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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 
15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 
Екологијата и Енергетската ефикасност за 2023 година 

 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
Екологијата и Енергетската ефикасност за 2023 година, донесена на осумнаесета 
седница на Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/2                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                   НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                   Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 2, 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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата 

 и Енергетската ефикасност за 2023 година 
 

        Вовед 
 

Секторот за екологија и енергетска ефикасност преку изработка и 
имплементација на квалитетна и издржана програма за 2023 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; 
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 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: 

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. Субвенции и други проектни активности. 

 
1.1. Јавна чистота и хигиена 

Опис на активности: За одржување на јавната чистота, Општината 
Карпош издвојува значителни средства и енергија со 
цел одржување, но 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 2023 година 
Општината Карпош планира да ангажира помеѓу 85 и 
90 сезонски работници кои за својот ангажман ќе 
бидат исплатени од општинскиот буџет. 
За непречено одвивање на редовните активности на 
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ангажираните работници, Општината Карпош ќе 
издвои средства за: 
- Финансиски надоместок за работниците (плати, 

придонеси, итн), 
37.000.000,00 денари 

- Набавка на ново товарно возило за чистење и 
подигање на отпад 

3.500.000,00 денари  
- Набавка на нова техничка опрема и 

механизација за работниците (косилки, 
тримери, пили, дувалки итн.), 

1.800.000,00 денари 
- Набавка на ХТЗ и друга заштитна опрема, 

800.000,00 денари 
- Набавка на алат, материјал и друга опрема 

(метли, пластични канти, гребла, лопати, итн.), 
700.000,00 денари 

- Набавка на резервни делови и друг материјал за 
одржување на машините за косење трева, 

300.000,00 денари 
- Поставување и одржување на мобилни тоалети 

на територијата на Општина Карпош. 
1.000.000,00 денари 

 

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: 
45.100.000,00 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 

Оваа активност ги опфаќа постојните парковски 
површини, односно замена на оштетената трева со 
нова трева. По потреба и дотур на нова, квалитетна 
земја заради поголема ефикасност во садењето на 
новата трева. Оваа година се планирани значителни 
средства за рехабилитација на деградираните зелени 
површини, со што ќе се даде мал придонес за 
намалување на ПМ честичките во Карпош. 

Одржување и полевање на младите дрвја 
На дрвјата кои беа насадени изминативе 2-3 години 
од страна на Општината Карпош, потребно им е 
редовно полевање и одржување, особено во летниот 
период. За таа цел, во текот на летото 2022 година беа 
ангажирани две цистерни кои ги полеваа дрвцата. 
Беше воведена и втора смена за оваа намена. И во 
2023 година ќе продолжи оваа активност. Со 
имплементирање на овие активности се зголемува 
процентот на преживување на новонасадените 
дрвца, кој и сега се движи помеѓу 80 и 90 %. 

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, 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 Чернодрински  
во УЗ Владо Тасевски, паркот спроти хотел Карпош 
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во УЗ Владо Тасевски, паркот помеѓу ул. Ѕоле Стојчев 
и ул. Желево во УЗ Карпош 4 и тревникот кај Вегера 
во УЗ Тафталиџе 1. Овие системи за наводнување 
неопходно треба да се поправаат и одржуваат, со цел 
споменатите зелени површини да бидат во добра 
состојба и функционални. 

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: 
5.000.000,00 денари 

1.2.2. Изградба на нови парковски површини и јавно 
зеленило 

Опис на активности: Садење на нови листопадни и зимзелени 
садници 

Општината Карпош ќе продолжи да посветува 
внимание на хортикултурното уредување на 
зелените површини. За таа цел на определен број на 
локации ќе биде извршено садење на нови дрвца. 
Се планираат две акции на садење на дрвца, во 
пролетниот и есенскиот период од годината. 
Планирана е и изработка на стручна анализа, 
односно студија која ќе содржи спецификација на 
видот на дрвја кои може да се засадат, како и број на 
истите по урбани заедници, но и по други потези на 
територијата на Општина Карпош (како што е парк 
шумата Водно и јавните површини што гравитираат 
кон Волково и патот кон Косово). Со оваа студија ќе 
им се олесни на сите надлежни институции при 
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понатамошното планирање и реализација на садење 
дрвја, т.е. пошумување, со што ќе се обидеме да 
дадеме придонес во борбата за намалување на 
аерозагадувањето. 
Најавени се и неколку донации од страна на 
општествено одговорни правни субјекти за ново 
зеленило и дрвца, кои се секогаш добредојдени. 
 

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

Очекувани резултати: - Нови уредени зелени површини 
- Зголемен број на дрвја во парковите 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
1.900.000,00 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 што бројот на корпи за смет на јавните 
површини во Општина Карпош е 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 
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на истите со тек на времето, треба да се санираат, 
заменуваат, бојадисуваат и слично. За жал, 
реквизитите на овие игралишта често се и мета на 
неодговорни граѓани кои најчесто во доцните 
вечерни часови намерно ги оштетуваат. Акцентот во 
2023 година ќе биде на пофреквенто и поефикасно 
санирање на оштетувањата, како и замена на 
материјалот на најчесто оштетуваните реквизити, 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 и останати 
браварски работи (настрешници и сл.) и нивно 
тековно одржување. 

Одржување на фонтаните 
Изградените пет фонтани кои се наоѓаат на 
плоштадот Делфина во Влае, на платото во Карпош 3, 
на плоштадот во Бардовци, плоштадот во УЗ П.Б.К 
(спроти студентски дом Гоце Делчев) и во близина на 
Адреналинскиот парк на кејот на реката Вардар, 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 7.500.000,00 денари 
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рамка: 

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. 
Во 2023 година Општината Карпош предвидува и 
изградба не едно ново детско игралиште кое ќе биде 
поинакво од другите, односно со многу нови 
содржини и современи и атрактивни реквизити. 

Клупи и корпи 
Поставувањето на нови клупи за седење и корпи за 
отпадоци исто така ќе продолжи во 2023 година, а ќе 
се реагира како по барање на урбаните заедници и 
самите граѓани, така и по увид на лице место од 
страна на стручните служби на Општина Карпош. 

Учество во новиот парк на кејот на р. Вардар 
Планираниот парк кој треба да се изгради во 
непосредна близина на кејот на р. Вардар, во 
урбаната заедница Карпош 4, е во надлежност на 
Градот Скопје, но Општината Карпош ќе одвои 
средства за да ја олесни реализацијата на паркот. 
Една од фазите е урбаната опрема, за што Карпош ќе 
одвои 3.000.000 денари.  

Стратешки насоки и цели: Нова урбана опрема за одржливост на јавната 
хигиена, како и за одмор и 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 6.500.000,00 денари 
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рамка: 

1.4. Имплементација на ЛЕАП-от преку годишни  
активности 

Опис на активности: Имплементирање на ЛЕАП 2 за 2023 година и 
реализација на проектите и активностите од 
Акцискиот план за 2023 година. 

По усвојување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на екологијата и 
енергетската ефикасност за 2023 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 
2023 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 2023 година, a  
меѓу другите ќе бидат опфатени и следниве 
активности: 

- Подготовка на ЛЕАП 3 за периодот 2024-2029 
година, 

- Изработка на студија за фреквентност на 
сообраќајот во Општина Карпош, 

- Заедничка активност со Здружението “Мама 
Органа Био” , а во врска со набавка и 
поставување на мобилна компостара на 
територијата на Општина Карпош, 

- Набавка на 5-6 електрични тротинети за 
потребите на вработените во општинската 
администрација, и многу други активности. 

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 
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почиста и поздрава животна средина. 

Целна група:  Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
1.200.000,00 денари 

1.5. Субвенции и други проектни активности 

1.5.1. Субвенционирање на купување на велосипеди, 
електрични тротинети и електрични велосипеди 
за граѓаните на Карпош 

Опис на активности: Општината Карпош планира во текот на 2023 година 
да ја реализира оваа проектна активност со цел да го 
промовира користењето на велосипедите, 
електричните тротинети и електричните велосипеди  
како превозни средства, но и како средства за 
рекреација. Активноста ќе се спроведе по истиот 
терк како и досега, односно по принципот “прв 
дојден, прв услужен”. 

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, а за електричните тротинети и велосипеди 
исто со 30% од вредноста, но со максимален износ од 
5.000 денари. 

И оваа година граѓаните аплицирањето ќе можат да 
го извршат освен преку архивата на Општина 
Карпош, и по електронски пат. 

Со спроведувањето на оваа активност граѓаните на 
Општината Карпош, покрај веќе изградената 
солидна инфраструктурна велосипедска мрежа, ќе 
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добијат уште еден стимул за користење на 
алтернативни превозни средства кои не го 
загадуваат воздухот и животната средина. 

 

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 и велосипеди. 

Очекувани резултати: Почиста општина, поздрави граѓани 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
700.000,00 денари 

1.5.2. Ветеринарна заштита за бездомни животни 
(мачки) 

Опис на активности: Подносител на овој проект е Здружението за заштита 
на животни “Феникс Петс” во соработка со 
Ветеринарната амбуланта “Др. Јасминка ван дер 
Флиер” и главната цел на истиот е ублажување на 
проблемот со големиот број на бездомни мачки во 
смисол на контрола и здравствена заштита. 

Благосостојбата на бездомните животни е загрозена 
поради повеќе проблеми, какш што се неухранетоста, 
болестите, повредите од сообраќајните несреќи и 
преку борба, а исто така животните се жртви на 
нехумани методи на убивање, како што е труењето со 
отров, електричен шок и давење и сурови методи на 
фаќање. 

По безбедното фаќање и транспортирање на 
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бездомните мачки, за нивниот третман постојат две 
понатамошни сценарија кои зависат од тоа во каква 
состојба е животното. Доколку мачката е премногу 
стара, агресивна или беспомошна истата се заспива, 
додека останатите се подложуваат на кастрирање, 
маркирање, прочистување од црви и нивна 
вакцинација пред да се пуштат.  

 

Стратешки насоки и цели: 

 Заштита на граѓаните од зоонози, кои ги 
пренесуваат мачките скитници; 

 Намалување на агресијата од мачки во сезона на 
парење; 

 Заштита на бездомните мачки, редуцирање на 
нивниот број и нивно трајно вдомување, 

 Воспоставување на волонтерска служба за 
редовно собирање на бездомните мачки. 

Очекувани резултати: Третман на 50-100 бездомни мачки месечно и 
значително намалување на нивниот број во 
временски рок од 5 до 6 години. 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
200.000,00 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. Активности од областа на енергетската ефикасност. 
 

2.1. Јавно осветлување 
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2.1.1. Замена на постоечките светилки со штедливи ЛЕД 
светилки на територијата на Општина Карпош  

Опис на активности: Со реализацијата на оваа активност се предвидува во 
текот на наредната година да се заменат 60-65% од 
вкупниот број на натриумови светилки со нови ЛЕД 
светилки. Секако дека бројот на заменетите светилки 
ќе зависи од цената што ќе се постигне преку 
процесот на јавна набавка. Исто така ќе бидат 
заменети и 108 позиции на натриумови светилки во 
дворните места на училиштата, додека рефлекторите 
од 400W инсталирани на спортските и детските 
игралишта се веќе комплетно заменети (вкупно 244 
позиции).  
Очекуваните заштеди на годишно ниво се 60% од 
сегашната инсталирана снага на заменетите 
светилки.  

23.000.000,00 денари 
 

Поправки, одржување и реконструкција на јавното 
осветлување   
Искуството од 2013 година па наваму, односно 
поделбата на територијата на Општина Карпош на 
два реони и соодветно на тоа одржувањето со два 
економски оператори, се покажа како модел 
поуспешен од претходниот кога само еден економски 
оператор беше ангажиран за одржување на јавното 
осветлување. Поради тоа, овој модел ќе се применува 
и во 2023 година. 
Освен замена на прегорените светилки и 
отклонување на појавените дефекти, се планира и 
реконструкција на старите системи за јавно 
осветлување, што подразбира промена и на 
комплетната инсталација, вршење на ископи за 
санација на дефекти, како и заштита и бојадисување 
на столбовите или нивна замена доколку е потребна. 

4.000.000,00 денари 
 

Такси за електрични приклучоци 
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Во текот на тековната година Општината Карпош 
повремено има потреба од набавка и поставување на 
нови електрични броила со цел да ја одвои, односно 
регулира, сопствената потрошувачка на електрична 
енергија од други субјекти. Финансиските трошоци 
за таа активност се предвидени од овој дел од 
Програмата. 

Стратешки насоки и цели: - Со реализација на оваа проект се отвара простор 
во наредниот временски период целосно да се 
реши проблемот со функционирањето на јавното 
осветлување во општината,  

- Исправна инсталација за јавно осветлување на 
целата територија на Општината Карпош. 

Очекувани резултати: - Помала потрошувачка на електрична енергија и 
средства за јавно осветлување ефикасен систем и 
функционирање на мрежата без дефекти и застои 
безбедни улици и јавни површини за граѓаните, 

- Ефикасно јавно осветлување, односно осветлени 
сите јавни содржини и површини со минимална 
потрошувачка на електрична енергија. 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

56.000.000,00 денари (27.000.000,00 и 29.000.000,00 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 
И понатаму останува потребата осветлувањето да 
биде поврзано со изградбата на нови сообраќајници, 
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нови зелени површини и пешачки зони кои се 
планираат за наредниот период. Во 2023 година се 
планира поставување на ново улично осветлување на 
ул. Бледски договор во Карпош 3, како и на повеќе 
сообраќајници во Бардовци и Криви дол, а по потреба 
и на други локации во Карпош. 
 

Учество во новиот парк на кејот на р. Вардар 
Втора фаза на учество во споменатиот парк е 
осветлувањето, за што Карпош ќе одвои 4.000.000 
денари. 

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: 
8.000.000,00 денари 

2.2. Активности од областа на енергетската 
ефикасност 

Опис на активности: 1. Субвенционирање на енергетско ефикасни 
фасади 

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 создадат услови да се 
започне со реализација со учество на финансиски 
средства од Општината Карпош. Критериумите и  
условите за субвенционирање ќе бидат утврдени и 
спроведени од страна на Комисија составена од 
стручни лица вработени во општината. 

Вредност на инвестицијата 18.500.000,00 денари 
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2. Субвенционирање на енергетско ефикасни 
кровови 

Општината Карпош продолжува со активностите за 
субвенционирање на енергетско ефикасни кровови. 
Според претходното искуство, ќе се распише јавен 
повик на кој граѓаните ќе имаат прилика да 
аплицираат. Согласно објавените критериуми ќе 
биде направена ранг листа, по што ќе започне 
реализацијата со учество на финансиски средства од 
Општината Карпош. 

Вредност на инвестицијата 3.000.000,00 денари 
 

3. Прва фаза за поставување на Фотоволтаични 
системи на покривите на основните 
училишта и детските градинки на територија 
на општина Карпош 

Општина Карпош има за цел рационално и ефикасно 
користење на сите видови на енергија и на тој начин 
да оствари заштеда во буџетот и пренасочување на 
финансиските заштеди во подобрување на работата 
на останатите сектори во општината. 
Енергетската криза која донесе поскапување на 
нафтата, гасот, и особено на електричната енергија, 
но и стравот за недостиг на наведените ресурси, го 
става во преден план користењето на обновливи 
извори на енергија. 
По изработка на соодветна проектно-техничка 
документација, Општината Карпош, во рамките на 
финансиските можности, планира да постави на 
фотоволтаичен систем на некој од објектите на 
основните училишта и детските градинки. 
Придобивките од таа активност се повеќекратни, 
како од финансиски аспект, така и од аспект на 
заштита на животната средина. 

Вредност на инвестицијата: 2.000.000,00 денари 
 

4. Замена на котелскиот систем за греење на 
нафта во ООУ „Аврам Писевски“ со систем на 
ОИЕ –термални пумпи воздух/вода 



                                                                                                                                                     
29 декември 2022 година         „Службен гласник на Општина Карпош“          број  25 
 

19 
 

Ова е последниот систем на фосилно гориво во 
Општината и со изработениот проект во 2021 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. 
Спроведувањето на проектот се планира да се добие 
преку аплицирање по јавен повик на некоја од 
странските донаторски организации. 

Без фискални импликации 
 

5. Замена на внатрешното осветлување во 
спортската сала во ООУ Аврам Писевски со 
ЛЕД осветлување 

Во спортската сала на гореспоменатото училиште 
нема соодветно осветлување, а има голема 
инсталирана снага и проблеми за замена на 
постојните флуо светилки и рефлекторите со 
користење на скеле. 
Потребно е инсталирање на ЛЕД светилки што ќе го 
подобри квалитетот, а воедно и ќе се постигне 
значителна заштеда на потрошувачката на 
електрична енергија.  

Вредност на инвестицијата 250.000,00 денари 
 

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 
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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 Републиката. 

Без фискална импликација (средства од 
надворешен донатор) 

 

7. Учество во проектот „ EXCITE - Стандарди за 
одличност, инвестирај во доверба: сервиси за 
енергетски менаџмент прилагодени на 
локалните власти во Источна Европа“, од 
програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската 
унија, спроведен од Хабитат – Македонија. 

Општината Карпош, заедно со општините Кичево и 
Кочани е партнер во проектот „EXCITE“ со кој ќе се 
спроведува ЕЕА методологијата на локално ниво. Ова 
е развиен и напреден европски систем за управување 
со квалитет и афирмација кога се во прашање 
политики, програми, проекти и мерки за 
подобрување на енергетската ефикасност, 
користењето на обновливи извори на енергија и 
климатските промени. 
ЕЕА методологијата ги поддржува локалните власти 
во воспоставување пристапи за спроведување 
ефективни мерки за енергетска и климатска 
политика.  

Без фискални импликации 
 

8. Учество во проектот „ComAct – Активности за 
намалување на енергетската сиромаштија 
прилагодени во заедницата“, од програмата 
ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија, 
спроведен од Хабитат - Македонија  

Општината Карпош е партнер во проектот „ComAct“ 
со кој ќе се воведуваат прилагодени мерки за 
намалување на енергетската сиромаштија во 
станбените згради. 
Главна цел е да се овозможи скапите и најефикасни 
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мерки за подобрување на енергетската ефикасност 
на објектот да бидат достапни и лесно да се 
управуваат од страна на заедниците кои се соочуваат 
со енергетска сиромаштија. 

Без фискални импликации 
 

9. Учество во проектот „EnergyMEASURES – 
Прилагодени мерки за енергетски ранливите 
домаќинства“, од програмата ХОРИЗОН 20/20 
на Европската унија, спроведен од Хабитат 
Македонија 

 Општината Карпош е партнер во проектот 
„EnergyMEASURES“ кој се однесува на спроведување 
координирани програми за енергетска потрошувачка 
во која се вклучени домаќинства и посочување на 
структурните проблеми поврзани со енергетската 
сиромаштија. 
За ублажување на енергетската сиромаштија 
најефективно и одржливо средство е намалувањето 
на потребата за електрична енергија, што вклучува 
подобрување на енергетските перформанси на 
живеалиштата и промовирање енергетски ефикасни 
навики кај ранливите домаќинства.  

Без фискални импликации 
 

10. Изработка на проектна документација за три 
активности од областа на енергетската 
ефикасност 

За потребите на Секторот за екологија и ЕЕ, односно 
за да се овозможи евентуално учество на повик од 
страна на некоја донаторска организација, се 
планира изработка на три проектни документации: 

- Проект за поставување на фотоволтаични 
системи на објектите во надлежност на 
Општина Карпош 

Вредност на инвестицијата: 300.000,00 денари 
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- Физибилити студија за формирање на 
јавно претпријатие за производство и 
трговија со електрична енергија 

Вредност на инвестицијата: 300.000,00 денари 

 

- Проект за замена на внатрешното 
осветлување во основните училишта во 
Општина Карпош со ново ЛЕД осветлување 

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. 

Целна група: Граѓаните на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 
24.350.000,00 денари 

 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка:  

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 
156.450.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно 
потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни 
финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
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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:09-9396/8                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                                        
Скопје             Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 
развојот за 2023 година 

 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот 
за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош  
одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/3                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година            НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Стевчо Јакимовски, 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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 
 

 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2023 година 

 
Согласно заложбите на Секторот за развој на Општина Карпош, во оваа 

програмата се опфатени различни проекти кои ги вклучува граѓаните на Општина 
Карпош, невладиниот сектор, како и малите и средни претпријатија, со цел преку 
одредени активности, мерки, обуки и проекти да се придонесе за подигнување на 
локалниот економски развој на територија на Општина Карпош 
 
 
1. Субвенционирање на млади лица од Општина Карпош за полагање на 
теоретски и практичен дел за добивање на возачка дозвола Б категорија 
 
I. Развојни приоритети и цели 
 
Општина Карпош за втор пат преку Секторот за развој ќе ја спроведе мерката за 
поттикнување и помош на млади лица кои живеат во Општина Карпош да полагаат 
возачка дозвола, при тоа целиот износ за обука од теоретскиот и стручниот дел да им 
биде субвенциониран односно вратен.  
Оваа мерка се планира да се спроведе како резултат на тоа да се поттикнат младите 
веднаш по завршување на средното образование или со наполнети 17 години и шест 
месеци, да посетуваат и да полагаат возачка дозвола се со цел во следниот период да 
бидат поконкурентни на пазарот на труд и полесно да ги исполнат условите за 
добивање работа. 
За да се спроведе оваа активност, најнапред општината ќе спроведе постапка за избор 
на авто школи кои ќе понудат минимална цена за обука утврдена во Правилникот за 
минимална цена за оспособување на возачи. По избор на најповолните авто школи и 
потпишување на договорите, општината ќе пристапи кон распишување на Јавен 
повик за субвенционирање на  млади лица кои во 2023 година ќе наполнат 18 години. 
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II. Проектни активности 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА АВТО ШКОЛИ 
 

Критериуми за учество на 
авто школата: 

 Авто школата да има лиценца за работа за 
оспособување на кандидатите за возачи за Б 
категорија 

 Авто школите да имаат најмалку 5 (пет) возила 
во своја сопственост или на располагање и 
истите да бидат за оспособување на 
кандидатите за Б категорија. 

 Да има најмалку 5 (пет) реномирани возачи - 
инструктори со лиценца за оспособување на 
кандидати за возачи за Б категорија, 
вработени во авто школата или на 
располагање. 

 Авто школите да имаат на располагање 
канцеларија за прием на кандидати, како и 
училница за одржување на теоретска настава 
со сите нагледни средства според Закон, но не 
подалеку од 3км од седиштето на Општина 
Карпош ул. Радика бр.9, 1000 Скопје.  

Критериуми за избор на 
авто школа 

 За најповолни понуди ќе бидат избрани 
понудите на авто школите ќе понудат 
минимална цена за обука утврдена во 
Правилникот за минимална цена за 
оспособување на возачи во авто школа за 
следење на обуки од теоретскиот и 
практичниот дел на кандидатите за возачи за 
Б категорија, согласно минималните 
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пресметани елементи на вредност. 

 Доколку понудувачот не е ДДВ обврзник 
истиот треба да достави документ од УЈП како 
доказ 

Потребна документација  Тековна состојба. 

 Копија од лиценца за работа за оспособување 
на кандидатите за возачи за Б категорија. 

 Копија од сообраќајна или договор за 
располагање со возила за оспособување на 
кандидатите за возачи за Б категорија во 
прилог со копија од сообраќајна . 

 Копии од лиценци за инструктори, листа од 
АВРМ за вработени во авто школата или 
договор за отстапување на  инструкторите со 
копии од лиценци. 

 Да имаат на располагање канцеларија за 
прием, како и училница за одржување на 
теоретска настава со сите нагледни средства 
според Закон (приложување на договор за 
закуп или внесена во тековна состојба).  

 Канцелатијата за прием на кандидати  и 
училницата за одржување на теоретска 
настава со сите нагледни средства да работи 
не помалку од (1) година од денот на 
објавување на овој повик и истите да се на 
растојание по патна инфраструктура не 
подалеку од 3км од седиштето на Општина 
Карпош ул. Радика бр.9,1000 Скопје.  

 Отварањето на понудуте ќе биде јавно  
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КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МЛАДИ ЛИЦА  
 

Критериуми за 
субвенционирање : 

1. Секое лице кое ќе поднесе барање за 
субвенционирање за полагање на стручен дел за 
возачка дозвола мора да е жител на Општина 
Карпош и да е веќе жител на општината 
минимум 3 години до денот на поднесување на 
барањето. 

2. Ќе се субвенционираат млади лица кои во 2023 
година ќе наполнат 18 години.  

3. Лицето да ги исполнува условите согласно 
законот за полагање возачки испит т.е. да 
поседува одобрено лекарско уверение. 

4. Субвенционирањето ќе биде 100% од износот кои 
се наплатува за теоретска и практична обука. 

5. Ќе се земат во предвид само лицата кои уплатиле 
за полагање на возачка дозвола по датумот на 
објавување на Јавниот повик и во авто школите 
кои имаат склучено Договор со Општина Карпош 
произлезен од Јавниот повик за авто школи 

 

Потребни документи: 1. Барање за субвенционирање за поврат на 100% 
од вкупниот износ за теретска и практична 
обука 

2. Копија од лична карта како доказ за 
жителство и година на раѓање 

3. Копија на лична карта од двајцата родители 
како доказ дека живеат минимум 3 години во 
Општина Карпош 

4. Копија од фискална сметка за извршена 
уплата за теретска и практична обука во 
автошколата 

Предвидена финансиска 
рамка: 

5.000.000,00 денари  

 
2. “Печатење на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 
2022 – 2026 и ревидиран Профил на Општина Карпош” 
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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, додека пак Стратешкиот план за развој за 2022-2026 ќе биде 
имплементиран во тековниот  период.  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, посебно во делот на 
грантирање на проектите од страна на домашни и странски донатори. Овој документ 
прави пресек на досега преземените активности за планирање на локалниот развој во 
Општината и дава преглед на најважните делови на тој процес.  

За таа цел потребно е негово печатење со цел дистрибуција и прикажување до 
донаторите при аплицирање на проектите. 

Се планира печатење на 50 Стратешки планови и стотина Профили на 
Општина Карпош. 

Предвидена финансиска рамка: 100.000 денари 
 
 
3.  Крводарителска акција 
 
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) 
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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: 

70.000,00 денари 

 
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 нивната мисија-
промоција на добро владеење и граѓанско 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 

 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: 
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Проект Предвидена финансиска рамка 
1. Субвенционирање на млади лица од 
Општина Карпош за полагање на 
теоретски и практичен дел за добивање 
на возачка дозвола Б категорија 

5.000.000,00 

2. Печатење на Стратешки План за 
локален развој на Општина Карпош 
2022 – 2026 и ревидиран Профил на 
Општина Карпош 

100.000,00 

3 Крводарителска акција 70.000,00 

4.Членство во Европската 
асоцијација за локална демократија - 
АЛДА 

73.000,00 

ВКУПНО 5.243.000,00 
 
Вкупниот буџет за реализација на програмата на секторот за развој е 
5.243.000,00денари. 

 
 

III. Финансирање 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 

5.243.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 
 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно 

потребите ќе се појават во текот на 2023 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.  
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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: 09-9396/9                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                   Бранко Ристов, с.р.    
 
 
 
 
 
 
         
                                   
                       

 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

         ОПШТИНА КАРПОШ
ГРАДОНАЧАЛНИК 
 
 

 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

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 
Карпош“ бр.1/2006, 8/2013
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе
 

за објавување на Програма 
подрачјето на Општина Карпош за 2023 

 

1. Се објавува Програма 
на Општина Карпош за 2023 година
Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година.

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“.
 
 
Број: 11-9629/4  
Датум:29.12.2022 година
Скопје   
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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 

06, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

Програма за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Карпош за 2023 година

 

Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето 
на Општина Карпош за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на 
Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година.

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

                            ГРАДОНАЧАЛНИК
.12.2022 година         НА ОПШТИНА КАРПОШ,

                Стевчо Јакимовски
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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 

(„Службен гласник на Општина 
, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 

уредување на градежното земјиште на 
година 

уредување на градежното земјиште на подрачјето 
донесена на осумнаесета седница на 

Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Стевчо Јакимовски 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

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.
и 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр 275/19
Советот  на  Општина Карпош
декември 2022 година, донесе
 
 

                                                        
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

 НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
 
 
 
 

Програмата содржи
 

I.  Просторот на уредување
II.  Обемот на работи
земјиште; 
III.  Обемот и степен

на секундарната
IV.  Извори на финансирање
V.  Пресметување на
V I.  Висина на надоместок
неговата распределба
V II. Начин на распределба
инфраструктурата; 
VIII.. Средства наменети
инфраструктурни објекти
IX.  Граници на комплексите
на градежното земјиште
X.  Динамика за извршување
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и организација на работата на Советот 
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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 Службен весник на Република Северна Македонија бр 275/19
Општина Карпош  на осумнаесетата  седница, одржана на 

2022 година, донесе 

                                                        ПРОГРАМА 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА

содржи: 

уредување; 
работи за подготвување и расчистување на

степенот на опремување на градежното земјиште
секундарната инфраструктура; 

инансирање на Програмата; 
на трошоците за уредување на градежно 

надоместок за уредување на градежното
распределба; 

распределба на средствата за изградба и одржување
 

наменети за изработка на документација за
објекти; 

комплексите за наплата на надоместокот 
земјиште;  

извршување на Програмата; 
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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 

15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 
и Службен весник на Република Северна Македонија бр 275/19) 

седница, одржана на 26 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
ГОДИНА 

на градежното 

земјиште со објекти 

 земјиште; 
градежното земјиште и 

одржување на 

за градење на 

 за уредување 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

 

 
Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се 

смета изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Карпош определено со 
 

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
 

Под обем на работи
земјиште за изградба на
 
 оформување на геодетска
 извршување на основни
 решавање на имотно
 расчистување на градежна

 
 

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕН
ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ

 
Во смисла на оваа

и степен согласно Правилникот
земјиште со објекти 
утврдување на висината
степенот на уреденост 
133/13, 155/13, 96/14,107/14 и 115/14 и 
врши опремување на градежното
за општината утврдена

а) објекти за заедничка
 изградба на сервисни
 изградба на секундарна
 изградба на јавно 
 изградба на јавно 
 изградба на пречистителна

 
б)  објекти за индивидуална

  

ОПШТИНА КАРПОШ                                                            
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И                                                 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902 
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I. ПРОСТОР  НА УРЕДУВАЊЕ 

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се 
смета изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на 

определено со ДУП. 

НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ 

ЗЕМЈИШТЕ 

работи за подготвување и расчистување на
на инфраструктурни објекти се подразбира

геодетска документација, 
основни геомеханички испитувања, 

имотно правните односи, 
градежна парцела (селидба, уривање и транспорт

СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ОБЈЕКТИ ОД СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

оваа Програма, градежното земјиште се уредува
Правилникот за степенот на уредувањето на

 на комунална инфраструктура и 
висината на трошоците за уредувањето во 

 (“Службен весник на РМ” бр. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12
, 96/14,107/14 и 115/14 и 149/15), со тоа што Општина

градежното земјиште со инфраструктура
утврдена со ДУП, и тоа: 

заедничка комунална потрошувачка согласно ДУП
сервисни и станбени улици и други површини
секундарна атмосферска канализациона мрежа

 осветлување на сервисни и станбени улици
 зеленило од надлежност на Општина Карпош

пречистителна станица за отпадни води (локална

индивидуална комунална потрошувачка: 

 
                                                   

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се 
смета изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на 

НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ  

на градежното 
подразбира: 

транспорт). 

ГРАДЕЖНОТО 
ИНФРАСТРУКТУРА 

уредува во обем 
на градежното 
 начинот на 
 зависност од 

, 65/12, 75/12, 98/12, 
Општина Карпош 

инфраструктура од значење 

ДУП: 
површини; 

мрежа;  
улици; 
Карпош 

ална). 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

 изградба на секундарна
 изградба на секундарна

 
Уредувањето на градежното

правни и технички услови
 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА
 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 20
финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на 
Општина  Карпош за 20
програмите Ф1, Ф2, ФА
ЈН, ЛА, НА  и П1 како следува
 
ПРИХОДИ 
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потста

1 2 3 
    

71    

 717   

  7171  

   717137

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 

и организација на работата на Советот 

       

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -
www.karpos.gov.mk 

секундарна водоводна мрежа;  
секундарна фекална канализациона мрежа; 

градежното земјиште се врши по обезбедувањето
услови и материјални средства. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 20
финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на 

за 2023 година и ги опфаќа работите предвидени со 
ФА, ФД, ГА, ГД, ВА, ЈО, Ј3, Ј4,Ј6, Ј7, Ј8, Ј9, ЈА, 

следува: 

Потста

вка 

Видови приходи 

4 5 
 ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ 

 Даночни приходи 

 Даноци на специфични 

услуги 

 Комунални даноци 

717137 Надомест за уредување на 

градежно земјиште 
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обезбедувањето на 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2023 година, се 
финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на 

година и ги опфаќа работите предвидени со 
, ЈД, ЈО, ЈИ, ЈМ, 

Износ во денари 

6 
259.619.000,00 

210.000.000,00 

 

210.000.000,00 

 

210.000.000,00 

 

155.000.000,00 

 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

   7171

72    

 725   

  7259  

   725939

73    

 733   

  7331  

   7331

74    

 741   

  7411  

   741113

 

Овие приходи се распоредуваат
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ 
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717116 Комунална такса за јавно 

осветлување 

 Неданочни приходи 

 Други неданочни приходи 

  Други неданочни приходи 

725939 Други неданочни приходи 

 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 

 Продажба на земјиште И 

нематријални вложувања 

 Продажба на земјиште И 

нематријални вложувања 

733144 Надоместок за утврдување на 

правен статус на бесправен 

објект 

 Трансфери и даноци 

 Трансфери од други нивоа на 

власта 

 Тековни трансфери од други 

нивоа на власт 

741113 Трансфери од буџетите на 

фондовите 

распоредуваат на програмите и потпрограмите

 

 

 
                                                   

 

55.000.000,00 

40.381.000,00 

40.381.000,00 

40.381.000,00 

40.381.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

5.238.000,00 

 

5.238.000,00 

 

5.238.000,00 

 

 

5.238.000,00 

потпрограмите : 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

За урбано

 
Програмата за

подпрограми: 
 
 
1.     Ф.1О. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
 
 
2.   Ф.2О. ПОД-ПРОГРАМА
ЗЕМЈИШТЕ 
 
   ( тековно-оперативни
 
3.  Ф.АО. ПОД-ПРОГРАМА
ЗЕМЈИШТЕ            
  
             (капитални трошоци
 
4. Г.ДО. ПРОЕКТИ ЗА

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 

и организација на работата на Советот 
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П Р О Г Р А М А 
урбано планирање на Општина Карпош

За 2023 година 
 

за урбано планирање (Ф) се состои 

ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО

оперативни трошоци ) 

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО

трошоци)  

ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

-902 

Карпош 

 од следните 

ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

ГРАДЕЖНО 

ГРАДЕЖНО 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
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 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

               
           1. Ф1О - ПОД-ПРОГРАМА

2.Ф2О - ПОД-ПРОГРАМА
( тековно

 

ВОВЕД: 
Тековно-оперативните 
подготовка на урбанистички
програма за изработка 

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

Под-Програмата за урбанистичко
на средства: 
 

РАСХОДИ 
 
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потста

1 2 3 
 ВКУПНИ РАСХОДИ

42 Урбанистичко планирање

 425   

  4256  

   425640 

  4259  

   425940 
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ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

тековно-оперативни трошоци ) 

 трошоци за урбанистичко планирање се
урбанистички планови. За таа цел се донесува

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

урбанистичко планирање се финансира од

Потста

вка 

 

ВИДОВИ НА РАСХОДИ 

4 5 

ВКУПНИ РАСХОДИ 

Урбанистичко планирање 

Договорени услуги 

Урбанистичко планирање 

 Изгработка на урбанистички 

планови, геодетски подлоги и 

ревизија 

Други договорни услуги 

 Рушење на објекти  

Рушење на објекти на територија на 

 
                                                   

ПЛАНИРАЊЕ 
 ЗЕМЈИШТЕ 

се наменети за 
донесува годишна 

од следните извори 

Износ во денари 

6 

3.950.000,00 

3.950.000,00 

3.950.000,00 

950.000,00 

950.000,00 

3.000.000,00 

3.000.000,00 

 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

 
 

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

РАСХОДИ 
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

1 2 3 
    

48 

 482  

  4829  

   482910 

   482920 
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Општина Карпош и асистенција 

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ  (капитални трошоци)  

Потставка Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНИ РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

Изградба на други објекти 

 Подготовка на проекти 

 Изградба на други објекти 

А) Изградба на водоводна мрежа и 

проекти 

Договорни обврски спрема 

корисниците кои имаат платено 

надоместок за уредување на 

градежно земјиште 

Б) Изградба на фекална 

 

  

-902 

3.000.000,00 

 

Износ во денари 

6 
14.550.000,00 

12.550.000,00 

12.550.000,00 

12.550.000,00 

2.350.000,00 

10.000.000,00 

 

4.000.000,00 
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   482940       

 485  

  4854  

   485420 
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канализација со проекти 

Договорни обврски спрема 

корисниците кои имаат платено за 

уредување и надоместок на градежно 

замјиште  

В) Изградба на атмосферска 

канализација со проекти 

Договорни обвски спрема 

корисниците кои имаат платено за 

уредување и надоместок на градежно 

земјиште 

Е) Изградба на пристапни патеки за

лица со посебни потреби 

- На цела територија на Општината 

сите пешачки премини-рампи  

- Општински објекти, училишта и 

градинки. 

482940       Надзор над изградбата 

Други нефинансиски средства 

Нематријални средства 

 Надомест за одземен имот 

 
                                                   

3.000.000,00 

уредување и надоместок на градежно 

 

 

2.500.000,00 

вање и надоместок на градежно 

 

за  

500.000,00 

 

200.000,00 

2.000.000,00 

             2.000.000,00 

              2.000.000,00 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

4. ГДО- ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

РАСХОДИ:              
Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потста

1 2 3 
    

46 Субвенции

 464  

  4649  

   464990
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ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Потста

вка 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Субвенции и трансфери 

Разни трансфери 

 Разни трансфери 

464990 Други трансфери 

-фасади 

-лифтови 

-кровови 

- учество во проекти за 

поставување на системми со 

фотоволтаиоци на објекти на 

основни училишта и детските 

градинки  

 
 
 
 
 
 

 

  

-902 

Износ во денари 

6 
26.500.000,00 

26.500.000,00 

26.500.000,00 

26.500.000,00 

 

                 

18.500.000,00 

                

4.000.000,00 

                 

3.000.000,00 

 

                 

1.000.000,00 
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За комунални дејности на Општина Карпош 

Програма за комунални дејности  се состои о
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

СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ

КАРПОШ 

6. Ј7О-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

7. Ј8О-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

8. ЈАО- ИЗГРАДБА НА

9. ЈДО- ИЗГРДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 

СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ 

10. ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА

11. ЈМО- ИЗГРАДБА И

И  ЗЕЛЕНИЛО 

12. ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА

13. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

14. НАО-ОБРАЗОВАНИЕ
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П Р О Г Р А М А 
За комунални дејности на Општина Карпош 

За 2023 година 
 

Програма за комунални дејности  се состои од следните Под

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА ( КАПИТАЛНИ 

ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

ОСВЕТЛУВАЊЕ 

ЈАВНА ЧИСТОТА 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

СТАНБЕНИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈА НА

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ИЗГРДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 

СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ  

ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА 

И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ 

ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

ОБРАЗОВАНИЕ  (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

 
                                                   

За комунални дејности на Општина Карпош  

д следните Под-

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА ( КАПИТАЛНИ 

ПАТИШТА И 

НА ОПШТИНА 

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

УВАЊЕ 

ИЗГРДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 

 ПОВРШИНИ 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

15. Н10-ОБРАЗОВАНИЕ  

16. П10- ЗАШТИТА НА

17. ЕАО-КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА

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

РАСХОДИ) 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка

1 2 3 
   

48 

 482  

  4829 

   

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
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ОБРАЗОВАНИЕ   

НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 

КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА ( КАПИТАЛНИ 

Основ

на 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи 

 4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

  Други градежни објекти 

482930 Реконструкција на други објекти

Основ

на 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи 

 

  

-902 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА ( КАПИТАЛНИ 

 Износ во 

денари 

6 
1.200.000,00 

1.200.000,00 

1.200.000,00 

1.200.000,00 

Реконструкција на други објекти         

         1.200.000,00 

 Износ во 

денари 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
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 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

 

2.ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

РАСХОДИ:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 2 3 
   

42 

 424  

  4243 
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ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

 4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Стоки и услуги 

Поправка и тековно одржување

  Поправка и тековно 
одржување 

424390 Одржување на други градби

 - 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 

 

 
                                                   

6 
12.500.000,00 

12.500.000,00 

Поправка и тековно одржување 12.500.000,00 

12.500.000,00 

Одржување на други градби 12.500.000,00 

Одржување на клупи 

Одржување на корпи за 

Одржување на огради и 

други браварски работи 

Одржување на детски и 

спортски игралишта  

Одржување на патеката 

 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

3. Ј3О- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
 

РАСХОДИ 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка

1 2 3 
   

42 

 421  

  4211 

   

 424  

  4243 
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ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

Основ

на 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи 

 4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Стоки и услуги 

Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

  Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт

421110 Електрична енергија 

 Поправка и тековно 

одржување 

  Поправка и тековно 

одржување 

424390 Одржување на други градби

- Одржување на електрична

инсталација, канделабри

промена на светилки и 

новогодишно украсување

 

 

  

-902 

 Износ во 

денари 

6 
       

56.000.000,00 

56.000.000,00 

Комунални услуги, греење, 

 

29.000.000,00 

Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

29.000.000,00 

29.000.000,00 

27.000.000,00 

27.000.000,00 

градби 

електрична 

канделабри и 

новогодишно украсување 

 

27.000.000,00 
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4. Ј4О-  ЈАВНА ЧИСТОТА

РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потста

1 2 3 
    

42 

 421  

  4211  

   421190

  4214  

   421410

 423  

 

  4239  

   423990

 427   

  4271  

   427110
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ЈАВНА ЧИСТОТА 

Потста

вка 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Стоки и услуги 

Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

 Други комунални такси 

421190 Други комунални такси  

 Транспорт 

421410 Горива и масла 

Ситен инвентар, алати и други 

материјали за поправка 

 Ситен инвентар, алати и други 

материјали за поправка 

423990 Други материјали 

 Привремени вработувања 

 Привремени вработувања 

427110 Други договорни услуги 

- Ангажирање на сезонски     

  работници 

 
                                                   

Износ во денари 

6 
40.800.000,00 

40.800.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

Ситен инвентар, алати и други                    1.800.000,00 

Ситен инвентар, алати и други  1.800.000,00 

1.800.000,00 

37.000.000,00 

37.000.000,00 

 

37.000.000,00 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

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

РАСХОДИ:  
  

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

42 

 424  

  4243  

   424320

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 

и организација на работата на Советот 
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ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Стоки и услуги 

Поправки и тековно одржување 

 Поправки и тековно 

одржување 

424320 Одржување на автопати, 

улици и патишта 

- Локални патишта 

(за крпење на ударни 

дупки – ЈП за државни 

патишта) 

- Зимско одржување 

на улици и патишта 

(ЈП за државни 

патишта) 

Одржување на  улици и 

патишта  од програмата за 

 

  

-902 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 

Износ во денари 

6 
13.000.000,00 

        13.000.000,00 

13.000.000,00 

  13.000.000,00 

 

 

    1.571.000,00   

 

 

1.048.000,00 

 

 

 

 

 

 

             3.381.000,00 
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   424390

 

 

6. Ј7О-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

РАСХОДИ:  
  

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

42 

 424  

  4245  

   424590
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уредување на градежно  

земјиште  

424390 Одржување на улици и 

проекти 

- Крпење на ударни дупки, 

прокопи од програмата за 

уредување на градежно 

земјиште  

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Стоки и услуги 

Поправки и тековно одржување 

 Поправки и тековно 

одржување 

424590 Одржување на други зелени 

 
                                                   

 

 

 

 7.000.000,00 

ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

Износ во денари 

6 
6.000.000,00 

6.000.000,00 

6.000.000,00 

6.000.000,00 

Одржување на други зелени  



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

 
 

7. Ј8О-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
 

РАСХОДИ:  
 
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

42 

 424  

  4242  

   424230

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 

и организација на работата на Советот 
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површини 

- Одржување и 

реконструкција на 

јавно зеленило 

ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Стоки и услуги 

Поправки и тековно одржување 

 Поправки и тековно 

одржување 

424230 - Дезинфекција 

-  Ерадикација 

- Чистење на одводни 

канали 

 

  

-902 

 

6.000.000,00 

Износ во денари 

6 
1.200.000,00 

3 

1.200.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
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  426  

   4269

   426990

 
 

8. ЈАО- ИЗГРАДБА НА 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставк

а 

Основн

а 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

48 Капитални расходи

 482  

  4829  

   482910

   482920
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 Други опертивни расходи 

4269 Други опертивни расходи  

426990 - Подигање на 

хаварисани возила 

- Оперативни расходи 

 НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
  ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

 Други градежни објекти 

482910 Подготовка на проекти 

482920 Изградба на јавно 

 
                                                   

 200.000,00 

200.000,00 

 

 

 

200.000,00 

 

ОСВЕТЛУВАЊЕ 

Износ во денари 

6 
4.000.000,00 

4.000.000,00 

4.000.000,00 

 

4.000.000,00 

400.000,00 

 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

   482940

 

9.ЈДО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА 

 И   СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ

РАСХОДИ:  
 

Категорија Ставка Основна 

ставка

1 2 3
   

48 

 482  

  4829 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 

и организација на работата на Советот 
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осветлување, улично, 

патеки, паркинзи и на јавни

- Осветлување на дворни 

места на ОУ и детски 

градинки 

- Осветлување на детски и 

спортски игралишта 

482940 Надзор над изградбата  

ДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА 

И   СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ 

Основна 

ставка 

Потставка Видови расходи 

3 4 5 
 ВКУПНО 

РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

  Други градежни 

објекти 

 

  

-902 

јавни 

 

3.000.000,00 

600.000,00 

ДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  

Износ во 

денари 

6 
27.819.000,00 

22.819.000,00 

22.819.000,00 

22.819.000,00 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

   

   

   

46  Субвенции и 

 464  

  4649 
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482120 

 

 

 

482130 

Изградба на 

улици, патишта и 

автопати  

(Агенција за 

државни 

патишта) 

Реконструкција 
на улици, 
патишта и 
автопати 
 

482910 Подготовка на 

проекти 

482940 Надзор над 

изградбата 

Субвенции и трансфери 

Разни трансфери 

  Други разни 

трансфери 

464910 Плаќање по 

суд.решенија 

 
                                                   

 

    2.619.000,00 

 

 

20.000.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

 5.000.000,00  

5.000.000,00 

   5.000.000,00 

5.000.000,00 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

10.ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА

РАСХОДИ 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

48 Капитални расходи

 482  

  4829  

   482920

   482940

 

 

11. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ 

И  

                   ЗЕЛЕНИЛО 

    РАСХОДИ:  
 

Катег Ставка Основ

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
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ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА 

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

 Изградба на други објекти 

482920 Изградба на други објекти 

Изградба на паркиралишта, 

плоштади и платоа во 

Општина Карпош 

482940 Надзор над изградбата 

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ 

 

Потстав Видови расходи 

 

  

-902 

Износ во денари 

6 
1.100.000,00 

1.100.000,00 

1.100.000,00 

1.100.000,00 

паркиралишта, 

 

 

1.000.000,00 

100.000,00 

 

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ 

Износ во денари 
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орија на 

ставка 

1 2 3 
    

48 

 482  

  4829  

   482920

   482940

                                                                                                                             

12 . ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

48 Капитални расходи

 482  

  4829  

   482920
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ка 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

 Други градежни објекти 

482920 Изградба на други објекти 

Паркови и жардињери  

482940  Надзор над изградбата 

                                                                                                                             

ОПРЕМА (КАПИТАЛЕН РАСХОД) 

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

 Други градежни објекти 

482920 Изградба на други објекти 

 
                                                   

6 
7.200.000,00 

7.200.000,00 

7.   200.000,00 

7.200.000,00 

 

7.000.000,00 

                          

200.000,00           

                                                                                                                                                                                                                                                          

Износ во денари 

6 
3.800.000,00 

3.800.000,00 

3.800.000,00 

3.800.000,00 

 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

   482940

 

13. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

РАСХОДИ:  
 

 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

42 

48   

 482  

  4829  

   4829
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- Клупи  

- Корпи за отпадоци 

- Фонтани 

482940 Надзор над изградбата 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Стоки и услуги 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

 Поправки и одржување на други 

градби 

482930 Реконструкција  на други градби

 Реконструкција  на спортски 

детски игралишта 

 

  

-902 

3.500.000,00 

300.000,00 

Износ во денари 

6 
1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

Поправки и одржување на други 1.000.000,00 

на други градби 1.000.000,00 

на спортски  и  



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
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14. НАО- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

48 

 482  

  4829  

   4829

   482930

   482940

 

15. Н10- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

42 

 424               

  4242              
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ОБРАЗОВАНИЕ  ( КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Други градежни објекти 

 Други градежни објекти 

482910 Подготвување  проекти вклучувајки 

дизајн на други објект 

482930 Реконструкција на други објекти

 

482940 Надзор над изградбата 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ   

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

             Поправки и тековно одржување  

             Одржување на згради 

 
                                                   

РАСХОДИ) 

 Износ во 

денари 

6 
6.600.000,00 

6.600.000,00 

    6.600.000,00 

6.600.000,00 

Подготвување  проекти вклучувајки  

100.000,00 

Реконструкција на други објекти 6.400.000,00 

100.000,00 

Износ во денари 

6 
8.000.000,00             

8.000.000,00             

8.000.000,00             

8.000.000,00             
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  424210              

Оджување на училишните објекти

 

 

16. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

ставка 

Потставк

1 2 3 
    

46 Субвенции

 464  

  4649  

   464990

 
 
 

17. ЕАО-КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА

 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основ

на 

Потставка
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             Одржување на згради 

Оджување на училишните објекти 

 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 

Потставк

а 

Видови расходи 

4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Субвенции и трансфери 

Разни трансфери 

 Разни трансфери 

464990 Други трансфери 

-Проекти и едукации 

-Активности  од  ЛЕАП  

КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА 

Потставка Видови расходи

 

  

-902 

           8.000.000,00             

Износ во денари 

6 
1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

Видови расходи Износ во 

денари 
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ставка 

1 2 3 
    

   48 

 481  

  4812 

  481220 

    

 482  

  4829  

   482940

 

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 
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 
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 потрошу
(основни комуналии и пречистителна станица) и 

  

ОПШТИНА КАРПОШ                                                            
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И                                                 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ 
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4 5 
 ВКУПНО РАСХОДИ 

Капитални расходи 

Градежни објекти 

Градежни објекти 

Набавка или нова изградба на деловни објекти

    (изградба на општинска зграда) 

Други градежни објекти 

 Други градежни објекти 

482940 Надзор над изградбата 

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 

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 

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 

Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка 
комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на 
градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од 

комунална инфраструктура за заедничка потрошу
(основни комуналии и пречистителна станица) и се во зависност од

 
                                                   

6 
23.000.000,00 

23.000.000,00 

22.500.000,00 

22.500.000,00 

дба на деловни објекти 22.500.000,00 

       500.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

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 

реализација на Програмата, може да се врши 
прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција, за 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци 
за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална 
потрошувачка; трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за 

подготвување и 

Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка 
комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на 
градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од 

комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка 
се во зависност од 
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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 и трошоци за опремување на градежно земјиште и за 
преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура.

