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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Годишниот Извештај за работите во однос на јавната 
безедност и безбедноста на соораќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица 

од општа надлежност Карпош за 2021 година 
 
 
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работите во однос на јавната 
безедност и безбедноста на соораќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица од 
општа надлежност Карпош за 2021 година, донесен на шестата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/1                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година               НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                         Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 13, член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 25 од Законот за полиција („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 
64/18), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Годишниот Извештај за работите во однос на јавната безедност и 

безбедноста на соораќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица од општа 
надлежност Карпош за 2021 година 

 
1. Се усвојува Годишниот Извештај за работите во однос на јавната безедност и безбедноста на 
соораќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Карпош за 
2021 година. 
 
2. Со оглед на природата на предметниот Извештај, кој е документ со класифицирана содржина - 
ДОВЕРЛИВО, поточно не е јавен документ и истот е достапен исклучиво за Советот на Општина 
Карпош, нема да биде објавен во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 
3. Примерок од заклучокот да се достави до Министерот за внатрешни работи, до народниот 
правобранител и до Полициската станица од општа надлежност Карпош. 
 
4. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 

 
Број: 09-1764/6                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 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 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе  
 
                                                                    

ЗАКЛУЧОК  
за објавување Службена белешка за неусвојување Предлог-Заклучок за задолжување на 

Сектор инспекторат за доставување Извештај за постапување со бесправно изградени објекти 
на територијата на Општина Карпош во период од 01 јануари 2022 до одржување на 6тата 

седница 
 
 

1. Се објавува Службена белешка за неусвојување Предлог-Заклучок за задолжување на Сектор 
инспекторат за доставување Извештај за постапување со бесправно изградени објекти на 
територијата на Општина Карпош во период од 01 јануари 2022 до одржување на 6тата седница, кој 
беше разгледуван и гласан од Советот на Општина Карпош на шестата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 
  
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-8387/2             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 14.03.2022 година              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                             Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3, точка 4 и точка 15 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002), а во врска со точка 2 од 
усвоениот Дневен ред за работа на 6тата седница на Советот на Општина Карпош Предлог-
Заклучок за задолжување на Сектор инспекторат за доставување Извештај за постапување со 
бесправно изградени објекти на територијата на Општина Карпош во период од 01 јануари 2022 до 
одржување на 6тата седница, Претседателот на Советот на Општина Карпош донесе 
                                                     

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 
за неусвојување Предлог-Заклучок за задолжување на Сектор инспекторат за доставување 

Извештај за постапување со бесправно изградени објекти на територијата на Општина 
Карпош во период од 01 јануари 2022 до одржување на 6тата седница 

 
1. Со оваа Службена белешка се констатира дека точка 2 од усвоениот дневен ред за работа на 
6тата седница на Советот на Општина Карпош Предлог-Заклучок за задолжување на Сектор 
инспекторат за доставување Извештај за постапување со бесправно изградени објекти на 
територијата на Општина Карпош во период од 01 јануари 2022 до одржување на 6тата седница, со 
6 гласа ЗА, 3 гласа ПРОТИВ и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ не беше усвоена од Советот на Општина 
Карпош на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 
Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ја напушти седницата при гласањето по 
точката. 
 
2. Оваа белешка влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                                      
                           
                
Број: 09-8033/7                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Датум: 11.03.2022 година                       НА СОВЕТ  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 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2022 година 

 
 
 

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во облста на детската, социјалната и здравствената заштита за 2022 година, 
донесена на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/3                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 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), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 
година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/21), Советот на Општина Карпош, на шестата 
седница, одржана на 14 март 2022 година, донесе 
 

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

на детската, социјалната и здравствената заштита за 2022 година 
 

1. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и 
здравствената заштита за 2022 година (,,Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021) 
во точка II.Проектни активности се врши изменување и дополнување на следниот начин: 

2. Во точка 5. Парична помош за секое новородено-посвоено дете на територијата на Општина 
Карпош во делот ,, Опис на активности ‘‘ во  реченицата “ Вкупните приходи на родителите 
да не бидат повисоки од 31 000,00 денари”, износот ,, 31 000,оо денари ‘‘ се брише и на нeгово 
место се запишува износот од ,, 37 000,00 денари ‘‘. 
 

       По изменувањето и дополнувањето точката 5 гласи : 
 

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 
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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   37 000,00 ден.  