 
в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретна

што паѓаат на товар на 
потполна експропријација и за службеност што се определуваат 
согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12
131/12, 24/13, 27/14
Република Северна Македонија 122/21 
весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11 
и  30/16). 
 

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

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

инфраструктура, ги сноси 
Изградените објекти од

случај кога е невозможно нивно преместување, а
границите на градежната парцела на 
се градат, мора да бидат заштитени. 
отпочнување со изградба на објектот во својата градеж
побара писмена согласност од 
Трошоците за заштита на објектите ги сноси 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
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бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е 
изграден станбен, деловен или друг простор. 

Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална 
нална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на 

градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од 
комунална инфраструктура за индивидуална 

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 паѓаат на товар на општината ги опфаќаат надоместоците 
потполна експропријација и за службеност што се определуваат 
согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12

27/14,104/15, 192/16, 178/16 и  Службен весник на 
Република Северна Македонија 122/21 ) и Законот за процена
весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11 ,64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 

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. 

Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална 
ги сноси инвеститорот. 

Изградените објекти од секундарната комуналната инфраструктура
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. 

 

  

-902 

бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е 

Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална 
нална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на 

градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од 
комунална инфраструктура за индивидуална 

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

градежна парцела 
надоместоците за 

потполна експропријација и за службеност што се определуваат 
согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 

,104/15, 192/16, 178/16 и  Службен весник на 
) и Законот за процена (Службен 

, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 

Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од 
градежната парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и 

т проект за изградба на објекти од 

Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална 

комуналната инфраструктура во 
кои остануваат во 

или под објектите што 
е должен, пред 

на парцела, да 
за заштита на тие објекти. 
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              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ
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2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови 

за приклучување на објектот на соодветната м
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 канализаци
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 
(Службен весник на РМ бр.68/
147/15,31/16 и  Службен весникк на Република Северна Македонија 21/21

Ј.П. „Водовод и канализација” 
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
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 акционерск
изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за 
изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со 
должни да ги сносат трошоците за проектирање и изградба на истата. 
Претходно направените трошоци, комуналнот
акционерското друштво и 
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 
инфраструктура од значење за 

Договорот склучува во
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е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови 
за приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална 

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
147/15,31/16 и  Службен весникк на Република Северна Македонија 21/21

.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 
а потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс

и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на 

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

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување 
земјиште (во понатамошен текст: надоместок). 

Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на 
градежното земјиште што инвеститорот го склучува со Општина Карпош 
инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП. 

т склучува во електронска и писмена форма. 

 
                                                   

е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови 
режа за индивидуална 

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 

Скопје, согласно член 7 од Законот за 
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 

163/13 10/15 и 
147/15,31/16 и  Службен весникк на Република Северна Македонија 21/21) 

Скопје заедно со хидротехничките 
услови доставува и вкупен износ на реалните трошоци на целосната 

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од 
а потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, 

и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на 

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, 
ото друштво 

изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за 
инвеститорот се 

должни да ги сносат трошоците за проектирање и изградба на истата. 
о претпријатие односно 

, се должни да му ги надоместат на 

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА 

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување 
 

Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на 
Општина Карпош за 
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Висината на надоместокот се определува според основица со состојба 
на ден 01.01.2017 год. изразена во денари/м
истата изнесува 33.352,оо денари/

Основицата од претходниот став 
на индексот на цени на мало
месеците за кои не е објавен индексот на цен
последниот објавен индекс.

Надоместокот може да
доколку износот е над 100.000,оо денари
денари за правни лица
надоместокот се плаќа веднаш, а 
месечни рати, инвеститорот е должен
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:

 
 

  

КОМПЛЕКСИ

 
1. 

 
ДЕЛ -1

 
2. 

 
ДЕЛ -2
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Висината на надоместокот се определува според основица со состојба 
на ден 01.01.2017 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина и 

,оо денари/м2. 
Основицата од претходниот став месечно се усогласува со промената 

на индексот на цени на мало, објавен од Државниот завод за статистика
месеците за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе се применува 
последниот објавен индекс. 

от може да се плаќа на 12 (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
месечни рати, инвеститорот е должен кај надлежниот општински
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 

1, 2  и 3  од оваа глава и тоа: 
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 

1 2 3 

1 
 

22% 
 

4% 

2 
 

20% 
 

2% 

 

  

-902 

Висината на надоместокот се определува според основица со состојба 
нето изградена површина и 

усогласува со промената 
, објавен од Државниот завод за статистика. За 

на мало, ќе се применува 

) месечни рати, 
за физички лица и над 1.000.000,оо 

. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на 
единаесет) еднакви 
општински орган за 

Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Градот 
Скопје и општината и истата претставува збир на висината на трошоците од 

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за 
заедничка комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од 

Погодност - 
бонитет на 

локалитетот 
(комплекс) 

деловен  
или 
друг 

простор 

4 
 

10% 
 

8% 
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3. 

 
ДЕЛ -3

 
4. 

 
ДЕЛ -4

 
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------------------------------------------
 Фекална канализацион

 
Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за 

топлификациона мрежа, при склучување анекс
површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина 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
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 надоместок

инвеститорот (сопственикот)
расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по 
тековни цени. 
 

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна 
парцела, исплатени од општината
 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

 

  

ОПШТИНА КАРПОШ                                                            
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И                                                 
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3 
 

18% 
 

1,5% 

4 
 

16% 
 

1% 

Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка 
Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за 

индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел 
од утврдената основица и тоа за: 

------------------------------------------1,5о%   
Фекална канализациона мрежа-----------------------1,5о%  

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за 
мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на 

површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 
утврдената основица, на денот на склучување на истиот 

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско
лектрична 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. 

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

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

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна 
општината опфаќаат: 

надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е 

трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални 
трошоци за расчистување и санација на  теренот на конкретната 
градежна парцела; 

ително 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.

 
                                                   

 
4% 

 
2% 

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за 
индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел 

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за 
договор за разликата на 

површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 3,2о % од 

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-
договор за разликата на 

површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 2,3о % од 

от се пресметуваат и трошоците што 
е должен да ги надомести за поранешно 

расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по 

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна 

надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е 

трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални 
трошоци за расчистување и санација на  теренот на конкретната 

ително утврдените трошоци направени во претходниот период 
за расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени 

договор. 
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Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува 
вредноста на општествените станови, направените трошоци за тековното 
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 
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 г
наплатува  надоместок на ниво на Град
Скопје, врз основица изразена во денари/м
согласно Правилникот за степенот на уред
со објекти на комунална инфр
висината на трошоци
уреденост (“Службен весник на РМ” бр.
стандарди и нормативи за проектирање (“Службен весник на РМ” бр. 6
,29/15, 32/16, 114/16 и 211/20),Правилник за урбанистичко планирање ( 
Службен весник на Република северна Македонија број 225/20 и 219/21).

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на 
Правилниците од претходната алинеа, надоместокот ќе се пр
аналогија како за просторот опфатен со Правилниците;

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, 
надоместокот со коефициент 0,
сметано оддолу нагоре;

При пренамена од станбен во деловен простор е
разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за 
деловен простор. Разликата се утврдува 
бонитет на локалитетот (комплексот

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

Доколку инвеститорот н
има доказ за платен надоместок (договор и проект со урбанистичка 
согласност) површината се признава. Доколку
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Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува 
на општествените станови, направените трошоци за тековното 

одржување и доведување во исправна состојба на становите, односно 
деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или 

Дополнителни одредби за определување на висината 

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 

, врз основица изразена во денари/м2  нето изградена површина, и 
Правилникот за степенот на уредувањето на градежно

со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на 
на трошоците за уредувањето во зависност од степенот

уреденост (“Службен весник на РМ” бр.193/16 и 72/18), Правилникот за 
стандарди и нормативи за проектирање (“Службен весник на РМ” бр. 6
,29/15, 32/16, 114/16 и 211/20),Правилник за урбанистичко планирање ( 
Службен весник на Република северна Македонија број 225/20 и 219/21).

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на 
Правилниците од претходната алинеа, надоместокот ќе се пр
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). 

а пренамена од деловен  во станбен простор не се враќа раз
. 

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
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Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува 
на општествените станови, направените трошоци за тековното 

одржување и доведување во исправна состојба на становите, односно 
деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или 

Дополнителни одредби за определување на висината на 

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 

радски простор, се 
Скопје и општините во градот 

нето изградена површина, и 
на градежното земјиште 

утврдување на 
то во зависност од степенот на 

), Правилникот за 
стандарди и нормативи за проектирање (“Службен весник на РМ” бр. 60/12 
,29/15, 32/16, 114/16 и 211/20),Правилник за урбанистичко планирање ( 
Службен весник на Република северна Македонија број 225/20 и 219/21).  

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на 
Правилниците од претходната алинеа, надоместокот ќе се пресметува по 

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, 
се применува само за последното ниво 

днократно се доплаќа 
разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за 

според табелата за погодност-

враќа разликата во 

ма одобрение за градење, а изградил објект и 
има доказ за платен надоместок (договор и проект со урбанистичка 

е отпочнат со 
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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 ден
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 инвестито
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 номиналн
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 до
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
воопшто не плаќа надоместок 
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 
по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за 
регулирање на надоместокот
 За расчистување на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат 
трошоците за опремување со 
комунална потрошувачка што ја користел објектот

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 го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани 

на неговата градежната парцела.
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ден, 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. 

нвеститорот 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 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, 

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. 

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 

ри и сл.), а делумно на градежна парцела на сопственикот
го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани 

на неговата градежната парцела. 

 
                                                   

ден, а на одобрението за градење е измината важноста, 

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП 
веќе постојат објекти, кои со ДУП се негираат, инвеститорот е должен да ги 

от на издавањето на одобрението за 

нвеститорот е должен да достави до Градот Скопје одобрение за 
градење во рок од 60 (шеесет) дена од денот на склучувањето на договорот 

рот 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 

а 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 

биена 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, 

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се 
уредува, инвеститорот на земјиштето плаќа надоместок до висината на 

делумен надоместок или 
а 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 
објектот што се гради, по истите норми 

по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за 

на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат 
објекти од заедничка и индивидуалната 

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 
сопственикот, 

го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани 
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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

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 
градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена.
 

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

инфраструктурна мрежа, а за локалит
парцела нема донесено ДУП
донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку 
инвеститорот инсистира сам да ја гради инфраструктурна
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 
приклучувања на инфраструктурните мрежи
на земјиштето; да биде технички примена од соодветното комунално 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 

и организација на работата на Советот 
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НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА

Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се 

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, 

месток за утврдување на правен статус на бесправно изгредени 

средства на јавни претпријатија и овластени субјекти,  
согласно закон,  

други стредства, 
кои се уплатуваат на сметка на Општина Карпош за уредување на 

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 објекти), со едно приклучно место за секој 
објект од инфраструктура за една градежна парцела. 

Кога градежното земјиште е уредено со изградена 
инфраструктурна мрежа, а за локалитетот каде се наоѓа градежната 
парцела нема донесено ДУП или земјиштето не е уредено, а има 

и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку 
инвеститорот инсистира сам да ја гради инфраструктурна
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 
приклучувања на инфраструктурните мрежи на идните инвеститор
на земјиштето; да биде технички примена од соодветното комунално 
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НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА 

Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се 

за уредување на градежно земјиште (кои се 
распределуваат во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините 

месток за утврдување на правен статус на бесправно изгредени 

за уредување на 

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% 
инфраструктура (магистрални и собирни улици 

и 100% општината за 
тура (станбени и сервисни улици и други 

секундарни инфраструктурни објекти), со едно приклучно место за секој 

Кога градежното земјиште е уредено со изградена секундарна 
етот каде се наоѓа градежната 

или земјиштето не е уредено, а има 
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 

на идните инвеститори 
на земјиштето; да биде технички примена од соодветното комунално 
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претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје 
или општината без надомест.

 Трошоците за опремување
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 б
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
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 
комунални претпријатија и други овластените субјекти. При тоа се 
признаваат само трошоците
инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

 Оваа изградена инфраструктурна мрежа се пред
општината, со што се овозможува приклучување на нови инвеститор
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

 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 
канализациона мрежа
канализација” и 
приклучната шахта во градежната парцела 
приклучното мест
хидротехничките услови издадени од Ј.П.”Водовод и канализација

Инвеститорот може да избере изведувач на работите
задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна 
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претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје 
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 инвеститор
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 

фраструктурната 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.. 

те за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска 
канализациона мрежа се 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

нвеститорот може да избере изведувач на работите
задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна 

 
                                                   

претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје 

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 

ез 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 

објекти, а со донесување на нови детални 

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за 
изградени објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и 

се примени од јавните 
комунални претпријатија и други овластените субјекти. При тоа се 

делот од надоместокот за изградената 
инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка. 

ава на Градот и 
општината, со што се овозможува приклучување на нови инвеститори 

Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот 
надоместок е недоволен за локалитети каде не е изградена 

фраструктурната мрежа, Градот и општината договорно ќе го решат 

Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната 
инфраструктура на субјектите кои стопанисуваат со нив, со 

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

те за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска 
се регулираат договорно помеѓу Ј.П.”Водовод и 

, за делот од приклучувањето од 
инвеститорот до 

о на уличните инфраструктурни мрежа наведени во 
хидротехничките услови издадени од Ј.П.”Водовод и канализација”. 

нвеститорот може да избере изведувач на работите, но со 
задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

на Ј.П.”Водовод и ка
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 изгр
За дефинитивно утврдената површина правата и обврските се 
уредуваат со анекс

 
VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
 

Градот целосно финансира изработка на документација за 
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 изработкат
инфраструктурни објекти
Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ бр. 55/04
договорите за регулирање на надоместокот склучени со инвеститор
 

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)

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 

и организација на работата на Советот 

       

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -
www.karpos.gov.mk 

на Ј.П.”Водовод и канализација”, како и по претходно добиено 
одобрение за прекопување на јавна површина. 

нвеститорот 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 
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 

”), 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
договорите за регулирање на надоместокот склучени со инвеститор

АНИЦИ 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, 

врзаност со центарот на градот и опременоста на 
градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и индивидуална 
комунална потрошувачка. 

Комплексите се утврдени со следните граници:  

1 (Општина Карпош) 

 

  

-902 

, како и по претходно добиено 

нвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, 
електрична енергија и топловодно греење, да овозможи Комисија од 

адената површина. 
За дефинитивно утврдената површина правата и обврските се 

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

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 

а на другите проекти за изградба на 
општината (согласно член 15 од 

и 158/11”), согласно 
договорите за регулирање на надоместокот склучени со инвеститорите. 

АНИЦИ 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, 

врзаност со центарот на градот и опременоста на 
градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и индивидуална 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

Подрачјето за овој комплекс се 
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,
завршува описот на комплекс

 

КОМПЛЕКС-2 

ДЕЛ-2- (Општина Карпош)
Подрачјето за овој комплекс се состои од 

17,  СЗ 19, СЗ 26, ССЗ 01, ССЗ 02 и дел ССИ 03 (по административните граници 
со Општина Бутел и Општина Чаир
Општина Карпош. 
 
Границите на комплексите одат по 
административните граници на општините во ГУП со кои 
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 

објавувањето во”Службен гласник на 
    

 
Број: 09-9396/10                                                                   
Датум:26.12.2022 година                    
Скопје                                                                                       Бранко Рист

  

ОПШТИНА КАРПОШ                                                            
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И                                                 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТАТА НА СОВЕТОТ 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902 
www.karpos.gov.mk 

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,
завршува описот на комплекс-1 за Општина Карпош. 

(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

Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврт
административните граници на општините во ГУП со кои 

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 

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

Програма влегува во сила  наредниот ден  од денот 
објавувањето во”Службен гласник на Општина Карпош”. 

      

                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
година                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                       Бранко Рист

 
                                                   

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 

следните градски четврти:  СЗ 
17,  СЗ 19, СЗ 26, ССЗ 01, ССЗ 02 и дел ССИ 03 (по административните граници 

каде завршува описот на комплекс-2 за 

дефинираните градски четврти како и 
административните граници на општините во ГУП со кои се одредува 

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 

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на 

наредниот ден  од денот на 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Скопје                                                                                       Бранко Ристов   
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 
15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

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 2023 година 
 

 

1. Се објавува Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско 
оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на 
Општината Карпош за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на 
Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/5                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година          НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 4; и 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 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), Советот на Општина Карпош, на 
осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 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 2023 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 Јавно претпријатие за државни патишта на Република Северна 
Македонија на Општина Карпош за 2023 година, нивната распределба во проценти и 
износи во денари, како и предвидените активности за реализација на истата. 
 

Член 2 
Одобрените финансиски средства од Јавно претпријатие за државни 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. 
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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 Јавното претпријатие за државни патишта на Република 
Северна Македонија, наведени во член 2 од оваа програма. 

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 2023 година. 
 
Број: 09-9396/11                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                     Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа 
на културата за 2023 година 

 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
културата за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на 
Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/6                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                   Стевчо Јакимовски, 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 
осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2023 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 2023 

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 
културни работници од Македонија и пошироко 

Целна група: Жителите на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 2.000.000,00 денари 
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рамка: 

Организатор Општина Карпош, а исто така може да бидат 
физички или правни лица кои ќе се изберат по пат 
на јавен повик за организирање на Карпошово 
културно лето 2023 

Трошоци Целокупна организација на настанот: Надомест за 
учесниците, техничка организација, реклама. 

Овластување Советот на Општина Карпош го овластува 
Градоначалникот на Општина Карпош да ја 
спроведе постапката во сите фази за организација 
и реализација на Карпошово културно лето 2023. 
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука за јавен оглас, 
- Објава на јавен оглас,  
- Формирање на комисија,  
- Одлука за избор, 
- Записник,  
- Одлука за реализација 
- Решенија за исплата и 
- Извештај. 
Донесување и други акти во врска со предметната 
постапка. 

 
  2. Уметничко творештво – Конкурс за 

поддршка на проекти од областа на културата 

Опис на активности: Уметничко творештво – Конкурс за поддршка на 
проекти од областа на културата. За таа цел, 
Градоначалникот на Општина Карпош формира 
Комисија. Оваа финансиска поддршка ќе се 
доделува еднаш годишно и ќе ја определува 
комисија составена од пет члена (два члена од 
општинската администрација и три члена од 
советниците во советот на општината). 

Стратешки насоки и - Поттикнување и стимулирање на творештвото на 
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цели: граѓаните на општина Карпош од областа на 
културата и уметноста (издавачка, драмска, 
музичка, филмска, ликовна дејност) 

- Создавање на уметничко дело кое ќе биде 
достапно за поширок круг на публика 

- Културна понуда за граѓаните на општина 
Карпош 

- Особено внимание ќе се посвети на проектите 
кои го поттикнуваат творештвото на младите 
уметници и проекти од уметноста и културата кои 
за цел ќе имаат задоволување на културните 
потреби на лицата со посебни потреби 

Очекувани резултати: Поддршка на најмалку 25 проекти 

Целна група: 

 

 

 

 

Општи критериуми: 

 

 

 

 

 

- Млади уметници (до 27 годишна возраст) 
- Уметници 
- Уметници аматери 

 

- Жител на општина Карпош 
- CV на апликантот/ CV на апликантите кои 

учествуваат во проектот за групните 
проекти 
 

- Опис на проектот 
- Да се наведе од која дејност е истиот 
- Очекувани ефекти од проектот 
- Финансиска рамка 
- Доколку проектот е поддржан и од друг 

извор на финансирање, да се наведе кој и со 
колку финансиски средства 
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Апликација за проектот: 

Предвидена финансиска 

рамка: 

1.500.000,00 денари 

Согласно целната група, секој поединечен проект 
од културата може да добие финансиска 
поддршка од: 

 

- За Млади уметници (до 27 годишна возраст) 
до 30.000,00 денари 

- Уметници, до 30.000,00 денари 
- Уметници аматери, до 5.000,00 денари 
- Групни проекти, до 45.000,00 денари 

 

Организатор Општина Карпош 

 
Овластување Советот на Општина Карпош го овластува 

Градоначалникот на Општина Карпош да ја 
спроведе постапката во сите фази. Овластувањето 
подразбира: 
- Донесување Одлука за јавен оглас, 
- Објава на јавен оглас,  
- Формирање на комисија,  
- Записник,  
- Извештај, 
- Одлука за избор на одобрените проекти, 
- Решенија за исплата и 
-Донесување и други акти во врска со предметната 
постапка 

 
 

 3. Фолклорна вечер за денови на Општина Карпош 
Опис на активности: Одбележување на јубилеј 47 години од постоење на 
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Општина Карпош 

Стратешки насоки и цели: Промоција на македонскиот играорен фолклор 

Очекувани резултати: Промовирање на фолклорот 

Целна група: Играорни друштва од Општина Карпош  

Предвидена финансиска 

рамка: 

200.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

Трошоци Организација на фолклорен концерт, изнајмување 
простор, разглас со озвучување, хонорар за 
друштвата учесници (до 20.000,00 денари), 
освежителни напитоци за учесниците 

 
 
 4. Поддршка на програмата на МКУД ,,Цветан 

Димов” 
Опис на активности: Детски фолклорен фестивал ,,Од цвет на цвет со 

оро и песна” 
Стратешки насоки и 
цели: 

Традиционално оджување на меѓународниот 
детски фолклорен фестивал 

Очекувани резултати: Негување на активностите на националните 
верски и културни традиции 

Целна група: Детски фолкорни ансамбли од Скопје 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00денари 

Организатор МКУД ,,Цветан Димов” 
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 5. Поддршка на програмата КУД ,,ЕТНОС” 
Опис на активности: Развивање и негување на фолклорните традиции 

кај децата 
Стратешки насокии 
цели: 

Запознавање на децата со фолклорните 
традициии, обичаи, ората и песните 

Очекувани резултати: Да им станат блиски песните од нашиот народ 
како и запознавање на традициите на другите 
народи 

Целна група: Ученици од основноте училишта 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00денари 

Организатор КУД ,,ЕТНОС” 

Трошоци Организациони трошоци 

 6. Поддршка на програмата AКУД ,,Мирче Ацев” 
Опис на активности: Развивање и негување на фолклорните традиции кај 

децата 
Стратешки насокии 
цели: 

Запознавање на децата со фолклорните традициии, 
обичаи, ората и песните 

Очекувани резултати: Да им станат блиски песните од нашиот народ како и 
запознавање на традициите на другите народи 

Целна група: Ученици од основните училишта 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00денари 

Организатор АКУД ,,Мирче Ацев” 

Трошоци Организациони трошоци 
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Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.000.000,00 денари 
 
III. Финансирање 

 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 

4.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно 

потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни 
финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 

 
IV. Завршни одредби 

 
Секторот/Одделението  Дејности од јавен интерес - Одделение за култура и 

спорт со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со 
финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на 
реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. 
Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради 
остварување на целите на програмата може да биде дел од било кој Сектор на 
Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.                                                                                                                                                                          
 
Број: 09-9396/12                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                    Бранко Ристов, с.р.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ                                    
ГРАДОНАЧАЛНИК 
 
 

 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

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 
Карпош“ бр.1/2006, 8/2013
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе
 

за објавување на 
во областа на спортот за 2023 година

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 
на спортот за 2023 година
Општина Карпош  одржана 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“.
 
 
Број: 11-9629/7  
Датум:29.12.2022 година
Скопје   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                       

 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -
www.karpos.gov.mk 

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 

06, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

на Програма за активностите на Општина Карпош 
во областа на спортот за 2023 година 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 
на спортот за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на 

одржана на 26 декември 2022 година. 

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

                 ГРАДОНАЧАЛНИК
година             НА ОПШТИНА КАРПОШ,

     Стевчо Јакимовски
      

            

  

-902 

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 

(„Службен гласник на Општина 
4/2021 и 23/2022), 

Програма за активностите на Општина Карпош 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 
на Советот на 

влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

вчо Јакимовски 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата 
седница, одржана на 26 декември 2022 година, д
 

за активностите на

I. Развојни приоритети
 

- Пропаѓирање и промовирање на спортско рекреативниот, врвниот, 
забавниот и училишниот спорт.
- Организирање на спортски активности 
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 
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. 
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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 осумнаесетата 
седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе 

ПРОГРАМА 
на Општина Карпош во областа на спортот 

година 
 

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 

озитивните вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како 
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точка 1 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата 

спортот за 2023 

Пропаѓирање и промовирање на спортско рекреативниот, врвниот, 

предвидени со програмата за спорт 

Зголемување на навиката за спортски живот и подобрување на спортско 

на рекреативниот забавен 
спорт, да го обедини, координира и по можност да го усоврши односно да го 

Сите граѓани од општината своето слободно време да го користат за 
реализирање на спортските активности, при што ќе ги развиваат 

озитивните вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТ

 
                    ул.Радика бр.9 бараки бр

 

 
 

II. Проектни активност
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активности 

1. Училишни спортски игри Карпош 202
- 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, фудбал, одбојка на песок и 
други спортски активности, кои ќе ги 
организира Одделението за култура и спорт на 
Општина Карпош. Исто така се планираат и 
спортски натпревари по повод  денови на 
Општина Карпош помеѓу училиштата, 
општините во градот Скопје и друѓите општини 
од Република Македонија, како и меѓународни 
натпревари со општини од градови на други 
држави. 
- Проектот ќе го реализираат вработени во 
одделението за Култура и Спорт, професори по 
физичко и здравствено образование, суди од 
соодветните спортови, медицински лица и 
полиција.  

Стратешки насоки и - Jакнење на менталното и физичкото здравје
- Подобрување на локомоторниот апарат
- Зголемување  на знаењата, умеењата, 
способностите и вештините кај учениците 
спортисти 
- Докажување на сопствениот талент.

 - Натпреварувачка атмосфера,  
- Социјализација (дружење и забава), 
- Спортско однесување на учениците 
за фер навивање на спортските терени
- Зголемување и подобрување на моторните 
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Карпош 2023 
Учениците од општинските основни училишта 

натпреваруваат во 
спортските дисциплини: мал фудбал, кошарка, 
одбојка (девојчиња), шах, тенис, ракомет, пинг 
понг, атлетски крос, фудбал, одбојка на песок и 
други спортски активности, кои ќе ги 
организира Одделението за култура и спорт на 

сто така се планираат и 
спортски натпревари по повод  денови на 
Општина Карпош помеѓу училиштата, 
општините во градот Скопје и друѓите општини 
од Република Македонија, како и меѓународни 
натпревари со општини од градови на други 

Проектот ќе го реализираат вработени во 
одделението за Култура и Спорт, професори по 
физичко и здравствено образование, суди од 
соодветните спортови, медицински лица и 

акнење на менталното и физичкото здравје, 
апарат 

Зголемување  на знаењата, умеењата, 
способностите и вештините кај учениците 

на сопствениот талент. 

Социјализација (дружење и забава),  
Спортско однесување на учениците - навивачи 

за фер навивање на спортските терени. 
Зголемување и подобрување на моторните 
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Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
Организатор 

Трошоци 
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способности и индивидуалните те-та дејствија

Ученици од општинските основни училишта од 
подрачјето на Општина Карпош. 

2.000.000,00 денари 
 

Општина Карпош 

- Свечено отварање и затварање на игрите 
(балони, конфети, огномет, коктел и друго),
-Хонорари  за спортски судии и делегати (
денари по одигран натпревар на секој спортски 
судија и делегат поединечно во лигите 
кошарка, ракомет и одбојка - девојчиња, како и 
за куп натпреварите и натпреварите во одбојка 
и фудбал на песок) и по повод денови на 
Општина Карпош,  
- Наставници (500,00 денари за секој  натпревар 
што ќе го водат својот училишен тим)
кој спортски настан организиран од страна на 
Одделението за култура и спорт при Општина 
Карпош. 
- Пехари, медали, статуетки, признани
- Спoртска опрема (дресови, спортски гаќички)
за ученици – натпреварувачи и професори,
Изнајмување на спортски терени
Разглас (озвучување), - Медицинско лице 
итна медицинска помош.  
- Награди  за професорите (1 место 
денари, 2 место 6.000,00 денари  и 3 место 
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та дејствија 

Ученици од општинските основни училишта од 

Свечено отварање и затварање на игрите 
(балони, конфети, огномет, коктел и друго), 
Хонорари  за спортски судии и делегати (500,00 

денари по одигран натпревар на секој спортски 
лигите фудбал, 

девојчиња, како и 
за куп натпреварите и натпреварите во одбојка 
и фудбал на песок) и по повод денови на 

ици (500,00 денари за секој  натпревар 
што ќе го водат својот училишен тим), за било 
кој спортски настан организиран од страна на 
Одделението за култура и спорт при Општина 

Пехари, медали, статуетки, признаниjа и  
тски гаќички) 

натпреварувачи и професори, - 
и терени (сала), - 

Медицинско лице или 

Награди  за професорите (1 место 8.000,00 
.000,00 денари  и 3 место 
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5.000,00 денари), 
-Награда за најдобро прогласени поединци 
ученици спортисти во училишните лиги во 
организација на Општина Карпош (
денари), 
 - Наградна домашна или меѓународна 
повеќедневна спортска екскурзија за 
првопласираните училишни тимови и најд
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 
IX одделение  
Ќе ги опфати талентираните спортисти 
на Општина Карпош кои учат во 
одделение, кои со својот квалитет придонесуваат 
за промоција на oпштината и државата како на 
домашен така и на меѓународен план.  
Огласот ќе ги опфати сите спортисти
Општина Карпош кои ќе постигнат егзактни 
(индивидуални) резултати односно кои ќе ѓи 
исполнат условите и критериумите од огласот
Стипендијата се доделува во две категории, и 
тоа: 
-Прва категорија 3.000,00 денари и  
-Втора категорија 2.500,00 денари. 
Ученикот кој конкурирал за две стипендии во 
Општина Карпош (образование и спорт) и ги 
исполнил условите за добивање на двете 
стипендии, му се доделува една стипендија по 
негов избор, врз основа на доставена изјава за 
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најдобро прогласени поединци 
ученици спортисти во училишните лиги во 
организација на Општина Карпош (5.000,00 

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)  

спортисти, 
на Општина Карпош кои учат во VIII и 

спортисти жители 
на Општина Карпош кои учат во VIII и IX 
одделение, кои со својот квалитет придонесуваат 

пштината и државата како на 
домашен така и на меѓународен план.   
Огласот ќе ги опфати сите спортисти жители на 
Општина Карпош кои ќе постигнат егзактни 
(индивидуални) резултати односно кои ќе ѓи 
исполнат условите и критериумите од огласот. 

доделува во две категории, и 

 

Ученикот кој конкурирал за две стипендии во 
Општина Карпош (образование и спорт) и ги 
исполнил условите за добивање на двете 

една стипендија по 
негов избор, врз основа на доставена изјава за 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работ
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

Услови, критериуми и 
потребни документи 
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која стипендија се одлучил. Постапката по оглас 
ќе се спроведе според претходно утврдени 
услови и критериуми.  

Услови, критериуми и Услови: Да се жители на oпштина
(адреса на живеење), потврда од
дека спортистот е редовен ученик во
одделение во учебната 2023/24 година.
Критериуми:  
Спортистот потребно е да има постигн
индивидуални спортски резултати, 
матичните национални спортски федерации и да 
се во согласност со календарот на натпревари на 
националните федерации за периодот од 
01.09.2022 година до 31.08.2023 година:

- државно првенство, oсвоено 
индивидуално I место (3 бода);

- државно првенство, oсвоено 
индивидуално  II место (0,5 бодa);

- награда за индивидуални 
постигнување државен рекорд, 
прогласен за најдобар играч, стрелец, 
талент и слично) (3 бода) и

- репрезентативец на Македонија, да 
има учество на еден натпревар и да се 
наведе кога, каде и со кој противник 
бил натпреварот (да се достави копија 
од записник, билтен или друг доказ од 
натпреварот), (3 бода). 

Останати успеси и резултати кои не се во 
согласност и организација со календарот на 
натпревари од национални спортски 
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Постапката по оглас 
ќе се спроведе според претходно утврдени 

пштината Кaрпош 
од училиштето 

во VIII или IХ 
година. 

Спортистот потребно е да има постигнување на 
 потврдени од 

матичните национални спортски федерации и да 
се во согласност со календарот на натпревари на 
националните федерации за периодот од 

година: 
државно првенство, oсвоено 
индивидуално I место (3 бода); 

првенство, oсвоено 
индивидуално  II место (0,5 бодa); 
награда за индивидуални 
постигнување државен рекорд, 
прогласен за најдобар играч, стрелец, 

и 
репрезентативец на Македонија, да 
има учество на еден натпревар и да се 

, каде и со кој противник 
бил натпреварот (да се достави копија 
од записник, билтен или друг доказ од 

Останати успеси и резултати кои не се во 
согласност и организација со календарот на 

спортски федерации, 
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нема да се земат предвид. 
Потребни документи:  

- Биографија на спортистот, 
- Потврда од клуб дека е нивен член 

(фотокопија од легитимација)
- Важечки документ (потврда

од националната федерација
спортските успеси и резултати
периодот од 01.09.2022 година до 
31.08.2023 година.  

Стратешки насоки и Афирмација и стимулирање за постигнување на 
подобри резултати на активни, млади и 
талентирани спортисти жители на Општина 
Карпош. 

 Постигнување на подобри резултати на млади и 
талентирани спортисти жители на Општина 
Карпош 

Талентирани спортисти од VIII и IX
жители на Општина Карпош. 

700.000,00 денари 
 

Општина Карпош 
Советот на Општина Карпош го овластува 
Градоначалникот на Општина Карпош да ја 
спроведе постапката во сите фази за 
за талентирани спортисти, жители
Карпош кои учат во VIII и IX
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука за јавен оглас,
- Објава на јавен оглас,  
- Формирање на комисија,  
- Записник,  
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Биографија на спортистот,  
Потврда од клуб дека е нивен член 
(фотокопија од легитимација) 

потврда) издадена 
федерација за 

резултати во 
периодот од 01.09.2022 година до 

Афирмација и стимулирање за постигнување на 
подобри резултати на активни, млади и 
талентирани спортисти жители на Општина 

резултати на млади и 
талентирани спортисти жители на Општина 

IX одделение, 

Советот на Општина Карпош го овластува 
Градоначалникот на Општина Карпош да ја 
спроведе постапката во сите фази за Стипендии 

жители на Општина 
IX одделение 

, 
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3. Спортско рекреативни игри на пензионерите
Натпреварување на пензионерите од
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
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. 
Спортско рекреативно дружење на дв
пензионерски друштва Тафталиџе и
Рекреација,  натпреварувачка атмосфера, 
дружење и забава. 
Пензионери од Општина Карпош 

финансиска 100.000,00 денари 

Општина Карпош 
 
-Пехари, статуетки, 
-Изнајмување на постолје за 1, 2, и 3 место, големи
чадори - куполи, маси, столчиња, 
-Разглас, 

- Извештај, 
- Одлука за избор на одобрените спортски 
стипендии, 
- Решенија за исплата и 
-Донесување и други акти во врска со 
предметната постапка 
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на пензионерите 
од Општина 

машка и женска 
машка и женска 

конкуренција), Трчање 60м (жени) и 80м (мажи), 
жени) и скок во 

, шут на гол од дистанца. 
Проектот ќе го реализират вработени во 

ултура и спорт, професори по 
физичко и здравствено образование, медицински 

двете 
афталиџе и Карпош 

атмосфера, 

е за 1, 2, и 3 место, големи 

Одлука за избор на одобрените спортски 

Донесување и други акти во врска со 
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- Изнајмување простор (фудбалски терен или сала) 
за одржување на предвидените
активности, 
-Медицински лица, -Свечен ручек. 

4. Еднократна финансиска поддршка за спорт 
и рекреација 
Доделување на финансиска поддршка за сите 
спортисти жители на Општина Карпош
занимаваат со спортско рекреативна активност
Оваа еднократна финансиска поддршка ќе биде 
наменета за спортска опрема, припреми, учество 
на домашни и меѓународни настани, 
организирање на разни спортско рекреативни 
активности, турнири, спортски манифестации и 
за остварување и реализирање на предвидените 
и зацртаните спортско рекреативни програми 
кои не се опфатени со оваа програма во висина 
до 30.000,00 денари. Висината на доделената 
финансиска подршка ќе зависи од досегашните 
постигнати резултати на спортистот, како и 
понудениот спортскиот проект. За таа це
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 
советот на општина Карпош и два члена
администрацијата на општината).  
 

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

 Промовирање и потпомагање на 
спортски настани од Општина Карпош.
Сите спортисти и рекреативци кои се занимават 
со спортско рекреативна активност
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(фудбалски терен или сала) 
предвидените спортски 

поддршка за спорт 

на финансиска поддршка за сите 
на Општина Карпош,  кои се 

т со спортско рекреативна активност. 
еднократна финансиска поддршка ќе биде 

наменета за спортска опрема, припреми, учество 
на домашни и меѓународни настани, 
организирање на разни спортско рекреативни 
активности, турнири, спортски манифестации и 
за остварување и реализирање на предвидените 

ацртаните спортско рекреативни програми 
кои не се опфатени со оваа програма во висина 
до 30.000,00 денари. Висината на доделената 
финансиска подршка ќе зависи од досегашните 
постигнати резултати на спортистот, како и 
понудениот спортскиот проект. 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 
советот на општина Карпош и два члена од 

 

Поддршка, афирмација и стимулирање за 
постигнување на подобри спортски резултати на 
активни спортисти и рекреативци од Општина 

Промовирање и потпомагање на спортисти и 
спортски настани од Општина Карпош. 

кои се занимават 
со спортско рекреативна активност на 
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подрачјето на Општина Карпош  
700.000,00 денари 

Општина Карпош 

5. Меморијален турнир во мал фудбал Оливер 
Соколов Сокол 
Мал фудбал 

Стратешки насокии Сеќавање на нашиот другар и сосед Сокол

Малска дружба користејќи го спортот како алатка 
за зајакнување на врската помеѓу 
генерации 
Футсал фудбалски екипи 

Предвидена финансиска 300.000,00 денари 

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

Сеќавање на нашиот другар и сосед Сокол 

Малска дружба користејќи го спортот како алатка 
за зајакнување на врската помеѓу различни 

Здружение на граѓани за подготовка и 
организирање на меморијален турнир во мал 

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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6. Учество на Синдикална организација при 
Локалната самоуправа Карпош на спортски 
игри и средби на членовите на Синдикатот на 
УПОЗ (СИС-УПОЗ) 

Спортски активности и учество на спортски 
игри и средби  

Стратешки насоки и Рекреација, дружење, меѓусебно запознавање и 
зближување на членовите преку спортско 
натпреварување.   

 Презентирање и афирмирање на Општина 
Карпош на спортски игри и средби на членовите 
на Синдикатот на УПОЗ (СИС-УПОЗ)
Синдикална организација при локалната 
самоуправа Карпош 

350.000,00 денари 

Синдикална организација при Локалната 
самоуправа Карпош и Одделение за Култура и 
Спорт, УПОЗ (СИС-УПОЗ) 
Хотелско сместување  
Превоз  
Спортска опрема  
Партиципација за учество  

7. Семејни спортски игри 
Забавни рекреативни игри, помеѓу членовита на 
семејствата 

Стратешки насокии Социјализација, зближување и подигнување на
спортската рекреација и семејните вредности

Малска дружба користејќи го спортот како алатка 
за зајакнување на врската помеѓу различни 
генерации 
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6. Учество на Синдикална организација при 
самоуправа Карпош на спортски 

игри и средби на членовите на Синдикатот на 

Спортски активности и учество на спортски 

Рекреација, дружење, меѓусебно запознавање и 
зближување на членовите преку спортско 

Презентирање и афирмирање на Општина 
спортски игри и средби на членовите 

УПОЗ)  
индикална организација при локалната 

Синдикална организација при Локалната 
и Одделение за Култура и 

Забавни рекреативни игри, помеѓу членовита на 

Социјализација, зближување и подигнување на 
семејните вредности 

Малска дружба користејќи го спортот како алатка 
за зајакнување на врската помеѓу различни 
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Семејства од Општина Карпош 

Предвидена финансиска 500.000,00 денари 

Вангел Симев  

Награди за прво, второ и трето место, лица 
вклучени во организација, судии, освежителни 
пијалоци, маици, спортски терен, медицинско 
лице, пропаганден материјал, озвучување и ди џеј.

8. Учиме да пливаме во Карпош 
Обука на учениците по пливање на непливачи и 
пливачи 

Стратешки насокии Да се наметне дополнителн популаризација на 
децата во предучилишна и училишна возраст да се 
занимават со спорт односно пливањето
Зголемување и подобрување на антропометриски 
и психофизички развој кај учениците преку 
пливањето 
Ученици од предучилишна и училишна возраст

Предвидена финансиска 300.000,00 денари 

Пливачки клуб Делфини спорт 

Финансиската подршка ќе се искористи за 
изнајмување на пливачки стази, хонорари за 
тренери, со што заинтересираните децата ќе 
добијат големи финансиски олеснувања. Исто така 
ќе се обезбедат пливачки реквизити, освежителни 
пијалоци, пропаганден материјал. 
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Награди за прво, второ и трето место, лица 
вклучени во организација, судии, освежителни 
пијалоци, маици, спортски терен, медицинско 
лице, пропаганден материјал, озвучување и ди џеј. 

Обука на учениците по пливање на непливачи и 

Да се наметне дополнителн популаризација на 
децата во предучилишна и училишна возраст да се 
занимават со спорт односно пливањето 

подобрување на антропометриски 
и психофизички развој кај учениците преку 

Ученици од предучилишна и училишна возраст 

подршка ќе се искористи за 
изнајмување на пливачки стази, хонорари за 
тренери, со што заинтересираните децата ќе 
добијат големи финансиски олеснувања. Исто така 
ќе се обезбедат пливачки реквизити, освежителни 
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9.Финансиска поддршка на спортски клубови од 
подрачјето на Општина Карпош 

Ќе ги опфати сите активни спортски клубови од 
подрачјето на Општина Карпош, кој со својот 
квалитет допринесуваат за промоција на 
Општината и државата како на домашен, така и на 
меѓународен план. Во зависност од
спортски резултати на клубот, ќе биде
висината на финансиските средства
по оглас ќе се спроведе според претходно утврдени 
услови и критериуми. Оваа финансиска поддршка 
ќе ја определува комисија составена од пет члена 
(три члена од советот на општина Карпош и два 
члена од администрацијата на општината).

Стратешки насокии Афирмација и потпомагање на спортски клубови 
од Општина Карпош.  

 Развивање, подобрување и зголемување на 
клупските успеси. 

Спортски клубови од Општина Карпош

1.000.000,00 денари 
 

Општина Карпош 

Советот на Општина Карпош го овластува 
Градоначалникот на Општина Карпош да ја 
спроведе постапката во сите фази за 
поддршка на спортски клубови од подрачјето на 
Општина Карпош. 
 Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука за јавен оглас, 
- Објава на јавен оглас,  
- Формирање на комисија,  
- Записник,  
- Извештај, 
- Одлука за избор, 
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9.Финансиска поддршка на спортски клубови од 

Ќе ги опфати сите активни спортски клубови од 
подрачјето на Општина Карпош, кој со својот 
квалитет допринесуваат за промоција на 
Општината и државата како на домашен, така и на 

од постигнатите 
биде одредена и 

средства. Постапката 
по оглас ќе се спроведе според претходно утврдени 
услови и критериуми. Оваа финансиска поддршка 
ќе ја определува комисија составена од пет члена 
(три члена од советот на општина Карпош и два 

ена од администрацијата на општината).  
Афирмација и потпомагање на спортски клубови 

Развивање, подобрување и зголемување на 

Карпош 

Советот на Општина Карпош го овластува 
Градоначалникот на Општина Карпош да ја 
спроведе постапката во сите фази за Финансиска 

од подрачјето на 
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- Решенија за исплата и 
-Донесување и други акти во врска со пре
постапка 
Право на пријавување: Право на пријавување 
имаат сите заинтересирани спортски клубови 
регистрирани со седиште на подрачјето на 
oпштина Карпош, a кои со своите програми и 
активности придонесуваат за развој на спортот. 
Спортските клубови се должни во барањето да ги 
наведат причините и намената за кои ги барат 
средствата. 

Потребни документи и услови за учество:
Да поседуваат Потврда од матичните нац
федерации дека клубот е нивен член и активно 
учество во системот на натпревари во тековната 
2023 година; 
Да имаат изработено годишна програма за работа 
на клубот; 
Да имаат регистрирана, организирана и активна 
младинска спортска школа и нејзино акти
учество во натпреварувањето организирано од 
матичните национални спортски федерации;
Решение за регистрација на спортскиот клуб 
(Решение од Централен регистар не постар од 3 
месеци).  
Критериуми 

1. Организациона поставеност на спортскиот 
клуб; 

2. Ранг на натпреварување и организирано 
пионерско младинска школа и сениорски 
тим 

3. Успеси на клубот во последните 2 (две) 
години. 
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Донесување и други акти во врска со предметната 

Право на пријавување 
сите заинтересирани спортски клубови 

регистрирани со седиште на подрачјето на 
кои со своите програми и 

активности придонесуваат за развој на спортот. 
Спортските клубови се должни во барањето да ги 
наведат причините и намената за кои ги барат 

Потребни документи и услови за учество:  
Да поседуваат Потврда од матичните национални 
федерации дека клубот е нивен член и активно 
учество во системот на натпревари во тековната 

Да имаат изработено годишна програма за работа 

Да имаат регистрирана, организирана и активна 
младинска спортска школа и нејзино активно 
учество во натпреварувањето организирано од 
матичните национални спортски федерации; 
Решение за регистрација на спортскиот клуб 
(Решение од Централен регистар не постар од 3 

Организациона поставеност на спортскиот 

преварување и организирано 
пионерско младинска школа и сениорски 

от во последните 2 (две) 
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Опис на активности: 

Стратешки насоки и 
цели: 

Очекувани резултати:

Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
Организатор 

Трошоци 

 
 

Опис на активности: 

Стратешки насоки и 
цели: 
Очекувани резултати: 
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10. Шаховски  Божиќен  турнир  

Натпреварување во шах 

Стратешки насоки и Промовирање на шахот на локално ниво и 
привлекување на поголем број на вљубеници во 
оваа мисловна игра.  

 Стекнување на потребното шаховско искуство 
на младите шахисти и поттикнување на нивниот 
развој кон достигнување на поголемо шахов
знаење и вештини за освојување на 
мешународни титули. 
Љубители и ентузијасти на шахот од подрачјето 
на Општина Карпош кои на овој турнир земаат 
учество околу сто шахисти од нашата општина.

150.000,00 денари 

ШК Гамбит Асеко СЕЕ 

-Изнајмување простор за натпреварите 
- Судии  
-Наградeн фонд  
-Озвучување  

11.Фудбалски клуб Лепенец 
Подобрување на инфрастуктурата на фудбалското 
игралиште на ФК Лепенец (дооформување на 
соблекувални, водоводна мрежа, оградата околу 
игралиштето.  
Подобрување на фудбалската инфраструктура

Право на настап во националното првенство и 
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Промовирање на шахот на локално ниво и 
привлекување на поголем број на вљубеници во 

Стекнување на потребното шаховско искуство 
на младите шахисти и поттикнување на нивниот 
развој кон достигнување на поголемо шаховско 
знаење и вештини за освојување на 

Љубители и ентузијасти на шахот од подрачјето 
на Општина Карпош кои на овој турнир земаат 
учество околу сто шахисти од нашата општина. 

Изнајмување простор за натпреварите  
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зголемен интерес на младите од Бардовци за 
тренирање фудбал 
Млади талентирани фудбалери од Бардовци и 
околината 

финансиска 300.000,00 денари 

Фудбалски клуб Лепенец 
Потребен градежен материјал за подобрување на 
условите за тренинг и натпревар 
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зголемен интерес на младите од Бардовци за 

Млади талентирани фудбалери од Бардовци и 

Потребен градежен материјал за подобрување на 
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Стратешки насоки и 
цели: 

Очекувани резултати:
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12. Поттикнување физичка активност, 
вежбање на отворен простор за пензионери
Активноста предвидува формирање на 2 групи 
на 2 различни локации воОпштината 
да биде парк, кеј на р. Вардар или др локации 
кои би биле попристапни за поголема група 
пензионери., каде инструкторите ќе покажуваат 
најосновни вежби прилагодени за возраста на 
учесниците, вежби за раздвижување, 
циркулација истегнување и сл. Треба да се 
ангажираат двајца инструктори за секоја група 
по 1, за период од 1 еднаш или 2 пати неделно во 
тек на 2 месеци. Бидејќи е на отворено бројот на 
лица кои ќе се вклучат нееогрничен, по истекот 
на овие 2 месеци активноста можат да ја 
преземат лица – пензионери од самите групи, 
кои биле најактивни или најспремни во договор 
со самите учесници во групата и би ја 
извршувале оваа активност волонтерски. 
Доколку има помасовен одзив од самите 
учесници може да се формираат и др гр
други локации. Инструкторите може, но не мора 
да бидат спортски работници од Карпош. Може 
дабиде и без финансиски импликации доколку 
волонтерски се ангажираат спортски работници 
кои веќе примаат одредена надокнада од 
општината, или на овој начин да им се помогне 
на други такви лица 

Стратешки насоки и Потикнување на повеќе пензионери 
/повозрасни лица на физичка активност и 
дружење  

 Здрави и активни пензионери/повозрасни лица
Популизирање на вежбање на отворено, 
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12. Поттикнување физичка активност, 
вежбање на отворен простор за пензионери 
Активноста предвидува формирање на 2 групи 

различни локации воОпштината - може тоа 
да биде парк, кеј на р. Вардар или др локации 
кои би биле попристапни за поголема група 
пензионери., каде инструкторите ќе покажуваат 
најосновни вежби прилагодени за возраста на 
учесниците, вежби за раздвижување, 

кулација истегнување и сл. Треба да се 
ангажираат двајца инструктори за секоја група 
по 1, за период од 1 еднаш или 2 пати неделно во 
тек на 2 месеци. Бидејќи е на отворено бројот на 
лица кои ќе се вклучат нееогрничен, по истекот 

а можат да ја 
пензионери од самите групи, 

кои биле најактивни или најспремни во договор 
со самите учесници во групата и би ја 
извршувале оваа активност волонтерски. 
Доколку има помасовен одзив од самите 
учесници може да се формираат и др групи на 
други локации. Инструкторите може, но не мора 
да бидат спортски работници од Карпош. Може 
дабиде и без финансиски импликации доколку 
волонтерски се ангажираат спортски работници 
кои веќе примаат одредена надокнада од 

им се помогне 

Потикнување на повеќе пензионери 
/повозрасни лица на физичка активност и 

Здрави и активни пензионери/повозрасни лица 
Популизирање на вежбање на отворено,  
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Вкупна предвидена финансиска рамка
 
III. Финансирање 

 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ 

од 6.450.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за
година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата
согласно потребите ќе се појават во текот на

Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 

Организатор 

Трошоци 
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Вкупна предвидена финансиска рамка: 6.450.000,00 денари 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ 
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата
ќе се појават во текот на 2023 година

Сите граѓани кои имаат време и сакаат да 
вежбаат. Наменета е првенствено за повозрасна 
група но нема ограничување за сите кои би 
сакале да се вклучат. 

 50 000 денари 

Општина Карпош 

Стручните лица (двајца) кои ќе бидат 
ангажирани за реализација на овој настан ќе 
им биде исплатено по 12.500,00 денари 
месечно. Доколку останат средства, маици, 
знамиња или некој сличен матријал кој би ја 
идентификувал групата која вежба пр. 
Актвини пензионери на Карпош или некој 
др сличен назив, со кој би се 
идентификувале групите и дека активноста 
дека е овозможена од Општина Карпош.
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Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ 
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои 
година, ќе бидат 

Сите граѓани кои имаат време и сакаат да 
вежбаат. Наменета е првенствено за повозрасна 
група но нема ограничување за сите кои би 

лица (двајца) кои ќе бидат 
ангажирани за реализација на овој настан ќе 
им биде исплатено по 12.500,00 денари 
месечно. Доколку останат средства, маици, 
знамиња или некој сличен матријал кој би ја 
идентификувал групата која вежба пр. 

рпош или некој 
др сличен назив, со кој би се 
идентификувале групите и дека активноста 
дека е овозможена од Општина Карпош. 
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предвидени дополнитe
Карпош. 
 
IV. Завршни одредби 

 
Секторот/Одделението

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
давање мислења и предлози заради остварување на целите на 
може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна 
соработка со Секретарот и Градоначалникот.

 
 
Број: 09-9396/13                                                                  
Датум:26.12.2022 година                    
Скопје                                                                                       Бранко Ристов
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eлни финансиски средства од Буџетот на Општина 

 

/Одделението  Дејности од јавен интерес - Одделение за 
со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат 

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
давање мислења и предлози заради остварување на целите на 
може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна 
соработка со Секретарот и Градоначалникот. 

                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ
година                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                       Бранко Ристов

  

 
                                                   

901, 023055-902 

лни финансиски средства од Буџетот на Општина 

Одделение за 
со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат 

план со финансиски и временски рамки за полесно 
имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности 

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 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Скопје                                                                                       Бранко Ристов    
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 
15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа 
на детска, социјална и здравствена заштита за 2023 година 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детска, 
социјална и здравствена заштита за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на 
Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/8                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје          Стевчо Јакимовски, 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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 
 
 

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

здравствена заштита за 2023 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:  
 
- Детска заштита – вклучување на сите деца во ЈУОДГ, унапредување на воспитно 
згрижувачката дејност и други активности. 
 
-Парична помош за новороденчиња, лица/семејства во социјален ризик, за потешко 
лекување и елементарни непогоди 
 
-Хуманитарни акции наменети за граѓаните во социјален ризик 
 
- Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и вклучување на 
маргинализирани групи  
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II ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 
1. Инклузија на деца од ромската популација 

во ЈУОДГ ,,Пролет“                      
Опис на активности: Преку воспитно образовните програми кои што се 

реализираат за предучилишно воспитување и 
образование е планирано   вклучување на децата 
од ромската популација. 

Во групите кај што престојуваат децата особено 
внимание се посветува на едукативно-социјалните 
активности. 

Стратешки насоки и 
цели: 

Поради непостоење на предучлишна установа во 
населбата Злокуќани, децата од оваа населба се 
згрижуваат во ЈУОДГ ,,Пролет ‘‘ во населбата Влае 
1. 

Во соработка со Министреството за труд и 
социјална политика ,,Општина Карпош‘‘, веќе 18 
години е партнер и  успешно го спроведува овој 
проект. 

 Целта на проектот е: 

-зголемување на бројот на деца Роми во детските 
градинки 

-надминување на предрасудите и стереотипите во 
детските градинки 

-подобрување на социјалните вештини и знаење на 
македонскиот јазик на децата Роми 

-поддршка и овозможување на раниот детски 
развој 
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Очекувани резултати:  Интегрирање во социјалниот живот 
 Подготовка за вклучување во воспитно-

образовен процес  
 Намалување на девијантните појави 

 

Целна група: Деца од предучилишна возраст  од ромската 
популација од населбата Злокуќани 

Предвидена финансиска 

рамка: 

Реализатор: 

300.000,оо денари 

 

 Општина Карпош 

Трошоци: - Превоз  и престој за 20 деца од населбата  
Злокуќани до градинката  ,, Пролет ‘‘ во населбата 
Влае. 

 

 
2. 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. 
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 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: 

150.000,оо ден.    

Трошоци: Набавка на еколошки дидактички материјали 
и играчки за децата од предучилишните 
установи - 150.000,оо ден. 

Овластување: Градоначалникот ќе ја спроведе постапката во 
сите фази  

 
3. 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 десет 
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. 
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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 

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. 
 

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

4 Парична помош за лица/семејства во 
социјален ризик ,лекување и елементарна 
непогода        

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 
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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: 

- 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: 

4.500.000,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)  
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5. 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 37.000.оо ден. 

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. 

Информирање и упатување на семејствата за 
остварување на нивните права и од други 
соодветни институции во државата. 

Очекувани резултати: Поддршка на семејства 

Целна група: Лица/семејства кои ги исполнуваат утврдените 
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критериуми 

Предвидена финансиска 

рамка: 

Реализатор: 

250.000,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 

            
6. Хуманитарна акција - 

,,  Да бидеме хумани за нашите соседи “ 
 

Опис на активности:  Хуманитарната акција ,, Да бидеме хумани за 
нашите соседи‘‘ веќе традиционално се организира 
од Општина Карпош два пати во годината. 
Акцијата се организира : 

- По повод Велигденските празници 
- По повод Новогодишните празници. 

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. 
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По завршувањето, собраните производи се 
пакуваат  и се доделуваат на лица/семејства во 
социјален ризик од Општина Карпош. 

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 

рамка: 

Реализатор: 

80.000,оо ден 

 

Општина Карпош 

Трошоци: Вреќи за пакување 

Трошоците се предвидени за две  хуманитарни 
акции. 

                                                                                                                      
 

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ОД 
ОПШТИНА КАРПОШ         

 
7. 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 дванаесети пат. 

По иницијатива на Градоначалникот на средбата 
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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 
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: 
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- 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: 

700.000,оо ден.   

 

 

Општина Карпош 

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

 
8. 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. 
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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 

9. Финансиска поддршка за проекти од 
oбласта  на  детската,социјалната  и 
здравствената заштита 

Опис на активности: Поддршка на проекти од областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита                    ( 
унапредување на предучилишниот воспитно- 
згрижувачки процес, поддршка за стари лица  и 
маргинализираните групи на граѓани од Општина 
Карпош). 

Постапката ќе се одвива преку објавување на оглас 
,кој ќе биде отворен во текот на целата година или 
до исцрпување на предвидените финансиски 
средства. Поднесените проекти ќе ги разгледува и 
одлучува комисија од тројца советници од Советот 
и двајца вработени во администрацијата.по оглас 
ќе ја спроведе комисија за проектни активности. 

Стратешки насоки и 
цели: 

- Унапредување на воспитно згрижувачкиот 
процес во предучилишните установи, 
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-Поддршка на стари лица, 

- Превентивни активности и ресоцијализација  за 
маргинализираните категории на граѓани  на 
Општина Карпош. 

Очекувани резултати: Подобрување на квалитетот на живот на 
наведените категории на жители на Општина 
Карпош 

Целна група: Деца и вработени во предучилишни установи, 

стари лица и маргинализирани  групи на граѓани. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

Реализатор: 

600 000,оо ден   

  

Општина Карпош 

Овластување: Градоначалникот ќе ја спроведе постапката во 
сите фази за поддршка на проекти од областа 
на детската, социјалната и здравствената 
заштита 

 
Вкупна сума 6 640 500,оо денари 

 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 6 640 500,оо денари 

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од  6 640 
500 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно 
потребите ќе се појават во текот на 2023 година ќе бидат предвидени дополнитeлни 
финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
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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: 09-9396/14                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                   Бранко Ристов, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         ОПШТИНА КАРПОШ                                                                      
         ГРАДОНАЧАЛНИК 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, 
став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во 
областа на образованието за 2023 година 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
образованието за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на 
Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/9                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година             НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Стевчо Јакимовски 
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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), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана 
на 26 декември 2022 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 

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 на територија на Општина Карпош 
Реализатор: Општина Карпош 

 

Опис на активности: 

Во период јануари-јуни 2023 година, за учебната 
2022/2023 и за периодот септември-декември 2023 година 
за учебната 2023/2024, Општина Карпош ќе 
субвенционира ужинки за учениците од 1 (прво) до 9 
(деветто) одделение од општинските основни училишта 
на територија на Општина Карпош, во висина од 50% од 
износот на месечниот надоместок.   
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Стратешки насоки и цели: Зајакнување на довербата помеѓу Општина Карпош и 
родителите на учениците од основните училишта на 
територија на Oпштина Карпош. 

 

Очекувани резултати: 

 
Финансиска помош за родителите на учениците 

Целна група: Ученици од 1 (прво) до 9 (деветто)  одделение од 
општинските основни училишта на територија на 
Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

5.900.000,00      

Трошоци: Набавка на ужинки согласно понуда од избран понудувач  

2. Превоз на ученици од општинските основни училишта 
за реализирање на еднодневни излети   
Реализатор: Општина Карпош 

 

 

Опис на активности: 

Организирање на превоз за реализација  на еднодневни 
излети во околината на Скопје за учениците од 
општинските основни училишта на територија на 
Општина Карпош, во  2023 година. 
 

Стратешки насоки и цели: Реализирање на дел од програмската активност за 
реализација на еднодневни излети согласно Годишните 
Програми за реализирање на екскурзии на сите 
општински основни училишта на територија на Општина 
Карпош, изготвени согласно Правилникот за начинот на 
изведување на екскурзиите, излетите и другите 
вонучилишни активности на учениците од основните 
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училишта; 

Финансиско олеснување на родителите на учениците од 
општинските основни училишта на територија  на 
Општина Карпош. 

 

Очекувани резултати: 

Дружење меѓу учениците и учениците и наставниците, 
социјализација, едукација за излетничките места со 
посета на културно историски обележја. 
Финансиска помош за родителите на учениците. 

Целна група: Ученици и наставници од општинските основни 
училишта на територија на Општина Карпош.  

 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
2.500.000.00                                       

Трошоци: Обезбедување превоз на ученици преку спроведена јавна 
набавка согласно План за јавни набавки за 2023 година. 

3. Секојдневен превоз на учениците од општинските 
основни училишта на територија на Општина Карпош   
Реализатор: Општина Карпош 

 

 

Опис на активности: 

Обезбедување на месечни билети за секојдневен превоз 
на ученици од општинските основни училишта на 
територија на Општина Карпош, за месеците додека трае 
школската година. 
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4. Стипендии за талентирани ученици од општинските 

основни училишта 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Стипендии за талентирани ученици од општинските 
основни училишта ќе ги опфати талентираните ученици 
од 8 (осмо) и 9 (деветто) одделение од училиштата на 
територија на Општина Карпош, жители на Општина 
Карпош, за постигнати резултати од областа на науката, 
литературата, техниката, културата и уметноста на 
меѓународни, државни и градски натпревари.  
Огласот за стипендии за телентирани ученици ќе се објави 
за  учебната 2023/2024 година. 

Стипендиите се доделуваат за осум месеци и се во две 
категории, и тоа: 

Стратешки насоки и цели: - Усогласување со законска регулатива согласно член 73 
став (1) од Законот за основното образование. 
-  Олеснет и безбеден превоз до најблиското општинско 
основно училиште 

 

Очекувани резултати: 

Финансиска помош на родителите на учениците  од 
општинските основни училишта на територија на 
Општина Карпош 

Целна група: Ученици од општинските основни училишта  на 
територија на Општина Карпош кои местото на живеење 
е оддалечено најмалку два километри од најблиското 
основно училиште. 

 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
2.000.000.00                                       

Трошоци: Обезбедување превоз на ученици преку спроведена јавна 
набавка согласно План за јавни набавки за 2023 година. 
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-Прва категорија 3.000,00 денари,  

-Втора категорија 2.500,00 денари. 

Комисија составена од членови на Советот на Oпштина 
Карпош и вработени во администрацијата, ги разгледува и 
одлучува по пристигнатите барања за доделување 
стипендија за талентирани ученици. 

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 една 
стипендија, по негов избор, врз основа на доставена изјава 
за која стипендија се одлучил. Постапката по јавен оглас ќе 
се спроведе  по претходно утврдени услови и критериуми. 

Услови за доделување 
стипендија, Критериуми за 
доделување стипендија и 
Потребни документи за 
доделување на стипендија  

Услови за доделување стипендија: 

-Да се жители на oпштина Кaрпош (адреса на живеење). 
-Да се редовни ученици во VIII или IХ одделение во 
основните училишта на територија на Општина Карпош. 
-Да имаат освоено I или II  место на натпревари (градски, 
државни, меѓународни). 

  
Критериуми за доделување стипендија: 
Право на разгледување имаат само дипломи за освоено I 
или II место од здруженија, организации, друштва, 
асоцијации и сл. акредитирани од Министерство за 
образование и наука. 

Oсвоени I или II место на натпревари од областа 
на науката, литературата, техниката, културата и 
уметноста од VI до VIII за редовни ученици во 8 



  
 

 ОПШТИНА КАРПОШ                                                                   
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И                                                   

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

 
                ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902 

www.karpos.gov.mk 
 

одделение, односно од VII до IX одделение за редовни 
ученици во 9 одделение: 

- I и II место на градски (регионални) натпревари (2 
бода, 1 бод); 
- I  и II  место на државни натпревари (6 бода, 3 бода ); 
- I и II место на меѓународни натпревари (8 бода, 7 
бода, во прилог потврда од организаторот на 
натпреварот дека учествувале минимум 3 (три) или 
повеќе држави на меѓународниот натпревар). 

Втора категорија ќе се додели на ученици кои освоиле 
од 4 (четири) бодови до 5 (пет); 
Прва категорија ќе се додели на ученици кои освоиле 
од 6 (шест) и повеќе бодови. 
*Освоените места на групни натпревари нема да бидат 
бодувани. 

Потребни документи за доделување стипендија: 
Со барањето, учесниците на Oгласот треба да достават: 

-Документ како доказ дека живее во Општина Карпош 
(лична карта од родител/старател); 
-Потврда од училиштето дека е редовен 
ученик во VIII односно IХ одделение во 
учебната 2023/2024 во општинското основно 
училиште од територија на Општина Карпош; 
-Фотокопии од дипломи од освоени места на 
натпревари од областа на науката, 
литературата, техниката, културата и 
уметноста oд VI и VII одд. за редовни 
ученици во VIII одд и од VII и VIII одд. за 
редовни ученици во IX одделение; 
-Препорака од класниот раководител или предметниот 
наставник; 

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



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                 
Одделение за подршка 
и организација на работата на Советот 
 
           
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -902 
www.karpos.gov.mk 

 
 

 

Очекувани резултати: 

-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 на територија на Општина Карпош 

 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 

2.000.000,00  

 

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

Организатор Општина Карпош 
Овластување Советот на Општина Карпош го овластува 

Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе 
постапката во сите фази за Стипендии за талентирани 
ученици, жители на Општина Карпош кои се редовни 
ученици во VIII и IX одделение во општинските основни 
училишта на територија на Општина Карпош  
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука за јавен оглас за Стипендии за 
талентирани ученици жители на Општина Карпош кои 
учат во VIII и IX одделение во општинските основни 
училишта на подрачјето на Општина Карпош  
- Објава на јавен оглас за Стипендии за талентирани 
ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX 
одделение во општинските основни училишта на 
подрачјето на Општина Карпош  
- Формирање на комисија  
- Записник  
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- Извештај 
- Одлука за определување на стипендии за талентирани 
ученици 
- Известување за избор на одобрените стипендии за 
талентирани ученици 
- Подготовка на решенија за исплата стипендии за 
талентирани ученици 
-Донесување и други акти во врска со предметната 
постапка 

 
5. Награди за првенци на генерација од општинските 

основни училишта  
Реализатор: Општина Карпош 

 

Опис на активности: 

5.а) Еднократна финансиска поддршка на првенци на 
генерација  
Општина Карпош континуирано ги следи најдобрите 
ученици, ги мотивира и наградува. На крајот на учебната 
година секое општинско основно училиште на територија 
на Општина Карпош избира првенец на генерација 
согласно пропишани училишни критериуми кои треба да 
ги исполони. Наставничките совети на училиштата врз 
основа на предлогот од Комисијата за избор на првенец на  
генерација, одлучуваат за изборот на ученикот кој ќе биде 
прогласен за првенец на генерација по што доставуваат 
известување до Општина Карпош. За оваа активност 
Општина Карпош ќе обезбеди еднократна финансиска 
поддршка за 10-те ученици - првенци на генерација со 
вкупен буџет 120.000,00 денари. 
5.б) Летен одмор за првенците на генерација од 
општинските основни училишта на територија на 
Општина Карпош 

Општината организира летен одмор за најдобрите 10 
ученици, првенци на генерација од општинските основни 
училишта на територија на Општина Карпош. Предвидено 
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е летниот одмор да се реализира во период на летниот 
распуст за учениците, со обезбедени сместување, храна и 
превоз. 

За оваа активност Општина Карпош планира буџет од 
280.000,00 денари 

Стратешки насоки и цели: 5.а) Целта е учениците да се наградат за нивниот успех и 
да се мотивираат за напредок во понатамошното 
образование. 
5.б) Целта е учениците да имаат забава, дружење, одмор и 
социјализација на учениците 
- Пливање, спорт и рекреација 
- Посета на културно - историски обележја на градот 

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

Целна група: 10 ученици - првенци на генерација од десетте општински 
основни училишта во Општина Карпош, наставници, 
вработени во Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

400.000,00  
 

Трошоци: Парични награди за првенци на генерација: 
5.а) 10 ученици по 10.000,00 денари + персонален данок 
5.б) летен одмор /превоз, сместување, храна / согласно 
понудата од избран понудувач 
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6. Еднократна финансиска поддршка од областа на 
образованието 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Доделување еднократна финансиска поддршка на лица 
кои се занимават со активности во областа образование 
и ќе биде наменета за реализација на  проекти, едукации, 
доедукации, доквалификации и друг вид барања од 
областа на образованието, до 30.000,00 (триесет илјади) 
денари. За таа цел Градоначалникот на Општина Карпош 
формира комисија составена од пет члена (два члена од 
општинската администрација и три члена од членовите 
на Советот на Општина Карпош) која ќе ги разгледува 
апликациите. 
Право на аплицирање имаат лица жители на Општина 
Карпош, кои реализираат активности од областа на 
образованието.  
По реализирање на активноста лицето е должно да 
достави извештај за реализираната активност. 

Стратешки насоки и цели: - Поддршка и стимулирање за постигнување на подобри 
резултати во образованието на лица од Општина 
Карпош. 

Очекувани резултати: Подигнување на нивото за едукација на ученици, 
наставен кадар и поединци жители на Општина Карпош  

Целна група: Жители на Oпштина Карпош  

Предвидена финансиска 
рамка: 

600.000.00  денари 

Трошоци: Трошоци поврзани со финансиска поддршка 

 
7. Финансиска поддршка за проекти од областа на 

образованието 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Оштината распишува Јавен оглас на кој  право на 
аплицирање имаат физички лица жители на Општина 
Карпош, здруженија и правни лица регистрирани во 
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Општина Карпош за дејноста образование. 
Огласот временски не е ограничен и важи до 
исцрпување на финансиските средства, но проектите да 
бидат реализирани најдоцна до 31.12.2023 година.  
По доставените барања за реализација на проекти, 
одлучува Комисија составена од членови на Советот на 
Oпштина Карпош и вработени во општинската 
администрација. 
По реализирање на проектот, апликантот е должен да 
достави извештај за активности и финансиски извештај 
за реализираниот проект и сметки за одобрените 
финансиски средства од страна на Општина Карпош. 

Потребни документи, услови 
и критериуми 

I. Потребни документи и услови за учество 
За физички лица: 
-Лична карта во фотокопија; 
-Изработен проект; 
-Финансиски план на проектот;    
За правни лица: 

-Изработен проект; 

-Финансиски план на проектот; 

-Тековна состојба издадена од Централен регистар на 
РСМ, не постара од 6 (шест) месеци од денот на 
доставување; 

-Портфолио 

II.  Критериуми за доделување на финансиска 
поддршка:  
1. Проектот да е од посебен интерес за 
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учениците и жителите на Општина Карпош 

2. Проектот да предвидува вклучување на 
учениците/наставниците/стручните 
соработници од општинските основни 
училишта во Општина Карпош или да е 
наменет за нив. 

Стратешки насоки и цели: -Поттик за едукација, доедукација и усовршување 
-Мотивирање на жители од Општина Карпош за 
државни и меѓународни постигнувања 

Очекувани резултати: Стекнување со поголемо знаење и вештини во областа 
на образованието. 
Едукација и професионално усовршување, поголеми 
успеси на државно и меѓународно ниво и реализација на 
поддржаните проекти. 

Целна група: Физички лица, здруженија на граѓани, претпријатија, 
ученици, наставници и други  во Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

600.000.00  денари 

Трошоци: Трошоци поврзани со проекти 

Овластување Советот на Општина Карпош го овластува 
Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе 
постапката во сите фази. 
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука , 
- Објава на јавен оглас  
- Формирање на комисија по претходна верификација на 
членови од Советот од Советот 
- Записник  
- Извештај 
- Одлука за определување  
- Известување за избор  
- Решенија за исплата  
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-Донесување и други акти во врска со предметната 
постапка 

 
 
 
 

8. 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 животнатасредина и 
рециклирањето, како модел за заштита на животната 
средина, училиштата ќе се натпреваруваат за најдобро 
уреден еко-училишен двор (катче и уреденост на дворот).  

Изборот за најдобро уреден еко-училишен двор ќе го врши 
Комисија ќе биде формирана од Градоначалникот, 
составена од 3 (три) членови од Советот на Општина 
Карпош и 2 (два) члена од општинскатаадминистрација. 
Комисијата при оценувањето треба да земе во предвид и 
уреденоста т.е. хигиената на целиот училишен двор, 
преземени активности за чистење и одржување на 
училишниот двор од самите ученици. 

Наградените училишта добиваат парична награда во 
висина од:  

70.000 денари-прво место 

50. 000 денари-второ место 

Предвидено е оваа активност да се реализира во период 
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март-мај 2023 година 

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 училишта од Општина Карпош  

Ученици, родители и наставници од основните општински 
училишпта на Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

150.000.00  

Трошоци  Трошоци за награди 

Овластување Советот на Општина Карпош го овластува 
Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе 
постапката во сите фази. 
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука , 
- Објава на јавен оглас  
- Формирање на комисија 
- Записник  
- Извештај 
- Одлука за определување  
- Известување за избор  
- Решенија за исплата  
-Донесување и други акти во врска со предметната 
постапка 
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9. Одбележување на годишнина од формирање на 
Општина Карпош 
„Цветно дефиле“ 
Реализатор: Општина Карпош 

 

 

Опис на активности: 

По повод денот на општината, ученици од основните 
училишта и деца од градинките на територија на 
Општина Карпош дефилираат од своите училишта и 
градинки до местото на одржување на настанот, со 
цветни додатоци и транспаренти.  
 На плоштадот во Општина Карпош се одржуваат 
музичките  настапи на талентираните ученици и деца од 
градинките со музички, кореографски или актерски 
настапи.  
Настанот го проследуваат градоначалникот со гостите од 
збратимените градови. 

Стратешки насоки и цели: Стимулирање на креативноста, дружење кај учениците и 
забава меѓу најмладите и промоција на младите таленти  

 

Очекувани резултати: 

-Развивање на другарството помеѓу децата   
-заинтересираност за учество кај учениците.      
- подигнување на нивото за сценски настап.     
                                                                                                                                        

Целна група: Децата од градинките и учениците од основните 
училишта од Општина Карпош 

 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
200.000.00                                       

Трошоци: - Озвучување,  
- Водител, 
- Балони и бомбони за децата-учесници во ,,Цветно 

дефиле“ 
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10. Одбележување на 1 септември – Денот на првачињата  од 
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 општинско основно училиште ќе организира соодветна 
претстава и активности по повод приемот на првачињата на 
првиот училишен ден. Општината ќе исплати финансиски 
средства во вредност од 20.000,00 денари на секое општинско 
основно училиште. 

Стратешки насоки и цели: Целта е финансиска помош на училиштата да организираат 
соодветна претстава и активности по повод приемот на 
првачињата на првиот училишен ден 

Очекувани резултати: Мотивација и топло добредојде на првачињата за започнување 
со образовниот процес 

Целна група: Општинските основни училишта во Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

200.000,00 денари  

Трошоци: Финансиски средства за општинските основни училишта 

 
11. Меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

Реализатор: Општина Карпош 
Опис на активности: Општина Карпош ја поддржува меѓуетничката интеграција 

со финансиска помош на општинските основни училишта на 
територија на Општина Карпош. Тимот за училишна 
интеграција планира и организира активности кои што има 
за цел интеракција, односно интеграција на етнички/јазично 
мешани групи учесници, балансирани групи учесници според 
етничката припадност, полот и возраста, интеракција помеѓу 
учесниците на различни етнички/јазични групи (во текот на 
активноста учениците од едниот наставен јазик/едната 
етничка група, соработуваат со учениците од другиот 
наставен јазик/другата етничка група, користење на сите 
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застапени јазици рамноправен третман на учесниците од 
сите етнички/јазични групи, постигнување конкретни 
заеднички цели со учество на сите застапени етнички 
заедници спроведувајќи ги планираните активности. 

Стратешки насоки и цели: Градење на свесност за меѓуетничка интеграција преку 
разновидни обуки, организирање на спортски игри, квизови 
на знаење, поттикнување на соработката и дружењето 
помеѓу учениците со збратимените училишта во кој 
наставата се одвива на македонски и на јазици кои се говорат 
во училиштата. 
-целта е прифаќање на различностите и сузбивање на 
стереотипите и предрасудите, помеѓу учениците во 
општинските училишта. 

Очекувани резултати: -Зголемување на меѓуетничката кохезија помеѓу учениците 
во општинските основни училишта.  
- Реализирање на заеднички ученички спортски активности, 
забавни игри, културни работилници                                               

Целна група: Учениците и наставниците од  основните училишта 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари  

Трошоци: По 10.000,00 денари за секое општинско основно училиште на 
територија на Општина Карпош  

12. Хорски натпревар меѓу училиштата 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Училишните хорови на основните општински училишта на 
територија на Општина Карпош се формирани во училиштата 
од страна на наставникот по музичко образование. Истите 
работат континуирано во текот на целата учебна година 
одржувајќи проби и подготвувајќи композиции во хорска 
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изведба. 
Проектот Хорски натпревар меѓу училиштата, како круна на 
годишната работа на хоровите е предвидено да  се одржи во 
просториите на едно од  основните општински училишта на 
територија на Општина Карпош каде со награди ќе се закитат 
трите најдобри хорови. 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: Зголемување на соработката и дружењето помеѓу учениците и 
училиштата од Општина Карпош и мотивирање за поголеми 
успеси на ниво на училиште 

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

Целна група: Учениците од училишните хорови од општинските основни 
училишта на територија на Општина Карпош и нивните 
ментори 

Предвидена финансиска 
рамка: 

40.000,00 денари  

Трошоци: -Награди (10.000,00 ден - прво место и 8.000,00 ден  - второ 
место) 

- озвучување  

- негазиран пијалок за учесниците 

Овластување Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на 
Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази. 
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука , 
- Објава на јавен оглас  
- Формирање на комисија по претходна верификација на 
членови од Советот од Советот 
- Записник  
- Извештај 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                 
Одделение за подршка 
и организација на работата на Советот 
 
           
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -902 
www.karpos.gov.mk 

 
 

 

13. 

Одбележување на годишнина од формирање на 
Општина Карпош 
„Карпош има талент“ 
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: Активности од учениците по повод роденденот на 
општината како што се манифестацијата Карпош има 
талент. Во одбележувањето на денот на општината земаат 
учество сите училишта со што се претставуваат со по еден 
настап (пеење, танцување, глума, рецитал, свирење на 
инструмент и др.) 
Изборот на најдобрите го врши комисија составена од 
стручни лица, а Општината на најдобрите им доделува 
награди. 

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: 

150.000,00 денари 

Трошоци:  

- Одлука за определување  
- Известување за избор  
- Решенија за исплата  
-Донесување и други акти во врска со предметната постапка 
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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) 
- 18.000,00 денари + вклучен персонален данок 
-Други активности 
Изнајмување сала, украсување, озвучување, дипломи и 
пофалници, водител 

 
14. Одбележување на годишнина од формирање на Општина 

Карпош 
Избор на најдобра литературна творба   
Реализатор: Општина Карпош 

Опис на активности: По повод одбележување на годишнина од формирање на 
Општина Карпош, општината предвидува „Избор на најдобра 
литературна творба“ на тема „ОПШТИНАТА ОД МОИТЕ 
СОНИШТА“. Право на учество имаат сите општински 
основни училишта на територија на Општина Карпош кои ќе 
достават по 1 (една) литературна творба (поезија или проза), 
од ученици од прво до петто и по една од шесто до деветто 
одделение од сите општински основни училишта на 
територија на Општина Карпош. За оваа активност секое 
општинско основно училиште согласно нивни утврдени 
критериуми формира комисија за избор на 1 (една) најдобра 
литературна творба од училиштето која ќе ја достави до 
Општина Карпош, во затворен плик, со назнака за „Избор на 
најдобра литературна творба“ на тема „ОПШТИНАТА ОД 
МОИТЕ СОНИШТА“, со назив на училиштето. Членовите на 
училишната комисија треба да се од наставниот кадар, 
наставници по одделенска настава или наставници по 
македонски јазик, избрани од Наставнички совет на ООУ. 
За „Избор на најдобра литературна творба“ ќе одлучува 
Комисија формирана од Градоначалникот во состав од три 
членови –надворешни лица, стручни и истакнати лица во 
областа.  
За изборот на најдобра литературна творба согласно 
литературниот конкурс ќе се доделат 3 (три) награди за 
ученици од прво до петто одделение (одделенска настава) и 3 
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(три) награди за ученици од шесто до деветто одделение 
(предметна настава).  
 
Награди за литературна творба за одделенска настава: 
Прва награда диплома и решение за исплата 4000 денари 
Втора награда диплома и решение за исплата 3000 денари 
Трета награда диплома и решение за исплата 2000 денари 
Награди за литературна творба за предметна настава: 
Прва награда диплома и решение за исплата 4000 денари 
Втора награда диплома и решение за исплата 3000 денари 
Трета награда диплома и решение за исплата 2000 денари 

Стратешки насоки и цели: Стимулирање на креативноста и талентот за пишување кај 
учениците и поттикнување на натпреварувачки дух 

Очекувани резултати: -Поттикнување и откривање на талентот за пишување кај 
учениците 
-Мотивирање и можност за развивање на талентот 
-Дружење меѓу учениците 

Целна група: Учениците од општинските основни училишта под 
ингеренција на Општина Карпош  

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари 

Овластување Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот 
на Општина Карпош да ја спроведе постапката во сите фази. 
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука , 
- Објава на јавен оглас  
- Формирање на комисија по претходна верификација на 
членови од Советот од Советот 
- Записник  
- Извештај 
- Одлука за определување  
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- Известување за избор  
- Решенија за исплата  
-Донесување и други акти во врска со предметната постапка 
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15. Креативен центар Карпош 
Реализатор: Општина Карпош 

 

Опис на 
активнос
ти: 

- Организацијана најмалку по една работилницаво секоја од единиците на КЦК во  

училиштата чиј основач е општина Карпош и тоа:  

- Произведуваме храна 

- Што јадеме, што пиеме?  

- Приказни за ДНК и гените  

- Тајните на дизајнот  

- Светот на роботите и дроновите 

- Различниизворинаенергија 

- Создаваме музика  

- Дружење со ѕвездите  

- Магична хемија 

- Ние сме пиротехничари, не пиромани 

- Кралството на габите во Карпош 

- Растенијата – фабрики за кислород 

- Млади карпошеви копаничари  

- Културното наследство на Карпош  
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- Животинскиот свет на Водно и Вардар  

- Организација на обуки за наставници за професионален развој од различни области за 

 потребите на наставниците во насока на подобрување на образовниот процес (Обука за  

наставниците по иновации според CEFE методологија за развивање на вештини и компетенции)

- Изработка на сетови за експериментирање по одделни предмети за сите ученици во  

oпштинските основни училишта во Карпош 

- Организација на КЦК истражувачки караван кој ќе посети други општини со што би се  

споделувале искуствата од функционирањето на КЦК 

- Изработка на пропаганден материјал (маици, капи, беџови, нотеси, брошура, леток)  

- Набавка на нова опрема за потребите на единиците во рамки на КЦК 

- Учество на конкурси за финансирање на образовни и истражувачки проекти за ученици  

Од општина Карпош од домашни и меѓународни извори 

Стратешк
и насоки 
и цели: 

- КЦК е формиран во 2016 година за да ги однесе учениците во еден друг свет, во  
возбудливиот свет на науката и уметноста. Нивната желба за нови сознанија наликува  
на патот на уметниците и научниците кои никогаш не ја изгубиле младешката  
љубопитност и кои постојано се одушевуваат од осознвањата како и зошто нешто се  
случува или како нешто се создава и пренесува. КЦК сака да пренесе дел од тоа  
возбудливо патување на кое секогаш се наоѓаат луѓето кои истражуваат и творат. 
 КЦК воедно сака да ја поттикне детската фантазија за да учениците сфатат што е тоа 
 креација, што е тоа наука, какви се нивните алатки и методи и што може да се постигне 
 со нив. Едноставно КЦК е местото во кое учениците од училиштата од општина Карпош  
ќе се занимаваат со тоа што ги интересира. 

- Во однос на наставниците од општина Карпош, КЦК е формиран за да биде место 
 каде што нивната посветеност и креативност ќе дојдат до полн израз. Техничките  
можности и стручната подршка што ќе им ја стави на располагање КЦК треба да им  
помогнат во осовременување на наставата, унапредување на практичната работа и  
успешна реализација на воннаставните активности. КЦК треба да послужи како место  
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во кое повремено ќе се излегува од секојдневната наставна рутина и потемелно ќе се  
работи со учениците кои за одредени области пројавуваат интерес и љубопитност. 

- КЦК сака својата мисија да ја прошири и надвор од границите на општина Карпош и да  
Се промовира како модел за работа со заинтересирани ученици преку истражување што  
можеби во иднина ќе го трасира и патот на нивниот професионален развој.  

 

 

Очекуван
и 
резултат
и: 

- Вклучување на над 300 ученици во реализација на работилниците во центрите за:  
за производство и контрола на храна; дизајн и роботика; климатски промени и  
енерегетска ефикасност; аудио-визуелни уметности; заштита на животна средина;  
раковотворби; културно наследство; зоологија; астрономија; ботаника и микологија 

- Учество на најмалку 20-ина наставници во реализација на работилниците  
- Посета на најмалку 5 скопски општини заради споделување на искуствата од  

функционирањето на КЦК  
- Набавка на дополнителна опрема која ќе може да се користи и во текот на редовната 

 настава во општинските основи училишта во Карпош  
- Изработка на над 200 експериментални сетови за хемија со кои би експериментирале  

сите ученици од предметна настава во општина Карпош 
 

Целна 
група: 

Учениците и наставниците од предметна настава од основните училишта на територија на  

општина Карпош и тоа: „Братство“, „Јан Амос Коменски“, „ВладоТасевски“, „Димо Хаџи  

Димов“, „Аврам Писевски“, „Петар Поп Арсов“, „Војдан Чернодрински“, „Христијан Тодоровски  

– Карпош“, „Лазо Тропвски“ и „ВераЦиривири – Трена“. 

 

Предвиде
на 
финансис

300.000,00 денари      
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Вкупна предвидена финансиска рамка: 15.240.000,00  (петнаесет милиони 
двеста и четириесет илјади денари) 

  
III. Финансирање 

 Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ 
од 15.240.000,00  денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 
година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно 
потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени 
дополнитeлни финансиски од Буџетот на Општина Карпош. 
 
IV. Завршни одредби 

Одделението за образование со Секторот за дејности од јавен интерес и 
Секторот 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: 09-9396/15                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                       НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                   Бранко Ристов,   

ка рамка: 

Трошоци: - Организација на работилници                80.000 ден.  
- Организација на обуки за наставници  20.000 ден.  
- Изработка на сетови за експериментирање 50.000 ден.  
- Организација на караван       20.000 ден.  
- Пропаганден материјал  20.000 ден.  
- Набавка на опрема   65.000 ден.  
- Потрошен материјал  30.000 ден.  
- Оперативни трошоци  15.000 ден.  

 



                                                                                                                                                     
29 декември 2022 година         „Службен гласник на Општина Карпош“          број  25 
 

65 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 
15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во бласта 
на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2023 година 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во бласта на заштита 
и спасување на граѓани и материјални добра за 2023 година, донесена на осумнаесета 
седница на Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/10                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2022 година         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје               Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работата на Советот
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

Вовед 
 

Во денешно време з
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 загрозу
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 о
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 вни
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
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.  
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 
тата на Советот 

       

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -
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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 вни
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
подготвеност на институциите, заедниците и граѓаните, кои ќе се 
спроведуваат во високо координиран и организиран процес;

рационалност и ефикасност во искористување на ресурсите и 
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аштитата 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 

ваат животот и здравјето на 

При определување на задачите за заштитата и спасувањето се 
тргнува од целосна различна природа на предизвиците и заканите со 

пасности, 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 

навремена идентификација и процена на веројатноста и 
интензитетот на потенцијалните ризици и опасности кои можат да ги 

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 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),
седница, одржана на 26 декември
 

за активностите
во областа на

 Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

 
I. Развојни приоритети

 

Општина Карпош настојувајќи да одржи чекор за намалување на 
ризиците од несреќи, обезбедува услови за мирен и безбеден 
на своите граѓани. 
 
 
II. Проектни активности
 
1. 
Опис на активности: 

Стратешки насоки 
цели: 

Очекувани резултати:

Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
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, 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 осумнаесетата 

26 декември 2022 година, донесе 

 ПРОГРАМА 
активностите на Општина Карпош  

на Сектор за поддршка на градоначалник
Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

за 2023 година 

приоритети и цели 

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

активности 

 
Редовен сервис, одржување на против пожарни 
апарати и хидранти и набавка на нови 
апарати  и хидрантски црева во Општината и 
урбаните и месните зедници, основните 
училишта и детските градинки.     

 и Безбедност на вработените, учениците 
децата во детските градинки од аспект на 
заштита од пожари 

 Перманентно одржување на апаратите и 
хидранската мрежа за квалитетно и успешно 
справувае во случај на појава на пожар.
Општината, урбаните и месните зедници, 
основните училишта и детските градинки.    
 
250.000,00 денари 

 
                                                   

1, точка 1 и член 62 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 

осумнаесетата 

алник, 
Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра 

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

на против пожарни 
и набавка на нови ПП 

во Општината и 
урбаните и месните зедници, основните 

Безбедност на вработените, учениците 
градинки од аспект на 

Перманентно одржување на апаратите и 
хидранската мрежа за квалитетно и успешно 
справувае во случај на појава на пожар. 
Општината, урбаните и месните зедници, 

етските градинки.     



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работата на Советот
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

 
 
2. 
Опис на активности: 

Стратешки насоки 
цели: 

Очекувани резултати:

Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
 
 
3. 
Опис на активности: 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 
тата на Советот 

       

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, тел бр.2: 023055 -
www.karpos.gov.mk 

 
Редовна дезинсекција, дезинфекција и 
дератизација на шахти на подрачјето на 
општината, како и поставување репелент против 
змии на објектите во сопственост на општината 
како и во основните училишта и детските 
градинки 

 и Квалитетно живеење на граѓаните во 
безбедна и сигурна човековата околина.

 Ефикасно уништување на штетни глодари и 
предизвикувачи на заразни болести.
Подрачјето на општината, на објектите во 
сопственост на општината како и во основните 
училишта и детските градинки 
 
950.000,00 денари 

 
 Испитување  на отпор на  заштитно 
заземјување на ниско напонска електрична 
инсталација, испитување на отпор на 
изолација на ниско напонска електрична 
инсталација,испитување на непрекинатост 
на заштитно заземјување, испитување на 
импеденса, испитување коло на грешка, 
испитување на ФИД склопки  во општината, 
урбаните и месните зедници, основните 
училишта и детските градинки; 
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Редовна дезинсекција, дезинфекција и 
подрачјето на 

како и поставување репелент против 
на објектите во сопственост на општината 

како и во основните училишта и детските 

Квалитетно живеење на граѓаните во 
безбедна и сигурна човековата околина. 
Ефикасно уништување на штетни глодари и 
предизвикувачи на заразни болести. 
Подрачјето на општината, на објектите во 
сопственост на општината како и во основните 

отпор на  заштитно 
заземјување на ниско напонска електрична 
инсталација, испитување на отпор на 
изолација на ниско напонска електрична 
инсталација,испитување на непрекинатост 
на заштитно заземјување, испитување на 
импеденса, испитување коло на грешка, 

итување на ФИД склопки  во општината, 
урбаните и месните зедници, основните 

 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

Стратешки насоки 
цели: 

Очекувани резултати:

Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 

 
 

4. 
Опис на активности: 

Стратешки насоки 
цели: 

Очекувани резултати:

Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
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 и Безбедност на вработените, учениците 
децата во детските градинки ,училиштата и 
објектите во сопственост на Општината од 
аспект на заштита од не
електрична инсталција и заземнув
спречување на  појава на пожар. 

 Квалитетно одржување на заштитно 
заземјување и отпор на изолација на 
електрична инсталација. 
Објектите во сопственост на општината како и во 
основните училишта и детските градинки.
 
450.000,00 денари 

 
Санација на громобранска инсталација    во 
делови на општината, урбаните и месните 
зедници, основните училишта и 
градинки; 

 
 

 
 

 и Безбедност на вработените, учениците 
децата во детските градинки од аспект на 
заштита од атмосферски празнења и појава 
на пожар. 

 Квалитетно одржување на системите за 
громобранско и заштитно заземјување и 
отпор на изолација . 
Објектите во сопственост на општината како и 
во основните училишта и детските градинки.
 
200.000,00 денари 

 
                                                   

Безбедност на вработените, учениците 
децата во детските градинки ,училиштата и 
објектите во сопственост на Општината од 

е исправна 
на инсталција и заземнување  и  

 
Квалитетно одржување на заштитно 
заземјување и отпор на изолација на 

ст на општината како и во 
основните училишта и детските градинки. 

Санација на громобранска инсталација    во 
делови на општината, урбаните и месните 
зедници, основните училишта и детските 

Безбедност на вработените, учениците 
децата во детските градинки од аспект на 
заштита од атмосферски празнења и појава 

Квалитетно одржување на системите за 
заштитно заземјување и 

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



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работата на Советот
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

 
5. 
Опис на активности: 

Стратешки насоки 
цели: 

Очекувани резултати:
Целна група: 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
 

 
 

6. 
Опис на активности: 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 
тата на Советот 
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Одржување во исправна состојба на 
димоводните уреди, системими за воздушно и 
водено греење и котли за парно греење во 
објектите на основните училишта 
градинки 

 и Безбедност на вработените, учениците 
децата   од аспект на заштита од пожари

Очекувани резултати:  Заштита од појава на пожар  
Објекти на општината  и О.У.Аврам Писевски  и 
детските градинки 
 
250.000,00 денари 

 

 
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
Скопје, односно општините во Градот Скопје, 
надлежни се да обезбедат простор и 
финансиски средства за тековна активно
на доброволната противпожарна 
организација на својата територија 
единствениот извор за нивно финансирање
Во Буџетот на Општината за 20
потребно е да се планираат финансиски 
средства за доброволни противпожарн
организации кои што дејству
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Одржување во исправна состојба на оџаците, 
системими за воздушно и 

котли за парно греење во 
објектите на основните училишта  и детските 

Безбедност на вработените, учениците 
децата   од аспект на заштита од пожари 

и на општината  и О.У.Аврам Писевски  и 

став 3 и членот 51 
алинеја 3 од Законот за 

, (,,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.  

за 2023 година 
да се планираат финансиски 

противпожарни 
дејствуваат на 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

Стратешки насоки 
цели: 

Очекувани резултати: 

Целна група: 
Предвидена 
финансиска 
рамка: 
              
 
7. 

       

  
 
 
Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и 
спасување на граѓани и материјални добра при Секторот за поддршка 

Опис на активноста 

Стратешки цели 
Целна група  

Предвидени финансиски средства

  

ОПШТИНА КАРПОШ                                                            
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И                                                 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902 
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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. 
 

 и Помагање со финансиски средства
доброволни противпожарни организаци
вклопување во системот на противпожарна 
заштита.  

 Спроведување на превентивни мерки кои ќе ја 
подигнат свеста на граѓаните од аспект на 
противпожарна заштита и учество во 
противпожарна заштита. 
Доброволни противпожарни друштва
60.000,00 

Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и 
спасување на граѓани и материјални добра при Секторот за поддршка 

Процена на штети од природни непогоди и 
други несреки на движен и недвижен имот.
Навремено  проценка на штети  
Недвижен и подвижен имот на граѓани и 
институции ,како и имотот на општината

Предвидени финансиски средства                                         300.000,00

 
                                                   

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 

со програми и 
активности за реализација за претходна 

финансиски средства на 
организации за 

вклопување во системот на противпожарна 

превентивни мерки кои ќе ја 
подигнат свеста на граѓаните од аспект на 
противпожарна заштита и учество во 

Доброволни противпожарни друштва 

Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и 
спасување на граѓани и материјални добра при Секторот за поддршка 

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

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

300.000,00 



 
 

ОПШТИНА КАРПОШ
Одделение за подршка 
и организација на работата на Советот
 
    
 

 
 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 

 
 

на градоначалникот, во текот на 202
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 г
однесување и превентивни мерки во летниот период од аспект на 
заштита од пожар; 
- Евентуално спроведување на активности што не
се предвидат, а што се од интерес за заштита на граѓаните и 
материјалните добра.
 
 
 
Вкупна предвидена финан
 
 
 

 
III. Финансирање 

Финансирањето 
од 2.460.000,00 ,денари
2023 година. За активностите
согласно потребите ќе
предвидени дополнитe
Карпош. 

 
IV. Завршни одредби 
Сектор за поддршка на градоначалник,
на граѓани и материјални добра
ќе изработат динамички
имплементирање и следење
во рамките на оваа Програма
давање мислења и предлози

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                
 
тата на Советот 
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на градоначалникот, во текот на 2023година ќе реализира и повеќе 
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 

Евентуално спроведување на активности што не можат однапре
се предвидат, а што се од интерес за заштита на граѓаните и 
материјалните добра. 

финансиски средства 2.460.000,00 денари

 на активностите утврдени со оваа Програма
денари е предвидено со Буџетот на Општина

активностите од областа што ги опфаќа Програмата
ќе се појават во текот на 2023година
eлни финансиски средства од Буџетот

 
Сектор за поддршка на градоначалник, Одделение за заштита и спасување 
на граѓани и материјални добра со Секторите за Финансии и Јавни

динамички план со финансиски и временски рамки
следење на реализирањето на предвидените
Програма. Покренувањето на нови иницијативи

предлози заради остварување на целите на
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година ќе реализира и повеќе 
конкретни активности од кои треба да бидат споменати: 

Редовно ажурирање на сите оперативни планови за заштита и 

Редовно годишно ажурирање на мерките за приправност; 
раѓаните со насоки за 

однесување и превентивни мерки во летниот период од аспект на 

можат однапред да 
се предвидат, а што се од интерес за заштита на граѓаните и 

денари 

Програма во износ 
Општина Карпош за 

Програмата, а кои 
година, ќе бидат 

Буџетот на Општина 

Одделение за заштита и спасување 
Јавни набавки 

рамки за полесно 
предвидените активности 

иницијативи, како и 
на Програмата 



 
 

 ОПШТИНА КАРПОШ
 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И

              ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТ

 
 ул.Радика бр.9 бараки бр

 

може да биде дел од
соработка со Секретарот
                                                                                  
 

Број: 09-9396/16                                                                   
Датум:26.12.2022 година                    
Скопје                                                                    
 

  

ОПШТИНА КАРПОШ                                                            
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА И                                                 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 
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од било кој Сектор на Општината во
Секретарот и Градоначалникот. 
                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ
година                    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Скопје                                                                                       Бранко Ристов

 
                                                   

во непосредна 

                                                                                                                             

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 

Бранко Ристов    
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 
15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош  
во областа на информатичката технологија за 2023 година 

 
 

 
1.Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
информатичката технологија за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година. 
  

 
2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/11                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Стевчо Јакимовски, 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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош  
во областа на информатичката технологија за 2023 година 

 

Со користењето на информатичката технологија се зголемува ефикасноста и 
ефективноста на работењето на администрацијата и услугите што се нудат како 
производ на самата администрација. Активностите во Програмата на Општина 
Карпош во областа на информатичката технологија за 2023 година ќе бидат насочени 
кон обезбедување континуитет во работата и надградба на информатичкиот систем, 
остварување на целите дефинирани во рамките на стратешките документи, 
планирање и усогласување со националните стратегии за ИКТ.  
 

I. Развојни приоритети и цели 
 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
информатичката технологија за 2023 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 
 

Проектните активности се во согласност со законските норми и прописи, 
националните ИКТ-стратегии и локалните развојни стратегии.  
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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 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 цел да се унапреди ефикасноста и точноста во работата на 
стручните служби, како и да се подобрат услугите кои општината 
ги обезбедува за граѓаните, потребно е тековно одржување и 
надградба на постоечките ИТ-системи кои се имплементирани во 
општината. 

 

Очекувани 
резултати: 

Подобрување на услугите кои ги нуди општината 
 

Целна група: Вработени во општинската администрација, правни и физички 
лица кои имаат потреба од услугите на општината.  

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

1.250.000,00 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: 

400.000,00 денари 
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3. ОДРЖУВАЊЕ НА ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО 
КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ 

Опис на 
активности: 

Важноста на техничкото одржување на компјутерската опрема лежи 
во одржувањето на оперативноста на компјутерот како целина, и 
одделно на неговите компоненти.  
Компонентите на компјутерот имаат потреба од постојана контрола 
и следење на неговата техничка состојба, бидејќи перформансите на 
која било од компонентите се ограничени со различен работен век, 
но со навремено одржување, компонентите на компјутерот ќе 
служат за пропишаниот работен век. Поради континуирано 
извршување на секојдневните работни задачи на вработените во 
општинската администрација, потребно е да се направи редовно 
одржување и сервисирање на следните компоненти: 
 
 

 Одржување на принтери, плотери, скенер и 
мултифункциски уреди 

 Набавка и одржување на сервери 

Целна група: Сите вработени кои поседуваат компјутери или други електронски 
уреди во Општина Карпош 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

700.000,00 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, поради обновување и замена на 
старите и нефункционални хардвери со нови за извршување на 
секојдневните работни задачи на вработените во општинската 
администрација. 
- Набавка на хардвер (компјутери, лаптопи) 
- Набавка на хардверски компоненти (печатачи, скенери, плотери, 
мултифункциски уреди) 
- Резервни делови за хардвер 
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Целна група: Сите вработени во Општина Карпош 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

1.000.000,00 денари 

 

5. ИЗНАЈМУВАЊЕ НА МУЛТИФУНКЦИСКИ УРЕДИ 

Опис на 
активности: 

Изнајмување на мултифункциски уреди поради потреба од 
фотокопирање/скенирање на документи за извршување на 
работните задачи на вработените во општината.  
 