( да се смени критериумот за приходи заради 
зголемување на висината на просечната плата) 

 

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/лица во ризик.  

Целна група: Лица/семејства кои ги исполнуваат утврдените 
критериуми 

Предвидена финансиска 

рамка: 

Реализатор: 

250.000,оо ден.  

 

 

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

 
 
 
 
 

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

 
 

 
Број: 09-1764/8                                                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 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 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок 
за усвојување Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на територијата на 

Општина Карпош 
 
 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на 
територијата на Општина Карпош, донесен на шестата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/4                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 1; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија" бр.05/2002), Советот на Општина Карпош, 
на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе   

 
ЗАКЛУЧОК 

за усвојување Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на територијата на 
Општина Карпош 

 
 
1. Се усвојува Извештајот за ажурирање на Катастар на загадувачи на територијата на Општина 
Карпош доставен од Секторот за екологија и енергетска ефикасност на Општина Карпош. 
  
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за екологија и енергетска ефикасност. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.  
 
 

 
Број: 09-1764/9                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 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 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
урбанистичко планирање на Општина Карпош за 2021 година 

 
 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
урбанистичко планирање на Општина Карпош за 2021 година, донесен на шестата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/5                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1,член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002),  а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на урбанистичкото планирање за 2021 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата 
седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за урбанистичко планирање на 

Општина Карпош за 2021 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на Општина 
Карпош за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за урбанизам. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/10                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                              Бранко Ристов, с.р. 
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Извештај за реализација на програмата  
за урбанистичко  планирање за 2021 година 

 
 

Во текот на 2021 година, на Совет на општина Карпош бeше донесени 5 (пет) Урбанистички 
планови. 
 
Усвоени Предлог -Урбанистички планови на Совет на општина Карпош за 2021 година: 
 

1. Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.02, Општина Карпош и 
Општина Бутел – Скопје, Плански период 2020-2025 

 Одлука на Општина Карпош бр. 09-2334/7 од 09.04.2021 година и  Одлука на  Општина 
Бутел бр. 08-649/5 од 27.04.2021 година. 

2. Детален урбанистички План за Градска Четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и 
Општина Карпош, Скопје 

 Одлука на Општина Карпош бр. 09-6947/3 од 12.10.2021  година. 
3. Детален Урбанистички План за Блок 9 од Градска Четврт ССИ 03, Општина Карпош и 

Општина Чаир 
 Одлука на Општина Карпош бр. 09-6334/5 од 16.09.2021 година и  Одлука на  Општина 
Чаир бр. 08-1653/3 од 22.09.2021 година. 

4. Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок З 06.09, Општина Карпош, Скопје 
 Одлука на Општина Карпош бр. 09-5967/7 од 30.08.2021 година. 

5. Детален урбанистички план за Градска четврт ССЗ 02, Блок 06, Општина Карпош – Скопје, Плански 
период 2018-2023 

 Одлука на Општина Карпош бр. 09-6334/4 од 16.09.2021 година. 
6. Измена и дополна на Детален урбанистички план за Градска четврт ЦС 15 - Криви Дол, Блок 

1, Општина Карпош – Скопје 
Одлука на Општина Карпош бр. 09-5017/6 од 15.07.2021 година. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 

2021 година 
 

1. Се објавува Заклучок за Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина 
Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2021 година, донесен на шестата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/6                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 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 9 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетска ефикасност за 2021 година 
(Службен гласник на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата 
седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2021 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за екологија и енергетска ефикасност. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/11                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНАТА КАРПОШ 

ОД ОБЛАСТА НА ЕКОЛОГИЈАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ 
 ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2021 ГОДИНА 

 
I. ВОВЕД 
 
 Секторот за заштита на животната средина и природата, кој во својот состав содржи две 
одделенија – Одделение за екологија и Одделение за енергетска ефикасност, со своите 
активности се стреми да придонесе за спроведување на многуте еколошки и енергетско-ефикасни 
проекти, а сé со цел Општината Карпош и нејзините граѓани да добијат одлични услови и повисоки 
стандарди во областите екологија и енергетска ефикасност, како и другите области кои се во 
надлежност на овој сектор. 
 
 
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 Генералните цели, по кои се водеше тимот на вработени при извршувањето на активностите 
во текот на 2021 година, се следните: 
 

 Општина Карпош – општината на својата територија да ги спроведува мерките и 
активностите кои се доделени на локалната самоуправа, а се однесуваат на областите 
заштита на животната средина и енергетската ефикaсност; 

 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; 
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 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. 
 