Целна група: Вработени во општинската администрација 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

300.000,00 денари 

 

6. ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО 
ВРЕМЕ И ВИДЕОНАДЗОР 

Опис на 
активности: 

Одржување на систем за евиденција на работно време и 
видеонадзор поради законска обврска за постоење на електронски 
систем за евиденција на работно време во институции со над 20 
вработени. 
 

Целна група: Вработени во општинската администрација 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

350.000,00 денари 

 

Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.000.000.00 денари 
 

III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 
4.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 
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За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, ако и согласно 
потребите ќе се појават во текот на 2023 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 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: 09-9396/17                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                              Бранко Ристов, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     
29 декември 2022 година         „Службен гласник на Општина Карпош“          број  25 
 

73 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 
15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 
месна самоуправа за 2023 година 

 
 

1.Се објавува Прграмата за активностите на Општина Карпош в областа на месна 
самуправа за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина 
Карпош одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/12                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Стевчо Јакимовски 
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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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2023 
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 на Св. Пантелејмон во Општина  Карпош 

Опис на активности 
 

Финансиска  и логистичка  поддршка на прославата на 
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  Општината 

 

Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на  на жителите на урбаната заедница 

Целна  Група Жителите  на урбаната заедница  Нерези и пошироко 
на целата територија на Општината 

Предвидена финансиска рамка 25.000,оо денари 

Реализатор Општина Карпош 
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  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 и месни 
заедници  и пошироко. 
 

Целна група  Жителите на урбаните заедници Влае 1 и 
Злокуќани,Пецо Божиновски-Кочо 

Предвидена 
финасиска рамка  

Вкупна предвидена финансиска рамка 
75.000,оо денари од кои: 
(“Влае 1” 25.000,оо  денари,  Пецо Божиновски – 
Кочо 25.000,00  денари и Злокуќани 25.000,00 
денари) 

Реализатор: Општина  Карпош 
 

  Прослава на Богојавление-Водици во 
Општина Карпош 

Опис на 
активностите  

Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославата за верскиот  празник Богојавление-
Водици 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 Општината. 
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Очекувани резултати Зачувување на традиционалните вредности и 
сплотување на жителите на урбаната заедница  
 

Целна група  Жителите на урбаната заедница Нерези,и 
пошироко на целата територија на Општината. 
 

Предвидена 
финасиска рамка  

25.000,оо 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 
 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 
 

30.000.00 ден  
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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,и 
пошироко на целата територија на Општината. 

Предвидена 
финасиска рамка  

25.000,00 денари 
 

Реализатор: Општина  Карпош  

 
 
 
 
 

  Прослава  Ифтар во  Општина Карпош 
 

Опис на 
активностите  

Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославата за верскиот  празник Ифтар во  
урбаната заедница Нерези; 
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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 урбаната заедница Нерези  

Предвидена 
финасиска рамка  

60.000,00 денари 
  

Реализатор: Општина  Карпош  

 
         
 

 Прослава на Св.Сава во  Општина Карпош 

Опис на 
активностите  

Финансиска и логистичка  поддршка на  
прославита за верскиот  празник Св.Сава 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 територијата на Општината,од 
сите урбани и месни заедници. 
 

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 
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Предвидена 
финасиска рамка  

40. 000,00 денари 

Реализатор: Општина  Карпош  реализирано на Српски 
културен центар 

 
 
 

 Прослава на 8-ми септември Денот на 
Независноста  во Општина Карпош 

Опис на 
активностите  

Финансиска и логистичка поддршка за Денот 
на Независноста 8 ми Септември  
 

Стратешки насоки и 
цели 

Почитување   на одбележувањето на 8 ми 
Септември денот на Македонската 
Независност  самобитност  и  државотворност  

Очекувани резултати Зачувување на Државноста и самобитноста на 
македонскиот народ односно на граѓаните 
жители  на  Урбаните  и  месни заедници 

Целна група  Жителите на урбаните и месна заедница на 
територијата на Општина Карпош 

Предвидена 
финасиска рамка  

20.000,оо ден 

Реализатор: Општина  Карпош 

 
 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 300.000,00денари 

 
III. Финансирање 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 300.000,оо 
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата,а кои согласно потребите ке се 
појават во текот на 2023 година ќе бидат предвидени дополнителни 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 
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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: 09-9396/18                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                     Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 
еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2023 година 

 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2023 година, 
донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош  одржана на 26 
декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/13                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година             НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                  Стевчо Јакимовски, 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 2023 
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 државата, невладиниорганизации, како и здруженија на граѓани кои 
дејствуваат во сферата на правата на жените.  
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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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу 
жените и мажите во Општина Карпош за 2023 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 2022 годинапредвидува 
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: 

1. Одбележување на меѓународниот ден на жената 
2. Унапредување на здравјето на жените и мажите; 
3. Превенција и советување за спречување на семејното насилство и помош на 

жртвите од    семејно насилство 
4. Промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација 
5. Надминување на родови стереотпи 

II. Проектниактивности 
 

1. Одбележување на меѓународниот ден на жената 

Опис на активности: Одржување на ликовна манифестација во која 
жените ќе земат учество како творци во уметноста 

Предлагач: Општината ќе спроведе јавен повик за избор на 
реализатор на проект од областа 
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Стратешки насоки и 
цели: 

Разбивање на стереотипите во уметноста кои 
укажуваат на тоа дека жените се инспирација и 
музи на уметниците. 

Промовирање на жените уметници преку нивни 
ликовни дела и уметнички творби.  

Очекувани резултати: Учество на што поголем број на жени уметници 
кои ќе создадат врвни и оригинални уметнички 
творби и ликовни дела.  

Поттик на сите талентирани жени да се остварат 
во полето за кое поседуваат талент и дарба. 

Целна група: Сите жители од Oпштина Карпош. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000,00 денари  

 
2. Унапредување на здравјето на жените и мажите 

Опис на активности: Одржување на трибини, советувалишта и 
работилници кои би се спровеле во месеци кога се 
одбележуваат денови на женски репродуктивно 
здравје и менструална хигиена како и трибини и 
советувалишта за машкото здравје 

Предлагач: Општината ќе спроведе јавен повик за избор на 
реализатор на проект од областа 

Стратешки насоки и 
цели: 

Унапредување на здравјето на жените и мажите 
преку подигање на свеста за редовни лекарски 
контроли за превенција од болести кои ја 
погодуваат женската и машката популација. 
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Очекувани резултати: Унапредување на здравјето на жените и машите 
преку подигање на свеста за редовни лекарски 
контроли за превенција од болести. Иницијативи 
за законски измени и стратегии насочени кон 
подобрување на репродуктивното здравје кај 
жените и мажите 

Целна група: Сите жители од Oпштина Карпош. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

200.000,00 денари  

 
3. Превенција и советување за спречување на 

семејното насилство  

Опис на активности: Одржување на работилници за подигање на свеста 
за спречување на семејното насилство и 
насилството кај жените, изработка на локална 
стратегија за заштита и помош на жртвите од 
семејно насилство и насилство врз жените 

Предлагач  Општината ќе спроведе јавен повик за избор на 
реализатор на проект од областа 

Стратешки насоки и 
цели: 

Подигање на свеста за постоење на семејното 
насилство и негово препознавање и помош на 
жртвите од семејно насилство. Спроведување на 
законските регулативи и обврски на ЕЛС кои 
произлегуваат од Истанбулската конвенција 

Очекувани резултати: Подигање на свеста за постоење на семејното 
насилство во нашето опкружување; изнаоѓање на 
начин за откривање и препознавање на жртвите 
од семејно насилство, особено кај децата; 
укажување на законските регулативи за 
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спречување на семејното насилство.  

Целна група: Жени и деца жртви на семејно насилство. Жртви 
на семејно насилство од целата држава 

Предвидена финансиска 

рамка: 

 

200.000,00 денари 

 
4. Промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од 

дискриминација 

Опис на 
активности: 

 

Спроведување на проекти и активности од областа на спречување и 
заштита од дискриминација врз основа на пол, род, сексуална 
ориентација, родов идентитет, јазик, раса, религија или верско 
убедување, возраст, општествен статус и било која друга основа, како 
и активности кои се насочени кон обезбедување на принципот на 
еднаквост и заштита од дискриминација во остварувањето на 
човековите права и слободи.  
 
 

Предлагач  Со цел реализација на оваа програмска активност, Општина 
Карпош ќе распише Јавен повик на веб страницата на 
општината, со кој ги повикува сите физички и правни лица да 
достават предлог-проекти кои се однесуваат на спречување на 
дискриминација по сите основи. 
 

Стратешки 
насоки и 
цели: 

Подигање на свеста за постоење на дискриминацијата во 
нашето опкружување; изнаоѓање на начин за откривање и 
препознавање на жртвите од дискриминацијa по било кој 
основ; укажување на законските регулативи за спречување на 
дискриминацијата. 
-Превземање мерки или дејствија за промоција и унапредување на 
еднаквоста и превенција од дискриминација 

Очекувани 
резултати: 

Препознавање на дискриминацијата по сите основи, подигање 
на свеста за владеење на принципот на еднаквост, запознавање 
со правната регулатива која произлегува од законот за заштита 
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од дискримнација, учење за еднаквоста и еднаквите човекови 
права и слободи кои важат за сите луѓе подеднакво бвез 
разлика на пол, род, родов идентитет, сексуслана определба, 
општествен и социјален статус или било кој друг основ.  

Целна 
група: 

Сите жители на Општина Карпош 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

200.000,00 денари 

 
5. Надминување на родови стереотипи 
Опис на активности: Спроведување на проект и проектни активности 

кои се во насока на надминувањето на родовите 
стереотипи во однос на професионалните амбици 

 
Предлагач на проектот: 

Општината ќе спроведе јавен повик за избор на 
реализатор на проект од областа 

Стратешки насокии 
цели: 

Да се надминат родовите стереотипи во 
општеството и  да им се даде поддршка на 
помладите да изберат професија која им е по 
желба и за која имаат афинитети 

Очекувани резултати: Елиминација на родовите стереотипи во 
професионалните ангажмани, избор на занимање, 
образование 

Целна група: Сите жители од општината, со посебен акцент на 
средношколците и младите 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000.00 ден 

 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 800.000,00 денари 

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 
800.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 
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Програмата е отворена за изменување и дополнување во текот на целата 
година согласно потребите кои ќе се појават.  

 
IV. Завршни одредби 

Координаторот за еднакви можности меѓу 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 за ради 
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:09-9396/19                                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                                        
Скопје       Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за одбележување на 47-годишнината од формирањето 
на Општина Карпош 

 
 

1. Се објавува Програмата за одбележување на 47-годишнината од формирањето на 
Општина Карпош, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош  
одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/14                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Стевчо Јакимовски, 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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 

 
 
 

ПРОГРАМА 
за одбележување на 47-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; 
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– 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 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. 
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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: 

 
200.000,00 денари 

 
 

III. Финансирање 
 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 200.000,00 денари е 
предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно со потребите ќе се 
појават во текот на 2023 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: 09-9396/20                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                    Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош на 
Одделението за однoси со јавнoст за 2023 година 

 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош на Одделението за 
однси со јавнст за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на 
Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/15                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Стевчо Јакимовски, 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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 
2022 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2023 
година 

 
Вовед 

 
Секторот за односи со јавност и информации на граѓаните преку изработка и 

имплементација на програма за 2023 година ќе придонесе кон спроведување на 
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, неладините организации и 
останатите заинтересирани страни 
 Секторот во својот состав содржи две одделенија – Одделение за односи со 
јавност и Одделение за информации на граѓаните. Проектните задачи кои се 
спроведуваат преку активностите во овие две одделенија во секторот, имаат за цел 
подигање на транспарентноста на општината, подобрување на комуникацијата со 
граѓаните, поголема информираност и афирмација на граѓаните за активностите кои 
се преземаат и извршуваат од страна на општината. 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 

 Транспарентно и секојдневно информирање на граѓаните за работењето на 
општината 

 Подобрување на двонасочната комуникација преку сеопфатност, квалитет и 
користење на сите современи алатки и постојни канали на комуникација 

 Вклучување на сегментираните и општатата јавност во решавањето на 
проблеми и креирање на политики преку воведување на онлајн апликации кои 
придонесуваат кон активно и партиципативно граѓанство 

 Креирање на дата база која овозможува поставување на краткорочни и 
долгорочни комуникациски стратегии 
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II. Проектни активности 
 
1. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКИТЕ 
 СЕКТОРИ ПРЕКУ, СО ЗАКОН ПРОПИШАНИ ОБВРСКИ  
 
1.1. Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со 
 закон пропишани обврски (огласување во дневен весник на македонски јазик) 
1.2.  Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со 
 закон пропишани обврски (огласување во  втор дневен весник на македонски 
 јазик) 
1.3. Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со 
 закон пропишани обврски (огласување во дневен весник на јазик различен од 
 македонскиот ) 
 
2.  УНАПРЕДУВАЊЕ  НА СОРАБОТКАТА СО МЕДИУМИТЕ, ПРЕКУ 
ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВЕН И НЕДЕЛЕН ПЕЧАТ 
 
3. ИЗРАБОТКА НА PRESS CLIPIING  КАКО НЕОПХОДНА ДАТА БАЗА ВО 
КРЕИРАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА  
 
4. СНИМАЊЕ НА ВИДЕО ПРИЛОЗИ 
 
5. ДНЕВНО АЖУРИРАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА ОПШТИНА КАРПОШ 
 
6. СОРАБОТКА СО ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА, ЗА  НАЈАВУВАЊЕ 
НАСТАНИ  ЗНАЧАЈНИ ЗА ОПШТИНА КАРПОШ 
 
7. СЕРВИСИРАЊЕ  И НАБВКИ НА ВИДЕО И ФОТООПРЕМА 
 
8. ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА НА ОПШТИНА КАРПОШ, ХОСТИНГ И 
ДОМЕЈН 
 

1.1. 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, 
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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: 

 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. 

 Некои закони предвидуваат огласување во 
повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и 
на  јазик различен од македонскиот . 

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: 
800.000,00 денари 

 

1.2. Обезбедување транспарентност на работата на 
општинските сектори преку, со закон пропишани 
обврски (огласување и сл.) во втор весник на 
македонски јазик 

Опис на активности: Општината врши континуиран или периодичен закуп 
на простор во традиционалните (печат, телевизија, 
радио) и современи медиуми (портали или социјални 
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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:  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. 

 Некои закони предвидуваат 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. 

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 Општина Карпош инвеститори, 
медиуми, ученици и спортисти 

Предвидена финансиска 200.000,00 денари 
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рамка: 

1.3. Обезбедување транспарентност на работата на 
општинските сектори преку, со закон пропишани 
обврски (огласување и сл.)  во дневен весник на 
јазик различен од македонскиот 

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:  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. 

 Некои закони предвидуваа огласување во 
повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и 
на јазик различен од македонскиот 

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. 
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Целна група: Граѓаните на Општина Карпош Граѓаните на 
Општина Карпош инвеститори, медиуми, ученици и 
спортисти 

Предвидена финансиска 

рамка: 
500.000,00 денари 

 
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:  Презентација на општинските активности 
преку повеќе канали на комуникација, меѓу 
кои печатените и електронските медиуми,  

 Зголемување на  позитивната перцепција за 
одредени настани кои се важни за локалната 
власт  

 Поголема  достапност до разноврсна публика 
по возраст, образование, родова припадност и 
сл.  

Очекувани резултати: Зголемен отчетност на локалната самоуправа и 
начинот на водење на политиките, поголема 
партиципативност на граѓаните во предлози и идеи 
како и двонасочна комуникација (посебно преку 
интернет порталите) 

Целна група: Медиуми,граѓани 
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Предвидена финансиска 

рамка: 
60.000,00 денари 

 
 

3. Изработка на press clipiing  како неопходна дата 
база во креирање на комуникациска стратегија (од 
аутсорсинг компанија) 

Опис на активности: Темелно и контролирано следење на медиумската 
перцепција и начинот на известување на 
традиционалните и електронските медиуми за 
активностите и работењето на локалната власт преку 
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 
makers)креатори на мислење во јавноста 

Очекувани резултати: Брзо и правилно насочување на комуникациите, 
подобрена слика и медиумска перцепција за 
Oпштината и индиректно на општата јавност 

Целна група: Медиуми,граѓани 

Предвидена финансиска 300.000,00 денари 
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рамка: 

 
4. 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 
првенствено 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. 

Целна група:  Општата јавност и сите граѓани на Карпош, од сите 
возрасти. 

Предвидена финансиска 

рамка: 
нема 

 
5. Дневно ажурирање на веб страницата на 

Општината 
Опис на активности: Еден од клучните комуникациски канали/медиум на 

Општината е веб порталот, односно интернет 
страницата www.karpos.gov.mk 
Таа меѓудругото, функционира и како дневен портал, 
со постојано апдејтирање на најновите вести, 
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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 

Предвидена финансиска 

рамка: 
нема 

 
 

6. 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 

Предвидена финансиска 

рамка: 
35.000,00 денари 

 
 

7. Сервисирање и набавка 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, како и до сите медиуми 
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Стратешки насоки и цели: Побогато и илустративно информаирање на јавноста 

Очекувани резултати: Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината 

Целна група: Граѓани, медиуми 

Предвидена финансиска 

рамка: 
400.000,00 денари 

 
8. 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 
веб страната на Општина Карпош, хостинг и домејн 

Стратешки насоки и цели: Стабилно илустративно информирање на јавноста 

Очекувани резултати: Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината 

Целна група: Граѓани, медиуми 

Предвидена финансиска 

рамка: 
30.000,00 денари 

 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 2.325.000,00 денари  

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 
2.325.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2023 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно 
потребите ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни 
финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 

 
IV. Завршни одредби 

Секторот за однодси со јавност и информации на граѓаните со Секторите за 
Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски 



                                                                                                                                                     
29 декември 2022 година         „Службен гласник на Општина Карпош“          број  25 
 

104 
 

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: 09-9396/21                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                       Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Буџет на Општина Карпош за 2023 година 
 

1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2023 година, донесен на осумнаесета 
седница на Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/16            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Стевчо Јакимовски, 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), член 22 и член 28, став 1 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 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), Советот 
на Општина Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, 
донесе  

БУЏЕТ 
 на Општина Карпош за 2023 година 

 
1.Општ дел 

Член 1 
Буџетот на Општина Карпош за 2023 година го сочинуваат: 

 
                      -Вкупни приходи                                                                                                1.135.856.000  денари           

 
Даночни приходи 

     
   456.341.000  денари 

 
Неданочни приходи 

         
       69.448.000   денари 

 
Трансфери 

      
       595.917.000 денари 

 
Капитални приходи 

 
     13.150.000 денари 

 
Домашно задолжување  

 
                                                 1.000.000 денари 

                      -Вкуно расходи                                                                                                  1.135.856.000  денари            
Утврдни намени                                            1.135.656.000 денари 
Резрви                                                    200.000  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 456.341.000 0 0 0 0 456.341.000532.945.000

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 19.650.000 0 0 0 0 19.650.00017.835.000

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

4.000.000 4.200.000 0 0 0 0 4.200.000

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

11.000.000 13.000.000 0 0 0 0 13.000.000

711114 Danok na plati ostvareni vo stranstvo 200.000 300.000 0 0 0 0 300.000

711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska
dejnost

2.000.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno
utvrden neto prihod

575.000 600.000 0 0 0 0 600.000

711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen Danok na dohod od
zanaet~iska dejnost

60.000 50.000 0 0 0 0 50.000

713 Danoci na imot 210.200.000 0 0 0 0 210.200.000203.400.000

713111 Danok na imot od fizicki lica 48.000.000 51.000.000 0 0 0 0 51.000.000

713112 Danok na imot po povisoka stapka 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

713113 Danok na imot od pravni lica 16.200.000 18.000.000 0 0 0 0 18.000.000

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 10.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

713311 Danok na promet na nedvi`nosti 64.000.000 64.000.000 0 0 0 0 64.000.000

713312 Danok na promet na nedvi`nosti po povisoka stapka 64.000.000 64.000.000 0 0 0 0 64.000.000

713512 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 226.191.000 0 0 0 0 226.191.000311.210.000

717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na
delovna prostorija

6.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

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

5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 51.000.000 55.000.000 0 0 0 0 55.000.000

717129 Drugi komunalni Taksi 60.000 50.000 0 0 0 0 50.000

717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii
za vr{ewe na dejnost

5.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

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 243.000.000 155.000.000 0 0 0 0 155.000.000

717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na
els

100.000 91.000 0 0 0 0 91.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 300.000 0 0 0 0 300.000500.000

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot skopje 500.000 300.000 0 0 0 0 300.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 11.500.000 57.948.000 0 0 0 69.448.00074.865.000

722 Globi, sudski i administrativni taksi 2.000.000 0 0 0 0 2.000.0002.080.000

722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj
organite na op{tinata

2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

722316 Drugi lokalni Taksi 80.000 0 0 0 0 0 0

723 Taksi i nadomestoci 3.500.000 57.739.000 0 0 0 61.239.00065.056.000

723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 49.560.000 0 45.382.000 0 0 0 45.382.000

723116 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta,
gradinki i drugi institucii

1.000.000 0 0 0 0 0 0

723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 404.000 0 369.000 0 0 0 369.000

723911 Zakupnina od objekti 14.092.000 3.500.000 11.988.000 0 0 0 15.488.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 6.000.000 209.000 0 0 0 6.209.0007.729.000

725922 Prihodi od osiguruvawe na imot 110.000 0 110.000 0 0 0 110.000

725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 7.619.000 6.000.000 99.000 0 0 0 6.099.000

73 KAPITALNI PRIHODI 13.150.000 0 0 0 0 13.150.00013.750.000

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 13.150.000 0 0 0 0 13.150.00013.750.000

733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vo
sopstvenost na republika makedonija

9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 9.000.000

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)

500.000 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0

733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeni
objekti

4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

733147 Nadomest za koncesii za koristewe na voda za proizvodstvo na
elektri~na energija

50.000 0 0 0 0 0 0

74 TRANSFERI I DONACII 38.381.000 0 527.923.000 30.613.000 0 596.917.000557.218.000

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 38.381.000 0 527.923.000 0 0 566.304.000507.891.000
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741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

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 12.837.000 0 0 0 0 0 0

741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 19.777.000 23.143.000 0 0 0 0 23.143.000

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 460.039.000 0 0 527.923.000 0 0 527.923.000

742 Donacii od stranstvo 0 0 0 30.613.000 0 30.613.00049.327.000

742113 Prihodi od svetskata banka 3.500.000 0 0 0 0 0 0

742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 45.827.000 0 0 0 30.613.000 0 30.613.000

75 DOMA{NO ZADOL@UVAWE 0 0 0 0 0 07.100.000

754 Drugo doma{no zadol`uvawe 0 0 0 0 0 07.100.000

754111 Drugi doma{ni zadol`uvawa 7.100.000 0 0 0 0 0 0

3
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40 PLATI I NADOMESTOCI 488.057.000 99.479.000 0 469.476.000 0 0 568.955.000

401 Osnovni plati 345.010.000 63.665.000 0 338.139.000 0 0 401.804.000

0401110 Osnovni plati -funkcioneri 830.000 900.000 0 0 0 900.000

0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 46.100.000 49.000.000 0 0 0 49.000.000

0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 272.900.000 6.435.000 312.875.000 0 0 319.310.000

0401310 Personalen danok na dohod od plata 24.130.000 6.130.000 25.264.000 0 0 31.394.000

0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 1.050.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 134.547.000 25.814.000 0 131.337.000 0 0 157.151.000

0402110 Osnovni pridonesi za PIO 89.860.000 16.393.000 88.165.000 0 0 104.558.000

0402190 Drugi pridonesi za PIO 2.000 0 0 0 0 0

0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 36.192.000 7.669.000 35.196.000 0 0 42.865.000

0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 2.464.000 719.000 2.342.000 0 0 3.061.000

0402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 1.000 0 0 0 0 0

0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 6.028.000 1.033.000 5.634.000 0 0 6.667.000

404 Nadomestoci 8.500.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

0404110 Nadomest za godi{en odmor 3.500.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000

0404150 Drugi nadomestoci 5.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 110.000 200.000 0 0 0 0 200.000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 30.000 50.000 0 0 0 0 50.000

0412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 30.000 50.000 0 0 0 50.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 80.000 150.000 0 0 0 0 150.000

0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 80.000 150.000 0 0 0 150.000

42 STOKI I USLUGI 451.018.000 233.294.000 54.293.000 52.677.000 29.613.000 0 369.877.000

420 Patni i dnevni rashodi 24.898.000 1.991.000 1.010.000 40.000 11.920.000 0 14.961.000

60.000420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 60.000 0 0 0 0 60.000

300.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 650.000 50.000 20.000 210.000 0 580.000

270.000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 585.000 296.000 20.000 0 0 586.000

65.000420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 125.000 20.000 0 0 0 85.000

70.000420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 12.910.000 260.000 0 5.900.000 0 6.230.000

100.000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 8.893.000 150.000 0 4.410.000 0 4.660.000

135.000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 1.565.000 1.200.000 0 1.340.000 0 2.675.000

10.000420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 110.000 15.000 0 60.000 0 85.000

1
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421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 131.732.000 48.830.000 6.166.000 34.361.000 780.000 0 90.137.000

1.757.000421110 Elektri~na energija 76.300.000 36.370.000 10.081.000 0 0 48.208.000

782.000421120 Vodovod i kanalizacija 5.778.000 1.390.000 3.234.000 0 0 5.406.000

400.000421130 \ubretarina 4.817.000 50.000 3.977.000 0 0 4.427.000

0421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 5.360.000 1.010.000 0 0 0 1.010.000

1.185.000421210 Centralno greewe 19.500.000 300.000 15.006.000 0 0 16.491.000

32.000421240 Te~ni goriva 3.061.000 0 30.000 0 0 62.000

290.000421310 Po{ta 490.000 200.000 62.000 0 0 552.000

930.000421320 Telefon i telefaks 6.643.000 4.960.000 1.337.000 0 0 7.227.000

10.000421390 Drugi tro{oci za komunikacija 12.000 0 0 0 0 10.000

610.000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 4.172.000 2.000.000 445.000 0 0 3.055.000

47.000421420 Registracija na motorni vozila 474.000 350.000 154.000 0 0 551.000

123.000421440 Transport na lu|e 5.125.000 2.200.000 35.000 780.000 0 3.138.000

423 Materijali i siten inventar 48.113.000 8.385.000 35.080.000 4.292.000 1.321.000 0 49.078.000

1.335.000423110 Kancelariski materijali 2.680.000 600.000 312.000 400.000 0 2.647.000

520.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 800.000 225.000 130.000 0 0 875.000

70.000423190 Drugi administrativni materijali 136.000 20.000 95.000 0 0 185.000

168.000423210 Materijali za AOP 1.433.000 935.000 160.000 200.000 0 1.463.000

814.000423310 Uniformi 171.000 70.000 710.000 12.000 0 1.606.000

190.000423320 Obuvki 673.000 20.000 150.000 0 0 360.000

60.000423330 Postelnina 90.000 0 50.000 0 0 110.000

25.625.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 25.590.000 2.300.000 20.000 115.000 0 28.060.000

10.000423550 Sanitetski materijali 40.000 0 0 0 0 10.000

40.000423590 Drugi medicinski materijali 42.000 0 0 0 0 40.000

370.000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 1.118.000 35.000 335.000 97.000 0 837.000

270.000423620 U~ili{ni materijali 790.000 35.000 250.000 110.000 0 665.000

2.070.000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 5.745.000 550.000 800.000 25.000 0 3.445.000

1.125.000423720 Materijali za razni popravki 1.277.000 85.000 305.000 2.000 0 1.517.000

1.153.000423810 Siten inventar 1.504.000 320.000 405.000 0 0 1.878.000

0423820 Ambala`a 0 0 0 50.000 0 50.000

110.000423830 Rezervni delovi 230.000 0 120.000 0 0 230.000

230.000423910 Drugi materijali za specijalna namena 447.000 0 170.000 0 0 400.000
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920.000423990 Drugi materijali 5.347.000 3.190.000 280.000 310.000 0 4.700.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 111.498.000 74.855.000 6.193.000 6.987.000 0 0 88.035.000

270.000424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi) 1.620.000 1.000.000 380.000 0 0 1.650.000

3.130.000424210 Odr`uvawe na zgradi 17.192.000 9.170.000 4.123.000 0 0 16.423.000

180.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 4.335.000 1.520.000 332.000 0 0 2.032.000

325.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2.870.000 1.965.000 205.000 0 0 2.495.000

0424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 10.500.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000

0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 59.000.000 46.500.000 0 0 0 46.500.000

80.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 215.000 0 102.000 0 0 182.000

703.000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 3.123.000 2.030.000 725.000 0 0 3.458.000

985.000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 865.000 80.000 520.000 0 0 1.585.000

380.000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 1.170.000 570.000 370.000 0 0 1.320.000

0424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 30.000 0 0 0 0 0

140.000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 10.578.000 6.020.000 230.000 0 0 6.390.000

425 Dogovorni uslugi 42.417.000 18.550.000 3.498.000 5.742.000 13.049.000 0 40.839.000

0425120 Iznajmuvawe na magacinski prostor 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000

0425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 450.000 550.000 0 0 0 550.000

40.000425140 Iznajmuvawe na kancelariska oprema 50.000 0 20.000 0 0 60.000

0425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 1.324.000 750.000 0 574.000 0 1.324.000

13.000425220 Bankarska provizija 504.000 55.000 5.000 310.000 0 383.000

0425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 44.000 50.000 0 20.000 0 70.000

135.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 535.000 2.010.000 110.000 0 0 2.255.000

40.000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 170.000 100.000 0 0 0 140.000

45.000425290 Drugi finansiski uslugi 255.000 10.000 15.000 90.000 0 160.000

90.000425310 Pravni uslugi 1.633.000 1.520.000 70.000 0 0 1.680.000

0425320 Sudski ve{ta~ewa 100.000 50.000 0 0 0 50.000

0425350 Sudski kurirski uslugi 5.000 0 0 0 0 0

55.000425360 Pla}awe na sudski taksi 350.000 110.000 20.000 0 0 185.000

530.000425420 Primarna zdravstvena za{tita 800.000 0 690.000 0 0 1.220.000

0425430 Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvena za{tita 0 0 50.000 0 0 50.000

253.000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 1.246.000 450.000 341.000 5.000 0 1.049.000

0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 1.000.000 950.000 0 0 0 950.000
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0425710 Obuka za tehni~ka kultura 20.000 0 0 0 0 0

75.000425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 175.000 0 60.000 0 0 135.000

30.000425740 Dopolnitelni aktivnosti 50.000 0 16.000 0 0 46.000

5.000425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 20.000 0 0 0 0 5.000

220.000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 1.120.000 30.000 118.000 710.000 0 1.078.000

248.000425790 Drugi obrazovni uslugi 702.000 20.000 199.000 305.000 0 772.000

0425910 Preveduva~i 1.870.000 50.000 0 1.820.000 0 1.870.000

125.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 5.214.000 3.070.000 153.000 295.000 0 3.643.000

0425940 Ru{ewe na objekti 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000

195.000425970 Konsultantski uslugi 1.180.000 310.000 340.000 220.000 0 1.065.000

0425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 0 20.000 0 0 0 20.000

1.399.000425990 Drugi dogovorni uslugi 19.100.000 3.945.000 3.535.000 8.700.000 0 17.579.000

426 Drugi tekovni rashodi 18.360.000 9.683.000 2.346.000 1.255.000 2.543.000 0 15.827.000

20.000426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 75.000 133.000 5.000 0 0 158.000

40.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 348.000 310.000 10.000 0 0 360.000

280.000426210 Rashodi za reprezentacija 2.893.000 1.060.000 80.000 1.550.000 0 2.970.000

820.000426310 Seminari i konferencii 1.832.000 290.000 435.000 423.000 0 1.968.000

740.000426410 Objavuvawe na oglasi 3.707.000 2.450.000 465.000 0 0 3.655.000

446.000426990 Drugi operativni rashodi 9.505.000 5.440.000 260.000 570.000 0 6.716.000

427 Privremeni vrabotuvawa 74.000.000 71.000.000 0 0 0 0 71.000.000

0427110 Privremeni vrabotuvawa 74.000.000 71.000.000 0 0 0 71.000.000

45 KAMATNI PLA]AWA 5.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 5.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

0452410 Kamata na krediti 5.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 68.340.000 57.840.000 20.000 0 0 0 57.860.000

463 Transferi do nevladini organizacii 2.450.000 2.030.000 0 0 0 0 2.030.000

0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 600.000 600.000 0 0 0 600.000

0463120 Transferi do sportski klubovi 1.650.000 1.230.000 0 0 0 1.230.000

0463160 Transferi do humanitarni organizacii 200.000 200.000 0 0 0 200.000

464 Razni transferi 65.890.000 55.810.000 20.000 0 0 0 55.830.000

0464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 900.000 900.000 0 0 0 900.000

20.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 36.820.000 8.000.000 0 0 0 8.020.000
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0464940 Transferi pri penzionirawe 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000

0464990 Drugi transferi 25.670.000 44.410.000 0 0 0 44.410.000

47 SOCIJALNI BENEFICII 7.900.000 5.750.000 0 0 0 0 5.750.000

471 Socijalni nadomestoci 7.900.000 5.750.000 0 0 0 0 5.750.000

0471230 Pomo{ za novoroden~iwa 400.000 250.000 0 0 0 250.000

0471990 Druga socijalna pomo{ 7.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000

48 KAPITALNI RASHODI 136.753.000 93.809.000 3.635.000 5.770.000 1.000.000 0 104.214.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 10.293.000 2.360.000 1.880.000 2.855.000 0 0 7.095.000

280.000480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 615.000 0 125.000 0 0 405.000

750.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 5.230.000 1.050.000 1.030.000 0 0 2.830.000

80.000480150 Kupuvawe na kujnska oprema 775.000 20.000 880.000 0 0 980.000

155.000480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 600.000 370.000 90.000 0 0 615.000

0480180 Kupuvawe na oprema za vozduhoplovi 0 0 220.000 0 0 220.000

465.000480190 Kupuvawe na druga oprema 2.873.000 920.000 510.000 0 0 1.895.000

150.000480290 Kupuvawe na drugi ma{ini 200.000 0 0 0 0 150.000

481 Grade`ni objekti 8.000.000 22.500.000 0 0 0 0 22.500.000

0481130 Rekonstrukcija na stanbeni objekti 5.000.000 0 0 0 0 0

0481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti 3.000.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000

482 Drugi grade`ni objekti 106.758.000 60.769.000 0 0 1.000.000 0 61.769.000

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 35.100.000 20.000.000 0 1.000.000 0 21.000.000

0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 2.500.000 2.950.000 0 0 0 2.950.000

0482920 Izgradba na drugi objekti 55.939.000 24.500.000 0 0 0 24.500.000

0482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 9.500.000 8.600.000 0 0 0 8.600.000

0482940 Nadzor nad izgradbata 1.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000

483 Kupuvawe na mebel 4.012.000 380.000 1.630.000 1.475.000 0 0 3.485.000

210.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 1.082.000 350.000 235.000 0 0 795.000

1.050.000483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 2.007.000 30.000 535.000 0 0 1.615.000

370.000483190 Kupuvawe na drug mebel 923.000 0 705.000 0 0 1.075.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 3.840.000 2.500.000 125.000 40.000 0 0 2.665.000

0485230 Kompjuterstki softver 500.000 500.000 0 0 0 500.000

0485420 Nadomest za odzemen imot 3.100.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000
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125.000485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 240.000 0 40.000 0 0 165.000

486 Kupuvawe na vozila 3.850.000 5.300.000 0 1.400.000 0 0 6.700.000

0486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 3.500.000 1.400.000 0 0 4.900.000

0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 3.850.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 28.700.000 25.000.000 0 0 0 0 25.000.000

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4.200.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

0491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka 4.200.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 24.500.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000

0492320 Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki 24.500.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000
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A00 SOVET NA OP{TINA 40.140.000 36.870.000 0 0 0 0 36.870.000

PLATI I NADOMESTOCI40 5.550.000 6.700.000 0 0 0 0 6.700.000

401 Osnovni plati 550.000 700.000 0 0 0 0 700.000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 550.000 700.000 0 0 0 700.0000

404 Nadomestoci 5.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

404150 Drugi nadomestoci 5.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 60.000 100.000 0 0 0 0 100.000

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 30.000 50.000 0 0 0 0 50.000

412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 30.000 50.000 0 0 0 50.0000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 30.000 50.000 0 0 0 0 50.000

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 30.000 50.000 0 0 0 50.0000

STOKI I USLUGI42 830.000 1.070.000 0 0 0 0 1.070.000

420 Patni i dnevni rashodi 130.000 170.000 0 0 0 0 170.000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 100.000 10.000 0 0 0 10.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 10.000 100.000 0 0 0 100.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 600.000 700.000 0 0 0 0 700.000

421320 Telefon i telefaks 600.000 700.000 0 0 0 700.0000

426 Drugi tekovni rashodi 100.000 200.000 0 0 0 0 200.000

426210 Rashodi za reprezentacija 50.000 100.000 0 0 0 100.0000

426990 Drugi operativni rashodi 50.000 100.000 0 0 0 100.0000

KAMATNI PLA]AWA45 5.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 5.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

452410 Kamata na krediti 5.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

OTPLATA NA GLAVNICA49 28.700.000 25.000.000 0 0 0 0 25.000.000

491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 4.200.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka 4.200.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 24.500.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000

492320 Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki 24.500.000 20.000.000 0 0 0 20.000.0000

D00 GRADONA^ALNIK 5.790.000 5.245.000 0 0 0 0 5.245.000
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PLATI I NADOMESTOCI40 1.300.000 1.425.000 0 0 0 0 1.425.000

401 Osnovni plati 920.000 995.000 0 0 0 0 995.000

401110 Osnovni plati -funkcioneri 830.000 900.000 0 0 0 900.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 90.000 95.000 0 0 0 95.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 380.000 430.000 0 0 0 0 430.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 250.000 270.000 0 0 0 270.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 100.000 120.000 0 0 0 120.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 10.000 15.000 0 0 0 15.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 20.000 25.000 0 0 0 25.0000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 50.000 100.000 0 0 0 0 100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 50.000 100.000 0 0 0 0 100.000

413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 50.000 100.000 0 0 0 100.0000

STOKI I USLUGI42 140.000 220.000 0 0 0 0 220.000

420 Patni i dnevni rashodi 90.000 220.000 0 0 0 0 220.000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 50.000 100.000 0 0 0 100.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 50.000 0 0 0 0 0 0

421320 Telefon i telefaks 50.000 0 0 0 0 00

SUBVENCII I TRANSFERI46 4.300.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

464 Razni transferi 4.300.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

464940 Transferi pri penzionirawe 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

464990 Drugi transferi 2.800.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

D10 MESNA SAMOUPRAVA 3.023.000 3.575.000 0 0 0 0 3.575.000

STOKI I USLUGI42 2.803.000 3.275.000 0 0 0 0 3.275.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.803.000 3.275.000 0 0 0 0 3.275.000

421110 Elektri~na energija 1.800.000 2.370.000 0 0 0 2.370.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

421130 \ubretarina 3.000 5.000 0 0 0 5.0000

421210 Centralno greewe 200.000 150.000 0 0 0 150.0000
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421320 Telefon i telefaks 300.000 250.000 0 0 0 250.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 220.000 300.000 0 0 0 0 300.000

464 Razni transferi 220.000 300.000 0 0 0 0 300.000

464990 Drugi transferi 220.000 300.000 0 0 0 300.0000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 181.066.000 178.141.000 0 0 0 0 178.141.000

PLATI I NADOMESTOCI40 80.050.000 90.700.000 0 0 0 0 90.700.000

401 Osnovni plati 54.600.000 61.500.000 0 0 0 0 61.500.000

401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 46.100.000 49.000.000 0 0 0 49.000.0000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 4.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 4.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 21.950.000 25.200.000 0 0 0 0 25.200.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 14.500.000 16.000.000 0 0 0 16.000.0000

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 6.000.000 7.500.000 0 0 0 7.500.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 450.000 700.000 0 0 0 700.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

404 Nadomestoci 3.500.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

404110 Nadomest za godi{en odmor 3.500.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

STOKI I USLUGI42 83.416.000 74.291.000 0 0 0 0 74.291.000

420 Patni i dnevni rashodi 575.000 601.000 0 0 0 0 601.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 250.000 276.000 0 0 0 276.0000

420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 20.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 50.000 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 5.000 5.000 0 0 0 5.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 12.620.000 11.640.000 0 0 0 0 11.640.000

421110 Elektri~na energija 6.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 1.200.000 800.000 0 0 0 800.0000

421130 \ubretarina 50.000 30.000 0 0 0 30.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 10.000 10.000 0 0 0 10.0000

421210 Centralno greewe 50.000 50.000 0 0 0 50.0000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

421310 Po{ta 260.000 200.000 0 0 0 200.0000

421320 Telefon i telefaks 3.500.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 1.000.000 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 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

423 Materijali i siten inventar 3.610.000 3.450.000 0 0 0 0 3.450.000

423110 Kancelariski materijali 600.000 600.000 0 0 0 600.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

423210 Materijali za AOP 900.000 900.000 0 0 0 900.0000

423310 Uniformi 10.000 50.000 0 0 0 50.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 700.000 500.000 0 0 0 500.0000

423720 Materijali za razni popravki 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

423810 Siten inventar 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

423990 Drugi materijali 650.000 650.000 0 0 0 650.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.350.000 5.050.000 0 0 0 0 5.050.000

424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 3.800.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 2.000.000 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

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

425 Dogovorni uslugi 12.134.000 11.750.000 0 0 0 0 11.750.000

425120 Iznajmuvawe na magacinski prostor 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 400.000 500.000 0 0 0 500.0000

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 700.000 700.000 0 0 0 700.0000

425220 Bankarska provizija 40.000 50.000 0 0 0 50.0000

425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 24.000 50.000 0 0 0 50.0000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 450.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

425260 Osiguruvawe na motorni vozila 120.000 100.000 0 0 0 100.0000

425310 Pravni uslugi 1.400.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

425320 Sudski ve{ta~ewa 100.000 50.000 0 0 0 50.0000

425360 Pla}awe na sudski taksi 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 350.000 350.000 0 0 0 350.0000
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1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

425910 Preveduva~i 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 4.600.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

425970 Konsultantski uslugi 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000

426 Drugi tekovni rashodi 11.127.000 7.800.000 0 0 0 0 7.800.000

426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 1.000.000 800.000 0 0 0 800.0000

426310 Seminari i konferencii 250.000 250.000 0 0 0 250.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.0000

426990 Drugi operativni rashodi 7.127.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000

427 Privremeni vrabotuvawa 36.000.000 34.000.000 0 0 0 0 34.000.000

427110 Privremeni vrabotuvawa 36.000.000 34.000.000 0 0 0 34.000.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 9.700.000 7.400.000 0 0 0 0 7.400.000

463 Transferi do nevladini organizacii 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

463160 Transferi do humanitarni organizacii 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

464 Razni transferi 9.200.000 6.900.000 0 0 0 0 6.900.000

464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti 900.000 900.000 0 0 0 900.0000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 4.800.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

464940 Transferi pri penzionirawe 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

464990 Drugi transferi 2.500.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

SOCIJALNI BENEFICII47 7.900.000 5.750.000 0 0 0 0 5.750.000

471 Socijalni nadomestoci 7.900.000 5.750.000 0 0 0 0 5.750.000

471230 Pomo{ za novoroden~iwa 400.000 250.000 0 0 0 250.0000

471990 Druga socijalna pomo{ 7.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.0000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 6.560.000 31.400.000 0 0 0 0 31.400.000

KAPITALNI RASHODI48 6.560.000 31.400.000 0 0 0 0 31.400.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.150.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 1.200.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 50.000 350.000 0 0 0 350.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 900.000 900.000 0 0 0 900.0000

481 Grade`ni objekti 0 22.500.000 0 0 0 0 22.500.000
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1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti 0 22.500.000 0 0 0 22.500.0000

482 Drugi grade`ni objekti 0 500.000 0 0 0 0 500.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 0 0 0 0 0 00

482940 Nadzor nad izgradbata 0 500.000 0 0 0 500.0000

483 Kupuvawe na mebel 60.000 350.000 0 0 0 0 350.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 60.000 350.000 0 0 0 350.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

485230 Kompjuterstki softver 500.000 500.000 0 0 0 500.0000

486 Kupuvawe na vozila 3.850.000 5.300.000 0 0 0 0 5.300.000

486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 3.500.000 0 0 0 3.500.0000

486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 3.850.000 1.800.000 0 0 0 1.800.0000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 1.000.000 950.000 0 0 0 0 950.000

STOKI I USLUGI42 1.000.000 950.000 0 0 0 0 950.000

425 Dogovorni uslugi 1.000.000 950.000 0 0 0 0 950.000

425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 1.000.000 950.000 0 0 0 950.0000

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 11.300.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

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 8.300.000 0 0 0 0 0 0

481 Grade`ni objekti 8.000.000 0 0 0 0 0 0

481130 Rekonstrukcija na stanbeni objekti 5.000.000 0 0 0 0 00

481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti 3.000.000 0 0 0 0 00

482 Drugi grade`ni objekti 300.000 0 0 0 0 0 0

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 200.000 0 0 0 0 00

482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 0 0 0 0 00

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 32.300.000 14.550.000 0 0 0 0 14.550.000

KAPITALNI RASHODI48 32.300.000 14.550.000 0 0 0 0 14.550.000

482 Drugi grade`ni objekti 29.200.000 12.550.000 0 0 0 0 12.550.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 2.000.000 2.350.000 0 0 0 2.350.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 27.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.0000
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482940 Nadzor nad izgradbata 200.000 200.000 0 0 0 200.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 3.100.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

485420 Nadomest za odzemen imot 3.100.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 4.350.000 5.243.000 0 0 0 0 5.243.000

STOKI I USLUGI42 250.000 243.000 0 0 0 0 243.000

423 Materijali i siten inventar 50.000 70.000 0 0 0 0 70.000

423990 Drugi materijali 50.000 70.000 0 0 0 70.0000

425 Dogovorni uslugi 100.000 0 0 0 0 0 0

425990 Drugi dogovorni uslugi 100.000 0 0 0 0 00

426 Drugi tekovni rashodi 100.000 173.000 0 0 0 0 173.000

426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 0 73.000 0 0 0 73.0000

426990 Drugi operativni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 4.100.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

464 Razni transferi 4.100.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

464990 Drugi transferi 4.100.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 7.600.000 26.500.000 0 0 0 0 26.500.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 7.600.000 26.500.000 0 0 0 0 26.500.000

464 Razni transferi 7.600.000 26.500.000 0 0 0 0 26.500.000

464990 Drugi transferi 7.600.000 26.500.000 0 0 0 26.500.0000

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 22.000.000 12.500.000 0 0 0 0 12.500.000

STOKI I USLUGI42 22.000.000 12.500.000 0 0 0 0 12.500.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 22.000.000 12.500.000 0 0 0 0 12.500.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 22.000.000 12.500.000 0 0 0 12.500.0000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 67.000.000 56.000.000 0 0 0 0 56.000.000

STOKI I USLUGI42 67.000.000 56.000.000 0 0 0 0 56.000.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 40.000.000 29.000.000 0 0 0 0 29.000.000

421110 Elektri~na energija 40.000.000 29.000.000 0 0 0 29.000.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 27.000.000 27.000.000 0 0 0 0 27.000.000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 27.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.0000

J40 JAVNA ^ISTOTA 46.700.000 40.800.000 0 0 0 0 40.800.000
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1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

STOKI I USLUGI42 46.700.000 40.800.000 0 0 0 0 40.800.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 6.700.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 4.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 2.700.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

423 Materijali i siten inventar 2.000.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000

423990 Drugi materijali 2.000.000 1.800.000 0 0 0 1.800.0000

427 Privremeni vrabotuvawa 38.000.000 37.000.000 0 0 0 0 37.000.000

427110 Privremeni vrabotuvawa 38.000.000 37.000.000 0 0 0 37.000.0000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT20.500.000 13.000.000 0 0 0 0 13.000.000

STOKI I USLUGI42 20.500.000 13.000.000 0 0 0 0 13.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 20.500.000 13.000.000 0 0 0 0 13.000.000

424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 10.500.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 10.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.0000

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 10.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

STOKI I USLUGI42 10.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 10.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 10.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.0000

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 2.500.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

STOKI I USLUGI42 2.500.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.350.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2.350.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

426 Drugi tekovni rashodi 150.000 200.000 0 0 0 0 200.000

426990 Drugi operativni rashodi 150.000 200.000 0 0 0 200.0000

JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 3.950.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

KAPITALNI RASHODI48 3.950.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 3.950.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 0 400.000 0 0 0 400.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 3.850.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 600.000 0 0 0 600.0000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 69.919.000 27.819.000 0 0 1.000.000 0 28.819.000
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O     P     I     S

B     U     X     E     T
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Potstavka
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 32.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

464 Razni transferi 32.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 32.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000

KAPITALNI RASHODI48 37.919.000 22.819.000 0 0 1.000.000 0 23.819.000

482 Drugi grade`ni objekti 37.919.000 22.819.000 0 0 1.000.000 0 23.819.000

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 35.100.000 20.000.000 0 0 1.000.000 21.000.0000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 5.800.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

KAPITALNI RASHODI48 5.800.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

482 Drugi grade`ni objekti 5.800.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

482920 Izgradba na drugi objekti 5.700.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 7.000.000 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000

KAPITALNI RASHODI48 7.000.000 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000

482 Drugi grade`ni objekti 7.000.000 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000

482920 Izgradba na drugi objekti 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 0 200.000 0 0 0 200.0000

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 6.250.000 3.800.000 0 0 0 0 3.800.000

KAPITALNI RASHODI48 6.250.000 3.800.000 0 0 0 0 3.800.000

482 Drugi grade`ni objekti 6.250.000 3.800.000 0 0 0 0 3.800.000

482920 Izgradba na drugi objekti 6.000.000 3.500.000 0 0 0 3.500.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 250.000 300.000 0 0 0 300.0000

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 1.800.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

STOKI I USLUGI42 600.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000

423 Materijali i siten inventar 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

423990 Drugi materijali 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425 Dogovorni uslugi 350.000 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 50.000 50.000 0 0 0 50.0000
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 50.000 50.000 0 0 0 50.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 200.000 1.400.000 0 0 0 1.400.0000

426 Drugi tekovni rashodi 200.000 100.000 0 0 0 0 100.000

426990 Drugi operativni rashodi 200.000 100.000 0 0 0 100.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 1.200.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000

464 Razni transferi 1.200.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000

464990 Drugi transferi 1.200.000 2.300.000 0 0 0 2.300.0000

L00 SPORT I REKREACIJA 5.520.000 6.450.000 0 0 0 0 6.450.000

STOKI I USLUGI42 1.070.000 2.870.000 0 0 0 0 2.870.000

420 Patni i dnevni rashodi 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 0 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

423 Materijali i siten inventar 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000

423990 Drugi materijali 600.000 600.000 0 0 0 600.0000

425 Dogovorni uslugi 320.000 1.020.000 0 0 0 0 1.020.000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 20.000 20.000 0 0 0 20.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 300.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

426 Drugi tekovni rashodi 150.000 250.000 0 0 0 0 250.000

426210 Rashodi za reprezentacija 0 100.000 0 0 0 100.0000

426990 Drugi operativni rashodi 150.000 150.000 0 0 0 150.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 4.450.000 3.580.000 0 0 0 0 3.580.000

463 Transferi do nevladini organizacii 1.950.000 1.530.000 0 0 0 0 1.530.000

463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 300.000 300.000 0 0 0 300.0000

463120 Transferi do sportski klubovi 1.650.000 1.230.000 0 0 0 1.230.0000

464 Razni transferi 2.500.000 2.050.000 0 0 0 0 2.050.000

464990 Drugi transferi 2.500.000 2.050.000 0 0 0 2.050.0000

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 2.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

KAPITALNI RASHODI48 2.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 2.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 404.654.000 15.909.000 10.396.000 361.347.000 29.613.000 0 417.265.000
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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

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

PLATI I NADOMESTOCI40 277.855.000 654.000 0 333.476.000 0 0 334.130.000

401 Osnovni plati 199.940.000 470.000 0 240.212.000 0 0 240.682.000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 185.900.000 435.000 0 221.521.000 0 221.956.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 14.040.000 35.000 0 18.691.000 0 18.726.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 77.915.000 184.000 0 93.264.000 0 0 93.448.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 52.110.000 123.000 0 62.599.000 0 62.722.0000

402190 Drugi pridonesi za PIO 1.000 0 0 0 0 00

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 20.892.000 49.000 0 24.997.000 0 25.046.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.404.000 4.000 0 1.664.000 0 1.668.0000

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 3.508.000 8.000 0 4.004.000 0 4.012.0000

STOKI I USLUGI42 119.102.000 13.255.000 10.376.000 26.411.000 29.613.000 0 79.655.000

420 Patni i dnevni rashodi 23.593.000 0 520.000 40.000 11.920.000 0 12.480.000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 480.000 0 190.000 20.000 210.000 420.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 165.000 0 130.000 20.000 0 150.0000

420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi 105.000 0 65.000 0 0 65.0000

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 12.550.000 0 10.000 0 5.900.000 5.910.0000

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 8.763.000 0 40.000 0 4.410.000 4.450.0000

420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 1.435.000 0 75.000 0 1.340.000 1.415.0000

420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni  rashodi 95.000 0 10.000 0 60.000 70.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 43.507.000 2.215.000 2.169.000 19.402.000 780.000 0 24.566.000

421110 Elektri~na energija 20.800.000 0 907.000 5.481.000 0 6.388.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 2.232.000 90.000 232.000 2.050.000 0 2.372.0000

421130 \ubretarina 3.430.000 15.000 130.000 3.060.000 0 3.205.0000

421210 Centralno greewe 8.700.000 100.000 385.000 8.106.000 0 8.591.0000

421240 Te~ni goriva 3.061.000 0 32.000 30.000 0 62.0000

421310 Po{ta 215.000 0 125.000 62.000 0 187.0000

421320 Telefon i telefaks 985.000 10.000 170.000 578.000 0 758.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 57.000 0 65.000 0 0 65.0000

421420 Registracija na motorni vozila 2.000 0 0 0 0 00

421440 Transport na lu|e 4.025.000 2.000.000 123.000 35.000 780.000 2.938.0000

423 Materijali i siten inventar 13.644.000 2.415.000 3.095.000 2.952.000 1.321.000 0 9.783.000

423110 Kancelariski materijali 1.130.000 0 385.000 312.000 400.000 1.097.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 400.000 25.000 175.000 130.000 0 330.0000
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Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T
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buxet

Buxet
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Vkupni rashodi
Potstavka
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

423190 Drugi administrativni materijali 136.000 20.000 70.000 95.000 0 185.0000

423210 Materijali za AOP 533.000 35.000 168.000 160.000 200.000 563.0000

423310 Uniformi 101.000 20.000 54.000 10.000 12.000 96.0000

423320 Obuvki 73.000 20.000 40.000 0 0 60.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 4.190.000 2.000.000 25.000 20.000 115.000 2.160.0000

423550 Sanitetski materijali 40.000 0 10.000 0 0 10.0000

423590 Drugi medicinski materijali 2.000 0 0 0 0 00

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 1.069.000 35.000 340.000 265.000 97.000 737.0000

423620 U~ili{ni materijali 690.000 35.000 270.000 250.000 110.000 665.0000

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 2.525.000 50.000 450.000 800.000 25.000 1.325.0000

423720 Materijali za razni popravki 507.000 35.000 305.000 235.000 2.000 577.0000

423810 Siten inventar 654.000 120.000 283.000 175.000 0 578.0000

423820 Ambala`a 0 0 0 0 50.000 50.0000

423830 Rezervni delovi 110.000 0 50.000 120.000 0 170.0000

423910 Drugi materijali za specijalna namena 387.000 0 170.000 170.000 0 340.0000

423990 Drugi materijali 1.097.000 20.000 300.000 210.000 310.000 840.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 15.101.000 8.135.000 1.313.000 1.410.000 0 0 10.858.000

424210 Odr`uvawe na zgradi 12.375.000 8.000.000 380.000 340.000 0 8.720.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 235.000 20.000 120.000 90.000 0 230.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 460.000 15.000 135.000 145.000 0 295.0000

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 45.000 0 20.000 30.000 0 50.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 913.000 30.000 323.000 525.000 0 878.0000

424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 425.000 30.000 185.000 200.000 0 415.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 100.000 20.000 70.000 50.000 0 140.0000

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 30.000 0 0 0 0 00

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 518.000 20.000 80.000 30.000 0 130.0000

425 Dogovorni uslugi 17.888.000 280.000 1.988.000 1.542.000 13.049.000 0 16.859.000

425140 Iznajmuvawe na kancelariska oprema 50.000 0 0 20.000 0 20.0000

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni 574.000 0 0 0 574.000 574.0000

425220 Bankarska provizija 464.000 5.000 13.000 5.000 310.000 333.0000

425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 20.000 0 0 0 20.000 20.0000

425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 85.000 10.000 135.000 110.000 0 255.0000

425290 Drugi finansiski uslugi 235.000 10.000 45.000 15.000 90.000 160.0000

425310 Pravni uslugi 233.000 20.000 90.000 70.000 0 180.0000
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Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet
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aktivnosti
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Vkupni rashodi
Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

425350 Sudski kurirski uslugi 5.000 0 0 0 0 00

425360 Pla}awe na sudski taksi 120.000 10.000 45.000 20.000 0 75.0000

425420 Primarna zdravstvena za{tita 250.000 0 130.000 90.000 0 220.0000

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 876.000 80.000 253.000 341.000 5.000 679.0000

425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 170.000 0 75.000 60.000 0 135.0000

425740 Dopolnitelni aktivnosti 0 0 0 16.000 0 16.0000

425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 20.000 0 5.000 0 0 5.0000

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 1.120.000 30.000 200.000 118.000 710.000 1.058.0000

425790 Drugi obrazovni uslugi 702.000 20.000 248.000 199.000 305.000 772.0000

425910 Preveduva~i 1.820.000 0 0 0 1.820.000 1.820.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 549.000 20.000 125.000 153.000 295.000 593.0000

425970 Konsultantski uslugi 395.000 10.000 95.000 40.000 220.000 365.0000

425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 0 20.000 0 0 0 20.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 10.200.000 45.000 529.000 285.000 8.700.000 9.559.0000

426 Drugi tekovni rashodi 5.369.000 210.000 1.291.000 1.065.000 2.543.000 0 5.109.000

426110 ^lenarini vo me|unarodni organizacii 25.000 10.000 20.000 5.000 0 35.0000

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 48.000 10.000 40.000 10.000 0 60.0000

426210 Rashodi za reprezentacija 1.843.000 60.000 280.000 80.000 1.550.000 1.970.0000

426310 Seminari i konferencii 1.058.000 40.000 290.000 315.000 423.000 1.068.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 937.000 50.000 335.000 415.000 0 800.0000

426990 Drugi operativni rashodi 1.458.000 40.000 326.000 240.000 570.000 1.176.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 2.020.000 2.000.000 20.000 0 0 0 2.020.000

464 Razni transferi 2.020.000 2.000.000 20.000 0 0 0 2.020.000

464910 Pla}awe po sudski re{enija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000

464990 Drugi transferi 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000

KAPITALNI RASHODI48 5.677.000 0 0 1.460.000 0 0 1.460.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.905.000 0 0 1.045.000 0 0 1.045.000

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 425.000 0 0 125.000 0 125.0000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 2.250.000 0 0 460.000 0 460.0000

480150 Kupuvawe na kujnska oprema 40.000 0 0 10.000 0 10.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 270.000 0 0 90.000 0 90.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 920.000 0 0 360.000 0 360.0000

483 Kupuvawe na mebel 1.587.000 0 0 375.000 0 0 375.000
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Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet
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Vkupni rashodi
Potstavka

Potprogram

BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 465.000 0 0 35.000 0 35.0000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 612.000 0 0 135.000 0 135.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 510.000 0 0 205.000 0 205.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 185.000 0 0 40.000 0 0 40.000

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 185.000 0 0 40.000 0 40.0000

NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 9.209.000 6.740.000 2.170.000 0 0 0 8.910.000

KAPITALNI RASHODI48 9.209.000 6.740.000 2.170.000 0 0 0 8.910.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.123.000 110.000 1.275.000 0 0 0 1.385.000

480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 190.000 0 280.000 0 0 280.0000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 1.190.000 50.000 480.000 0 0 530.0000

480150 Kupuvawe na kujnska oprema 65.000 20.000 80.000 0 0 100.0000

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 185.000 20.000 120.000 0 0 140.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 493.000 20.000 315.000 0 0 335.0000

482 Drugi grade`ni objekti 5.489.000 6.600.000 0 0 0 0 6.600.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 100.000 100.000 0 0 0 100.0000

482920 Izgradba na drugi objekti 189.000 0 0 0 0 00

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 5.000.000 6.400.000 0 0 0 6.400.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 200.000 100.000 0 0 0 100.0000

483 Kupuvawe na mebel 1.542.000 30.000 770.000 0 0 0 800.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 457.000 0 210.000 0 0 210.0000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 895.000 30.000 390.000 0 0 420.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 190.000 0 170.000 0 0 170.0000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 55.000 0 125.000 0 0 0 125.000

485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 55.000 0 125.000 0 0 125.0000

Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE 0 2.460.000 0 0 0 0 2.460.000

STOKI I USLUGI42 0 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 1.650.000 0 0 0 0 1.650.000

424210 Odr`uvawe na zgradi 0 450.000 0 0 0 450.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 0 950.000 0 0 0 950.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 0 250.000 0 0 0 250.0000

426 Drugi tekovni rashodi 0 750.000 0 0 0 0 750.000

426990 Drugi operativni rashodi 0 750.000 0 0 0 750.0000

14
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Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T
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buxet

Buxet
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BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 0 60.000 0 0 0 0 60.000

464 Razni transferi 0 60.000 0 0 0 0 60.000

464990 Drugi transferi 0 60.000 0 0 0 60.0000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 2.500.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 2.500.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

464 Razni transferi 2.500.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

464990 Drugi transferi 2.500.000 1.400.000 0 0 0 1.400.0000

V10 DETSKI GRADINKI 193.539.000 520.000 43.917.000 166.576.000 0 0 211.013.000

PLATI I NADOMESTOCI40 123.302.000 0 0 136.000.000 0 0 136.000.000

401 Osnovni plati 89.000.000 0 0 97.927.000 0 0 97.927.000

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 83.000.000 0 0 91.354.000 0 91.354.0000

401310 Personalen danok na dohod od plata 6.000.000 0 0 6.573.000 0 6.573.0000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 34.302.000 0 0 38.073.000 0 0 38.073.000

402110 Osnovni pridonesi za PIO 23.000.000 0 0 25.566.000 0 25.566.0000

402190 Drugi pridonesi za PIO 1.000 0 0 0 0 00

402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 9.200.000 0 0 10.199.000 0 10.199.0000

402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 600.000 0 0 678.000 0 678.0000

402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 1.000 0 0 0 0 00

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1.500.000 0 0 1.630.000 0 1.630.0000

STOKI I USLUGI42 70.107.000 520.000 43.917.000 26.266.000 0 0 70.703.000

420 Patni i dnevni rashodi 510.000 0 490.000 0 0 0 490.000

420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 120.000 0 110.000 0 0 110.0000

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 150.000 0 140.000 0 0 140.0000

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 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 25.452.000 0 3.997.000 14.959.000 0 0 18.956.000

421110 Elektri~na energija 7.700.000 0 850.000 4.600.000 0 5.450.0000

421120 Vodovod i kanalizacija 1.846.000 0 550.000 1.184.000 0 1.734.0000

421130 \ubretarina 1.334.000 0 270.000 917.000 0 1.187.0000

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 1.350.000 0 0 0 0 00

15



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

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

421210 Centralno greewe 10.550.000 0 800.000 6.900.000 0 7.700.0000

421310 Po{ta 15.000 0 165.000 0 0 165.0000

421320 Telefon i telefaks 1.208.000 0 760.000 759.000 0 1.519.0000

421390 Drugi tro{oci za komunikacija 12.000 0 10.000 0 0 10.0000

421410 Goriva i masla (motorni vozila) 415.000 0 545.000 445.000 0 990.0000

421420 Registracija na motorni vozila 122.000 0 47.000 154.000 0 201.0000

421440 Transport na lu|e 900.000 0 0 0 0 00

423 Materijali i siten inventar 28.159.000 0 31.985.000 1.340.000 0 0 33.325.000

423110 Kancelariski materijali 950.000 0 950.000 0 0 950.0000

423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 200.000 0 345.000 0 0 345.0000

423310 Uniformi 60.000 0 760.000 700.000 0 1.460.0000

423320 Obuvki 600.000 0 150.000 150.000 0 300.0000

423330 Postelnina 90.000 0 60.000 50.000 0 110.0000

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 21.100.000 0 25.600.000 0 0 25.600.0000

423590 Drugi medicinski materijali 40.000 0 40.000 0 0 40.0000

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 49.000 0 30.000 70.000 0 100.0000

423620 U~ili{ni materijali 100.000 0 0 0 0 00

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 2.520.000 0 1.620.000 0 0 1.620.0000

423720 Materijali za razni popravki 720.000 0 820.000 70.000 0 890.0000

423810 Siten inventar 650.000 0 870.000 230.000 0 1.100.0000

423830 Rezervni delovi 120.000 0 60.000 0 0 60.0000

423910 Drugi materijali za specijalna namena 60.000 0 60.000 0 0 60.0000

423990 Drugi materijali 900.000 0 620.000 70.000 0 690.0000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.197.000 520.000 4.880.000 5.577.000 0 0 10.977.000

424110 •Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)620.000 0 270.000 380.000 0 650.0000

424210 Odr`uvawe na zgradi 4.617.000 520.000 2.750.000 3.783.000 0 7.053.0000

424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 300.000 0 60.000 242.000 0 302.0000

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 60.000 0 190.000 60.000 0 250.0000

424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 170.000 0 60.000 72.000 0 132.0000

424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 210.000 0 380.000 200.000 0 580.0000

424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 390.000 0 800.000 320.000 0 1.120.0000

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 770.000 0 310.000 320.000 0 630.0000

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 60.000 0 60.000 200.000 0 260.0000

425 Dogovorni uslugi 7.625.000 0 1.510.000 4.200.000 0 0 5.710.000

16



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

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

425140 Iznajmuvawe na kancelariska oprema 0 0 40.000 0 0 40.0000

425260 Osiguruvawe na motorni vozila 50.000 0 40.000 0 0 40.0000

425290 Drugi finansiski uslugi 20.000 0 0 0 0 00

425360 Pla}awe na sudski taksi 130.000 0 10.000 0 0 10.0000

425420 Primarna zdravstvena za{tita 550.000 0 400.000 600.000 0 1.000.0000

425430 Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvena za{tita 0 0 0 50.000 0 50.0000

425710 Obuka za tehni~ka kultura 20.000 0 0 0 0 00

425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa 5.000 0 0 0 0 00

425740 Dopolnitelni aktivnosti 50.000 0 30.000 0 0 30.0000

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 0 0 20.000 0 0 20.0000

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 15.000 0 0 0 0 00

425970 Konsultantski uslugi 485.000 0 100.000 300.000 0 400.0000

425990 Drugi dogovorni uslugi 6.300.000 0 870.000 3.250.000 0 4.120.0000

426 Drugi tekovni rashodi 1.164.000 0 1.055.000 190.000 0 0 1.245.000

426310 Seminari i konferencii 524.000 0 530.000 120.000 0 650.0000

426410 Objavuvawe na oglasi 370.000 0 405.000 50.000 0 455.0000

426990 Drugi operativni rashodi 270.000 0 120.000 20.000 0 140.0000

SUBVENCII I TRANSFERI46 100.000 0 0 0 0 0 0

464 Razni transferi 100.000 0 0 0 0 0 0

464990 Drugi transferi 100.000 0 0 0 0 00

KAPITALNI RASHODI48 30.000 0 0 4.310.000 0 0 4.310.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 30.000 0 0 1.810.000 0 0 1.810.000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 30.000 0 0 570.000 0 570.0000

480150 Kupuvawe na kujnska oprema 0 0 0 870.000 0 870.0000

480180 Kupuvawe na oprema za vozduhoplovi 0 0 0 220.000 0 220.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 0 0 0 150.000 0 150.0000

483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 1.100.000 0 0 1.100.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 0 0 200.000 0 200.0000

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 0 400.000 0 400.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 0 0 0 500.000 0 500.0000

486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 1.400.000 0 0 1.400.000

486110 Kupuvawe na motorni vozila 0 0 0 1.400.000 0 1.400.0000

VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 11.758.000 1.200.000 1.465.000 0 0 0 2.665.000
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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

1.135.856.000030.613.00057.948.000 527.923.0001.185.878.000 519.372.000

KAPITALNI RASHODI48 11.758.000 1.200.000 1.465.000 0 0 0 2.665.000

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.085.000 0 605.000 0 0 0 605.000

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 560.000 0 270.000 0 0 270.0000

480150 Kupuvawe na kujnska oprema 670.000 0 0 0 0 00

480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija 95.000 0 35.000 0 0 35.0000

480190 Kupuvawe na druga oprema 560.000 0 150.000 0 0 150.0000

480290 Kupuvawe na drugi ma{ini 200.000 0 150.000 0 0 150.0000

482 Drugi grade`ni objekti 8.850.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 100.000 0 0 0 0 00

482920 Izgradba na drugi objekti 6.200.000 0 0 0 0 00

482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 2.500.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000

482940 Nadzor nad izgradbata 50.000 0 0 0 0 00

483 Kupuvawe na mebel 823.000 0 860.000 0 0 0 860.000

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 100.000 0 0 0 0 00

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 500.000 0 660.000 0 0 660.0000

483190 Kupuvawe na drug mebel 223.000 0 200.000 0 0 200.0000

X10 RODOVA EDNAKVOST 150.000 800.000 0 0 0 0 800.000

SUBVENCII I TRANSFERI46 150.000 800.000 0 0 0 0 800.000

464 Razni transferi 150.000 800.000 0 0 0 0 800.000

464990 Drugi transferi 150.000 800.000 0 0 0 800.0000

18
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 3 
Буџетот на општина Карпош за 2023 година влегува во сила со денот на објавување 
во” Службен гласник на општина Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2023 година. 
 
 
 

Број: 09-9396/22                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                      Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
            РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 
2023 година 

 
1. Се објавува Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година, 
донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош  одржана на 26 
декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/17                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Стевчо Јакимовски, 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; 192/15 и 209/18 и “Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), Советот на 
Општината Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година  
донесе 

 
ОДЛУКА 

за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година 

 
Член 1 

Буџетот на Општина Карпош за 2023 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.  
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Член 4 
Износите на приходите  наведени  во Буџетот за 2023 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 2023 година, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во 
согласност со  Измени на Буџетот на Општината за 2023 година, донесени од страна 
на Советот на Општина Карпош.  

Член 5 
Планираните расходи во Буџетот за 2023 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.  
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Општинските буџетски корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки 
активности, Буџетот на донации, Буџетот на дотации, или Буџетот на заеми, 
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. 
Основица  за пресметување  на платата на Градоначалникот на Општината  се 
утврдува  согласно членот 17-в, став 2, алинеја 4 од 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 3,40. 
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 
2023 година ќе изнесува 26,11 денари. 

 
Член 10 

На вработениот во општинската администрација, под услов вработениот да работел 
најмалку шест месеци во календарската година во Општина Карпош, се исплаќа 
регрес (надоместок) за годишен одмор во висина од најмалку 9.000 денари нето. 

                                                           
Член 11 
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На вработениот за време на службено патување во земјата му се надоместуваат 
трошоците за дневница, трошоците за превоз и трошоците за ноќевање. 
Дневницата за службено патување се пресметува од часот на тргнувањето на 
работникот на службеното патување, до часот на враќање со превозното средство и 
тоа: 

- дневница во висина од 700.00 денари ако службеното патување траело повеќе 
од 12 часа 

- дневница во висина од 350.00 денари ако службеното патување траело од 8 до 
12 часа 
 
Средствата за дневници за службени патувања во земјата се предвидени во 
Буџетот на Општина Карпош за 2023 година 
 

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 
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дотациите од буџетот на дотации, 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.  
 

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 
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обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени 
вработувања. 

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. 
 

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; 
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- 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%.  
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. 
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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 01.01.2023 година до 31.12.2023 година.  

 
Член 26 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01 јануари 2023 година.  
 

 

Број: 09-9396/23                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                       Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за утврдување благајнички максимум за 
                                                            2023 година 
 

1. Се објавува Одлука за утврдување благајнички максимум за 2023 година, донесена 
на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош  одржана на 26 декември 
2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/18                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                    Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 62, став 1 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, 199/15,193/19 и 7/19 и Службен весник на 
Република Севернба Македонија  бр.31/20), Советот на Општина Карпош на 
осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе 
                                                        

ОДЛУКА 
за утврдување на благајнички максимум за 2023 година 

                                                                 
Член 1 

                Со оваа Одлука се утврдува висината на благајничкиот максимум за 2023 во 
износ што може да се подигне и држи во готови пари во благајната на општина 
Карпош. 

 
Член 2 

               Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во 
благајнатаизнесува 200.000,00 денари. 
               Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во 
благајната во девизни средства изнесува 5.000,00 евра. 

Член 3 
               Плаќањето на производи и услуги во готово не може поединечно да биде 
повеќе од 6.000,00 денари.                           

Член 4 
              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 5 
              Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2023 година. 

 

Број: 09-9396/24                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                       Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за вредноста на бодот на платите на државните 
службеници за 2023 година 

 
1. Се објавува Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 
2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош  
одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/19                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година            НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                  Стевчо Јакимовски, 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, 14/20, 215/21 и 99/22), Советот на Општина Карпош, на 
осумнаесетата седница, одржана на 26 декември  2022 година, донесе 
 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 

2023 година 

 

Член 1 

Вредноста на бодот на платите на државните служеници за 2023 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 2023 година. 

 

Број: 09-9396/25                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                   Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Буџетски календар за 2023 година 
 
 

1. Се објавува Буџетски календар за 2023 година, донесен на осумнаесетата седница 
на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/20                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Стевчо Јакимовски, 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 5 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 и 209/18 и Службен 
весник на Република Северна Македонија  244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), Советот 
на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022  
година, донесе 
 
 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 
за 2023 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 

најдоцна 
до 31 

август 
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. Советот на Општина Карпош го одобрува Предлог-Планот на 
Програмите за развој 

најдоцна 
до 15 

ноември 
7. Секторот за финансирање и Буџет го изготвува предлог Буџетот и го 

доставува до Градоначалникот на разгледување и одобрување 
ноември 
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8. Градоначалникот доставува Предлог-Буџет до Советот на Општина 
Карпош и организира јавна расправа по Предлог Буџетот 

ноември 
декември 

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: 09-9396/26                                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                   Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор 
во УЗ Нерези за 2023 година 

 
1. Се објавува Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези 
за 2023 година, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош  
одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/21                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година             НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                   Стевчо Јакимовски, 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 и 87/2021) и во врска со Договорот за закуп на 
деловен простор бр.03-34/1 од 03.01.2022 година, Советот на Општина Карпош, на 
осумнаесетата седница, одржана на 26.12.2022 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези за 2023 година 
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на недвижна 
ствар – деловен простор во УЗ Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, со 
вкупна површина од 19м 2 , за 2023 година. 

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 19м 2 , со број 
на жиро-сметка: 300007099041454,депонент: Комерцијална банка АД – Скопје. 

 
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 2023 година, почнувајќи од 01.01.2023 година 
заклучно со 31.12.2023 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 наденот на уплатата. 

 
Член 6 

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина 
Карпош за 2023 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 работи да изготви договор и да ја спроведе 
постапката за 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: 09-9396/27                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за согласност за времено отстапување на користење без 
надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен 

простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6 
 

1. Се објавува Одлуката за согласност за времено отстапување на користење без 
надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор 
во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, донесена на осумнаесетата 
седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/22                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, 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) и врз 
основа на Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези 
бр.09-9396/27 од 26.12.2022 година , Советот на Општина Карпош на осумнаесетата 
седница, одржана на 26.12.2022 година, донесе  

 
 

ОДЛУКА 
за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена 

недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. 
„Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, за 2023 година 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за времено отстапување 
на користење без надомест на закупена недвижна ствар во закуп на Општина 
Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, на 
пензионерските друштва: Здружение на пензионери КАРПОШ и Здружение на 
пензионери Тафталиџе ДДД, за 2023 година. 

 
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, локал 6, со вкупна 
површина од 19 м2. 

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

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

 
Член 5 

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

 
 



                                                                                                                                                     
29 декември 2022 година         „Службен гласник на Општина Карпош“          број  25 
 

130 
 

Член 6 
Се овластува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе 
постапката за потпишување и заверка на Договор за времено отстапување на 
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 друштва од 
01.01.2023 до 31.12.2023 година. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2023 
година, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.  
  
 
      
Број: 09-9396/28                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                   Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор 
Лапласт за 2023 година 

 
 

1.Се објавува Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт за 
2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/23                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, 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 и 87/2021), и врз основа на Договорот за закуп на 
деловен-магацински простор, бр.03-31/3 од 03.01.2022 година, Советот на Општина 
Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26.12 2022 година, донесе  

 
ОДЛУКА 

за давање согласност за закуп на магацински простор за 2023 година 
 
 

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, за 2023 година. 
 

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). 

Член 3 
Предметниот деловен простор – магацин, претставува покриен и затворен простор, 
кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби (добар и лесен приод, ѕидани 
простории, електрична инсталација, лимен покрив и обезбедена комплетна заштита 
на објектот). 
Општина Карпош има потреба од 150 метри квадратни деловен простор за 
складирање на подвижни ствари во сопственост на Општина Карпош. 
 

Член 4 
Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 25.050,00 денари. 
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Член 5 
Договорот за закуп да се склучи за 2023 година, почнувајќи од 01 јануари 2023 година, 
заклучно со 31 декември 2023 година. 
 

Член 6 
Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина 
Карпош за 2023 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 работи да изготви договор и да ја спроведе 
постапката за 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: 09-9396/29                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                  Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука  за давање согласност за закуп на деловен простор на 
улица „Копенхагенска“ бр. 5, ЗЕЛС, Општина Карпош – Скопје за 2023 година 

 
 

1.Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор на улица 
„Копенхагенска“ бр. 5, ЗЕЛС, Општина Карпош – Скопје за 2023 година, донесена на 
осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 
година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/24                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година            НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Стевчо Јакимовски, 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 и 87/2021) и Договорот за закуп на деловен простор 
бр.03-3668/2 од 07.10.2009 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата 
седница, одржана на 26.12 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр. 5, 
ЗЕЛС, Општина Карпош – Скопје за 2023 година 

 
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, за 2023 година. 
 

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 кат, 
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 УЗ 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 2023 година, почнувајќи од денот на донесување на 
оваа одлука - 01.01.2023 година, заклучно со 31.12.2023 година. 
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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 2023 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 работи да изготви договор и да ја спроведе 
постапката за 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: 09-9396/30                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                  Бранко Ристов, 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, 7/202, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на 
улица „Букурешка“ бр. 2, локал 2, Општина Карпош – Скопје за 2023 година 

 
 

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор на улица 
„Букурешка“ бр. 2, локал 2, Општина Карпош – Скопје за 2023 година, донесена на 
осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош ,одржана на 26 декември 2022 
година. 
 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/25                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година             НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                    Стевчо Јакимовски, 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 и 87/2021) и Анекс на Договорот за закуп на 
неевижен имот бр.08-1546/1 од 03.03.2010 година бр.03-33/1 од 03.01.2022 година, 
Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата  седница, одржана на 26.12. 2022 
година, донесе  

 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, 

локал 2, Општина Карпош – Скопје за 2023 година 
 
 

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 КП бр.3060/2, КО Карпош, за 2023 
година. 

 
Член 2 

Деловниот простор кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Моме 
Мицковски, роден во с. Железна река – Гостивар со ЕМБГ 2003972473010, преку 
полномошник Злате Арсоски, роден во село Подбреѓе – Тетово со ЕМБГ 1203948470014 
и л.к. 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 Моме 
Мицковски. 
Деловниот простор се наоѓа на подрачјето на општината, во УЗ Тафталиџе 1, со 
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 2023 година, почнувајќи од 01.01.2023 година, 
заклучно со 31.12.2023 година. 
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Член 5 
Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 180 евра во 
денарска противвредност, сметано според средниот курс на НБРСМ, на денот на 
уплатата. 

 
Член 6 

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина 
Карпош за 2023 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 работи да изготви договор и да ја спроведе 
постапката за 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: 09-9396/31                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                      Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), Градоначалникот на Општина Карпош, 
донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Стратешки план за развој на Општина Карпош за период 2022-
2026 година 

 
 

1.Се објавува Стратешкиот план за развј на Општина Карпош за период 2022-2026 
година, донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана 
на 26 декември 2022 година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/26                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година            НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                      Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Општина Карпош 

                                                 СТРАТЕШКИ ПЛАН   

ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КАРПОШ  

ЗА ПЕРИОДОТ 2022-2026 ГОДИНА 

 

 

 

Предлагач: Градоначалник на Општина Карпош 
Стевчо Јакимовски 

Подготвил: Сектор за  развој 
 

Скопје,  2022  
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Предговор  

 Почитувани, 

 

Да се раководи со развојот на локалната самоуправа значи да се 
менаџираат желбите и потребите на жителите на општината, да се согледаат 
приоритетите и да се направи обид да се излезе во пресрет на секој поединец. 
Несомнено, одговорноста што стои пред мене, како градоначалник на општина 
Карпош, и пред членовите на целата општинска администрација е огромна. 

 Затоа имаме потреба од еден сеопфатен стратешки приод во креирањето 
на политиката на развојот, кој ќе призлегува од дефинираните надлежности  на 
општината. Не само развојот како единица на локалната самоуправа, туку и како  
дом, место каде живееме со нашето минато и место каде ја планираме нашата 
иднина. 

 Неопходноста  да се има стратегија е за да се работи домаќински, со визија 
за иднината и да се преземаат чекори кои  водат кон остварување на зацртаните 
цели. Стратешките решенија за локалниот  развој на Општина Карпош 2022-2026-
та година, согласно  законските надлежности, ги  обезбедуваат насоките за успех 
во сите домени на животот. Во неа се дефинира политиката за идниот локален  
развој, преку дефинирање на  развојна рамка со конкретни цели и мерки, односно 
програми и проекти за нивна реализација на подолг рок. 

 Предизвикот со кој се соочуваме во процесот на континуирана  и 
транспарентна работа е огромен. Имајќи ја Вашата доверба, заеднички со Вас, 
граѓаните, невладините организации и бизнис секторот, ја подготвивме  оваа 
Стратегија, во насока на подигнување на квалитетот на живеење на граѓаните, 
според европските и светските стандарди, подобрување на конкурентноста во 
однос на други локални заедници во земјата, подобрување на климата за 
инвестирање, а со тоа и можноста за отворање на нови работни места.  

 Го следиме патот на постојан раст  и развој на  нашата заедница, во 
соработка и  поддршка од страна на јавните институции, бизнис заедницата и 
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граѓанското општество и со постојани напори  за  достигнување на  заедничката 
визија за подобра иднина на секој граѓанин на  општината Карпош.  

 

Со почит, 

Ваш, 

Стевчо Јакимовски  

Градоначалник на Oпштина Карпош  

 

 

 

Вовед 

Процесот на стратешко планирање помага да се предвиди развојот на општината 
во иднина. Се фокусира врз прашањата од критично значење, можностите, 
потребите и проблемите на локалната самоуправа. Дава можност за пореално 
согледување на секојдневните проблеми и помага да се откријат и да се изнајдат 
вистинските решенија. Се определуваат приоритетите и целите кои се сметaат за 
најважни, се дефинираат програми, проекти и активности преку кои ке се 
остварат дефинираните приоритети.  

Тоа е проактивен процес низ кој Општина Карпош ќе се подготви, но и ќе ја 
дефинира својата иднина, посветувајки се на критичните стратешки прашања и 
активности со највисок приоритет. 

Влијанието на општинското раководство на локалниот економски развој е 
преку: доделените законски надлежности за уредување на просторот и 
користење на јавните добра во општината; ресурсите; (природните, 
туристичките и културно-историските локалитети);   
Очекувањата за поврат на вложувањата во локалниот развој се однесуваат 
на зголемениот промет на недвижности; зголеменото користење на 
просторот; пораст на инвестициите и нови работни места; пораст на 
вработувањата и  зголемениот прилив на средства од надворешни извори 
на финансирање. 

Финансирањето на општинскиот развој се обезбедува од три извори: 
општинскиот буџет; буџетите на другите нивоа на власти (Скопскиот плански 
регион и буџетот на Република Македонија); како и донаторските програми 
(мултилатерални и билатерални). Дополнително, општината може да го 
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финансира локалниот економски развој преку задолжување (заеми, кредити и 
инвестициони фондови) и преку користење на јавно-приватно партнерство.  

Креирањето на општинскиот буџет се врши преку подготовка на годишни 
програми од секторите на општината создадени преку предлози и консултации 
во текот на годината со голем број чинители на Локалниот економски развој. 
Станува збор за консултација и предлози од граѓаните, бизнис секторот како и 
невладиниот сектор. Истите Програми се донесуваат во корелација, дискусија и 
предлози од Советниците од Советот на Општина Карпош преку Комисиите 
формирани во Советот вклучувајки ги сите Советници од сите политички партии. 

Намена на документот  
Документот Стратегија за развој на Oпштина Карпош 2022-2026 година е 

наменета да ги поддржи носителите на одлуки во општината во нивната работа 
за успешно управување со развојот на општината и според приоритетите да ги 
насочи општинските ресурси кон подобрување на нивото на економската 
активност во општината, вработувањето, животниот стандард и благосостојбата 
на граѓаните. 

 Подготовката на документот се одвиваше преку состаноци и предлози од 
општинската администрација, контакти со локалните бизниси, невладините 
организации, како и предлози од граѓаните се со цел вклучување на се поголем 
број предлог проекти како и насоки за нивна реализација со посебен акцент 
преку партнерство помеѓу општината и релевантните субјекти. Исто така, во 
подготовката на Стратегијата за развој активно беа вклучени и Советниците од 
сите политички партии кои го сочинуваат Советот на Општина Карпош преку 
детектирање на сите проблеми и  давање на директни предлог идеи за подобар 
развој на Општина Карпош. 

По периодот на подготовка, Предлог - Стратегијата за локален развој на 
Oпштина Карпош 2022-2026 година беше предложена за расправа и донесување 
на седница на Советот на Oпштината Карпош. 

Методологија на изработка на документот  
Во изготвувањето на документот беа применети следните принципи: 

1. Вклучување на релевантните засегнати страни; 

2. Транспарентен процес на прибирање предлози; 

3. Консензус во одредувањето на приоритетите; 

4. Ограничувањата на локалните ресурси и фискалниот капацитет да се 
надополнуваат со надворешни извори на финансирање. 
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Дополнително во методологијата се користеа претходните Стратешки документи 
кои биле и се донесени во Општина Карпош, како и тековните Годишни програми 
на Секторите. 

Методолошкиот пристап во овој Стратегиски документ е базиран врз системот 
оддолу – нагоре (bottom up approach), за да се овозможи  согледување на 
вистинските потреби на сите економски чинители на локалниот  развој на 
Oпштина Карпош (бизнис-заедницата, граѓанскиот сектор и граѓаните) и на тој 
начин да им се овозможи да влијаат во креирањето на одржлива политика на 
локалниот развоj. Ваквиот пристап овозможува поставените цели да бидат во 
согласност со расположливите ресурси и со интересот на заинтересирани страни  
во Општината Карпош.  

Подготовката на документот се одвиваше во следните фази: 

 

 

Пристапот се реализираше преку анкети, директни контакти, како и барања од 
релевантните чинители добиени преку архива, социјални медиуми и службени 
маил адреси во предходните години. Преку прашалници се добија ставовите на 
пет групи на релевантните актери во локалниот развој: членовите на Советот на 
Општината, вработени во општинската администрација вклучувајќи ги и 
вработените во урбаните заедници, претпријатија од приватниот сектор, 
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невладините организации што работат на територијата на општината, како и 
жителите на Општина Карпош. 

 

 

Кратко резиме     

Стратегијата за локален развој за 2022-2026 година се состои од три дела: 
Aнализа на трендовите и опкружувањето; стратегиска мисија, визија и цели на 
општината и акциски план за имплементација на стратегијата.  

Во првиот дел анализирани се постигнувањата во изминатиот четиригодишен 
период.  

 Главни согледувања се дека општината бележи позитивни трендови во 
однос на условите за живот, работењето, но главно стагнација во делот на 
развој на економските субјекти како одраз на Ковид кризата која ја зафати 
државата во предходните две години и предизвика забавување на развојот 
на државата и економијата.  

 Основни проблеми на општината се: невработеноста кај младите; поголем 
развој на приватниот сектор; поголем прилив на инвестиции; немање на 
индистриски зони, уредување на просторот согласно новите барања на 
приватниот сектор и граѓаните; загадената животна средина, проширување 
на капацитетите на детските градинки  и потребата за реновирање на 
објектите за култура и спорт, нови парковски површини.  

 Потенцијал за развој на општината постои во носење на нови ДУП-ови, 
побрзата изградба на урбанизираните локации, поголемата искористеност 
на туристичкиот потенцијал и поттикнување на растот на постојната 
стопанска структура. Но и во овој дел општината бележи стагнација пред 
се поради поништување на постојните детални урбанистички планови и 
веќе повеќе од 5 години не донесување на нови урбанистички планови. Со 
тоа се забавува растот на општината преку слабата урбанизација, како и 
намалениот тренд на приходното салдо на општинскиот буџет. 

 Потребите за инвестиции се однесуваат на подобрување на 
инфраструктурата и бизнис-средината, поттикнување и поддршка на 
економските активности на приватниот сектор и градење на капацитетот 
на човечки ресурси  за вработување, водење бизнис активности и водење 
општински проекти.   
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Во вториот дел дефинирани се пет долгорочни Стратегиски насоки за развојот на 
општината (вкупно 20  приoритетни Стратегиски цели и 55 мерки и 164 проекти).  

 

Имплементацијата на Стартешките цели, мерки и проекти опфаќа активности за 
градење партнерства, примена на постапка за реализирање на мерките и следење 
на индикаторите за успешност. 

Материјалот е презентиран текстуално со слики  и преглед -табели, со анекси на 
табели за појаснување на текстуалниот дел. 
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СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КАРПОШ 2022-
2026 

1. Краток преглед на состојбите и опкружувањето во општината 

1.1. Профил на општината  

1.1.1. Историја на општината 

Најголемиот дел од подрачјето на кое е формирана општината го носело името 
Карпош кое е заедничко име (прекар) на две значајни личности од историјата на 
македонскиот народ: 

Карпош - војвода, кој во 1689 година бил водач на селското востание од 
Кривопаланечкиот и Кумановскиот крај и се борел против турските феудалци - паши 
(Карпошево востание). Востанието било задушено, а Карпош бил заробен, набиен на 
колец, избоден со копја, по што од Камениот мост во Скопје Турците го фрлиле во 
реката Вардар. 

За да не се заборави името на Карпош тоа име го земал Христијан Тодоровски - 
народен херој на Македонија од НОБ и легендарен партизански командант во 
североисточна Македонија. Тој храбро загинал на 7 февруари 1944 година, во борба 
против фашистичката полиција во селото Билјача. 

По кажување на еминентни македонски историчари името на Општината Карпош не 
може да се поврзе само со една од овие две значајни историски личности, со оглед на 
тоа дека самото име Карпош асоцира на монолитност и истрајност на македонскиот 
народ за сопствена држава и сопствен национален идентитет. 

Општината Карпош е формирана на 3 ноември 1976 година со Законот за формирање 
на општини на Град Скопје и со утврдување на нивните подрачја ("Службен весник на 
СРМ" бр.8/76). 

1.1.2 Локација на општината 

Општина Карпош се простира во северозападниот дел од Македонија, централно 
западен дел на Град Скопје. Општина Карпош на својата источна страна се граничи со 

Општина Центар, на запад со Општина Ѓорче Петров, на северна 
страна со Општина Бутел, а јужно со планината Водно, каде се 
простира граничната линија со Општина Сопиште. Карпош има 
правец на простирање со површина од 35 км².  

Според Статутот на Општина Карпош, подрачјето на општината е 
утврдено со закон. Границата на Општина Карпош почнува од ул. 
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Рузвелтова, па по должина се протега до крај на Бул. Партизански одреди т.е. до 
Порта Влае.   

Општина Карпош е поделена на 14 заедници, од кои 13 се урбани, а една рурална 
(Бардовци).  

1.1.3. Географски карактеристики и природни услови 

Врз климатските особини на територијата на Општина Карпош посебно влијание има 
положбата и локалните географски услови. Средната годишна температура на 
воздухот изнесува 12.9 целзиусови степени. Општина Карпош се одликува со топли и 
суви лета, а зимите се умерени и студени. Есента е релативно потопла од пролетта. 

На територијата на општината просечно годишно паѓаат по 451.1 литри во м2 врнежи 
кои се нерамномерно распоредени во текот на годината. Вкупно има 102 просечни 
денови со појава на дожд, 9 дена со појава на снег кои главно се ограничени само во 
зимските месеци и се јавуваат од ноември до март и 14 дена со појава на магла, исто 
така во зимските денови.   

1.1.4 . Демографски карактеристики 

Со донесувањето на новиот Закон за територијална организација, во општината на 35 
км2 површина живеат 63.760 жители (Според Државен Завод за статистика од 2021 
година). 

Во Општина Карпош живее 12.11% од вкупното население во Скопје, а 3.47% од 
вкупното население во Република Северна Македонија. Во Општина Карпош има 
24.589 домаќинства што е 14.37% од вкупните домаќинства на ниво на Град Скопје и 
4,11% на ниво на државата. Во просек едно домаќинство во Општина Карпош е 
составено од 2,6 жители. Што се однесува на бројот на живеалишта во Општина 
Карпош има 32.115 живеалишта, во однос на Град Скопје каде има вкупно 213.850 
живеалишта и на ниво на Република Северна Македонија 839.174 живеалишта. Од 
вкупно десетте општини кои припаѓаат на Град Скопје, најголема општина по број на 
жителство е Општина Аеродром со 77.735 жители, потоа следи Општина Гази Баба со 
69.626 жители, трета е Општина Карпош, а со најмал број на жителство е Општина 
Шуто Оризари со 25.726 жители. 

Во однос на број на домаќинства ситуацијата е идентична, а во однос на живеалишта 
Општина Карпош го има второто место веднаш по Општина Аеродром. 
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Табела 1. Национална структура на населението во Општина Карпош 

Национална 
структура 

Број на 
население 

Процент од вкупното 
население 

Македонци 51.609 80,94 

Срби 1.635 2,56 

Роми 600 0,94 

Власи 483 0,76 

Турци 443 0,70 

Бошњаци 192 0,30 

Албанци 2.324 3,64 

Останати 6.474 0,16 

Вкупно 63.760 100 

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година 
 

Старосната структура на населението е понеповолна во однос на некои општини од 
Градот Скопје и Република Северна Македонија. Помал е процентот на учество на 
децата, а поголем е процентот на учество на население постаро од 65 години.  

Според половата структура, во Општина Карпош има 33.633 жени од кои 27.488 се со 
македонска националност. Мажи има за 10.5% во однос на жени, односно 30.127, а од 
нив 24.121 се со македонска националност.  

 

Табела 2.  Број на домаќинства во Општина Карпош 

 Општина  

Домаќинства 
 

Индивидуални 
домаќинства 

Членови на 
домаќинства 

Просечен број на 
членови на 

домаќинства 
Република 
Северна 
Македонија  

598.632 1.836.713 3.58 

Скопје 171.171 525.502 3.01 
Општина 
Карпош 24.589 63.760 2.6 
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 Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година 
 

Табела 3.  Број на население по пол и возраст во Општина Карпош 
Општина 
Карпош 

Вкупно Мажи Жени 

Вкупно 63.760 30.127 33.633 
0-14 9.931 5.121 4.810 

15-24 5.878 2.965 2.913 
25 – 40  12.833 6.259 6.574 
40 – 64  22.247 10.521 11.726 

65 и повеќе 12.871 5.261 7.610 
 Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година 

 
Табела 4. Полова структура на населението во Општина Карпош  

Полова структура  
Пол  број на жители Процент (%) 

Мажи 30.127 47.25% 
Жени 33.633 52.75% 
Вкупно  63.760   100%  

 Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година 
 

Табела 5.  Резидентно население на возраст од 5 + години до формалното 
образование според степен на образование и  пол  

  
Степен на образование Вкупно Мажи  Жени 

Непосетува образование 46.244 21.446 24.798 
Основно образование 5.910 3.042 2.868 
Средно образование 2.579 1.291 1.288 
Високо образование 4.113 1.987 2.126 
Магистратура 1.121 463 658 
Докторат 278 113 165 
Непознато 301 152 149 
Вкупно 60.546 28.494 32.052 

                        Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година 
 

Табела 6.  Резидентно население на возраст од 15 + години според највисок степен 
на образование  

  
Степен на 

образование 
Вкупно Мажи  Жени 

Без образование 162 49 113 
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 Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2021 година 

1.1.5 Услови за живот 

1.1.5.1. Домување 

Според пописот на население од 2021 година, Општина Карпош има 32.115 станови. 
Имајќи предвид дека во општината има 24.589 домаќинства, бројот на станбен фонд е 
поголем од вкупниот број на домаќинства, односно во просек има 1,3 стана по 
домаќинство на територија на Општина Карпош.  

1.1.5.2.Сообраќајна инфраструктура 

Сообраќајната инфраструктура во Општина Карпош генерално се состои од 
магистрални улици во надлежност на Градот Скопје како и собирни, станбени и 
сервисни улици во надлежност на Општина Карпош. Низ центарот на Општина 
Карпош поминува бул. Партизански Одреди, паралелна на него е бул. Илинденска 
како и бул. Теодосие Гологанов. Овие булевари се поврзани со бул. 8ми Септември 
како и собирните улици Рузвелтова, Московска, Скупи, Љубљанска, Манапо и Никола 
Парапунов. Улиците кои се во надлежност на Општина Карпош, односно сервисните и 
станбените улици во најголем број се реконструирани во изминатите 10 години.  

Од горе наведеното Општина Карпош претставува модерна и урбано средена 
општина со реконструирана инфраструктура, што и овозможува да биде водечка 
општина во Градот Скопје. 

1.1.5.3. Образование 

Во Општина Карпош постојат четири државни градинки: ЈУОДГ "Мајски Цвет" со 4 
објекта, ЈУОДГ "Орце Николов" со 3 објекта, ЈУОДГ "Пролет" со 4 објекта и ЈУОДГ 
"Распеана Младост" со 2 објекта, како и десет приватни градинки. 

Незавршено основно 
образование 

290 70 220 

Основно образование 4.134 1.527 2.607 
Средно образование 22.719 11.527 11.267 
Високо образование 20.638 9.339 11.299 
Магистратура 3.762 1.503 2.259 
Докторат 1.055 485 570 
Непознато 997 509 488 
Вкупно  53.829 25.006 28.823 
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Во општината има десет основни училишта: ООУ "Христијан Тодоровски Карпош", 
ООУ "Вера Циривири Трена", ООУ "Лазо Трповски", ООУ "Петар Поп Арсов", ООУ 
"Војдан Чернодрински", ОOУ "Владо Тасевски", ОOУ "Братство", ОOУ "Димо Хаџи 
Димов", ОOУ "Јан Амос Коменски", ОOУ "Аврам Писевски". На територија на Општина 
Карпош има и седум приватни основни училишта.  

На територија на општината се наоѓаат и пет средни државни училишта: СУГС 
"Никола Карев", СУГС "Орце Николов", СУГС "Георги Димитров", СУГС "Лазар Танев", 
СУГС "Здравко Цветковски" и четири приватни средни училишта. 

Постојат седум државни факултети: Педагошки факултет, Електротехнички 
факултет, Машински факултет, Технолошко-металуршки факултет, ФИНКИ,  
Факултет за ликовна уметност и Факултет за драмски уметности, како и два 
приватни факултети: Факултет за Туризам и менаџмент и Интернационален 
Универзитет за аудио визуелни уметности "ЕСРА". 

Исто така, во Општина Карпош постојат услови за сместување на ученици, студенти и 
постдипломци и тоа во: Ученички дом "Здравко Цветковки", Студентски дом "Гоце 
Делчев" и Дом за постдипломци. 

1.1.5.4. Здравствo 

Во Oпштина Карпош постои развиена здравствена мрежа, во која постои можност за 
давање на квалитетна и разновидна здравствена услуга, почнувајќи од примарна, 
специјалистичка, хируршка и секако голем дел на приватни здравствени услуги. На 
територија на општината има 93 здравствени установи и тоа 5 се во делот на 
државното здравство, вклучувајќи ги и детските диспанзери, додека над 88 се  
приватни и тоа во различни области: општа пракса се 28, очни ординации 8, 
стоматолошки ординации 32, гинеколошки ординации 8, поликлиники 2, педијатрија 
6 и лабаратории 4. 

Исто така, на територијата на општината работат и најголемите две приватни 
болници: Систина и Филип Втори. 

1.1.5.5.  Култура 
Објекти од областа на културата во Општина Карпош во кои се одржуваат 

редовни и повремени претстави, фолклорни фестивали, концерти, ликовни колонии 
и манифестации се: Драмски Театар, Кинотека на Република Северна Македонија 
сместена во Библиотеката "Другарче", Амфитеатар – на кејот на реката Вардар, 
Античкиот локалитет Скупи, како и Манастирот Св. Пантелејмон.  
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Општина Карпош се вклучува во негување и развој на културата преку 
организација и покровителство на повеќе културни манифестации кои биле во 
програмите во изминатите периоди: Меѓународна детска ликовна колонија Манастир 
Св. Пантелејмон – с. Горно Нерези, Културно лето – Карпош, Детски театар, Карпош 
има талент, 10ка за Карпош и други манифестации. 

Општина Карпош досега давала поддршка  на установи и НВО од областа на 
културата каде општината традиционално се вклучувала како покровител и тоа:  
Програмата на АКУД “Цветан Димов”; Програмата на АКУД “Мирче Ацев”, 
Здружението за негување на древните традиции “Ксантика”, како и поддршка на 
други институции и здруженија од областа на културата и творештвото кои 
дејствуваат на територија на Општина Карпош: Македонска етно група Монистра, 
АКУД Етнос, АКУД Каршијака, Детски ликовен центар и други.  

По повод празникот на Општина Карпош секоја година општината прогласува 
заслужни граѓани на Општина Карпош истакнати во својата област/професија и се 
организираат манифестации со цел одбележување на денот на формирање на 
Општина Карпош 03.11.1976 година. 