 
 
 

 
III. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА 
  
 Одделението за екологија своето работење во 2021 година го темелеше 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. Субвенционирање на купување на велосипеди 

 

1.1. ЈАВНА ЧИСТОТА И ХИГИЕНА 
 
За одржување на јавната чистота, Општината Карпош издвои значителна енергија и голема 

посветеност со цел подобрување и унапредување на состојбата со јавната хигиена. Во текот на 2021 
година Општината Карпош во просек имаше ангажирано околу 112 сезонски работници кои беа 
исплатени од општинскиот Буџет.  

Поради подобра организираност и прегледност на ангажманот на работниците, 
територијата на Општината Карпош е поделена на 8 делови кои ги раководат реонски 
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координатори, кои се хиерархиски под главниот координатор, кој пак за работењето му дава 
отчет на Раководителот на Секторот за екологија и енергетска ефикасност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
За непречено одвивање на редовните активности на ангажираните работници, 

Општината Карпош издвои средства за: 
- Финансиски надоместок за работниците (плати, придонеси, итн),   

… 39.365.365,00 денари 
 

- Набавка на резервни делови и друг материјал и одржување на машините за косење трева 
    ... 261.705,00 денари 
 

- Набавка на алат, материјал и друга техничка опрема за одржување на јавната хигиена 
      ... 573.100,00 денари 
 

- Отстранување на корења од исечени дрвја и просторно ослободување на корењата на 
постоечките дрвја на територијата на Општина Карпош      
   ... 409.712,00 денари 

 

Раководител на Сектор 

Главен координатор 

Координатор 

 на реон 1: 

Карпош 1 и 

Карпош 2 

Координатор 

 на реон 2: 

Карпош 3 

Координатор 

 на реон 3: 

Карпош 4 

Координатор 

 на реон 4: 

Владо 

Тасевски 

Координатор 

 на реон 5: 

Тафталиџе 1 

и 2 и Нерези 

Координатор 

 на реон 6: 

Кузман 

Јосифоски 

Питу 

Координатор 

 на реон 7: 

Пецо 

Божиновски - 

Кочо 

Координатор 

 на реон 8: 

Влае 1 и 2, 

Злокуќани и 

Бардовци 
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- Одржување и сервис на комуналните возила (шестте комунални и едното теренско 
возило редовно беа сервисирани, замена на пневматици итн),       
... 759.500,00 денари 
 

- Изнајмување на товарно возило - камион за расчистување на кабаст отпад во урбани 
делови на територијата на Општина Карпош 

                               ... 250.750,00 денари 
 

 

1.2. ПАРКОВИ, ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО И ХОРТИКУЛТУРА 
 
 Општината Карпош, како одговорен општествен субјект, и во текот на 2021 година се 
грижеше за одржувањето на зелените површини кои самата ги има подигнато. Преку процесот на 
јавни набавки се дојде до економски оператори кои во текот на целата година преку садење на 
украсно зеленило се грижеа за постоечките хортикултурно уредени површини: 

- Зелените површини на плоштадот “Делфина”, УЗ Влае 2, 
- Зелените површини околу платото со фонтана во Карпош 3, 
- Зелените површини на плоштадот во УЗ Пецо Божиновски Кочо (спроти студентскиот 

дом Гоце Делчев), 
- Зелените површини на плоштадот во УЗ Бардовци, 
- Жардињерите на плоштадот “Млечен”, УЗ Владо Тасевски, 
- Жардињерите во Порта Влае, УЗ Влае 2, 
- Зелените површини во ТЦ Лептокарија, УЗ Карпош 3, 
- Зелениот појас помеѓу улиците Козле 8 и Козле 10, УЗ Нерези, 
- Зелените површини кај Воените кули, УЗ Нерези, 
- Паркот на улицата Иван Аговски 8-10, УЗ Карпош 1, 
- Жардињерите на платото “Педагошка”, УЗ Бладо Тасевски, 
- Зелените површини помеѓу зградите на ул. Московска, УЗ Тафталиџе 2. 