1.1.5.6.  Туризам 
На територијата на која се протега општината наследени се локалитети од 

културно значење кои се негуваат и воедно претставуваат туристички локалитети 
кои отсликуваат делови од минатото. 

 
АНТИЧКИ ГРАД СКУПИ – Во подножјето на Зајчев Рид, од левата страна на 

реката Вардар, во непосредна близина на населбата Злокуќани, се наоѓа античкиот 
град Скупи, древниот поредок на Скопје. Пред доаѓањето на Римјаните на овие 
простори, градот бил населен од познатото племе Дарданци,  а со населувањето на 
Римјаните овој град прераснал во колонија со што започнал општиот развиток-
процвет. Скупи се наоѓал на една важна сообраќајница која ги поврзувала Егеј и 
Средна Европа, а во помала мера и Тракија со Јадранското Море. Пронајдените 
историски податоци зборуваат дека во 313 година Скупи станал епископско седиште, 
а нешто повеќе од еден век подоцна и архиепископско. Овој град својот голем 
економски и културен подем го забележал во два различни временски периоди, 
првиот во I и II век, а вториот во раниот IV век по Христа. Пронајдените материјали и 
предмети го покажуваат различниот социјален статус на граѓаните на Скупи, 
неговите културни и економски белези кои говорат за еден град како значајна 
станица на патот Via Egnatia. 

 
СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН – манастир со црква, задружбина на Алексеј Комнин. 

Се наоѓа во с. Горно Нерези. Подигнат е во 1164 година. Црквата претставува 
петокуполна градба врз крстообразна основа, со три апсиди и правоаголен нартекс. 
Градена е од кршен камен и тули. Посебна уметничка вредност има 
фрескоживописот, реализиран од сликар повикан од Цариград. Сликите што ги 
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украсуваат ѕидовите претставуваат ремек – дело на уметничките текови од XII век и 
се предвесник на италијанската сликарска ренесанса. Од тој корпус, најпозната е 
композицијата “Оплакувањето на Христос”. Во 1555 година, како последица од 
земјотрес, се урнала централната купола на црквата и највисоките сводни површини 
околу неа. Денешниот живопис на овој простор е од втората половина на XIV век. 

 
ХАВЗИ – ПАШИНИ КОНАЦИ - Во непосредна близина на Скопје, на 

периферијата на с.Бардовци се наоѓаат конаците на Хавзи – паша. Конаците кои биле 
харем во кој живееле 4 жени и 30 слугинки (конкубини), Хавзи – паша ги изградил во 
период помеѓу 1830 и 1845 година. Тие по својата намена биле изградени како 
летниковец за одмор на пашата. При повлекувањето на Германците во 1944 година, 
конаците биле запалени и уништени, со што е дојдено до денешната состојба во која 
има само голи ѕидови. 

 
МИЛЕНИУМСКИ КРСТ – Милениумскиот крст симболично го означува 

јубилејот 2000 години од христијанството. Крстот е бетонска основа од мали столбови 
(12 апостоли) и големи (4 евангелисти) со 66 метри конструкција поделена на 33 делови 
(години на Христос). Милениумскиот крст се наоѓа на врвот на планината Водно (1.066 
метри надморска височина), непосредно над градот Скопје. Пуштен е во 2002 година и 
претставува највисок објект во Македонија. 

 
СОНЧЕВ ЧАСОВНИК – Универзалниот вертикален сончев часовник, 

единствен од ваков тип во светот, е поставен на зградата на Природонаучниот музеј. 
Карактеристично за овој универзален мерач на времето е тоа што тој може да биде 
поставен на која и да е географска ширина и должина, а сепак да покажува точно 
време. На него може да се отчитува реалното физичко време со точност од плус или 
минус 15 минути. На часовникот се прикажани и основните точки, линии, насоки и 
рамнини од небесната сфера како и сферните координатни системи за потребите на 
астрономските набљудувања и мерења. Авторот на пронајдокот, Коља Асенов, инаку 
прв професор по астрономија во земјава е добитник на бројни домашни и 
меѓународни награди. 

 
САРКОФАЗИТЕ ОД КАРПОШ – Збирката од литографски споменици пред 

Музејот на Град Скопје е составена од триесетина камени споменици од античкиот 
град Скупи, откриени во локалитетот во подножјето на Зајчев рид, на само 5 km од 
денешниот центар на градот. Градскиот музеј поседува околу 23.000 предмети од 
локалитетот Скупи. Преку овие камени споменици може да се направи хронолошки 
пресек низ материјалната и духовната култура во римскиот период од I до III век, а 
одбрани се ексклузивни, раритетни предмети со голема естетика, материјална, 
историска и археолошка вредност, споменици кои се разликуваат според намената и 
поводот поради кој биле подигнати, според материјалот и според статусот на 
личностите на кои им биле посветени. Интересен е податокот дека четирите гробни 
ковчези веднаш пред влезот во Музејот биле откриени во една од најурбаните 
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населби на денешно Скопје, во Карпош 3, во околината на денешниот трговски центар 
во таа населба. 
 АКВАДУКТ - Аквадуктот во Скопје се наоѓа на север од центарот на градот 
меѓу Скопската тврдина Кале и археолошкиот локалитет Скупи. Тој е изграден над 
долината на реката Серава, на надморска височина од околу 300 метри. Аквадуктот 
спроведувал вода од Скопска Црна Гора до Скопската тврдина. Растојанието меѓу  
Скопска Црна Гора и Аквадуктот е околу 10 км.  
Периодот на изградба на Аквадуктот во Скопје останува неодреден. Според едни 
податоци, споменикот бил изграден во 6-тиот век во времето на византискиот 
император Јустинијан 1-ви, а според други бил изграден во 15-тиот век. Се 
претпоставува дека тој сеуште бил во употреба при крајот на 19-тиот век. 
Аквадуктот е долг 386 метри и има 54 главни сводови и 42 т.н. ''олеснувачки'' 
засведени отвори поставени над столбовите. Долниот дел на Аквадуктот го 
сочинуваат 53 квадратни или правоаголни столбови и 2 странични рампи-северна и 
јужна,со нивните темели. 
Столбовите во најстара фаза на градење изведени се од речен и кршен камен во 
карактеристични либажни редови од тула стар формат со делумна употреба на 
камени плочи други фрагменти во варов малтер. Од вкупно 42 ''олеснувачки'' отвори, 
на 32 тимпаноните се срушени, додека 10 се сочувани. Челните ѕидови се од мешовита 
ѕидарија, камен и тула во варов малтер, со архиволти и надворешни лакови од тула, 
над кој има надложни оградни ѕидови исто така од мешовита ѕидарија. 
На објектот се забележуваат повеке фази на градење и преправки. Поголемиот дел од 
тие преправки потекнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20 век. По Втората 
светска војна, 3 сводови биле минирани и срушени за да се демонстрира како се 
минираат сводови на мост. Истите се обновени во 1968 година, според мислењето на 
некои стручни лица, несоодветно. 
Како и да е, во врска со изгедот, состојбата, датирањето и функционирањето на 
Аквадуктот има повеќе пишани податоци во литературата. Но, досега не се вршени  
системски археолошки испитувања околу споменикот. Единствено во 2008 година, 
извршени се минимални сондажни од двете страни на јужната рампа, при што 
сондите биле на растојание од објектот и не е констатирано постоење на културни 
слоеви. Сепак, датумот за постоењето на најстариот Аквадукт останува на вас да го 
одредите. 

 
1.1.5.7. Спорт 

Карпош располага со две спортски сали: сала “Борис Трајковски” и сала 
“Форца”, еден затворен базен “Борис Трајковски”, Аква парк,  Адреналински Парк, 
отворени спортски игралишта во сите основни и средни училишта, тениски терени 
(државни 2 и приватни 8)  и педесет и седум детски игралишта. Она што е за гордост 
на карпошани е што во 2022 година се започна со реконструкција на новата сала 
Партизан, обележје на сите спортски активности на Општина Карпош. 
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1.1.5.8. Економски карактеристики 

Во Општина Карпош бројот на активни деловни субјекти за 2021 година изнесува 
4.490 деловни субјекти. Од нив најголем број има во трговијата на големо и мало  1.064,  
потоа во стручни, научни и технички дејности 771, преработувачка индустрија 323 
како и градежништво 289. Од ова можеме да заклучиме дека токму тие се и 
најважните стопански гранки во општината.  

1.1.5.9. Пазар на работна сила 
 

Вкупниот бројот на работоспособно население во Општина Карпош на возраст од 15 
години изнесува 53.829 жители. Вкупното активно население е 30.902, од нив  
вработени лица се 29.145, додека бројот на невработени лица е 1.757. Бројот на 
економски неактивни лица е 22.048 жители, а непознати 879 жители.   

Најголем процент од населението од 15+ или 42,21% се со средно образование, следат 
38,34 % со високо образование, а секако најмал процент паѓа на лица кои завршиле 
докторски и магистерски студии т.е. 6.99 % односно 1,96 % (Според Попис на население 
од 2021 година). 
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1.2. Организација на локалната самоуправа Карпош 

1.2.1. Локална самоуправа – Општина Карпош 

 Во рамките на локалната самоуправа согласно Законот за Локална самоуправа, 
органи на општината се: Градоначалник на Општина Карпош и Совет на општината. 

   1.2.1.1. Градоначалник 
Согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа, Градоначалникот на 

Општината Карпош во рамките на своите овластувања: 
Ја претставува и застапува општината 
Ја контролира законитоста на прописите на советот 
Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината 
Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот 
Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на 

општината 
Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот 
Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината 
Го извршува буџетот на општината 
Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на 

јавен конкурс 
Редовно го известува советот за извршување на своите надлежности во 

согласност со статутот 
Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички 

лица, во согласност со закон 
Донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската 

администрација 
Раководи со општинската администрација 
Одлучува за вработувањата, правата, должностите и одговорностите на 

вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со 
закон 

Обебедува правилно и законито користење, одржување и заштита на 
сопственоста на општината, во согласно со закон и статутот и 

Врши други работи утврдени со закон и статутот 
Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја 

води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти   
 

 1.2.1.2 Совет на општината 

Во Советот на општината партиципираат 23 советници од различни политички 
партиии. Со новите Локални избори одржани на 17.10.2021 година, Советот на 
Општина Карпош го сочинуваат: 

 СДСМ и коалицијата – 8 советници 

http://www.karpos.gov.mk/admin/gradonacalnik_sovet.asp
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 ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата – 7 советници 
 ЛЕВИЦА – 4 советници 
 ГРОМ – 2 советници 
 ГРУПА ИЗБИРАЧИ -2 советници 

 
Надлежности на Советот 

Надлежностите на Советот и Градоначалникот се уредени со Законот за 
локалната самоуправа, Статутот на Општината ("Службен гласник на Град Скопје" бр. 
8/97) и со Деловник за работа на Советот. 

Согласно член 36 од Законот за локалната самоуправа, Советот на 
Општината ги врши следниве работи: 

 Го донесува статутот на општината и други прописи 
 Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината 
 Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на 

општината, во рамките утврдени со закон 
 Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши 

надзор над нивната работа 
 Именува членови во управни одбори на јавните служби, кои ги основа 
 Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на 

јавните служби, кои ги основала општината 
 Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на 

општината 
 Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално 

значење, во согланост со закон 
 Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки за јавните служби, 

кои ги основала општината 
 Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината 
 Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на 

општината, во согласност со закон 
 Го избира лицето кое раководи со подрачната еднициа на министерството 

за внатрешни работи во општината, во согласност со закон 
 Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на 

подрачјето на општината, кој го доставува до Министерот за внатрешни 
работи и Народниот правобранител 

 Може да дава препораки на раководното лице на подрачната едница  на 
Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и 
безбедноста во сообраќајот и 

 Врши и други работи утврдени со закон. 
 

 
Комисии – помошни тела во функција на Советот на општината: 

 Комисија за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и 
именувања  
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 Комисија за финании и локален економски развој  
 Комисија за заштита на животната средина и природа 
 Комисија за урбанистичко планирање  
 Комисија за комунални работи и сообраќај  
 Комисија за јавни дејности (образование, социјална и детска заштита)  
 Комисија за култура  
 Комисија за спорт  
 Комисија за прописи  
 Комисија за негување и чување на традициите на македонскиот народ и 

македонската држава и заштита на историските споменици и спомен 
обележја  

 Комисија за еднакви можности на жените и мажите  

1.2.2. Организациска поставеност на локалната администрација 

Општинската администрација ја сочинуваат: 
 

 Секретар на општината 
 Дванаесет сектори и две самостојни одделенија поделени во одредени 

области 
 

1.2.2.1. Секретар на општината  
Секретарот на општината има за цел да врши остварување на законско, ефикасно 

и ефективно работење и раководење со општинската администрација во насока на 
извршување на надлежностите на општината кои се од локален итерес за општината, 
обезбедување на извршување на други надлежности утврдени со закон, како и 
поддршка и спроведување на работата и политиката на Градоначалникот за развој на 
општината. 

 
1.2.2.2. Организациона поставеност на секторите на општината 

Општинската администрација се организира во сектори и во одделенија. 
Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската 
администрација ги утврдува Советот врз основа на предлог на Градоначалникот. 
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1. Сектор за правни работи 
 Одделение за норматива 
 Одделение за правна заштита 

 
2. Сектор за поддршка на Градоначалникот на општината 

 Одделение за координација на активностите на Градоначалникот 
 Одделение за помошни работи  
 Одделение за прашања од областа на месната самоуправа 
 Oдделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра 
 Одделение за геоинформатички системи (ГИС) 

 
3. Сектор за финансиски прашања 

 Одделение за буџетска координација 
 Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци 
 Одделение за буџетска контрола 
 Одделение за сметководство и плаќања 

 

4. Сектор за јавни набавки 
 Одделение за набавки од мала вредност 
 Одделение за набавки од голема вредност 

 
5. Сектор за развој на општината 

 Одделение за локален економски развој 
 Одделение за занаетчиство, угостителство и туризам 
 Одделение за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани  
       и фондации. 

 
6. Сектор за урбанизам, просторно и урбанистичко планирање и проектирање 

 Одделение за просторно и урбанистичко планирање 
 Одделение за архитектонско планирање и проектирање 
 Одделение за спроведување на урбанистички планови  
 Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на  
       недвижности 
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7. Сектор за уредување на градежно земјиште и комунални работи 
 Одделение за уредување на градежно земјиште 
 Одделение за комунална инфраструктура 
 

8. Сектор за дејности од јавен интерес 
 Одделение за образование 
 Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита 
 Одделение за култура и спорт. 

 
9. Сектор за екологија и енергетска ефиканост   

 Одделение за екологија 
 Одделение за енергетска ефикасност 

 
10. Сектор за односи со јавност и информација на граѓаните 

 Одделение за односи со јавност 
 Одделение за информации на граѓаните 

 
11. Сектор инспекторат 

 Одделение за урбанистичка и градежна инспекција 
 Одделение за комунална инспекција 
 Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите              
       надлежности на општината 

 
12. Сектор за поддршка на работата на Советот и архивско административни работи 

 Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 
 Одделение за стручно и стручно административни работи 

 

13. Одделение за човечки ресурси 
 
14. Одделение за внатрешна ревизија 
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1.2.3. Месна самоуправа - урбани и рурални заедници 

Управувањето со територијата на Општина Карпош е организирано преку 14 
заедници од кои 13 се урбани и една е рурална заедница, со цел да се овозможи 
демократско и поефикасно исполнување на граѓанските интереси. Урбани заедници 
се: Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, Влае 1, Влае 2, Тафталиџе 1, Тафталиџе 
2, Владо Тасевски, Кузман Јосифовски Питу, Пецо Божиновски Кочо, Нерези, 
Злокуќани и една рурална заедница Бардовци. 

Во согласност со Статутот на општината, највисок орган на месните заедници е 
Советот избран од граѓаните. Тој е составен од 3 до 5 члена со мандат во времетраење 
од 4 години. За претседател се избира член од редовите на Советот на заедница.  

Преку Советот, граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен 
или локален интерес до надлежните органи во општината.  

Според Статутот на Општина Карпош, граѓаните преку месната самоуправа се грижат 
за: решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје; 
изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни 
домови, спортски објекти); заштита на животната средина и природата; покренување 
иницијатива за уредување на просторот; организирање културни, спортски, забавни и 
други манифестации и други работи од секојдневно значење за животот и работата 
на граѓаните. 

1.2.4. Подрачни единици во општината на органи на државна управа 

На територијата на  општината  лоцирани се подрачни единици на органите на 
државната управа: 

 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ПЕ Карпош; 
 Министерство за труд и социјална политика, ПЕ Карпош; 
 Меѓуопштински центар за социјална работа, ПЕ Карпош; 
 Министерство за финансии и имотно-правни односи, ПЕ Карпош; 
 Министерство за правда; 

Од министерствата и органите на државната управа, индиректно влијание на 
локалниот економски развој имаат: Министерството за земјоделство преку 
субвенциите за земјоделците и програмите за рурален развој и ИПАРД; 
Министерството за економија преку програмите за поддршка на конкурентоста; 
Агенцијата за поддршка на претприемништвото преку програмите за поддршка на 
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малите и средните претпријатија, Агенцијата за промоција на инвестициите и извозот 
преку програмите за привлекување инвеститори и програмите за извозна промоција; 
Агенцијата за вработување преку активните мерки за вработување и за 
самовработување. 

Општина Карпош треба да воспостави соработка со овие институции за да овозможи 
поголем пристап на претпријатијата и невработените на нејзината територија  во 
користењето на средствата што се наменети за поттикнување на локалниот 
економски развој. 

1.2.5. Заинтересирани страни  

Заинтересирани страни за локалниот економски развој на општината Карпош се: 
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1.3.Трендови во развојот на Општина Карпош во последните 5 години 

1.3.1.  Движење на населението 

Во Општина Карпош во периодот 2017-2021 година нема значително зголемување на 
населението, напротив во 2021 година се забележува помал број имајќи ги во предвид 
бројот на новородените деца, умрените и поголемиот број на доселени лица. 

1.3.1.1. Жители  
Во Општина Карпош просечно годишно за последните четири години се раѓаат 
околу 570 деца или 9% од вкупно родените деца во Градот Скопје. Најголем 
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пораст на живородени деца се забележува во 2018 година, чии број е 611 
живородени деца, а додека најмалку во 2019 година, 540 живородени деца.   
 

Табела 7. Живородени деца по општини во Град Скопје, по години 

  Вкупно 
2017 2018 2019 2020 2021 

Република 
Северна 
Македонија 21.754 21.333 19/845 19.031 18.648 
Скопје 6.463 6.663 6.281 6.119 6.030 
Аеродром 765 832 787 785 781 
Ѓорче Петров 431 433 427 437 414 
Карпош 574 611 540 573 558 
Кисела Вода 623 610 590 549 519 
Центар 760 815 800 622 717 

Извор: МАКСТАТ, база на податоци 2022 година 
 
Што се однесува до бројот  на умрени лица, најмногу се бележат во 2021 година 
(1.064), што генерално ја има истата слика во сите општини, Градот Скопје и на 
ниво на целата држава, а веруваме дека се поврзува со Ковид пандемијата.  
Споредувајки ги живородените деца и умрените лица во Општина Карпош, 
општината бележи негативен природен прираст во сите години, најголем во 
2021 година од минус 506 лица, а најмал во 2018 година минус 60. 
 
 
 

 Табела 8.  Умрени лица по општини во Градот Скопје, по години 

  
Вкупно 

2017 2018 2019 2020 2021 
Република Северна 
Македонија 20.310 19.727 20.446 25.755 28.516 
Скопје 5.180 5.065 5.510 6.582 7.852 
Аеродром 718 672 763 885 1.173 
Ѓорче Петров 412 433 491 471 722 
Карпош 706 671 725 864 1.064 
Кисела Вода 691 704 745 857 1.035 
Центар 620 588 627 646 778 

Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 година 
 



 

170 
 

Што се однесува до бројот на доселени лица во општината, тој незначително 
варира каде заедно со останатите поголеми скопски општини (Аеродром, 
Центар, Кисела вода и Ѓорче Петров) имаат најголем процент на доселени лица 
во однос на другите општини. Најголема разлика на доселени во однос на 
одселени граѓани има во 2020 година (плус 245 лица), а додека пак најмал во 
2017 година (174 лица). Исто така од табелата можеме да заклучиме дека од 
година на година бројот на лица кои се отселуваат од општината е се помал во 
однос на претходните години почнувајќи од 2018 година, но во 2021 година овој 
тренд се менува и се забележува пораст во бројот на отселени лица. 
 

Табела 9. Вкупно доселени и отселени граѓани од скопските општини, по години 
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Скопје 2.506 1.553 2.145 1.221 1.954 989 1.942 1.047 1.999 1.188 
Аеродром 629 202 558 190 387 129 456 159 417 182 

Ѓорче 
Петров 268 117 150 86 170 69 180 63 

170 92 

Карпош 356 182 329 125 366 111 344 99 360 140 
Кисела 

Вода 327 171 318 113 292 102 250 115 
290 113 

Центар 321 170 279 120 298 99 251 107 248 104 
Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 

 
1.3.1.2. Деца  

Бројот на деца во установите за згрижување на деца во претходните четири години е 
во постојан пораст. Најголемо зголемување имаме во 2020 година и тоа за 6% во однос 
на 2019 година и  9% во однос на 2017 година. Паралелно со тоа и бројот на вработени е 
зголемен во овие установи во однос на претходните години, но незначително. Исто 
така бројот на згрижени деца во детските градинки е многу поголем во однос на 
општините Ѓорче Петров (667) и Кисела Вода (1.584) за 2020 година, па можеме да 
заклучиме дека Карпош заедно со Општина Аеродром и Центар има најголем број на 
деца згрижени во детските гадинки во однос на останатите општини од градот 
Скопје. 

 

Табела 10.  Деца и вработени во установи за згрижување и воспитание, и деца по 
вработен – по општини и години 

Општин ВКУПНО 
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Аеродро
м 1853 251 7.38 2037 242 8.42 2172 264 8.23 2320 274 8.47 
Ѓорче 
Петров 532 89 5.98 545 91 5.99 628 92 6.83 667 91 7.33 

Карпош 2049 288 7.11 2071 287 7.22 2111 282 7.49 2227 290 7.68 
Кисела  
Вода 1313 213 6.16 1354 218 6.21 1425 221 6.45 1584 228 6.95 

Центар 1657 274 6.05 1863 280 6.65 1866 282 6.62 2023 284 7.12 
Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022
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1.3.1.3. Ученици во основното образование  
Бројот на ученици во основното образование во Општина Карпош во период 
2017–2021 година е без значителен пораст со малку поголемо учество на ученици 
од машкиот пол и со само 30-50 ученици повеќе во однос на секоја претходна 
година. Генерално ваква слика имаат и останатите општини од Град Скопје со 
исклучок на Општина Аеродром со зголемување од 250 ученици во 2020/2021 
година во однос на 2019/2020 година, Општина Центар со зголемување од речиси 
400 ученици анализирајки ги истите години. Истата слика е пресликана и на 
ниво на Град Скопје,односно се забележува пораст од над 1600 деца запишани 
повеке во 2020/2021 во однос на 2019/2020. 

Табела 11. Ученици во основни училишта, по пол, по општини и учебни години  

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и

 

м
аш

ки
 

вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и

 

м
аш

ки
 

вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и

 

м
аш

ки
 

вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и

 

м
аш

ки
 

Гр
ад

 
Ск

оп
је

 

55.143 26.952 28.192 55.485 27.09
1 

28.394 55.703 27.097 28.606 57.335 27.788 29.549 

А
ер

од
ро

м
 6.352 3.140 3.212 6.391 3.190 3.201 6.622 3.246 3.376 6.878 3.362 3.516 

Ѓо
рч

е 
П

ет
ро

в 

3.269 1.602 1.667 3.473 1.696 1.777 3.472 1.699 1.773 3.602 1.743 1.859 

К
ар

по
ш

 6.641 3.269 3.372 6.668 3.244 3.424 6.698 3.253 3.445 6.770 3.284 3.486 

К
ис

ел
а 

В
од

а 

5.315 2.624 2.691 5.301 2.605 2.696 5.234 2.573 2.661 5.365 2.624 2.741 

Ц
ен

та
р 

4.429 2.221 2.208 4.468 2.248 2.200 4.299 2.112 2.187 4.696 2.291 2.405 

Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 година 
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Што се однесува до бројот на наставници во основните училишта во Општина 
Карпош, тие се речиси непроменети во текот на годините и се движи од 519 до 545 
наставници. Како и во останатите општини во Град Скопје, така и во Општина 
Карпош значително доминира бројот на жени во однос на бројот на мажи, а бројот 
на деца по наставник е непроменет и се движи од 12 до 13 деца по наставник во 
сите години. 

 
Табела 12. Наставници во основни училишта, по пол, по општини и учебни години 

  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

вк
уп

но
 

ж
ен

и  

м
аж

и  

вк
уп

но
 

ж
ен

и  

м
аж

и  

вк
уп

но
 

ж
ен

и  

м
аж

и  

вк
уп

но
 

ж
ен

и  

м
аж

и  

Град 
Скопје 3.667 2.979 688 3.678 3.007 671 3.688 3.015 673 

4.148 3.324 824 

Аеродром 409 369 40 445 401 44 462 405 57 489 434 55 
Ѓорче 
Петров 236 196 40 237 206 31 221 193 28 

266 217 49 

Карпош 519 449 70 545 467 78 545 475 70 564 483 81 
Кисела 
Вода 376 326 50 382 328 54 363 312 51 

399 338 61 

Центар 329 302 27 329 300 29 323 293 30 361 325 38 
Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 година 

 

Благо намалување на бројот на ученици се забележува во 2020/2021 година и тоа 
со 200 ученици помалку во однос на 2019/2020 година. За разлика од Општина 
Карпош зголемен број на запишани  деца во средните училишта се забележува во 
Општина Аеродром со над 350 ученици и Општина Центар со над 400 запишани 
деца во 2020/2021 година во однос на 2019/2020 година. Во останатите општини 
бројот е непроменет. Во средните училишта во Општина Карпош се запишани 20-
25% од вкупниот број на ученици во средните училишта на Градот Скопје и 
вработени се 23% од вкупниот број наставници од средните училишта од Градот 
Скопје. Што се однесува до наставниот кадар во Општина Карпош има намалување 
за 55 вработени во 2020/2021 година во однос на 2017/2018 година, додека  пак во 
останатите општини расте, но незначително. 
 
 
 
 
 

 
Табела 13. Број на ученици во средно образование по пол, општини и години  

 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
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вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и  

м
аш

ки
 

вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и  

м
аш

ки
 

вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и  

м
аш

ки
 

вк
уп

но
 

ж
ен

ск
и  

м
аш

ки
 

Град Скопје 
23.869 11.592 12.277 24.122 11.807 12.315 23.731 11.672 12.059 24.966 12.366 12.600 

Аеродром 
2.626 1.175 1.451 2.711 1.239 1.472 2.781 1.250 1.531 3.162 1.513 1.649 

Ѓорче 
Петров 

297 121 176 258 110 148 252 109 143 237 94 143 

Карпош 
5.801 2.892 2.909 5.830 2.857 2.973 5.808 2.870 2.938 5.619 2.834 2.785 

Кисела Вода 
1.955 1.055 900 1.871 1.026 845 1.814 1.005 809 1.846 1.060 786 

Центар 
6.272 3.447 2.825 6.401 3.565 2.836 6.275 3.572 2.703 6.688 3.781 2.907 

Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 
 

 
Табела  14. Наставници во средни училишта, по пол, по општини и учебни години 
 

  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

вк
уп

но
 

ж
ен

и 

м
аж

и 

вк
уп

но
 

ж
ен

и 

м
аж

и 

вк
уп

но
 

ж
ен

и 

м
аж

и 

вк
уп

но
 

ж
ен

и 

м
аж

и 

Град 
Скопје 2.194 1.482 712 2.214 1.514 700 2.220 1.497 723 

 
2.110 

 
1.416 

 
694 

Аеродром 245 156 89 255 164 91 284 187 97 245 155 90 

Ѓорче 
Петров 33 27 6 33 27 6 37 27 10 

37 28 9 

Карпош 491 361 130 510 380 130 511 368 143 436 326 110 
Кисела 
Вода 162 126 36 171 129 42 167 123 44 

167 121 46 

Центар 586 404 182 597 420 177 600 415 185 609 413 196 
Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 

1.3.2. Економски субјекти  

Бројот на активни економски субјекти кои делуваат на територија на 
Општина Карпош во 2021 година е 4.490 и тоа значи благо зголемување во однос 
на 2020 година, односно за 101 деловен субјект, а во однос на 2017 година за над 
550. Иста е ситуацијата и во другите општини во Град Скопје каде секаде се 
забележува зголемување на бројот на деловни субјекти во 2021 година во однос 
на секоја претходна година.  

Најмногу активни деловни субјекти се регистрирани во Општина Центар 
7.145, потоа следи Општина Карпош 4.490, Општина Аеродром 3.773. Општина 
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Карпош учествува со 17% од вкупниот број на активни деловни субјекти во 
Градот Скопје за 2021 година. 

Табела 15.  Активни деловни субјекти по општини  
Општина 2017 2018 2019 2020 2021 

Скопје 25.539 26.162 28.094 27.104 27.038 
Аеродром 3.565 3.675 3.905 3.788 3.773 
Ѓорче Петров 1.522 1.573 1.729 1.720 1.769 
Карпош 3.929 4.110 4.483 4.389 4.490 
Кисела Вода 2.762 2.812 3.034 2.947 2.940 
Центар 7.069 7.221 7.762 7.308 7.145 

  Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 година 
 

1.3.2.1. Структура на деловните субјекти според големина  
 
Општина Карпош има најголем процент на микро претпријатија, потоа следат малите 
претпријатија, и со речиси иста застапеност на средни и големи претпријатија. Ваквиот 
соодност се пресликува и во останатите општини во Градот Скопје.  
 
Табела  16. Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години, состојба  

 
 Град 

Скопје 
Аеродром Ѓ.Петров Карпош К.Вода Центар 

2017 
вкупно 

25.539 3,565 1.522 3.929 2.762 7.069 

Микро 15.575 2.295 1.025 2.284 1.768 3.836 
Мали 9.250 1.219 475 1.538 941 2.916 

Средни  365 25 12 49 36 147 
Големи 349 26 10 58 17 169 

2018 
вкупно 

26.162 3.675 1.573 4.110 2.812 7.221 

Микро 15.854 2.361 1.046 2.403 1.771 3.898 
Мали 9.538 1.260 504 1.584 984 2.988 

Средни  403 27 12 63 41 150 
Големи 367 27 11 60 16 185 

2019 
вкупно 

28.094 3.905 1.729 4.483 3.034 7.762 

Микро 17.428 2.546 1.195 2.704 1.956 4.333 
Мали 9.840 1.303 509 1.650 1.011 3.069 

Средни  447 28 13 65 43 178 
Големи 379 28 12 64 24 182 

2020 
вкупно 

27.104 3.788 1.722 4.389 2.947 7.308 
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Микро 15.662 2.361 1.151 2.519 1.837 3.789 
Мали 10.281 1.371 539 1.734 1.036 3.157 

Средни  470 29 17 70 49 185 
Големи 391 27 13 66 25 179 

2021 
вкупно 

27.038 3.773 1.769 4.490 2.940 7.145 

Микро 15.669 2.323 1.165 2.549 1.802 3.608 
Мали 10.492 1.390 572 1.800     1.072 3.169 

Средни  477 36 17 75 42 179 
Големи 400 24 15 66 24 189 

Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 година 
 

 

 
Процент на активни деловни субјекти во Општина Карпош по големина за 2021 година 
 

 
 

 

1.3.2.2. Структура на деловните субјекти по дејности  
Најголемиот број на деловни субјекти има во трговија на големо и мало (1064) 
потоа во стручни, научни и технички дејности (771) како и други услужни 
дејности (403) за 2021 година. Од табелата може да се види дека поради тоа што 
Општина Карпош е урбана општина без значајни економски зони, најмалку 
регистрирани деловни субјекти има во рударство и вадење на камен и 
земјоделство, шумарство и рибарство. 



 

177 
 

Табела 17. Активни деловни субјекти по сектори на дејност во Општина Карпош 
 

  2018 2019 2020 
 
2021 

Вкупно 4110 4483 4389 4.490 

А Земјоделство, шумарство и рибарство 25 36 35 38 

Б Рударство и вадење на камен 8 8 9 10 

В Преработувачка индустрија 336 350 322 323 

Г Снабдување со ел. енергија, гас, пареа и 
климатизација 23 28 30 34 

Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни 
води; управување со отпад; санација на околината 9 10 12 13 

Ѓ Градежништво 284 297 284 289 

Е Трговија на големо и на мало; поправка на моторни 
возила и моторцикли  1100 1149 1097 1064 

Ж Транспорт и складирање 162 175 180 182 

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 199 210 205 223 

Ѕ Информации и комуникации 298 335 337 359 

И Финансиски дејности и дејности на осигурување 24 27 29 33 

Ј Дејности во врска со недвижен имот 64 76 70 71 

К Стручни, научни и технички дејности 616 688 710 771 

Л Административни и помошни услужни дејности 185 204 205 222 

Љ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 10 10 10 10 

М Образование 84 96 99 98 

Н Дејности на здравствена и социјална заштита 196 190 202 208 

Њ Уметност, забава и рекреација 111 141 143 139 

О Други услужни дејности 376 453 410 403 

П Дејности на домаќинствата како работодавачи - - - - 

Р Дејности на екстратериторијални организации и 
тела - - - - 
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Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 
1.3.2.3. Угостителски и сместувачки капацитети 

Во Општина Карпош има голем број на угостителски објекти кои главно се 
лоцирани во отворени и затворени трговски центри. Голем број од нив се 
препознатливи, бидејќи опстојуваат повеќе од 20 години на иста локација и се 
дел од промотивниот материјал на Град Скопје за привлекување и посета од 
страна на домашни и странски туристи.   
Што се однесува до сместувачките капацитети, во општината има голем број на 
сместувачки капацитети отворени од страна на индивидуални лица, за што 
говори и регистерот на угостителство и туризам за физички лица. Станува збор 
за бројка од над 27 регистрирани сместувачки капацитети кои во текот на целата 
година примаат домашни и странски туристи. Исто така, Карпош може да се 
пофали и со поголем број на хотели и хотелски ресторани чии број на легла 
надминува над 1.600 легла со над 650 соби. Станува збор за реномирани хотелски 
објекти, како и помали хотели и мотели на различни локации на територија на 
Општина Карпош. 

1.3.3.  Градежни работи, објекти и станови 

1.3.3.1. Инфраструктура 
Анализирајќи ја табелата може да се утврди дека најмногу објекти за домување 
од страна на деловни субјекти се изградени во 2018 и 2021 година (109), а додека 
пак најмалку и тоа за 30% се изградени во 2020 година. Истата слика се 
пресликува и на изградени објекти во индивидуална сопственост каде во 2020 
година бројот се намалува за дури 30 објекти помалку во однос на 2018 година, 
но бележи значителен раст во 2021 година и тоа за 44 објекти повеќе од 2020 
година. Анализирајки ги поголемите општините од Град Скопје најмногу 
изградени објекти во 2021 година има во Општина Карпош, па Општина Центар и 
тоа 103, а веднаш зад неа е Општина Општина Аеродром со 77. 
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 Табела 18. Извршени градежни работи  во објекти за домување градени од деловни субјекти по општини 

 2017 2018 2019 2020 2021 

В
ку

п
ен

 б
ро
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ду
ал

н
а 

со
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је

кт
и

  

И
н

ди
ви

ду
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н
а 

со
пс

тв
ен

ос
т 

 

Аеродром 80 35 85 55 64 41 54 34 77 48 
Ѓорче 
Петров 

58 28 47 21 35 11 34 15 54 37 

Карпош 94 59 109 74 77 43 71 43 109 87 
Кисела 
Вода 

60  44 65 40 47 32 40 25 42 21 

Центар 136 72 148 78 107 52 129 49 103 64 
Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 
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Графикон на извршени градежни работи 
 

Бидејки бројот на завршени станови од страна на деловните субјекти и станови 
изградени од лица во индивидуална сопственост е директно поврзано со бројот на 
изградени објекти од приложената табела подоле ќе видиме дека најмногу завршени 
станови имаме во 2019 година (1.006) како и 2018 година (797), а додека пак овој број е 
најмал во 2021 година (263). Од ова може да се види дека процентот е за 70 пати помал 
во однос на 2019 година. 

 
Табела  19. Завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти, 

по општини 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 

В
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т 
 

Аеродром 726 726 634 634 1.601 1.601 320 320 1.179 1.179 
Ѓорче 
Петров 

206 206 257 257 36 36 1 1 106 106 
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Карпош 458 433 797 797 1.006 1.006 393 393 263 263 
Кисела 
Вода 

424 424 163 163 69 69 231 231 121 121 

Центар 151 151 127 127 164 164 60 60 126 126 
Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 

 
Од табелата подоле, анализирајќи го периодот 2017–2019 година можеме да 

заклучиме дека бројот на завршени станови во индивидуална режија од година на 
година се намалува, за да резултира со благо покачување во 2020 година, 
екстремно големо во 2021 година со вкупно 209 завршени станови. Истото ова 
намалување на бројот на градби се пресликува во сите поголеми општини во 
Градот Скопје освен во Општина Ѓорче Петров, каде во 2021 година бројот на 
завршени станови значајно се зголемува во однос на 2020 година и тоа за 25 пати 
повеќе. Можеме да заклучиме дека во Општина Карпош поизразен е трендот на 
изградба на објекти за домување од колективен карактер одколку објекти од 
индивидуален карактер. Исто така може да видиме дека просечната квадратура на 
стан од година на година расте и ако во 2017 година е 91 м2 по стан, во 2020 година 
просечно имаме 156 м2 по стан изграден во индивидуална режија, за во 2021 година 
се гледа намалување и тоа на 104м2 просечно од големина на стан. 



 

182 
 

Табела 20. Број на завршени станови, површина и просечна големина на станот во индивидуална режија по години  
 2017 2018 2019 2020 2021 
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Аеродром 31 2.252 73 70 4.332 62 53 4.011 76 11 908 83 18 1.915 106 
Ѓорче 
Петров 

200 13.406 67 52 4.591 88 64 4.711 74 7 664 95 160 13.227 83 

Карпош 136 12.312 91 25 3.217 129 32 4.370 137 37 5.629 156 209 21.685 104 
Кисела 
Вода 

108 9.284 86 66 5.157 78 111 8.636 78 5 676 135 30 2.779 93 

Центар 52 5.558 107 99 7.463 75 61 4.025 66 15 2.631 175 108 11.394 106 
Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 
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1.3.4 Туристи  

Општина Карпош е на второ место во Градот Скопје според бројот на туристи 
до 2018 година, каде  постои тренд  на зголемување на бројот на домашни и 
странски туристи, благо намалување во 2019 година и драстично намалување 
во 2020 година. Ова се должи на почетокот на пандемијата Ковид – 19 и 
затварање на границите на речиси сите земји во светот. Во 2021 година со 
делумно отварање на границите и намалување на дел од рестриктивните 
мерки, бројот на странски туристи бележи благо зголемување и тоа само за 
1500 туристи, а речиси двојно повеќе ноќевања. Иста таква слика се добива и 
преку бројот на ноќевања за претходните  години. За споредба во 2020 година 
процентот на намалување на туристи изнесува 85% од 2019 година и 
намалување од 83% во однос на број на ноќевања. Споредбено со останатите 
поголеми скопски општини, логично најмногу туристи се евидентирани во 
Општина Центар во 2019 година (203.574 туристи) потоа следи Карпош со (47.485 
туристи), Општина Аеродром (24.884 туристи) или 50% помалку во однос на 
Општина Карпош. Но ако ги анализираме низ години ќе видиме дека од година 
во година бројот на туристи значајно се зголемува во Општина Центар и 
Општина Аеродром, а додека во Општина Карпош е со благ пад. Тоа ни го 
покажува фактот што во Општина Аеродром бројот на туристи во 2021 година е 
зголемен за 3 пати повеке во однос на 2020 година. 
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 Табела  21. Број и ноќевања на домашни и странски  туристи по општини  
Општина 2017 2018 2019 2020 2021 

Број на 
туристи 

Број на 
ноќевања 

Број на 
туристи 

Број на 
ноќевања 

Број на 
туристи 

Број на 
ноќевања 

Број на 
туристи 

Број на 
ноќевања 

Број на 
туристи 

Број на 
ноќевања 

Карпош 53.645 92.272 56.574 88.730 47.485 78.369 6.851 13.408 9.116 22.185 

Домашни 
туристи 

6.315 14.288 6.567 10.327 6.334 10.158 1.916 4.285 2.418 5.620 

Странски 
туристи 

47.330 77.984 50.007 78.403 41.151 68.211 4.935 9.123 6.698 16.565 

Кисела 
Вода 

4.312 8.567 4.543 9.094 4.346 8.304 307 561 / / 

Домашни 
туристи 

421 530 540 1.411 524 797 97 133 / / 

Странски 
туристи 

3.891 8.037 4.003 7.683 3.822 7.507 210 428 / / 

Центар 168.543 276.396 198.344 325.239 203.574 336.977 40.277 77.344 99.469 191.011 
Домашни 
туристи 

14.092 19.711 19.734 31.761 19.813 31.111 9.376 18.856 19.800 34.573 

Странски 
туристи 

154.451 256.685 178.610 293.488 183.761 305.866 30.901 58.488 79.669 156.438 

Аеродром  11.269 22.403 10.590 27.959 24.884 49.080 7.684 13.840 22.971 47.068 

Домашни 
туристи 

1.610 2.465 1.608 2.845 4.137 6.493 1.850 2.848 5.595 10.553 

Странски 
туристи 

9.659 19.938 8.982 25.114 20.747 42.587 5.834 10.992 17.376 36.515 

Извор: МАКСТАТ,база на податоци 2022 година 
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1.4.  Учество на општинскиот буџет во финансирање на развојот  
Во периодот 2017-2021 година, Општина Карпош го реализираше општинскиот 
буџет под планираното во сите години. Процентот на реализација се движи од 
најмалку 29,5% во 2018, до најмногу 77,68% во 2021 година.  Почнувајќи од 2017 
година, индексот на планиран буџет од година на година се повеќе се 
намалува, па така во 2021 година се забележува 2,5 пати помал буџет од 2017 
година.  
Големи отстапувања во однос на планирано и реализирано се забележува во 
даночните приходи најмногу кај даноците на специфични услуги и тоа во сите 
години. Споредено со неданочните приходи се забележува поголема 
реализација во однос на планираната во сите години освен во 2020 година што 
главно се должи на затварањето на многу фирми и нивното неработење 
поради настанатата ситуација со Ковид 19. Исто така и капиталните приходи се 
многу под границите на реализација движејќи се меѓу 7% и 16 % во 2017 и 2018 
година, а значително подобрување се гледа во 2021 година со реализација од 
81,33%. Што се однесува до расходите има намалено трошење на општинските 
средства. Најмногу се забележува во делот на капиталните расходи, каде 
реализираните расходи учествуваат само со 14% до 20% во 2017/18 година, а 
нешто повеќе односно 77,37% се забележува во 2021 година.  
Што се однесува на приходите и расходите во вкупниот буџет ќе кажеме дека 
најголем процент на добиени средства се остварува од данок на имот и даноци 
на специфични услуги во сите анализирани години, а најмногу расходи 
припаѓаат на капитални расходи, стоки и услуги и плати и надоместоци.  
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Табела 22. Планиран и реализиран општински буџет во 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 година 
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ВКУПНО 622.849.767 1.946.000.000 32% 409.806.456 1.389.085.000 29,5% 609.705.549 910.916.164 66,93% 360.038.224 746.362.000 48,24% 543.627.358 699.838.000 77.68% 

Даночни приходи 513.446.519 1.542.591.000 33.28% 358.642.882 1.126.461.000 31,84% 321.226.791 577.394.000 55,63% 316.651.296 629.634.000 50.29% 490.269.987 628.470.000 78% 

Данок на доход 12.970.432 15.050.000 86.18% 13.738.906 12.850.000 106,92% 15.406.954 14.120.000 109,11% 18.360.715 19.000.000 96,64% 16.820.960 20.860.000 80,64% 

Данок на имот 164.923.650 219.050.000 75.29% 155.240.570 158.900.000 97,67% 171.277.304 146.700.000 116,75% 178.211.244 169.200.000 105,34% 224.645.617 197.900.000 113.51% 

Даноци на 
специфични 
услуги 

335.322.609 1.308.091.000 25.63% 189.419.197 954.311.000 19,85% 134.398.100 416.274.000 32,29% 120.002.263 441.134.000 27,2% 248.626.138 409.210.000 60,76% 

Такси 229.828 400.000 57.46% 244.209 400.000 61,05% 144.433 300.000 48,14% 77.074 300.000 25,7% 177.272. 500.000 35.45% 

Неданочни 
приходи 

28.063.522 20.085.000 139,72% 14.700.297 13.750.000 106,91% 7.541.553 8.050.000 93,68% 5.465.768 10.050.000 54,39% 11.930.718 8.580.000 139.05% 

Претприемачки 
приход и приход 
од имот 

15.276.683 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Такси и 
надоместоци 

3.832.671 4.000.000 95,82% 3.634.960 4.500.000 80,78% 3.321.283 3.500.000 94,89% 2.004.294 4.000.000 50,11% 3.320.818 3.000.000 110.69’% 

Глоби, судски и 
адм.такси 

4.145.182 6.085.000 68,12% 2.195.212 4.250.000 51,65% 1.864.509 2.050.000 90,95% 1.425.662 3.050.000 46,74% 1.816.480 2.580.000 70.41% 

Административни 
такси и 
надоместоци 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Др. Владини 
услуги 

60.000 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Др.неданочни 
приходи 

4.748.986 10.000.000 47,49% 8.870.125 5.000.000 177,4% 2.355.761 2.500.000 94,23% 2.035.812 3.000.000 67,86% 6.793.420 3.000.000 226.45% 

Капитални 54.712.930 322.000.000 16,99% 13.450.863 187.550.000 7,17% 10.499.506 15.205.000 69,05% 9.916.998 25.250.000 39,28% 13.257.520 16.300.000 81.33% 
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приходи 
Продажба на 
капитални 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продажба на 
земјиште и 
нематеријални 
вложувања 

54.712.930 322.000.000 16,99% 13.450.863 187.550.000 7,17% 10.499.506 15.205.000 69,05% 9.916.998 25.250.000 39,28% 13.257.520 16.300.000 81.33% 

Трансфери и 
донации 

26.626.796 61.324.000 43,42% 23.012.414 61.324.000 37.53% 270.437.699 310.267.164 87,16% 28.004.162 81.428.000 34,39% 28.169.133 46.488.000 60.59% 

Трансфери и 
други нивоа на 
власт 

26.013.251 61.324.000 42,42% 23.012.414 61.324.000 37.53% 269.998.191 310.267.164 87,02% 27.527.162 80.928.000 34,0% 28.088.133 46.488.000 60.42% 

Донации од 
странство 

613.545 0 100% 0 0 0 439.508 0 100% 477.000 500.000 95,4% 81.000 0 100% 

РАСХОДИ 619.540.695 1.946.000.000 31,83% 409.806.456 1.389.085.000 29,50% 609.705.549 910.916.164 66,93% 360.038.224 746.362.000 48,24% 541.508.456 699.838.000 77.38% 

Плати и 
надоместоци 

72.595.114 92.899.000 78,14% 76.518.096 90.699.000 84,36% 72.051.760 76.531.000 94,15% 77.350.973 84.874.000 91,14% 80.653.809 89.024.000 80.60% 

Резерви и 
недефинирани 
расходи 

0 1.200.000 0 0 800.000 0 0 300.000 0 0 300.000 0 0 150.000 0% 

Стоки и услуги 186.963.706 415.302.000 45,02% 159.899.449 379.117.000 42,18% 217.779.009 329.731.450 66,05% 162.530.893 319.184.000 50.92% 211.625.281 307.250.000 68.88% 

Камати 9.028.077 11.000.000 82,07% 8.110.538 9.000.000 90,12% 7.240.555 8.000.000 90,51% 3.277.474 5.000.000 65,55% 5.915.657 6.000.000 98.59% 

Субвенции и 
трансфери 

78.607.234 129.300.000 60,79% 28.420.142 18.400.000 34,91% 39.007.110 66.441.496 58,71% 33.525.323 58.800.000 57,02% 58.274.837 69.010.000 84.44% 

Социјални 
бенефиции 

4.021.514 5.000.000 80,43% 3.810.736 4.600.000 82,84% 4.267.085 4.400.000 96,98% 5.438.604 7.400.000 73,49% 6.389.022 6.400.000 99.83% 

Капитални 
расходи 

253.966.341 1.272.799.000 19,95% 115.354.280 804.369.000 14,34% 250.616.955 401.512.218 62,42% 71.283.550 260.804.000 27,33% 148.007.781 191.304.000 77.37% 

Отплата главница 14.358.709 16.00.000 87,02% 17.693.215 19.100.000 92,63% 18.743.075 24.000.000 78,1% 6.631.407 10.000.000 66,31% 30.642.069 30.700.000 99.81% 

Извор: web страна на Општина Карпош www.karpos.gov.mk
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 Графикон: Структура на приходите на општинскиот буџет во 2018-2021 година 
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Табела 23. Структура на приходите и расходите на општинскиот буџет во 2018, 2019, 2020 и 2021 година 
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ВКУПНО 622.849.767 1.946.000.000 32% 409.806.456 1.389.085.000 29,5% 609.705.549 910.916.164 66,93% 360.038.224 746.362.000 48,24% 543.627.358 699.838.000 77.68% 

Даночни приходи 513.446.519 1.542.591.000 33.28% 358.642.882 1.126.461.000 31,84% 321.226.791 577.394.000 55,63% 316.651.296 629.634.000 50.29% 490.269.987 628.470.000 78% 

Данок на доход 12.970.432 15.050.000 86.18% 13.738.906 12.850.000 106,92% 15.406.954 14.120.000 109,11% 18.360.715 19.000.000 96,64% 16.820.960 20.860.000 80,64% 

Данок на имот 164.923.650 219.050.000 75.29% 155.240.570 158.900.000 97,67% 171.277.304 146.700.000 116,75% 178.211.244 169.200.000 105,34% 224.645.617 197.900.000 113.51% 

Даноци на 
специфични 
услуги 

335.322.609 1.308.091.000 25.63% 189.419.197 954.311.000 19,85% 134.398.100 416.274.000 32,29% 120.002.263 441.134.000 27,2% 248.626.138 409.210.000 60,76% 

Такси 229.828 400.000 57.46% 244.209 400.000 61,05% 144.433 300.000 48,14% 77.074 300.000 25,7% 177.272. 500.000 35.45% 

Неданочни 
приходи 

28.063.522 20.085.000 139,72% 14.700.297 13.750.000 106,91% 7.541.553 8.050.000 93,68% 5.465.768 10.050.000 54,39% 11.930.718 8.580.000 139.05% 

Претприемачки 
приход и приход 
од имот 

15.276.683 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Такси и 
надоместоци 

3.832.671 4.000.000 95,82% 3.634.960 4.500.000 80,78% 3.321.283 3.500.000 94,89% 2.004.294 4.000.000 50,11% 3.320.818 3.000.000 110.69’% 

Глоби, судски и 
адм.такси 

4.145.182 6.085.000 68,12% 2.195.212 4.250.000 51,65% 1.864.509 2.050.000 90,95% 1.425.662 3.050.000 46,74% 1.816.480 2.580.000 70.41% 

Административни 
такси и 
надоместоци 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Др. Владини 
услуги 

60.000 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Др.неданочни 
приходи 

4.748.986 10.000.000 47,49% 8.870.125 5.000.000 177,4% 2.355.761 2.500.000 94,23% 2.035.812 3.000.000 67,86% 6.793.420 3.000.000 226.45% 

Капитални 
приходи 

54.712.930 322.000.000 16,99% 13.450.863 187.550.000 7,17% 10.499.506 15.205.000 69,05% 9.916.998 25.250.000 39,28% 13.257.520 16.300.000 81.33% 
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Продажба на 
капитални 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продажба на 
земјиште и 
нематеријални 
вложувања 

54.712.930 322.000.000 16,99% 13.450.863 187.550.000 7,17% 10.499.506 15.205.000 69,05% 9.916.998 25.250.000 39,28% 13.257.520 16.300.000 81.33% 

Трансфери и 
донации 

26.626.796 61.324.000 43,42% 23.012.414 61.324.000 37.53% 270.437.699 310.267.164 87,16% 28.004.162 81.428.000 34,39% 28.169.133 46.488.000 60.59% 

Трансфери и 
други нивоа на 
власт 

26.013.251 61.324.000 42,42% 23.012.414 61.324.000 37.53% 269.998.191 310.267.164 87,02% 27.527.162 80.928.000 34,0% 28.088.133 46.488.000 60.42% 

Донации од 
странство 

613.545 0 100% 0 0 0 439.508 0 100% 477.000 500.000 95,4% 81.000 0 100% 

РАСХОДИ 619.540.695 1.946.000.000 31,83% 409.806.456 1.389.085.000 29,50% 609.705.549 910.916.164 66,93% 360.038.224 746.362.000 48,24% 541.508.456 699.838.000 77.38% 

Плати и 
надоместоци 

72.595.114 92.899.000 78,14% 76.518.096 90.699.000 84,36% 72.051.760 76.531.000 94,15% 77.350.973 84.874.000 91,14% 80.653.809 89.024.000 80.60% 

Резерви и 
недефинирани 
расходи 

0 1.200.000 0 0 800.000 0 0 300.000 0 0 300.000 0 0 150.000 0% 

Стоки и услуги 186.963.706 415.302.000 45,02% 159.899.449 379.117.000 42,18% 217.779.009 329.731.450 66,05% 162.530.893 319.184.000 50.92% 211.625.281 307.250.000 68.88% 

Камати 9.028.077 11.000.000 82,07% 8.110.538 9.000.000 90,12% 7.240.555 8.000.000 90,51% 3.277.474 5.000.000 65,55% 5.915.657 6.000.000 98.59% 

Субвенции и 
трансфери 

78.607.234 129.300.000 60,79% 28.420.142 18.400.000 34,91% 39.007.110 66.441.496 58,71% 33.525.323 58.800.000 57,02% 58.274.837 69.010.000 84.44% 

Социјални 
бенефиции 

4.021.514 5.000.000 80,43% 3.810.736 4.600.000 82,84% 4.267.085 4.400.000 96,98% 5.438.604 7.400.000 73,49% 6.389.022 6.400.000 99.83% 

Капитални 
расходи 

253.966.341 1.272.799.000 19,95% 115.354.280 804.369.000 14,34% 250.616.955 401.512.218 62,42% 71.283.550 260.804.000 27,33% 148.007.781 191.304.000 77.37% 

Отплата главница 14.358.709 16.00.000 87,02% 17.693.215 19.100.000 92,63% 18.743.075 24.000.000 78,1% 6.631.407 10.000.000 66,31% 30.642.069 30.700.000 99.81% 

Извор: web страна на Општина Карпош www.karpos.gov.mk 
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 Структура на расходи во општинскиот буџет 2018/2021 година  

 

Табела 24. Структура на приходи и расходи и индекс на пораст 2018/2021  

ОПИС 

2018 2021 
Индекс 

2021/2018 Реализиран 
Буџет  Учество 

Реализиран 
Буџет Учество 

ВКУПНО 409.806.456 100% 543.627.358 100% 2021/2018 
Даночни приходи 358.642.882 87,52% 490.269.987 90.19% 1.37 
Данок на доход 13.738.906 3,35% 16.820.960 3.10% 1.22 
Данок на имот 155.240.570 37,87% 224.645.617 41.34% 1.45 
Даноци на специфични 
услуги 189.419.197 46,22% 248.626.138 

45.75% 1.31 
Такси 244.209 0,07% 177.272 0.03% 0.73 
Неданочни приходи 14.700.297 3,59% 11.930.718 2.19% 0.11 
Такси и надоместоци 3.634.960 0,89% 3.320.818 0.61% 0.91 
Глоби, судски и 
адм.такси 2.195.212 0,54% 1.816.480 

0.33% 0.83 
Административни такси 
и надоместоци 0 0 0 

0 0 
Др. Владини услуги 0 0 0 0 0 
Др.неданочни приходи 8.870.125 2,16% 6.793.420 1.25% 0.77 
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Капитални приходи 13.450.863 3,28% 13.257.520 2.44% 0.99 
Продажба на капитални 
средства 0 0 0 

0 0 
Продажба на земјиште и 
нематеријални 
вложувања 13.450.863 3,28% 

13.257.520 
2.44% 0.99 

Трансфери и донации 23.012.414 5,62% 28.169.133 5.18% 1.22 
Трансфери и други нивоа 
на власт 23.012.414 5,62% 28.088.133 

5.17% 1.22 
Донации од странство 0 0 81.000 0.01% 0 

РАСХОДИ 409.806.456 100% 541.509.456 100% 1.32 
Плати и надоместоци 76.518.096 18,67% 80.653.809 14.89% 11.05 
Резерви и недефинирани 
расходи 0 0 0 

0 0 
Стоки и услуги 159.899.449 39,02% 211.625.281 39.09% 1.32 
Камати 8.110.538 1,98 5.915.657 1.09% 0.73 

Субвенции и трансфери 28.420.142 6,94% 58.274.837 10.76% 2.05 
Социјални бенефиции 3.810.736 0,92% 6.389.022 1.18% 1.68 
Капитални расходи 115.354.280 28,15’ 148.007.781 27.33% 1.28 
Отплата главница 17.693.215 4,32% 30.642.069 5.66% 1.73 

Извор: веб страна на Општина Карпош www.karpos.gov.mk 

 

Во однос на трендовите во општинскиот буџет може да се заклучи следново: 

 Постои позитивен тренд на зголемување на даночните приходи во однос на 
неданочните приходи што укажува на зголемена економска активност; 

 Треба да се анализира трендот на намалување на учеството на владините 
трансфери за да се оцени како да се покрие евентуалниот недостиг на средства 
за пренесените надлежности на општината; 

 Планирианиот буџет е приближно ист со реализираниот буџет во последната 
година, што значи дека добро се предвидуваат приходите со трошоците и се 
тоа дава една успешна реализација и правилна насока на развој на општината 
без задолжувања. 

1.5. Ставови на заинтересираните страни за насоките на локалниот  развој 
За согледување на мислењето на зaинтересираните страни за идните насоки на 
општинскиот равој и за утврдување на Стратешките приоритети, се спроведе анкета 
со вработените во општинската админстрација вклучувајќи ги и урбаните и 
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руралните заедници, бизнис секторот, невладините организации како и Советниците 
од Советот на Општина Карпош за 2021– 2025 година. 

 Во продолжение се презентирани ставовите на заинтересираните страни групирани 
по области, за чие што спроведување ќе бидат задолжени надлежните сектори.  

1.5.1  Анкета на релевантните актери на локалниот развој   

Визија за општината 

 ЗЕЛЕНА ГРАДИНА и ТУРИСТИЧКА ОАЗА на културен, еколошки, образовен, 
спортски и урбан туризам 

 Зелена Општина – зелен Град кој континуирано ја штити и подобрува 
животната средина, одржливо ги користи природните ресурси и ги намалува 
негативните влијанија на човечките активности врз климата. 

 Привлекување на интерес на домашните и странските инвеститори  

 Отварање на нови индустриски капацитети од домашни и странски 
инвеститори, како можност за  отварање на нови вработувања 

 Економски развиена, урбана со добра инфраструктура која ќе понуди  подобар 
животот на граѓаните, а со тоа ќе се намали иселувањето на младата 
популација.  

 Општина со развиена зелена економија и зелени работни места преку 
отварање на нови алтернативни начини за производство на обновливи извори 
на енергија 

 Општина која што ќе понуди еднакви можности на жените и мажите преку 
вмрежување со поголеми институции и здруженија (државни  и меѓународни) 
кои работат проекти од областа на еднакви можности, родово буџетирање, 
заштита на жртви од семејно насилство, женско претприемништво и 
идентична можност при вклучување на пазарот на трудот.  

 Mодерна и дигитална Општина, 
која ќе биде пријатна и посакувана за живеење за младите.  
 

Проблемите за остварување на визијата  

 Законите кои ја опфаќаат регулативата на локалната самоуправа, во делот на 
финансирање на локалната самоуправа. Треба да се предвидат повеќе извори 
на приходи на општините, поточно да се прошири нормативната рамка за 
поквалитетно финансирање на општините. 

 Дефинирање на појасни односи општини и Град Скопје 
 Отсуство на дефиниран стратешки концепт, координиран помеѓу општината, 

владата и инвеститорите (стопанството), доследно менаџиран и спроведуван 
  Отсуство на поволности за нови инвестиции 
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ДЕТЕКТИРАНИ ПРОБЛЕМИ КОИ ШТО ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТИНАТА  

 

- Недостаток на паркинг места во одредени убрани заедници 

- Преоптовареност на постоечки канализациони и атмосферски мрежи 

- Неефикасен и неекономичен систем на улично осветлување  

- Не усвојување на Урбанистички Планови   

- Непостоење на индустриски економски зони во ГУП  

- Слаба развиена свест на граѓаните во делот на екологијата и енергетската 
ефикасност 

- Непостоење на соодветна стимулација за користење на обновливи извори на 
енергија во индивидуално и колективно домување 

- Недостаток на капацитети во воспитно образовните институции 

- Недоволно уредување и афирмација на планината Водно од делот на црквата 
Св. Пантелејмон  

- Недоволна афирмација на туристичките локалитети и објекти од културно 
наследство во Општина Карпош 

- Неискористување на школските дворови  

- Слаба соработка и креативна мрежа помеѓу општината, бизнис секторот и НВО 

- Отсуство на локална младинска стратегија и нивно вклучување во креирање на 
локални политики 

- Отсуство на стручни лица во одредени сектори во општината 

- Недостаток на културни домови, уредени спортски терени, базени во 
училиштата 

- Зголемена младинската миграција, 
незаинтерсираност и недоволна оспособеност за соодветни работни места на 
младите лица во државата, но и во Општина Карпош. 

- Недоволно развиена 
инфраструктурата за спорт, рекреација и забава во општината, каде 
значително недостасуваат компоненти за социјализација и размена на идеи 
помеѓу жителите. 
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Област: ЖИВОТНА СРЕДИНА  И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ: 
 
1. Поволни субвенции за жителите за поставување на индивидуални соларни 

системи 
2. Изградба на парк со подигнување на ново зеленило, нови клупи и корпи за 

отпадоци и фонтана во близина на УЗ Бардовци 
3. Редовно одржување на сите детски игралишта 
4. Уредување на дворот во ООУ "Вера Циривири Трена" 
5. Поставување на хибридни фотоволтаични панели на јавни објекти во надлежност 

на општината за користење на енергијата во самите објекти, напојување со 
електрична енергија на уличното осветлување, како и за продажба  

6. Изградба на енергетско ефикасни објекти кои се под ингиренции на Општина 
Карпош 

ЈУОДГ Пролет, матичен објект – ул.Миле Поп Јорданов бр.74 –  УЗ Владо 
Тасевски 
ЈУОДГ Мајски Цвет, клон Тафталиџе – ул.Римска  бр.2б - УЗ Владо Тасевски 
ЈУОДГ Мајски Цвет, матичен објект Тафталиџе 2 – ул.Женевска бр.4 – УЗ 
Тафталиџе  
ЈУОДГ  Орце Николов, матичен објект Карпош 3 – ул.Карпошево Востани 
бр.1 – УЗ Карпош 3 
ЈУОДГ  Орце Николов, клон Карпош 4 – ул.Разловечко Востание бр.20 – УЗ 
Карпош 4 
ЈУОДГ Распеана Младост, матичен објект Карпош 1 – ул.Руѓер Бошковиќ  
бр.6 –УЗ Карпош 1 
 

7. Реконструкција на постоечките фасади во енергетско ефикасни на територија на 
Општина Карпош преку субвенцирање или целосно покривање на средствата  

8. Поставување на контејнери за кабаст отпад 
9. Уредување на летниковецот со шаховски табли и друг вид на урбана опрема пред 

УЗ Карпош – 2  
10. Поставување на пунктови за изнајмување на велосипеди  
11. Развој на мрежа на електрични полначи за автомобили, електрични тротинети и 

велосипеди 
12. Уредување на кејот на река Вардар со нови содржини и украсно зеленило 
13. Изградба на нов парк на ул. Илиндеска  во У.З Карпош 4 
14. Поставување на соларни полначи за смарт телефони на кејот на река Вардар 
15. Изградба на фотоволтаични паркинзи 
16. Поставување на пунктови за селекција на отпад во близина на секоја зграда 
17. Поставување на вендинг машини  за селекција на отпад на одредени локации  
18. Поставување на детски игралишта во детските градинки и училишта 
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19. Развој и поддршка на граѓаните за изградба на сопствени системи за електрична 
енергија 

20. Уредување на дворовите во училиштата и градинките (урбана опрема, 
хортикултурно уредување) 

21. Мониторинг и управување со електрична и топлинска енергија во општината 
22. Замена на сите улични светилки со лед светилки заради значително подобрување 

на јавното осветлување, но и значителни заштеди на буџетот 
23. Гасификација на Општина Карпош 
24. Едуцирање на најмладата популација и пошироката јавност за селекција на 

отпад, обновливи извори на енергија и мерки за енергетска ефикасност и 
рационално користење на ресурсите  

25. Мали модуларни системи за греење и ладење со ОИЕ (обновливи извори на 
енергија) 

26. Поставување на улично осветлување на улицата од Бардовци до Качанички пат 
27. Чистење на одводните канали во урбаната заедница ПБК 
28. Да се направи испитување на поставување системи за производство на струја 

на ветер (ветерници на планината Водно) 
29. Помош преку субвенции и поволни кредити за промена на кровови прозори 

и фасади на граѓаните кои живеат во индивидуални куќи 
30. Помош преку субвенции и поволни кредити за промена на кровови прозори и 

фасади на граѓаните кои живеат во колективни објекти за домување 
31. Поставување на подземни контејнери за собирање на отпад во сите урбани 

заедници 
32. Расчистување на канал за отпадни води над германска амбасада и негово 

затварање 
33. Поставување на нови детски игралишта  
34. Користење на листовите што се собираат од парковите за правење на хумус 
35. Подигање на ново зеленило секаде каде што има услови за озеленување 
36. Кадровско доекипирање и оспособување на секторот (електро инжинер и нов 

машински инжинер). 
37. Креирање на енергетски задруги и ЕСКО модели 
38. Субвенции или поттикнување на инвеститорите за изградба на зелени кровови 

на резиденцијални и индивидуални објекти 
39. Поголема соработка со граѓанските здруженија во реализација на поголем број на 

проекти од областа на енергетската ефикасност, климатските промени и 
животната средина 

40. Да се развие СЕКАП - Одржлив енергетски и климатски акционен план 
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41. Користење на ЕМТ алатка (оценка за енергетска ефикасност) за селекција на 
можни партнер општини за спроведување на заеднички енергетски и развојни 
проекти 

42. Спроведување на енергетски контроли во приватниот и јавниот сектор 
43. Отварање на информативни центри и промотивни кампањи за одржливо 

греење и ладење 
44. Поставување на компостери до зелените пазари, големите маркети, детските 

градинки и основни училишта со цел компостирање на остатокот на овошјето, 
зеленчукот и останатата храна. Компостот да го користат земјоделците во 
Карпош, како и општината за оддржување на зеленилото 

45. Правилник за изнајмување на покриви на куќи /згради за поставување на 
соларни панели – технологија која допрва ќе станува поактуелна, а почетната 
инвестиција (кровот) е веќе направен. Доколку општината се модернизира во овој 
дел и дозволи слободно изнајмување на крововите за поставуање на соларни 
панели, значително би се подобрила економијата на цела општина, а целиот 
проект финално може да резултира со изградба на првата е-бензинска во 
државата од мал обем, каде би се полнеле тротинети, велосипеди, мопеди и 
полесни автомобили 

46. Модерни системи за менаџирање со отпад- електронски контролирани 
контејнери кои во секој момент го даваат нивото на пополнетост и волуменот и 
типот на отпад. Евтино решение кое ќе ги оптимизира комуналните претпијатија и 
значително ќе ги намали трошоците за нафта, превозни средства и жива сила, ќе 
го намали загадувањето и ќе се намали гужвата предизвикана од комуналните 
камиони.  

47. Набавка на тротинети наменети за општинската администрација како ефикасна 
замена во летниот период наместо користење на автомобилите за вршење на 
службени работи 

48. Воведување на систем за изнајмување на тротинети преку поставување на 
пунктови низ општината за изнајмување од страна на граѓаните 

49. Поставување на модерна урбана опрема со соларни полначи 
50. Редовно оддржување на урбаната опрема 

 

Област: КОМУНАЛНИ РАБОТИ: 
 
1. Проширување на патот од Злокуќани кон Бардовци со планирана велосипедска 

патека 
2. Санација на постоечката водоводна мрежа во општината 
3. Воведување на паркинг зони, изградба на катни гаражи и вело патеки на 

територијата на Општина Карпош (проритетни - за катни гаражи Карпош 2 и 
Карпош 3, Влае 2; вело патеки ул.Париска, ул.Лондонска, ул.Љубљанска, 
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ул.Манапо, ул.Орце Николов, ул.Брадфордска, ул.Скупи;  патот кон Горно Нерези 
до Етно село, во соработка со ЈП Градски Паркинг Скопје реализација на паркинг 
зони)  

4. Реконструкција на улица Скупи заради нејзино константно уништување од тешки 
моторни возила  со услов за нејзино проширување  

5. Проширување на ул.Илинденска во Карпош 4 на потегот кон ул.Никола Парапунов 
за непречено движење на возилата и жителите 

6. Асфалтирање на улицата која води од Бардовци кон Качанички пат  
7. Поплочување на улица 2 ,6 ,8 и 14 во УЗ Бардовци 
8. Изградба на нова водоводна и канализациона мрежа во Момин поток 
9. Изградба на канализациона мрежа на улица 2 покрај другата како и на улица 1687 
10. Зголемување на притисокот на вода во високите зони во населбите Жданец и 

Трнодол во УЗ Пецо Божиновски Кочо  
11. Поставување на нова фекална канализација на ул: Ловкенска бр.4  
12. Решавање на паркингот кај Веро на ул. ЊУ Делхиска со поставување рампи  
13. Реконструкција на постоечката фекално канализациона мрежа на ул. 7 и Скупи 

бр.12 
14. Изградба на детска градинка во УЗ Злокуќани  
15. Изградба на катна гаража во делот кај Маврово механизација 
16. Решавање на проблемот на ул.Иван Цанкар преку проширување на улицата или 

отстранување на возилата паркирани на самата улица или пренамена во 
еднонасочна улица. 

17. Набавка на багери кои би можеле да се користат во случај на поплави, а со тоа и да 
се санираат штетите од поплавувањето 

18. Изградба на мост кој ќе ги поврзува Карпош 4 со Злокуќани преку ул.Љубљанска 
19. Реконструкција на сите плочници во трговските центри во Општина Карпош 
20. Реконструкција на сите дотраени пешачки патеки и велосипедски патеки 
21. Изградба на пешачки постови на покритичните места на Бул. Партизански одреди 
22. Конечно пуштање во употреба на новата општинската зграда 
23. Проширување на патеката за ролери и велосипеди на кеј на река Вардар 
24. Изградба на трим патека на кеј на река Вардар 
25. Изградба на смарт гаражи за велосипеди 
26. Изградба на велосипедска патека на пат кон с.Горно Нерези 
27. Изградба на нова велосипедска патека на патот од Злокуќани кон Бардовци 
28. Бележење на нови пешачки патеки на планината Водно во делот на 

св.Пантелејмон 

 



 

199 
 

Област: СОЦИЈАЛА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ и КУЛТУРА : 
 

1. Изградба на ново основно училиште во населба Злокуќани, Нерези и Влае 1 
2. Изградба на градинка во Злокуќани 
3. Изградба на нова детска градинка во Тафталиџе 1, Влае 2 и Злокуќани 
4. Реновирање на детската градинка Пролет во Влае 1, Мајски цвет во Владо 

Тасевски, како и Распеана младост во Карпош 1 преку проширување на 
капацитетот за згрижување на поголем број на деца  

5. Изградба на спортска сала Партизан 
6. Изградба на нови тениски терени во основните училишта  
7. Реконструкција на сите спортски игралишта во основните училишта 
8. Организирање на спортски манифестации од врвен европски и светски 

квалитет 
9. Враќање на шаховскиот турнир во организација на Општина Карпош 
10. Организирање на меѓународен натпревар за скејтери 
11. Организирање на домашни и европски натпревари на Адреналинскиот парк  
12. Изградба на нови спортски терени на кејот на река Вардар 
13. Отварање на пензионерски домови во сите урбани заедници 
14. Планирање на пешачки патеки планирани за лица со посебни потреби  
15. Отварање на дневни центри за лица со посебни потреби 
16. Културни домови за глума, фолклор и ликовна уметност 
17. Зголемување на бројот на градинки со цел згрижување на деца со тоа што ќе се 

реши проблемот на долго месечно чекање за прием на деца  
18. Зголемување на капацитетот на постоечките детски градинки преку надградба 

или доградба зависно од можностите и проектите 
19. Инклузија на деца од предшколска возраст од ромската популација 
20. Формирање на канцеларии за помош на постарите лица и лица со инвалидитет 
21. Повторно ставање во функција на хумани патроли  
22. Поддршка и отварање на нови спортки школи 
23. Опремување на училиштата со нови нагледни средства и проектни активности 
24. Поставување на смарт табли во секое училиште 
25. Доделување на стипендии за талентирани ученици 
26. Доделување на спортски стипендии 
27. Финансирање на училишно спортски клубови 
28. Повторно организирање на училишни спортски лиги 
29. Отварање на кретивен центар за млади лица и талентирани ученици 
30. Финансирање на надарени и талентирани ученици при учество во 

меѓународни натпревари 
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31. Вклучување на училиштата во поголем број на Еразмус проекти 
32. Примена на разни форми на мотивирање на наставниот кадар  
33. Отварање на канцеларија за давање бесплатни правни совети  
34. Помош на самохрани мајки и жртви од семејно насилство 
35. Организирање на поголем број културно уметнички настани 
36. Отварање на поголем број на спортски зони 
37. Реконструкција на сите културни локалитети во Карпош 
38. Организирање на фолклорни манифестации 
39. Заживување на Културно лето Карпош 
40. Користење на огранска храна во градинките и училиштата во Општина Карпош 

и тоа од обработливите поседи низ општината 
41. Отварање на Олимписко тренинг село – СКС Карпош. Како еден од 

најистакнатите симболи на Оштина Капрош има огромен потенцијал, 
препознаен од врвни светски качувачки експети да прерасне во Олимписки 
тренинг центар. Тоа значи дека и до 6 месеци во годината, Карпош би бил 
посакувана дестинација на најдобрите качувачи од Европа, кои се стремат да 
настапуваат во Европската лига. Станува збор за бројка од околу 60.000-80.000 
качувачи на возраст до 40 години, кои поддржани од различни спонзори (веќе 
постоечки договори) се обврзани што повеќе да патуваат и да пробуваат 
различни платформи за качување. 

42. Изградба на модуларни населби составени од монтажни куќи, наменети за 
млади - со тоа ќе им се помогне на младите лица преку кредит или плаќање на 
помали комуналии да купат свој дом 
 

Област: УРБАНИЗАМ: 
 

1. Проширување на урбанистичкиот план во руралната заедница Бардовци 
2. Да се врати во функција постоечкиот ДУП сс. 3-01.10 градски четврт од 2016 кој 

во моментов не е во функција  
3. Ефикасно решавање на легализација на диво изградени објекти кои се 

изградени пред донесување на Законот за легализација од 2011 година кои 
припаѓаат во делот на локалитетот Скупи 

4. Носење на нов важечки ДУП во УЗ КЈП 
5. Донесување на нови ДУП-ви  
6. Мапирање на нови слободни парцели за привлекување на нови бизнис 

инвестиции 
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Област: ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

1. Помош, субвенционирање и намалување на комуналии при отварање на нови 
бизниси  

2. Обука на млади лица за отварање на нови бизниси 
3. Отварање на модерна индустриска зона во Момин Поток со соодветна 

инфраструктура 
4. Развој на циркуларната економија, преку развој на бизниси за искористување 

и ре-упореба на сите суровини и отпадни материјали. 
5. Субвенционирање на фирми кои ќе вработат жители на Карпош 
6. Отварање на индустриска зона со поволности за фирмите 
7. Давање помош при самовработување на млади лица 
8. Поддршка на иновативни проекти 
9. Поддршка при отварање на старт-ап бизниси од ИТ секторот 
10. Поголема соработка со НВО и бизнис секторот во реализација на проекти за 

зголемување на локалниот економски развој 
11. Отварање на повеќе бизнис центри за млади, вработување на млади лица и 

овозможување на пракса во текот на студирањето 
12. Збратимување со општини од земји членки во Европска унија 
13. Поголема соработка меѓу општината и Градот Скопје 
14. Промоција и поддршка на постојните бизниси преку нивна промоција со 

збратимени општини 
15. Обновување на брошурите за промоција на туристичките локалитети. 
16. Учество на саеми за промоција на туристичките локалитети. 
17. Организирање на туристички екскурзии на децата од основните училишта со 

цел запознавање со културното и историското наследство во општината. 
18. Поставувње на туристички знаци и патокази. 
19. Организирање на манифестации за поддршка на старите занаети. 
20. Обука на млади лица за полесен пристап кон вработување. 
21. Доквалификација на млади лица и самохрани мајки. 
22. Обука за вработување на лицата од ромска популација. 
23. Субвенционирање на одредени професии за млади жители (програмер, пилот, 

готвач и сл). 
24. Потикнување на младите при одгледување на органски земјоделски 

производи. 
25. Овозможување на практични обуки на млади лица во државни и приватни 

институции. 
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26. Вработување на млади кадри преку соработка со образовните институции и 
бизнис секторот. 

27. Посредување при вработување на млади лица со фирмите кој се на територија 
на Општина Карпош. 

28. Воведување на посебни стимулации за млади припремачи. 
29. Обука за професионално усовршување на вработените. 
30. Студиски посети на вработените со цел стекнуваање и размена на искуство. 
31. Формирања на тимови за поголема искористеност на странски фондови. 
32. Активирање на соработката со збратимените општини со цел поголемо 

взаемно вклучување во поднесување на проекти. 
33. Мапирање на сите туристички локалитети за печатење на мапа за општината. 
34. Издавање на годишни брошури за организирање на културни настани и 

манифестации кој се организираат во општината. 
35. Промоција на туристичките локалитети преку издавање на брошури и нивна 

дистрибуција. 
36. Поставување на смарт табли за информација на туристите. 
37. Отварање на туристичко инфо биро. 
38. Давање на стручни совети и помош на земјоделците при пополнување на 

апликации за добивање на финански средства од ИПАРД и други видови на 
фондови. 

39. Потикнување на земјоделците да преминат во органско производство преку 
нивно субвенционирање и истите земјоделски производи да се искористат 
како локална органска храна во градинките и училиштата во Општина Карпош. 

40. Поддршка на земјоделците за применување во производство на органски 
производи 

41. Развој на селски туризам преку стимулирање на домаќинствата за 
организирање на изложби на ракотворби, традиционален ручек преку нивно 
вметнување во туристичките брошури 

42. Младински канцеларии: co working space е модерен концепт, кој сеуште се 
развива ширум светот, а претставува урбан простор (зграда, сала, куќа) каде се 
направени поголем број на канцеларии кои по релативно ниски цени се 
изнајмуваат на дигитални номади и фриленсери. Со ова, им се помага на 
огромниот број на ваков профил луѓе да се организираат во делот на работата, 
а истите би биле понатаму корисници на поголем дел од содржините што ќе се 
нудат околу овие канцеларии (велосипеди за изнајмување, тротинети и слично) 

43. Примена на субвенционирано вработување - во делот на ненаменските 
средства, доколку постои законска можност општината да донесе правилник 
за субвенционирање на одредени професии, правилник со што ќе се обезбедат 
средства за млади жители на Општина Карпош да успеат во остварување на 
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својот сон да се занимаваат со одредена професија. Во таа насока би се 
субвенционирале курсеви за: 
Програмер или креатор на апликации  
Пилот- по примерот на западни земји, доколку Општина Карпош годишно 
финансира двајца жители за стекнување на пилотска дозвола, што чини 14.000 
евра (по пилот), годишен поврат на инвестицијата која може да биде и вид на 
кредит би бил околу 40.000 евра, ако се земат во предвид платите на секој млад 
пилот во било која компанија.  Со ова се води до директно подобрена економија 
на оштината преку своите граѓани. 
Готвач – потребата и дефицитот од овој тип на вработени е огромен, а 
интересот мал, додека невработеноста се зголемува псотојано. Со субвенции за 
стекнување на основно и напредно познавање на овој тип работа, општината 
директно ќе допринесе за подобрување на личната  економијата. 

Област ИТ: 
 

1. Дигитализација на општината  
2. Полесен пристап при поднесување на барања и добивања на одобренија 

 

2. Анализа на опкружувањето и нејзино влијание врз локалната самоурава 

2.1. Пошироко опкружување -ПЕСТЛЕ анализа  

Со цел ефикасно и навремено да се предвидат промените на опкружувањето, 
Општина Карпош мора да ги разбере и предвиди внатрешните и надворешните 
услови. Овој дел на скенирање на опкружувањето е исто така познато како PEST 
анализа, што всушност е кратенка од Политички, Економски, Социо-културни и 
Технолошки фактори. 

Карактеристични фактори кои влијаат врз Општина Карпош се: 

Политички фактори 
 Децентрализација - продолжува имплементацијата на акцискиот план за следење 

на децентрализацијата и јакнење на капацитетот на општините за остварување на 
законските надлежности. Општина Карпош успешно ги комплетираше фазите од 
децентрализацијата и претстои период на јакнење на капацитетот на 
администрацијата за остварување на превземените надлежности. 

  “Позициски – опозициски ” статус во Владата и Градот  Скопје – анализирајки ја 
моменталната состојба, политичката определеност на парламентарната власт е 
спротивна од политичката определба на Градот Скопје и повеќето општини од 
скопскиот плански регион. Сето тоа придонесува политички судири при носење на 
локални политики, владини политики, како и недостаток во поддршка при 
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реализација на локални проекти од стратешки карактер. Слабата локална и 
владина комуникација придонесува за немање на заедничка визија и насоки за 
иден развој на локалните самоуправи и државата генерално.  

  Евроинтеграции - Република Македонија како земја кандидат за влез во ЕУ 
превзема чекори и реформи, кои ќе се рефлектираат и врз општините кои исто 
така ќе мораат да преземат дел од обврските за постигнување на зацртаната цел.   

 Безбедност и стабилност на државата/регионот – Генералната нестабилност на 
Европа погодена од последните случувања и дестабилизацијата која резултираше 
со воениот конфликт во Република Украина и Република Русија влијаеше со 
политичка неизвеснот и дестабилизација и во нашата земја. Исто тука, не треба да 
се заборави и Ковид пандемијата која не само што направи дестабилизација на 
нашата држава, вклучувајќи го стопанството, образованието, здравството, исто 
така ги погоди на помал или поголем начин сите земји од светот и направи 
дестабилизација на целата светска економија.  

 

Економски фактори 
 Странски директни инвестиции (СДИ) - Ако политиката на владата е насочена 

кон привлекување на странски директни инвестиции тоа ќе влијае и за поголеми 
инвестиции во општината. Но, Општина Карпош со зголемените надлежности кои 
произлегуваат од процесот на децентрализација, сега има можност за самостојно 
привлекување и стимулирање на странски директни инвестиции, преку директни 
контакти и заложби за нивно привлекување.  

 Стабилност на макроекономската политика - Стапката на инфлација, 
стабилноста на курсот на денарот и многу други макроекономски фактори имаат 
големо влијание врз бизнис климата, како на централно така и на локално ниво.  

 Трошоци за водење бизнис - Многу е важно општината да ги намали овие 
трошоци и одвои повеќе средства за стимулирање на бизнисот. Исто така, 
општината треба да обезбеди и понуди погодни услови, намалување на 
процедурите за започнување на нови бизниси, како и ефикасно да го 
имплементира едно шалтерскиот систем (“оne stop shop”). Она што се јавува како 
позитивно е дека Општина Карпош веќе го има ставено во употреба едно 
шалтерскиот систем и ги има поедноставено процедурите за вадење на 
потребните документи. 

 Собирање на даноци и такси - Централната и локалната власт треба да најдат 
начин за да ја зголемат ефикасноста во собирањето на разни такси од граѓаните. 
Станува збор за финансирање на општината од граѓаните преку следните 
давачки: данок на имот, данок на промет на недвижности и права, данок на 
наследство и подарок, персонален данок на доход, данок од додадена вредност, 
такси за истакнување на фирми, такса за користење на улици и патишта, такса за 
јавно осветлување и други видови на даноци и такси. Успешноста на овој процес 
зависи и од довербата што граѓаните ја имаат во локалната власт. Општина 
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Карпош е една од водечките општини во собирање на овој тип на даноци и истите 
учествуваат во општинскиот буџет со значително висок процент. 

Социо-културни фактори 
 Доверба во власта – Општинското раководство треба да води политика на 

професионално работење и  да биде поактивна и потранспарентна во делот на 
услугите кои што ги нуди. Исто така, треба да оди кон што е можно поголемо 
вклучување на граѓаните во процесот на градење на политиката за добро 
општинско работење. Општина Карпош посветено работи во овој дел што 
резултираше со искачување на врвот на најтранспарентни државни институции во 
последните две години и доби многу признанија како најтранспарентна општина 
на ниво на државата.  

 Слаба грижа за опкружувањето на граѓаните - Грижата на граѓаните во врска со 
здравјето и чистата околина е на многу ниско ниво. Не би ги елаборирале 
причините за ваквата состојба, но воведувањето на подобра и поактивна едукација 
(започнувајќи од најмладите), како и постојаното и доследно воведување на 
санкции врз граѓаните и стопанскиот сектор кои ја загадуваат околината и 
природата, со сигурност ќе дадат резултат. Резултатите ќе бидат поуспешни ако се 
имплементираат двете активности истовремено, без давање приоритет на една од  
нив. 

 Граѓанско учество - Инволвирањето на заедницата може да помогне општинското 
раководство да работи со доза на “здрава критика”. Постојат голем број на 
бенефити кои може да се добијат доколку се зголеми учеството на јавноста во 
работењето на општината. Довербата која ќе ја стекне општината од граѓаните е 
најголема од сите придобивки. 

Технолошки фактори 
o Дигитализација или Е-влада – Е-влада е „усвоен наслов“ на информациската и 

комуникациската технологија на владини и јавни агенции и го трансформира 
начинот на кој институциите комуницираат со граѓаните. Неговата употреба 
ветува зголемување на ефикасноста и ефективноста на институциите и радикално 
го менува нивниот однос спрема јавноста. Напредокот во комуникацијата и 
користењето на технологијата игра главна улога во зголемувањето на животниот 
стандард и им дава поголема моќ на луѓето да добијат пристап до сите активности, 
но и да ги разберат системите кои им се достапни. 
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2.2.  СВОТ АНАЛИЗА на единицата на локална самоуправа 

СВОТ анализата се однесува само на локалната самоуправа и администрација и 
служи за дефинирање на компаративните и конкурентските предности за следниот 
петгодишен период.  

 Позитивно влијание  Негативно влијание  

В
на

тр
еш

ни
 ф

ак
то

ри
 

Strengths-  Јаки Страни 
 Транспарентност: Според центарот за 

граѓански комуникации, фондацијата 
Fridrih Ebert, Општина Карпош ја оцени 
како 100 %  транспарентна за 2021/2022 
година 

 двонасочна комуникација со 
граѓаните преку facebook и 
instagram,  

 воведување на мобилна 
апликација М – заедница, 

 на веб страната на Општина 
Карпош постојано се објавуваат сите 
финансиски податоци, одлуки од 
седници на советот, дневни 
активности и сл.  

 Имиџ на успешност - Добиени награди 
и признанија дома и во странство 

 Амбициозно раководство (изборна 
програма и предложени и реализирани 
проекти) 

 Искусна и обучена администрација 
(континуирана обука) 

 Голем опфат на граѓаните во 
годишните активности (контакти, 
проекти, настани, средби); 

 ИТ опременост и ИСО стандард во 

работењето  

Weaknesses- Слаби страни 
 Недостаток на сопствена 

иницијатива функционира по 
системот "top–down" менаџирање со 
организацијата 

 Финансиска нестабилност - големи 
осцилации во реализација на 
приходите, ограниченост во 
креирање на висината на буџетот 

 Недоволно искористување на 
можностите за соработка (мал број 
идеи за проекти со збратимени 
општини, земји членки на ЕУ) 

 Недоволна искористеност на 
потенцијалот на НВО во општината 
(мал број на заеднички проекти и 
мал опфат на граѓаните преку НВО) 

 Недостаток на стручна 
администрација во одредени 
сектори (ниските плати, не 
атрактивни за одредени професии) 

 Дисперзираност на секторите и 
вработените на различни локации  

 Слаба соработка на советниците од 
Советот на Општина Карпош и 
администрацијата 
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Н
ад

во
ре

ш
ни

 ф
ак

то
ри

 

 Opportunities- Согледани Можности 

 Засилена поддршка од страна на ЕУ за 
проекти во областа на животната 
средина и екологија (искористување на 
обновливи извори на енергија, изградба 
на енергетско ефикасни објекти и сл.) 

 Искористување на историските, 
културните и спортските локалитети за 
развој на туризмот и привлекување на 
странски и домашни туристи 

 Можност за имплементација на 
мегуопштински проекти со цел 
искористување на заедничкиот 
потенцијал 

 Вклучување на основните училишта во 
еразмус програмите со цел 
подобрување на образовниот процес 
преку размена на искуства 

 Развиена инфраструктурна мрежа со 
цел привлекување на странски 
инвестиции 

 

Threats- Согледани Закани/Ризици 
 Перцепција за нестабилност во 

светот и во  регионот 

 Конкурентноста на другите 
општини, со  посебен  акцент на 
руралните општини 

 Нестабилни економски услови  
 Можност за повторно ескалирање на 

пандемијата, светската криза и 
дестабилизација на државата 

 Ризик од предвремени избори на 
државно ниво 

 

 

 

Врз основа на СВОТ анализата стратешкиот пристап ќе биде искористување на 
силните страни на општинската администрација за да се пресретнат можностите што 
се нудат во опкружувањето. 

Можности Јаки страни 
 Засилена поддршка од страна на 

ЕУ за проекти во областа на 
животната средина и екологија 
(искористување на обновливи 
извори на енергија, изграба на 
енергетско ефикасни објекти и 
сл.) 

 Искористување на историските, 
културните и спортските 
локалитети за развој на туризмот 
и привлекување на странски и 
домашни туристи 

 Можност за имплементација на 

 Транспарентност: Според 
центарот за граѓански 
комуникации, фондацијата Fridrih 
Ebert, Општина Карпош ја оцени 
како 100 %  транспарентна за 
2021/2022 година 

- двонасочна комуникација со 
граѓаните преку facebook и 
instagram,  

- воведување на мобилна 
апликација М – заедница, 

- на веб страната на Општина 
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мегуопштински проекти со цел 
искористување на заедничките 
потенцијали 

 Вклучување на Основните 
училишта во еразмус програмите 
со цел подобрување на 
образовниот процес преку 
размена на искуства 

 Развиена инфраструктурна 
мрежа со цел на привлекување на 
странски инвестиции 

 

Карпош постојано се објавуваат 
сите финансиски податоци, 
одлуки од седници на советот, 
дневни сктивности и сл.  

 Имиџ на успешност- Добиени 
награди и признанија дома и во 
странство 

 Амбициозно раководство 
(изборна програма и предложени 
и реализирани проекти) 

 Искусна и обучена 
администрација (континуирана 
обука) 

 Голем опфат на граѓаните во 
годишните активности (контакти, 
проекти, настани, средби и сл)  

 ИТ опременост и ИСО 
стандард во работењето 

2.3. Други нивоа на власт и институции во опкружувањето   

2.3.1. Град Скопје  
Град Скопје има надлежности за локалниот економски развој и во рамки на овие 
надлежности Стратегиски документи: 

 Стратегија за локален економски развој со акционен план за период 2022 – 
2025 година; Стратегија за малите и средните претпријатија и 
претприемништво на Град Скопје со акционен план за период од 2022 – 2025 
година; Стратегија за развој на туризмот 2020 - 2023; изработка на Стратешки 
план на Град Скопје за 2023 – 2025 година, активна Стратегија за развој на 
занаетчиство. 

 Програми за развој на комуналната и сообраќајната инфраструктура, годишни 
програми за енергетска ефикасност и подобрување на животната средина, 
како и годишни програми на сите Сектори и одделенија кои се формирани по 
Актот за систематизација. 

Во подготовка на Стратешкиот план на Град Скопје, активно учество имаше 
администрацијата од сите општини во Град Скопје. Општина Карпош даде свои 
предлози и идеи, а најголемо учество во стратешките документи имаат 
инфраструктурните проекти. 
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2.3.2. Центар за развој на Скопски плански регион  
Центарот за развој на Скопски плански регион1 донесува стратегии, програми и 
проекти поврзани со економскиот развој.   

 Акциониот план  на Скопски плански регион опфаќа 4 Стратешки области и 
приоритети за развој на регионот : 

1. Стратешка цел – подобрена активност и конкурентност на регионот преку 
поттикнување и развој на МСП, носечките индустрии и развој на модерната 
инфраструктура со вкупно 7 приоритети и 19 конкретни активности  

2. Стратешка цел – развиен човечки капитал кои одговара на потребите на 
пазарот на труд, обезбеден повисок степен на родова еднаквост и 
подобрена социјална и здравствена заштита. Оваа цел е поделена на 4 
приоритети и 11 конкретни активности. 

3. Стратешка цел – подобрен квалитет на животната средина во Скопскиот 
регион со дефинирани 5 приоритети и 15 конкретни активности. 

4. Стратешка цел – одржливо користење на природното и културното 
наследство во функција на туризмот со дефинирани 3 приоритети и 10 
конкретни активност. 

Во голем дел од конкретните активности, Општина Карпош се јавува или како лидер 
или како партнер за реализација на предложените активности и се очекува истите да 
бидат реализирани во следниот период. Акцискиот план се донесува секоја година и е 
дел од Програмата за развој на Скопскиот плански регион за 2021 – 2026 година.    

 

2.3.3. Влада на Република Северна Македонија  
Владата на Република Северна Македонија2 го планира и управува економскиот 
развој на општините преку своите дефинирани стратешки приоритети: 

- Обезбедување забрзан економски раст, повисок животен стандард и кавалитет 
на живот на граѓаните 

- Справување со светската пандемија предизвикана од корона вирусот Ковид – 
19 

- Водење на пристапни преговори со европската унија 

- Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и 
неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и 
обврзувачка транспатрнтност 

                                            
1 http://skopjeregion.gov.mk/ 
2 http://vlada.mk/ 
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- Квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот 
на труд 

- Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која 
обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти 

- Целосно спроведување на охридскиот рамковен договор и градење на 
граѓанска држава со етничка и социјална кохезија врз принципите на 
меѓусебно толеранција и почитување 

- Заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аеро загадување и 
влијание на климатските промени 

Владата на Република Северна Македонија и Министерствата подготвуваат 
голем број на Стратегии се со цел да бидат дел од стратешките приоритети на 
општините. 
Голем дел од овие стратешки приоритети се и приоритети на Општина Карпош, 
посебно оние кои го опфаќаат нејзиниот делокруг на работење.  
 

2.3.4. Меѓународни организации  
Меѓународните организации го поддржуваат развојот на Република Северна 
Македонија преку билатерална и мултирателна помош3, фокусирани на национално, 
регионално и на европско ниво.  

Општина Карпош е и ќе биде насочена кон подготовка на капитални и стратешки 
проекти за општината како и градење на цврста соработка со меѓународните 
организации се со цел обезбедување на финансиска, техничка и друг вид на 
институционална помош, не само од страна на Европската Унија туку и од други 
меѓународни организации. 

3. Фактори на економскиот развој 

Економски развој генерално се однесува на одржливи и усогласени акции на 
креаторите на политиките на заедниците, со кои се промовира животниот стандард и 
економската благосостојба на одредена област или територија. 

Економскиот развој, исто така може да се однесува на квантитативните и 
квалитативните промени во економијата. Таквите активности може да вклучат 
повеќе области, вклучувајќи развој на човечкиот капитал, клучната инфраструктура, 
регионалната конкурентност, одржливост на животната средина, социјална 
инклузија, здравје, безбедност, образование и други иницијативи.  

                                            
3 http://www.sep.gov.mk/ 
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Економскиот развој се разликува од економскиот раст. Додека економскиот развој е 
напор да се интервенира со политики кои имаат цел - подобра економска и социјална 
благосостојба на луѓето, економскиот раст е поврзан со продуктивноста на пазарот и 
со порастот на БДП. Затоа економскиот раст е еден аспект на процесот на економски 
развој. 

Факторите на локалниот економски развој се групираат во три подрачја4: 

1) Стабилност и предвидливост 

 Институциите  да генерираат динамичка стабилност 

 Поделба на надлежности помеѓу приватен, граѓански и јавен сектор 

 Обезбедување инфраструктура, (комунална, сообраќајна, 
комуникациска, енергетска) вклучувајќи и човечки вештини и 
компетенции 

 Успешен менаџмент на вкупната економска стабилност 

2) Конкуренција (натпревар) и раководење со промени 

 Постојано следење и управување со промените за развиен, динамичен, 
флексибилен и иновативен приватен сектор 

 Понуда на квалификувана работна сила и развиен пазар на труд 

 Поволно бизнис-опкружување со лесен пристап до: информации и 
знаење; систем на континуирано учење; пазари; финансии; квалитетни 
јавни услуги 

 Куповна моќ на граѓаните, доверба и штедење 

  
3) Социјална инклузија  

o Локално лидерство за поттикнување на заедништво и толеранција  

o Пристап до политичко претставување на различни категории на граѓани  

o Еднаквост на сите пред законите 

o Пристап до образование 

o Пристап до работа  

o Пристап до јавните добра и услуги  

4. Мисија и визија  

                                            
4 Факторите на кои општината може да влијае се напишани со болд и италик букви   



 

212 
 

4.1. Мисија  
Посветеност кон креирање и достигнување на потребите за забрзан локален развој на 
Општина Карпош  преку: 

 Вклучување на органите на локалната самоуправа, јавните претпријатија, 
јавните институции, приватниот и граѓанскиот сектор, невладиниот сектор и 
меѓународната заедница, и 

 Континуирано обучување и подготовка на органите на локалната самоуправа, 
јавните претпријатија и јавните установи  за испорака на висококвалитетни 
стандардизирани услуги ориентирани кон бизнисот и граѓаните. 

Вработените во Општина Карпош ќе креираат и ќе ја поддржат партиципативната 
атмосфера преку вклучување на граѓани и останати учесници во работењето на 
општината. 

Општината ќе создаде таква политика која ќе биде точна и прецизна според 
барањата во имплементирање и евалуација на јавната политика. 

4.2. Визија  
Општина Карпош ќе биде место каде сите граѓани без разлика на пол, возраст или 
религија ќе ги најдат своите можности и ќе го искористат својот потенцијал. 

Општина на граѓаните во која има надеж, достоинство, интегритет, хумани вредности,  

богатства, културни содржини, етичка мотивација и човечка солидарност во сите 
сегменти на животот и работата на секој дел од локалната заедница. 

 Туристичка оаза, креативна општина и зелена градина, водечка на спортски, 
културен, образовен и социјален план 

Општина во која: 

 граѓаните уживаат во високиот квалитет и стандард на урбаното  живеење. 

 се користат најдобрите светски практики, се подобрува и унапредува 
економското опкружување, се  вложува во граѓаните - посебно во младите со 
цел обезбедување просперитет на заедницата. 

 се промовира  бизнисот, инвестициите и  креативните индустрии 

4.3. Општа цел 
Карпош - конкурентна општина со одржлив економски развој и атмосфера погодна за 
водење бизнис. 

Долгорочни цели:  
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5. Стратегиски приоритети и цели на Општината Карпош 

5.1. Долгорочни Стратегиски насоки  

5.1.1. Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните  

Долгорочната насока на развојот е општина која постојано презема мерки за 
унапредување на условите за живот и работа на своите граѓани со што нивниот 
потенцијал и иновации ќе дојде до израз.  

Стратешки цели за периодот 2022-2026 година за спроведување на приоритетни 
проекти вклучуваат: унапредување на комуналната инфраструктура, подобрување на 
образовниот процес, изградба и адаптација на културни и рекреативни објекти, 
подобрување на мерките за енергетска ефикасност, зачувување на животната 
средина, остварување на целите поврзани со покриеност на сите категории на луѓе, 
подобрување на животот и работата. Дефинирани се 8 Стратегиски цели, 30 мерки и 
116 проекти.  

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 
Стратешка цел:1.1. Унапредување на комуналната и патната инфраструктура  
 

Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

1.1.1. Уредување на 
кејот на р.Вардар 

1. Уредување на кејот на река Вардар  со нови 
содржини и ново зеленило 
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2. Проширување на патеката за ролери и 
велосипеди  

3. Уредување на трим патека 
1.1.2 Третман на 

отпадни води ( фекална 
канализација), нова и 
санација на водоводна 
мрежа  

1. Чистење на одводни канали во урбана 
заедница Пецо Божиновски Кочо 

2. Расчистување на канал на германска 
амбасада и негово затварање. 

3. Санација на постоечката водоводна мрежа во 
Бардовци. 

4. Изградба на канализациона мрежа на ул.2 во 
Бардовци. 

5. Поставување на нова фекална канализација 
на ул.Ловкенска бр.4 

6. Реконструкција на постоечката 
канализациона мрежа на ул.7 и Скупи бр.12 

7. Нова водоводна и канализациска мрежа во 
момин поток. 

8. Зголемување на притисокот на вода во 
високите зони во населба Зданец и Трнодол. 

1.1.3. Паркови, 
училишни дворови и 
партерно уредување 

1. Уредување на дворовите во сите основни 
училишта.  

2. Подигнување на нови зелени парковски 
површини во општината. 

3. Изградба на парк во близина на руралната 
заедница Бардовци 

4. Уредување на дворовите во детските 
градинки. 

5. Изградба на нов парк на ул.Илинденска - 
Карпош 4. 

1.1.4. Паркирање  1. Решавање на паркингот кај Веро на 
ул.Нуделхиска. 

2. Изградба на катна гаража кај Маврово 
механизација. 

3. Изградба на катни гаражи во Карпош 2, 3 и 4, 
Влае 2 

4. Изградба на смарт гаражи за точак  
1.1.5. Улично 

осветлување 
1. Поставување на улично осветлување од 

ул.Бардовци до Качанички пат. 
1.1.6. 

Велосипедски патеки 
1. Изградба на нови велосипедски патеки по 

патот кон горно Нерези. 
2. Нови патеки на ул.Лубљанска, ул Орце 

Николов, ул.Брадфордска, ул Париска 
3. Изградба на велосипедска патека  на патот 
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од Злокуќани кон Бардовци. 
4. Реконструкција на сите оштетени 

велосипедски патеки 
1.1.7. Санација и 

асфалтирање на улици  
1. Проширување на патот од Злокуќани кон 

Бардовци. 
2. Реконструкција на ул.Скупи. 
3. Проширување на ул.Илинденска во Карпош 4 

кон ул.Никола Парапунов 
4. Асфалтирање на улицата од Бардовци кон 

Качанички пат 
5. Поплочување на ул.2, 6, 8, 14 во Бардовци. 
6. Изградба на нов мост на ул.Љубљанска кој ке 

го поврзе Карпош 4 со Злокуќани. 
7. Решавање на проблемот на ул.Иван Цанкар 

преку проширување на улицата, отстранување на 
возилата кои се паркирани на самата улица или 
пренамена во еднонасочна улица 

8. Изградба на пешачки мостови на сите 
критични места долж Бул.Партизански одреди 

1.1.8. 
Тротоари/поплочување 

и пристапни 
патеки 

1. Поставување на пешачки патеки за лица со 
посебни потреби 

2. Реконструкција на сите плочници во 
отворените трговски центри во Општина Карпош 

3. Реконструкција на сите оштетени тротоари и 
пешачки патеки 

Индикатори Метри должни на извршените работи, процент 
на заштеда на електрична енергија, број на жители 
корисници на услугата, број на засадени дрва 

Целни групи Граѓани, бизнис сектор, образовни институции 
(градинки и училишта) 

Надлежен сектор Уредување на градежно земјиште и комунални 
работи, Енергетска ефикасност и екологија, Дејности 
од јавен интерес 

 
Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 
Стратешка цел: 1.2. Урбанизам  
 

Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

1.2.1. Уредување 
локации за 
инвеститорите 

1. Мапирање на нови слободни парцели за 
привлекување на нови бизнис инвестиции 
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Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 
Стратешка цел:1.3. Зачувување на животната средина и енергетска ефикасност 
 

1.2.2. Донесување 
ДУП за населени места 

1. Проширување на урбанистичкиот план во 
Бардовци 

2.  Донесување на нови дупови на сите 
населени места во Општина Карпош 

1.2.3.Спроведувањ
е на ДУП-овите 

1. Враќање во функција на постоечкиот Дуп 3-
01.10 градски четврт 

1.2.4 Легализација 
на диво градби 

1. Легализација на диво изградените објекти во 
делот на локалитетот Скупи 

2. Пуштање во употреба на новата општинска 
зграда  

Индикатори Метри должни на уредени локации, вредност 
на проектите  

Целни групи Граѓани, бизнис сектор, инвеститори 

Надлежен сектор Сектор за урбанизан, просторно и 
урбанистичко планирање и проектитрање 

Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

1.3.1. Проекти за 
животна средина и 
отпад 

1.Поставување на подземни контејнери за 
собирање на отпад во сите урбани заедници. 

2. Користење на листовите што се собираат од 
парковите за правење на хумус 

3. Поставување на контејнери за кабаст отпад. 
4. Поставување на вендинг машини за 

селекција на отпад на повеке локации во општината. 
5. Поставување на пунктови за изнајмување на 

велосипеди. 
6. Развој на мрежа на електрични полначи за 

автомобили и електрични тротинети. 
7. Поставување на пунктови за селекција на 

отпад пред секоја зграда. 
8. Едукација за најмладата популација и 

пошироката јавност за селекција на отпад, обновливи 
извори на енергија и мерки за енергетска 
ефикасност. 

9. Модерни системи за менаџирање со отпад-
поставувањае на електронски контролирани 
контејнери. 
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10. Набавка на тротинети наменети за 
општинската администрација како ефикасна замена 
во летниот период наместо користење на 
автомобилите за вршење на службени работи. 

11. Воведување на систем за изнајмување на 
тротинети преку поставување на пунктови во 
општината за нивно изнајмување од страна на 
граѓаните. 

1.3.2. Проекти за 
енергетска ефикасност 

1. Изградба на енергетско ефикасни објекти - 
детски градинки во Општина Карпош. 

2. Реконструкција на постоечките фасади на 
стамбените згради во енергетско ефикасни. 

3. Мониторинг и управување со електрична и 
топлинска енергија во општината. 

4. Гасификација на општината како преодна 
фаза од фосилни горива кон обновлива енергија. 

5. Изградба на мали модуларни системи за 
греење и ладење со обновливи извори на енергија. 

6. Испитувања и поставување на системи за 
производство на струја на ветер (ветерници). 

7. Поставување на фотоволтаични панели за 
напојување со електрична енергија на уличното 
осветлување. 

8. Развивање на одржлив енергетски и 
климатски акционен план заедно со Град Скопје. 

9. Искористување на ЕМТ алатката за да се 
селектираат можни партнер општини за 
спроведување на заеднички енергетски и развојни 
проекти (меѓународна оценка за ЕЕ и клима). 

10. Заменување на сите улични светилки со лед 
паметни за значително подобрување на јавното 
осветлување, но и значителни заштеди на буџетот. 

11. Поставување на фотоволтаици на сите 
објекти на општината, од училишта, градинки и 
други административни објекти. Вишокот на 
електрична енергија да се продава во мрежата. 

12. Воведување на ЕСКО модели и енергетски 
задруги (партнерство во деловите на енергетска 
ефикасност меѓу општината и приватниот сектор). 

13. Креирање на енергетски задруги. 
14. Правилник за изнајмување на покриви на 

куќи и згради за поставување на соларни панели. 
1.3.3 Субвенции за 1. Доделување на субвенции и поволни 
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Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 
Стратешка цел: 1.4. Образование и наука 
 

енергетска ефикасност и 
советодавни услуги 

кредити за промена на кровови, прозори и фасади на 
граганите кои живеат во индивуални куќи. 

2. Доделување на субвенции и поволни 
кредити за промена на кровови, прозори и фасади на 
граѓаните кои живеат во колективни станбени 
објекти. 

3. Субвенционирање на граѓаните за 
поставување на инвидуални соларни системи. 

4. Поддршка на граѓаните за изградба на 
сопствени системи за електрична енергија. 

5. Субвенционирање на нови енергетски 
објекти изградени од инвидуални лица. 

6. Отварање на информативни центри и 
промотивни кампањи за одржливо греење и ладење. 

7. Субвенционирање или потикнување на 
инвеститорите за изградба на зелени кровови на 
резиденцијални и инвидуални објекти. 

Индикатори Метри должни на извршените работи, процент 
на заштеда на електрична енергија, број на жители 
корисници на услугата 

Целни групи Граѓани, бизнис сектор, образовни институции 
(градинки и училишта) 

Надлежен сектор Енергетска ефикасност и екологија, Дејности 
од јавен интерес 

Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

1.4.1. Изградба на 
училишта и спортски 
објекти 

1. Изградба на ново основно училиште во 
населбата Злокуќани, Нерези и Влае 1. 

2. Изградба на салата Партизан - Наум 
Наумовски Борче 

3. Изградба на нови спортски терени покрај 
кејот на река Вардар. 

4. Отварање на олимписко тренинг село каде 
во иднина би прераснал во олимписки тренинг 
центар. 

1.4.2. Опремување 
на училиштата 

1. Опремување на училиштата со нови 
нагледни средства. 

2. Опремување на училници за проекни 
активности. 
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Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 
Стратешка цел:1.5. Култура 
 

 

Стратешка цел:1.6. Социјална заштита и превенција 

 

3. Поставување на смарт табли во секое 
училиште. 

1.4.3. Стипендии 1. Доделување на стипендии за талентирани 
ученици. 

2. Доделување на спортски стипендии. 
3. Финансирање на напредни ученици и нивно 

помагање за настап на  меѓународни натпревари . 
1.4.4. 

Унапредување на 
наставата 

1. Вклучување на училиштата во голем број 
еразмус проекти. 

2. Мотивирање на наставниот кадар. 
Индикатори Број на деца/корисници на услугата, Број на 

изградени нови спортски терени, број на изградени 
нови основни училишта 

Целни групи Граѓани, ученици, образовни институции 
(градинки и училишта) 

Надлежен сектор Дејности од јавен интерес 

Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

1.5.1. Изградба и 
реконструкција на  
објекти од културата 

1. Отварање на домови за глума,фолклор и 
ликовна уметност. 

2. Реконструкција на сите културни 
локалитети во Општина Карпош 

1.5.2. Организација 
на културни настани 

1. Организирање на поголем број културно 
уметнички настани во општината. 

2. Заживување на Културно лето Карпош. 
3. Организирање на фолклорни манифестации. 

Индикатори Број на одржани настани, број на граѓани 
корисници на услугата 

Целни групи Граѓани, културни уметнички друштва, 
туристи 

Надлежен сектор Сектор за дејности од јавен интерес 

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 
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Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

1.6.1. Изградба на 
детски градинки 

1. Изградба на нова детска градинка во Влае 2. 
2. Изградба на нова детска градинка во 

Тафталиџе 1 
3. Изградба на нова детска градинка во 

Злокуќани. 
4. Изградба на нова детска градинка во Нерези  

1.6.2. Реновирање 
на детски градинки  

1. Реновирање на детската градинка "Пролет" 
во урбаната заедница Влае 1. 

2. Реновирање на детските градинка "Мајски 
цвет" во УЗ Владо Тасевски. 

3. Реновирање на градинката "Распеана 
младост" со цел проширување на капацитетите во 
Карпош 1. 

4. Проширување на капацитетите на сите 
детски градинки за згрижување на сите деца 

1.6.3. Отварање на 
дневни центри, клубови 
и помош за млади лица, 
самохрани родители 
стари лица и социално 
загрозени  

1. Отварање на дневни центри за лица со 
посебни потреби. 

2. Отварање на центри за инклузија на деца од 
предшколска возраст од ромската популација. 

3. Отварање на канцеларии за помош на 
постари лица и лица со инвалидитет. 

4. Повторно ставање во функција на хумани 
патроли. 

5. Отварање на повеќе пензионерски клубови. 
6. Отварање на центри за самохрани мајки и 

жртви на семејно насилство. 
7. Отварање на канцеларија за давање на 

бесплатни правни совети. 
8.Подршка и отварање на нови спортски 

школи. 
Индикатори Број на нови градинки, број на реконструирани 

градинки, број на деца корисници на 
услугата/проектот, стари лица корисници на 
услугата, број на вклучени лица од ранливи 
категории 

Целни групи Граѓани/родители, деца, социјални установи 

Надлежен сектор Сектор за дејности од јавен интерес 

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 
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Стратешка цел:1.7. Спорт и млади 

 

 

Стратешка цел:1.8. Урбана опрема и детски игралишта 

 

Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

 
1.7.1. Изградба на 

спортски игралишта и 
тениски терени 

1. Изградба на поголем број на спортски зони. 
2. Изградба на нови тениски терени во 

основните училишта. 
3. Реконструкција на сите спортски игралишта 

во сите школски училишта. 
1.7.2. Организација 

на спортски натпревари 
1. Организирања на спортски манифестации во 

врвен европски и светски квалитет. 
2. Враќање на шаховскиот турнир во 

организација на Општина Карпош. 
3. Организирање на меѓународен натпревар за 

скејтери. 
4. Организирање на натпревари во 

андреналински парк. 
1.7.3. Поддршка и 

унапредување на 
училишните спортски 
клубови 

1. Финансирање на училишните спортски 
клубови. 

2. Повторно организирање на училишните 
спортски лиги. 

1.7.4. Работа со 
млади 

1. Отварање на креативен центар за млади 
лица. 

2. Отварање на центар за талентирани 
ученици. 

Индикатори Број на спортски зони, број на манифестации, 
број на посетители 

Целни групи Граѓани, ученици, образовни институции  

Надлежен сектор Сектор за дејности од јавен интерес 

Стратешка насока: Унапредување на условите за живот и стандардот на граѓаните 

Мерки (преглед 
на проекти) 

Предложени проекти 

1.8.1. Поставување 
на нови детски 

1. Изградба на нови модерни детски 
игралишта. 
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5.2.1 Диверзификација на економските активности преку привлекување          
нови бизниси и инвеститори   

Развој на постојните и создавање нови економски капацитети преку поддршка при 
формирање на мали и средни претпријатија; создавање работни места преку 
привлекување странски и домашни инвестиции; подобрување на постојната и 
изградба на нова инфраструктура; Соработката со бизнис-заедницата и граѓанските 
здруженија и нивно вклучување во процесите на локалниот економски развој;  
реализација на проекти со кои ќе се промовира одржливиот економски развој на 
општината. Дефинирани се 3 Стратегиски цели, 6 мерки и 14 проекти  

Стратешка насока 2: Диверзификација на економските активности преку 
привлекување нови бизниси и инвеститори 
Стратешка цел: 2.1 Подобра бизнис клима 
 

Мерки (преглед на 
проекти) 

Предложени проекти 

2.1.1 Програми за 
поддршка на бизнис 
(бизнис инкубатор) 

1. Развој на циркуларна економија, преку развој на 
бизниси за искористување и реупотреба на сите 
суровини и отпадни материјали. 
2. Подршка при отварање на старт ап бизниси од ИТ 
секторот. 
3. Зголемување на соработката помеѓу Град Скопје, 

игралишта и урбана 
опрема 

2. Поставување на модерна урбана опрема со 
соларни полначи. 

3. Поставување на детски игралишта во 
детските градинки и училишта. 

4. Уредување на летниковците со шаховски 
табли и друг вид на модерна урбана опрема 

1.8.2. Санација на 
постојните детски 
игралишта и урбана 
опрема 

 

1. Редовно одржување на сите детски 
игралишта. 

2. Редовно одржување на урбаната опрема. 
3. Поставување на модерна урбана опрема со 

соларни полначи 
Индикатори Метри должни на извршените работи, број на 

жители корисници на услугата 
Целни групи Граѓани,  

Надлежен сектор Сектор за енергетска ефикасност и екологија  



 

223 
 

општината и бизнис секторот 
4. Отварање на бизнис центри за млади за нивно 
вработување и овозможување на пракса во текот на 
студиите 

 

Стратешка насока 2: Диверзификација на економските активности преку 
привлекување нови бизниси и инвеститори 
Стратешка цел: 2.2.Зголемен обем на инвестиции 
 

2.2.1 Промоција 
на инвестиции 

1. Субвенционирање на фирми кои ќе 
вработат жители на Карпош. 

2. Промоција и поддршка на постоечки 
бизниси преку нивно промовирање со збратимени 
општини надвор од Македонија. 

2.2.2 Локации на 
инвестирање и 
индустриски зони 

1. Отварање на индустриска и економска зона 
со поволности за фирмите. 

2. Прераснување на Момин поток во модерна 
индустриска зона. 

2.2.3 Субвенции 
за нови и постојни 
бизниси 

1. Помош, субвенционирање и намалување на 
комуналните такси при отварање на нови бизниси. 

 

Стратешка насока 2: Диверзификација на економските активности преку 
привлекување нови бизниси и инвеститори 
Стратешка цел: 2.3. Проширување на туристичката понуда 
 

2.3.1 Промоција 
на туризмот 

1. Обновување на брошурите за промоција на 
туристичките локалитети. 

Индикатори Број на МСП кои добиле помош или услуга, 
број на млади лица корисници на услугата 

Целни групи Граѓани, бизнис сектор, млади лица 

Надлежен сектор Сектор за развој  

Индикатори Број на доделени субвенции, број на отворени 
индустриски зони, број на фирми корисници на 
помош/субвенции, број на промовирани МСП дома и 
надвор од државата 

Целни групи Жители на Општина Карпош, бизнис сектор,  

Надлежен сектор Сектор за развој  
Сектор за урбанизам  
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2. Учество на саеми за промоција на туристичките 
локалитети. 
3. Организирање на туристички екскурзии на 
децата од основните училишта со цел запознавање 
со културното и историско наследство во 
општината. 
4. Поставување на туристички знаци и патокази. 

2.3.2 Промоција 
на традицијата и 
занаетите 

1. Организирање на манифестации за подршка на 
старите занаети 

 

5.3.1. Зголемување на вработувањето   

Зголемувањето на вработувањето се планира преку промоција на програмите за 
вработувања, пре-квалификации, едукации за самовработувања и социјална 
инклузија на ранливите групи. За остварување на оваа стратешка насока утврдени се 
3 Стратегиски цели, 6 мерки и 14 проекти. 

Стратешка насока 3: Насока и зголемување на вработувањето 
Стратешка цел:3.1 Промоција на програми за вработување 
 

3.1.1. Обуки, 
квалификација и 
доквалификација 

   1. Обука на млади лица за полесен пристап кон 
вработување. 

2. Докфалификација на млади лица и 
самохрани мајки. 

3. Обука за вработување на лицата од ромска 
популација. 

4. Субвенционирање на одредени професии 
за млади жители (програмер, пилот, готвач и сл). 

3.1.2. Обука за 
вработувања во новите 
сектори: ЕЕ, менаџирање 
отпад и органско 
производство  

1. Потикнување на младите при одгледување 
на органски земјоделски производи. 

Индикатори Број на обележани туристички објекти, број на 
издадени брошури, промовирани објекти, број на 
вклучени занаетчии, број на нови вработувања 

Целни групи Занаетчии   

Надлежен сектор Сектор за развој  
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Стратешка насока 3: Насока и зголемување на вработувањето 
Стратешка цел:3.2 Едукација за самовработување 
 

3.2.1. 
Волонтерство 

1. Овозможување на практични обуки на 
млади лица во државни и приватни институции. 

3.2.2. Обука за 
претприемништво и 
бизнис планирање 

1. Обука на млади лица за отварање на 
сопствени бизниси преку подготовка на бизнис 
планови. 

3.2.3. Бизнис 
инкубатори за млади 

1. Отварање на бизнис инкубатори за лица до 
30 години. 

2. Отварање на младински канцеларии- 
working space како модерен концепт што преставува 
(зграда, сала, куќа) составена од поголем број 
канцеларии кои ке се изнајмуваат по ниски цени на 
дигитални номади и фриленсери. 

 

Стратешка насока 3: Насока и зголемување на вработувањето 
Стратешка цел:3.3.  Социјална инклузија на ранливите групи  
 

3.3.1. Поддршка 
при вработувањето 

1. Давање помош при самовработување на 
млади  

лица, самохрани мајки и лица со посебни 
потреби 

2. Вработување на млади кадри и ранливи 
групи преку соработка со образовните инситуции и 
бизнис секторот. 

3. Посредување при вработување на млади 
лица и ранливи групи со фирмите кои се на 

Индикатори Број на опфатени млади лица, број на нови 
вработувања, број на вклучени лица од ромската 
популација, кг произведени органски производи, број 
на промовирани мерки, број на испорачани обуки 

Целни групи Млади лица, ромска популација 

Надлежен сектор Сектор за развој  

Индикатори Број на млади лица, број на одржани обуки, 
отворени нови бизниси 

Целни групи Млади лица жители на Општина Карпош  

Надлежен сектор Сектор за развој  
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територија на Општина Карпош. 
4. Воведување на посебни стимулации за 

млади претприемачи. 
5. Примена на субвенционално вработување 

за одредени професии: пилот, готвач и слично 
 

 

 

 

 

5.4.1. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис-секторот и 
меѓународните програми и донатори               

Комуникацијата со граѓаните, НВО и бизнис-секторот е постојан приоритет на 
општината. Во наредниот период фокус се става на е-услуги за граѓаните и поголема 
покриеност со интернет за побрза и поедноставна комуникација со граѓаните. 
Утврдени се 3 Стратегиски цели, 6 мерки и 11 проекти.  
 

Стратешка насока: 4. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис секторот, НВО 
Стратешка цел 4.1: Е - комуникација со граѓаните 
 

4.1.1. Е-услуги за 
граѓаните 

1. Дигитализација на општинските услуги 
2. Полесен пристап при поднесување на 

барања и добивање на одобренија 
4.1.2.  Издавање на 

општински гласила 
1. Повторно активирање на општинското 

гласило со цел проследување и добивање на 
информации за активностите на општинските 
служби и Градоначалникот  

 
 
 
 
 
 

 
 
Стратешка насока: 4. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис секторот, НВО 
Стратешка цел 4.2: Јакнење на капацитетот за работа со млади 
 

Индикатори Број на млади лица корисници на услуга, број 
на самохрани родители корисници на услуга 

Целни групи Млади лица жители на Општина Карпош, 
самохрани родители, инстутуции - 
државни/приватни  

Надлежен сектор Сектор за развој  

Индикатори Број на воведени дигитални услуги 

Целни групи Жители на Општина Карпош  

Надлежен сектор Сектор за развој  
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4.2.1. 
Професионално 
насочување и 
комуникација 

1. Обука за професионално усовршување на 
вработените 

2. Студиски посети на вработените со цел 
стекнување и размена на искуства  

4.2.2. Вклучување 
во проекти 

1. Формирање на тимови за поголема 
искористеност на странски фондови 

2. Поддршка на иновативни проекти. 
3. Поголема соработка на општината со НВО 

секторот при подготовка на проекти и нивна 
реализација 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стратешка насока: 4. Јакнење на комуникацијата со граѓаните, бизнис секторот, НВО 
Стратешка цел 4.3: Јакнење на меѓуопштинската и регионална соработка 
 

4.3.1. Активности 
со постојните општини и 
збратимување со нови 

1. Активирање на соработката со 
збратимените општини со цел поголемо взаемно 
вклучување во поднесување на проекти 

2. Реализација на нови збратимувања за 
размена на искуства меѓу вработените 

4.3.2. Кадровско 
доекипирање на 
општинската 
администрација 

1. Кадровско доекипирање и оспособување на 
секторите 

 

 

 

 

5.5.1. Унапредување на  туризмот    

Унапредување и поддршка на туризмот е долгорочна цел на општината, затоа се 
планира правно регулирање на обработливото земјоделско земјиште, промоција на 

Индикатори Број на студиски посети и вклучени земји, 
број на обучени вработени, број на поднесени 
апликации, број на добиени проекти, нови 
соработки 

Целни групи Општинска адмиснистрација, НВО сектор, 
земји од ЕУ  

Надлежен сектор Сектор за развој  

Индикатори Број на збратимени општини, нови 
вработувања 

Целни групи Општинска администрација,  збратимени 
општини  

Надлежен сектор Сектор за развој  
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земјоделското производство и промоција на руралниот развој. Утврдени се 3 
Стратегиски цели, со 7 мерки и 9 проекти.  

Стратешка насока: 5. Унапредување на туризмот и рурален развој 
Стратешка цел 5.1: Искористување на расположливите туристички ресурси 
 

5.1.1. Мапа на 
културни центри и 
туристички атракции 

1. Мапирање на сите туристички локалитети 
за печатење на мапа за општината  

5.1.2.  Брошура со 
сите настани 
организирани од 
општината  

1. Издавање на годишни брошури за 
организирање на културни настани и манифестации 
кои се организираат во општината 

5.1.3. 
Сигнализација на 
културно историските и 
туристичките 
локалитети 

1. Бележење на нови пешачки патеки на 
планината Водно во делот на св.Пантелејмон 

2. Поставување на инфо табли за сите 
културни и туристички локалитети 

 
 
 
 
 
 

 
 
Стратешка насока: 5. Унапредување на туризмот и рурален развој 
Стратешка цел 5.2: Промоција на туризмот 
 

5.2.1. Промоција 
на туристичкиот 
потенцијал на 
општината 

1. Промоција на туристичките локалитети 
преку издавање на брошури и нивна дистрибуција 

2. Поставување на смарт табли за 
информација на туристите  

5.2.2. 
Воспоставување на 
туристичко инфо биро 

1. Отварање на туристичко инфо биро 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Индикатори Метри должни патеки, број на издадени 
брошури, нови услуги, зголемен број на туристи 

Целни групи Жители на Општина Карпош  

Надлежен сектор Сектор за развој  

Индикатори Број на промовирани туристички локалитети, 
број на нови туристи, нови вработувања, нови услуги 

Целни групи Општинска администрација,  жители на 
Општина Карпош, домашн и странски туристи  

Надлежен сектор Сектор за развој  
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Стратешка насока: 5. Унапредување на туризмот и рурален развој 
Стратешка цел 5.3: Рурален развој 
 

5.3.1. 
Искористување на 
ИПАРД средствата и 
средствата од домашни 
и меѓународни фондови 
за поддршка на 
земјодетсвото и 
руралниот развој 

1. Давање на стручни совети и помош на 
земјоделците при пополнување на апликации за 
добивање на финансиски средства од ИПАРД и 
други видови на фондови  

5.3.2 Подршка на 
земјоделството 

1. Потикнување на земјоделците да преминат 
во органско производство преку нивно 
субвенционирање и истите земјоделски производи 
да се искористат како локална органска храна во 
градинките и училиштата во Општина Карпош. 

2. Поставување на компостери до зелените 
пазари, големите маркети, детските градинки и 
основните училишта со цел компостирање на 
храната која останува да се користи од страна на 
земјоделците за наѓубрување  

Индикатори Број на советодавни услуги за аплицирање, 
број на нови земјоделци, вредност на добиени 
финансиски средства, нови вработувања 

Целни групи Општинска администрација,  земјоделци  
Надлежен сектор Сектор за развој  

6. Усогласеност на Стратегиските приоритети со релевантните европски, 
национални и валидните регионални Стратегиски документи 

6.1. Усогласеност со европската стратегија до 2030 година  
Стратегијата за локален  развој на Општина Карпош е усогласена  со  Европските и 
национални стратегии во делот на потребите за децентрализација и регионален 
развој. Притоа се следеа препораките за трите главни столба: заштита на животната 
средина, помош и поттик за користење на обновливи извори на енергија, поддршка на 
конкурентноста, развојот на претприемништвото и поддршката на МСП; зголемување 
на вработеноста и подобрување на условите за образование на населението, како и 
поголема социјална инклузија на сите категории граѓани. 

Исто така, при изработката на документот се водеше сметка за програмските ИПА-
документи, посебно за компонентите меѓугранична соработка и регионална 
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конкурентост и иновативност, како компоненти каде општината може да аплицира 
со свои проекти за повлекување  средства од надворешни извори на финансирање. 

Дополнително, документот е во согласност со ЕУ-програмите на заедниците, кои 
обезбедуваат средства за програмите за вработување на локално ниво, мобилноста на 
младите и поголемото учество на граѓаните во одлучувањето за прашањата за 
локалната самоуправа. 

6.2. Усогласеност со повисоките нивоа на власта  
При изработката на документот, предложените мерки се усогласуваа според 
Стратегиските документи и програми на трите повисоки органи на власт: Владата на 
Република Македонија, Скопскиот плански регион и Градот Скопје. Критериумите 
што се користеа се однесуваа на Стратегиските цели, предложените мерки и 
алоцираните средства за остварување на владините политики. 

6.2.1. Усогласеност со Стратегиските документи на  Владата  

Предложените приоритетни долгорочни насоки и Стратегиски цели се усогласени со 
Стратегиските документи на Владата на Република Северна Македонија, кои се 
однесуваат на следните политики: децентрализација, рамномерен регионален развој, 
поддршка на конкурентноста на приватниот сектор и програмите за зголемување на 
вработувањето.  

При консултирањето на владините Стратегиски документи, усогласувањето се 
однесуваше на следење на зацртаните цели, усогласеност со приоритетите 
(инфраструктура, животна средина, индустрии, земјоделство, туризам и рурален 
развој), како и алоцираните средства за финансирање на дефинираните цели. 

Ваквиот пристап ѝ овозможува на општината да аплицира или да ги поттикнува 
релевантните економски субјекти на нејзината територија да поднесуваат проекти и 
барања за повлекување средства од Програмите на Владата и европската унија, 
промоција и привлекување инвестиции, поддршка на МСП, вработување на младите  
и националната програма за поддршка и промоција на туризмот.  

6.2.2. Усогласеност со Стратегиските документи на  Скопскиот плански 
регион  

Стратегиските документи на Скопскиот плански регион се однесуваат на 
регионалниот развој, мапирање на инвестициските можности и развојот на туризмот. 
Усогласеноста е во однос на Стратегиските цели, програмите и мерките што се 
предлагаат за развојот на скопскиот регион. 
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И покрај фактот дека Општина Карпош не е застапена со доволен број проекти во 
овие документи и дефинираните мерки и програми немаат алоцирани извори на 
средства, усогласеноста е направена во насока како најдобро да се учествува во 
регионалните проекти каде средствата се обезбедуваат од Бирото за рамномерен 
регионален развој, Министерство за локална самоуправа на Република Северна 
Македонија и Швајцарската канцеларија за развој. 

На ова ниво на власт, Општина Карпош може да повлекува средства за патната 
инфраструктура, заштитата на животната средина, социјална инклузија, изградбата  
на туристички локалитети и проектите за руралниот туризам. 

6.2.3. Усогласеност со Стратегиските документи на Град Скопје 

Усогласеноста со Стратегиските документи на Град Скопје се однесуваат на 
просторното планирање, патната и комуналната инфраструктура, поддршката на 
МСП, занетчиите и НВО-секторот, развој на туризмот, енергетската ефикасност и 
развој на образованието.  

Посебно се гледаа можностите, одредени мерки од стратегијата да се вклучат во 
годишните програми на Град Скопје и нивно финансирање од градскиот буџет. 

7. Имплементација и индикатори за успешност  

Имплементацијата, мониторингот и ревизијата на стратегијата ќе ја координира 
Секторот за развој на Општина Карпош. Активностите што се опфаќаат во тој процес 
се однесуваат на: а) градење партнерства за планираните мерки/проекти, б) 
дефинирање на постапка за нивна имплементација и в) следење на индикаторите на 
успешност со чија помош ќе се мери степенот на реализација на проектите и 
напредокот во остварување на приоритетите и целите. 

7.1. Градење партнерства  
Реализацијата на проектите кои се дел од Стартешкиот план за развој за 2022-2026 
година ќе опфаќа различни видови партнерства и тоа со:  

 Донаторски организации и програми (ЕУ-програми, регионални ИПА-фондови, 
фондови од светска банка, УНДП, УСАИД и сл.); 

 Повисоките нивоа на власт (Град Скопје, Скопскиот плански регион, државни 
институции, агенции и Министерствата на Владата на Република Северна 
Македонија); 

  Општинските јавни институции (училишта, детски градинки) планирање на 
мерките, реализација на проекти и испорака на услуги на граѓаните; 
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 Бизнис-секторот и НВО-секторот за планирање проекти за заеднички настап 
пред донатори, мобилизирање на ресурси и мониторинг на реализацијата на 
проектите;  

  Граѓаните за учество во планираните проекти. 

Партнерствата за остварување на поставените цели треба да се градат и според видот 
на предложените мерки.  

o Во делот на економија се предвидуваат партнерства на локалната 
самоуправа со приватниот сектор (претпријатијата и НВО), владините 
институции за поддршка на развојот на МСП и вработувањето, 
донаторските програми, инвеститори и кредитори -  банки; 

o Во социјалата - развојот на заедницата, локалната самоуправа планира 
партнерства со владини институции, социјални установи, училишта, месни 
заедници, НВО и здруженија на граѓани; 

o Во делот на екологија, се планираат партнерства со претпријатија, владини 
институции за МСП, донатори, НВО и инвеститори. 

7.2. Постапка за имплементација на Стратешкиот план за развој за 2022-2026 
година 

    Постапката за имплементација на Стратешкиот план се состои од следните чекори:  

 Разработка на мерките и на проектите  

 Преземање акции за промоција пред донатори и инвеститори 

 Мобилизирање граѓани за негова поддршка 

 Дефинирање услуги на секторот за економски развој за поддршка на 
реализацијата на стратегијата  

 Алоцирање ресурси за реализација на поединечните проекти 

7.3. Индикатори на успешност 
Како индикатори за успешност што треба да се земат предвид при следењето на 
реализацијата на стратегијата се: бројот на реализирани проекти, бројот на МСП и 
активни деловни субјекти, бројот на вработени, стапката на невработеност, посебно 
младите, висината на инвестициите во општината и БДП по жител. 

Извори за верификација на индикаторите треба да бидат релевантните државни 
институции, општинската архива, проектната документација и анкети и 
истражувања за директно собирање на податоци поврзани со дефинираните 
индикатори. 
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Документација  

1) Општина Карпош , Стратегија за развој на 2015 – 2019 година 

2) Буџети на Општина Карпошза 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 година  

3) Стратегија за локален економски развој на Град Скопје (2017-2022 година) 

4) Програма за развој на Скопскиот плански регион, 2021/2022 година 

5) Стратегија за развој на туризмот во Скопскиот плански регион, 2022 година 

6) Мапирање на инвестициските можности на Скопскиот плански регион, 2021 
година 

7) Одлука на Владата на Република Македонија за Стратегиските приоритети во 
2020-2022 година 

8) Стратегија за регионален развој на Република Македонија 
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Органограм - Организациска поставеност на општината 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА 

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
0ПШТИНАТА  
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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 од Статутот на Општина Карпош („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на објект Забавен Парк, КО Карпош и КО Центар, Скопје  

 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на објект Забавен Парк, КО Карпош и КО Центар, Скопје, донесена на 
осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година. 
 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/28                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 2; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/02), а во врска со член 59, став 12 од 
Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.244/19, 18/20, 279/20 и 227/22), Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана 
на 26 декември 2022 година, ја донесе следната 
 

ОДЛУКА 
за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба 

на објект Забавен Парк, КО Карпош и КО Центар, Скопје  
 

Член 1 
Со оваа одлука инвеститорот Град Скопје се ослободува од плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште за изградба на објект Забавен парк со намена Д3 спорт и рекреација, на улица 
„Градски парк“, број /, градежна парцела 3.1 (објект 3.1.11-театар, објект 3.1.12-складирање опрема, 
објект 3.1.32-билетара, објект 3.1.34-поправка опрема и објект 3.1.35-складирање опрема), на К.П.488, 
КП 489, КП 490/2 (КП 490/4-нова), КП 491/9 (КП 491/13-нова), КП 492, КП 7098/3, КО Карпош и КП 
13735/8 (КП 13735/13-нова) КО Центар, комплекс 22/1, со средства во износ од 899.742,00 денари-
надоместок за делот од 40% за Општина Карпош. 
 
Град Скопје во својство на Инвеститор е согласен самостојно да учествува во уредувањето на 
градежното земјиште. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука претставуваат дел од вкупниот надоместок за уредување на 
градежното земјиште во висина од 40%, наменет за Општина Карпош. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
Број: 09-9396/34                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин за 2023 
година 

 
 

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин за 2023 
година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 
декември 2022 година. 

  
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/29                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, 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 осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 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 12.000,00 
денари, за 12 месеци, почнувајќи од месец јануари 2023 година, заклучно со месец декемри  2023 
година. 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2023 година 
и истите ќе се исплаќаат сукцесивно, еднаш во месецот, вкупно 12 месеци, почнувајќи од месец 
јануари 2023 година, заклучно со месец декември 2023 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: 09-9396/35                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                       Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно 
користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за 

животна средина и просторно планирање (ООУ Петар Поп Арсов) 
 
 

2. Се објавува Одлуката за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно користење 
без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за животна средина и 
просторно планирање (ООУ Петар Поп Арсов), донесена на осумнаесетата седница на Советот 
на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година. 

  
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/30                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, 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. 5/02);  член 18 и член 44, став 4 од 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 
и 21/18 и „Службен весник на Репунлика Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), врз основа 
на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош 
бр.41-7767/29 од 25.11.2022 година донесена од Влада на Република Северна Македонија, Советот на 
Општина Карпош, на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од 
Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и просторно 

планирање (ООУ Петар Поп Арсов) 
                                  

Член 1 
Со оваа одлука, Општина Карпош ги прифаќа на трајно користење без надомест движните ствари, 
како следи: 

 Дождомер ф.85мм 
 Дигитален термометар мин-макс 
 Дигитален влагометар со термометар 
 Метеоролошка дрвена куќичка со столб и стопа за монтажа 
 Дигитален убоден термометар (за почва) 
 Анероиден барометар 
 Лабораториска чаша, стаклена, 250мг 

 
Вкупната вредност на движните ствари со вклучен ддв изнесува 23.010,00 денари. 

 
Член 2 

Движните ствари наведени во член 1 од оваа Одлука Општина Карпош ги прифаќа на трајно 
користење, без надомест, и истите ќе ги отспати на користење на општинското основно училиште 
„Петар Поп Арсов“ Општина Карпош Скопје. 
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Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши помеѓу 
Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Карпош и за таа цел 
Градоначалникот на Општина Карпош и Министерот ќе потпишат договор. 
 

Член 4 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да склучи Договор за прифаќање за трајно 
користење на движни ствари без надомест со Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 09-9396/36                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                      Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно 
користење без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за 

животна средина и просторно планирање (ООУ Лазо Трповски) 
 
 

3. Се објавува Одлуката за прифаќање движна ствар-метеоролошка опрема на трајно користење 
без надомест од Влада на Република Северна Македонија-Министерство за животна средина и 
просторно планирање (ООУ Лазо Трповски), донесена на осумнаесетата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година. 

  
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/31                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, 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. 5/02);  член 18 и член 44, став 4 од 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 
и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), врз основа 
на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош 
бр.41-7767/27 од 25.11.2022 година донесена од Влада на Република Северна Македонија, Советот на 
Општина Карпош, на осуманесета седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без надомест од 
Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
                                  

Член 1 
Со оваа одлука, Општина Карпош ги прифаќа на трајно користење без надомест движните ствари, 
како следи: 

 Метеоролошка дрвена куќичка со столб и стопа за монтажа 
 Лабораториска чаша, стаклена, 250мг 

 
Вкупната вредност на движните ствари со вклучен ддв изнесува 14.927,00 денари. 
 

Член 2 
Движните ствари наведени во член 1 од оваа Одлука Општина Карпош ги прифаќа на трајно 
користење, без надомест, и истите ќе ги отспати на користење на општинското основно училиште 
„Лазо Трповски“ Општина Карпош Скопје. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши помеѓу 
Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Карпош и за таа цел 
Градоначалникот на Општина Карпош и Министерот ќе потпишат договор. 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                      
               

29 декември 2022 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 25 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
Член 4 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да склучи Договор за прифаќање за трајно 
користење на движни ствари без надомест со Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
                                                            

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 09-9396/37                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                        Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на 
Општина Карпош за формирање на Комисија за доделување на еднократна парична помош за 

2023 година 
 
 

1.Се објавува Решението за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина 
Карпош за формирање на Комисија за додлеување на еднократна парична помош за 2023 година, 
донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 
година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/32                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, 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  Глава 2,- 
Проектни активности, точка 4 – Парична помош за лица/семејства во социјален ризик од 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и 
здравствената заштита за 2023  донесена на осумнаесетата седница, на Советот на Општина 
Карпош на ден 26 декември 2022 година, Советот на Општина Карпош, на осумнаесетата  седница, 
одржана на 26 декември 2022 година, донесе   
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на 

Комисијата за  доделување на еднократна парична помош 
 

 
1. Советот на Општина Карпош, од своите редови именува-верификува членови на Советот, за 
членови во Комисијата за доделување на еднократна парична помош (сосотавена од 7  члена, од 
кои 4 члена претставници на Советот на Општина Карпош и 3 члена вработени во 
администрацијата на Општина Карпош )  и тоа: 
 - Татјана Стојановска  
- Владимир Бислимовски 
- Адријана Јакимовска Панчевска 
- Ивана Стоименовска 
 
2. Се овластува Градоначаникот на Општина Карпош при изготвување на Решението за 
формирање Комисија за доделување еднократна парична помош, да именува 3 члена во 
комисијата од редот на општинската админитрација. 
 
3.  Во решението за формирање Комисија за доделување еднократна парична помош, 
Градоначалникот да ја задолжи Комисијата да утврди критериуми по кои ќе работи комисијата и 
да го задолжи Секторот за дејности од јавен интерес да изготви предлог-Правилник за работата на 
комисијата, чиј составен дел ќе бидат утврдените ктирериуми. 
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4.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,, Службен гласник на 
Општина Карпош ‘‘. 
 
Број: 09-9396/38                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                             Бранко Ристов, 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 од Статутот на Општина Карпош („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување Одлука за давање согласност за времено отстапување на користење училишен 
простор (училиници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ 

„Илија Николовски Луј“ Скопје 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за времено отстапување на користење училишен 
простор (училиници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија 
Николовски Луј“ Скопје, донесена на осумнаесета седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 26 декември 2022 година. 
 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/33                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, 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. 5/02);  а во врска со Известувањето од 
ДМБУЦ Илија Николовски Луј бр.09-9440/1 од 19.12.2022 година, Советот на Општина Карпош, на 
осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе 
 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност за времено отстапување на користење училишен простор (училиници) во 

општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ 
Скопје 

                                  
 

Член 1 
Со оваа одлука, Советот на Општина Карпош дава согласност за времено отстапување на училишен 
простор (училници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на Државниот 
музичко балтски училишен центар „Илија Николовски Луј“ Скопје, како следи: 

 7 училници 
 5 дена во неделата (од понеделник до петок) 
 Во период од од 15 до 19 часот 

 
Член 2 

ООУ „Вера Циривири Трена“ да ги отстапи училниците без надомест на име месечна закупнина, со 
цел реализирање клонска настава на ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ за ученици жители на 
Општина Карпош. 
ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ да плаќа месечен надомест на име трошок за потрошена 
електрична енергија, во естимирана вредност од 12.000,00 денари. Точниот износ на трошокот за 
електрична енергија ќе биде утрврден врз основа на сметката за електрична енергија за месец 
декември 2022 година. 

 
Член 3 

Се задолжува директорот на ООУ „Вера Циривири Трена“ да потпише договор за времено 
отстапување на користење на училишен простор (училници) со директорот на ДМБУЦ „Илија 
Николовски Луј“ Скопје. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 09-9396/39                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на 
средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3ти Декември-

Денот на лицата со попреченст за 2023 година 
 
 

1.Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства на 
лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3ти Декември-Денот на лицата со 
попреченст за 2023 година, донесена на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош 
одржана на 26 декември 2022 година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/34                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, 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. 5/2002), Програмата за активностите 
на Општина Карпош во областа детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година во 
Точка 7. Одбележување на 3-ти Декември Денот на лицата со попреченост под мотото ,,Сите сме 
исти, сподели среќа“ („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) и Одлуката за 
одобрување на средства на лица  со  попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод  3-ти 
декември-Денот на лицата со попреченост, бр.09-8890/12 од 06.12.2022 година, Советот на Општина 
Карпош на осумнаесетата седница, одржана на 26 декември 2022 година, донесе 
                                                        

ОДЛУКА 
       изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица  со  

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

     
Член 1 

Со оваа Одлука се врши изменување дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица  
со  попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод  3-ти декември-Денот на лицата со 
попреченост бр.09-8890/12 од 06.12.2022 година на начин што во член 1 износот од 550.000,00 денари 
се брише и на негово место се запишува износот 650.000,00 денари. 
 
По изменувањето и дополнувањето член 1 гласи: 
„По повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост како помош се одобруваат средства во 
износ до вкупно 650.000,00 денари (со вклучен данок) за лица со попреченост од подрачјето на 
Општина Карпош, односно поединечно по 3.000,00 денари без вклучен данок. “                                                               

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“ 
 
Број: 09-9396/40                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                               Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување Правилник за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок 
дотации за јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош 

за 2023 година 
 
 

1.Се објавува Правилникот за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок 
дотации за јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош за 
2023 година, донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 
декември 2022 година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/35                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, 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 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) 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, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22), а во врска со Уредбата за методологија за 
утрврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи општински 
детски градинки и центри за ран детски развој во состав на Јавните установи општински дески 
градинки за 2023 година, бр. 41-5834/1 од 13 -ти септември 2022 година (Службен весник на 
Република Серверна Македонија бр. 202 од 16 септември 2022 година), Советот на Општина 
Карпош, на осумнаесета седница, одржана на 26 декември 2022 година, го донесе следниот 
 

 
ПРАВИЛНИК 

за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација за јавните 
установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година 

 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на 
блок дотација наменета за Јавните установи општински дески градинки од подрачјето на Општина 
Карпош за 2023 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 2023 година, во раздел 15001-
министерство за труд и социјална политика, Програма А, Подпрограма А2-пренесување на 
надлежности на единиците на локалната самоуправа, согласно Буџетот на Општина Карпош за 
2023 година, програма В1 и подпрограма В10-згрижување и воспитание на деца, се врши 
финансирање во Јавните установи општински детски градинки: 
-„Орце Николов“ 
-„Мајски Цвет“ 
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-„Пролет“ и 
-„Распеана Младост“ 
Средествата од Став 1 на овој член се распоредуваат поединечно на секоја јавна установа 
општинска деска градинка врз основа на предходно доставените податоци од страна на јавната 
установа општинска детска градинка и нивните годишни финансиски планови. 
 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотацијата по Јавните устаниви општински детски градинки на подрачјето 
на Општина Карпош ќе се врши по следните критериуми: 
-основна сума по дете за престој на дете во оптинска детска установа 
-број на деца во општинска јавна установа за деца-детска градинка 
-број на вработени во општинска 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 дески 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 општинските јавни установи за 
деца-детски градинки и Центри за ран дески развој во состав на детски градинки, по општина не 
може да биде помала од потребните средства за исплата на плата на вработените по општинските 
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 дески градинки ќе се насочуваат во општините и општините 
на 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 министерството за финансии. 
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Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“ 
 
 
Број: 09-9396/41                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                          НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                              Бранко Ристов, 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, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување Правилник за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок 
дотации за општинските основни училишта за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година 

 
 

1.Се објавува Правилникот за методологија за утврдување критериуми за распределба на блок 
дотации за општинските основни училишта за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година, 
донесен на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 26 декември 2022 
година. 

 
2.   Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/36                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, 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 Северна Македонија’’ бр.5/02), член 8, став 2 од Законот за 
финасирање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен весник на Република Северна 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.244/19,53/21,77/21,150/21 и 173/22) и член 157, став 1 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 2023 година бр.41-7165/1 од 6 септември 2022 година ,,Службен весник на Република Северна 
Македонија’’ бр.197/2022), Советот на Општина Карпош, на осумнаесеттата седница, одржана на 26 
декември 2022 година, го донесе следниот 

 
П Р В И Л Н И К 

за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за 
општинските основни училишта на подрачјето на  

Општина Карпош за 2023 година 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува методолгијата 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 2023 година, во раздел 16001, програма А-Децентрализација, 
Под А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, согласно Буџетот на 
Општина Карпош за 2023 година, Програма H1 и подпрограма H10-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’’, 
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-,,Петар Поп Арсов’’, 
-,,Христијан Тодоровски Карпош’’. 
Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат на секое општинско основно училиште врз основа 
на претходно доставените податоци од страна на основните училишта и нивните годишни 
финансиски планови. 
 

Член 3 
Распределбата на блок дотацијата по општинските основни училишта на подрачјето на Општина 
Карпош ќе се врши по следниве 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 доатации се користат за финансирање на пренесените наделжности 
во основното образование. 
 

Член 5 
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Северна 
Македонија, преку Минстерството 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 01.01.2023 година. 
 
 
Број:09-9396/42                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:26.12.2022 година                            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ                                                        
Скопје                       Бранко Ристов, с.р. 
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Врз основа на член 51 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен 
гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020, 4/2021 и 23/2022), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за запирање на објава на Одлука за поголема трансапрентност и вклучување на јавноста во 
процесот на носење на Детални урбанистички планови во Општина Карпош 

 
 
 

1. Со ова Решение се запира објавата на Одлуката за поголема трансапрентност и вклучување на 
јавноста во процесот на носење на Детални урбанистички планови во Општина Карпош, донесена 
на осумнаесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 26 декември 2022 година, 
од причина што Одлуката не е во согласност со процедурите превидени во Деловникот за работа на 
Советот и воедно истата не е во согласност со позитивните законски прописи. 
 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-9629/37                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:29.12.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
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СОДРЖИНА 

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

ефикасност за 2023 година; со Решение за објавување 
2. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на општината за 2023 

година; со Решение за објавување 
3. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2023 

година; со Решение за објавување 
4. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, 

станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2023 година; со 
Решение за објавување 

5. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2023 година; со 
Решение за објавување 

6. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2023 година; со 
Решение за објавување 

7. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена 
заштита за 2023 година; со Решение за објавување 

8. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2023 година; со 
Решение за објавување 

9. Програма за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра 
за 2023 година; со Решение за објавување 

10. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 
2023 година; со Решение за објавување 

11. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2023 
година; со Решение за објавување 

12. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности меѓу жените 
и мажите во Општина Карпош за 2023 година; со Решение за објавување 

13. Програма за одбележување на 47 годишнината на Општина Карпош во 2023 година; со 
Решение за објавуавње 

14. Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2023 
година; со Решение за објавување 

15. Буџет на Општина Карпош за 2023 година; со Решение за објавување 
16. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2023 година; со Решение за 

објавување 
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17. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2023 година, со Решение за објавување 
18. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2023 година; со 

Решение за објавување 
19. Буџетски календар за 2023 година, со Решение за објавување 
20. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези за 2023 година, со 

Решение за објавување 
21. Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна 

ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во У.З.Нерези, на ул.„Ванчо Мицков“ бр.97, 
лок.6, за 2023 година, со Решение за објавување 

22. Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, за 2023 година, со 
Решение за објавување 

23. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“бр.5, ЗЕЛС, 
Општина Карпош-Скопје, за 2023 година, со Решение за објавување 

24. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2 
,Општина Карпош-Скопје, за 2023 година, со Решение за објавување 

25. Стартешки план за развој на Општина Карпош за период 2022-2026 година, со Решение за 
објавување 

26. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за 
изградба на објект Забавен парк, КО Карпош, Скопје, со Решение за објавување  

27. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин за 2023 година 
28. Одлука за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без 

надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и 
просторно планирање (ООУ „Петар Поп Арсов“), со Решение за објавување 

29. Одлука за прифаќање движна ствар – метеоролошка опрема на трајно користење без 
надомест од Влада на Република Северна Македонија – Министерство за животна средина и 
просторно планирање (ООУ „Лазо Трповски“), со Решение за објавување 

30. Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за 
формирање на Комисијата за  доделување на еднократна парична помош за 2023 година, со Решение за 
објавување 

31. Одлука за давање согласност за времено отстапување на користење училишен простор 
(училиници) во општинското основно училиште Вера Циривири Трена на ДМБУЦ „Илија 
Николовски Луј“ Скопје за 2023 година, со Решение за објавување 
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32. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на средства на лица со 
попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември - Денот на лицата со 
попреченост за 2023 година, со Решение за објавување 

33. Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација за 
јавните установи општински детски градинки за подрачјето на Општина Карпош за 2023 
година, со Решение за објавување 

34. Правилник за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација за 
општинските основни училишта за подрачјето на Општина Карпош за 2023 година со Решение 
за објавување 

35. Решение за запирање на објава на Одлука за поголема трансапрентност и вклучување на 
јавноста во процесот на носење на Детални урбанистички планови во Општина Карпош 
 

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