... 1.499.905,00 денари 
 

Беше вршено и постојано одржување на автоматските системи за полевање на 
зеленилото на плоштад “Делфина” во Влае, на плоштад Млечен, околу платото со фонтана во 
Карпош 3, плоштадот “ПБК” спроти СД Гоце Делчев, плоштадот во Бардовци, во ТЦ Лептокарија (на 
ул. Никола Русински) во Карпош 3, паркот на ул. Женевска во Тафталиџе 2, паркот на ул. Иван 
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Аговски 
во Карпош 1, зелените површини кај Воените кули во Нерези, паркот помеѓу зградите на ул. 
Московска во Тафталиџе 2 итн. 

                   ... 2.989.918,00 денари 
  
Од страна на вработените за одржување на јавната хигиена и јавното зеленило на Општина 

Карпош, а по претходно завршена тендерска постапка, во текот на пролетниот и есенскиот период 
2021 година беа засадени 102 висококвалитетни дрвја. Се работи за листопадни и зимзелени 
садници кои се автохтони и со висок квалитет, односно: 

 Jасени (Fraxinus Excelsior)  22 дрвца, 
 Jавори (Acer Pseudoplatanus) 10 дрвца, 
 Липи (Tilia Platyphyllos)   10 дрвца, и  
 Туи (Thuja Smaragd)  60 дрвца.  

 
Грижата и одржувањето и на овие садници ја превземаа службите на Општина Карпош.    

                     ... 591.074,00 денари 
 
Подигнати се и нови 3.802 m2 тревни површини и поставени нови автоматски системи за 
полевање, и тоа на следните локации: 

 Паркот помеѓу ул. Каирска и бул. Партизански одреди (спроти хотел Карпош) во УЗ 
Владо Тасевски, 

 Паркот помеѓу ул. Соле Стојчев и ул. Желево во УЗ Карпош 4, и 
 Зелените површини во близина на Вегера, помеѓу бул. Партизански одреди и ул. 

Хелсинки, УЗ Тафталиџе 1. 
... 3.493.890,00 денари 

 
Со засадувањето на дрвјата, украсните растенија и со подигнувањето на новите тревни 

површини, Општината Карпош делуваше на зголемување на апсорпцијата на штетните материи од 
воздухот, како и на намалување на PM 10 и PM 2,5 честичките. 
 

 
1.3. УРБАНА ОПРЕМА 
 
Одржување на урбаната опрема 
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Како и секогаш големо внимание беше посветено и на санирањето и заменувањето на веќе 
постоечката урбана опрема, како и на другите браварско-занаетчиски работи, па така: 

- Заменети се 196 кадрони на клупи за седење, 
- Бојадисување на 67 клупи за седење, 
- Заменети се 34 кадрони од егзотично дрво – банкерај, 
- Санирани 8 корпи за отпадоци, 
- Заменети/поставени се 16 коцкасти метални столбчиња, 
- Заменети/поставени се 103 полукружни метални столбчиња, 
- Заменети се 35 m полукружни огради со висина од 1 m, 
- Заменети се 22 m имитација на ковани огради со висина од 650 mm, 
- Замeнети 10 m решетки за одлив, 
- Заменети се 60 m ПЕ огради, 
- Санирање и замена на 1 огласна табла, 
- Заменети се 14 m2 решетки за прозорци и друго. 

... 3.058.525,00 денари 
 
Одржување на фонтаните 
 
Извршени се и неколку интервенции и прилагодувања на режимот на работа, како и 

редовно одржување и чистење на фонтаните на плоштадот Делфина во Влае, на плоштадот 
спроти СД Гоце Делчев (УЗ П. Б. Кочо), во Карпош 3 и на плоштадот во Бардовци. 

Освен овие вообичаени тековни активности, во текот на 2021 година беше направена и 
целосна санација на фонтаната во Карпош 3 (помеѓу улиците Карпошево востание и Никола 
Русински), при што беа извршени следните работи: Замена на старите пумпи со нови, поставување 
на нови вентилатори, замена на иноксните плочи со вградени светилки, премачкување на шахтата 
со хидроизолација, замена на системот за филтрација, замена на дел од автоматиката со 
фреквентни регулатори и контолер за автоматско управување, полирање на гранитот од горниот 
дел на фонтаната итн. 

... 3.987.850,00 денари 
 

Поставување на нови клупи и корпи 
 

 Во 2021 година беа поставени 14 парковски клупи за седење, воглавно на барање на 
граѓаните на Општината Карпош, а дел и по сугестија на претставниците на урбаните заедници. 
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Нови клупи ќе 
се поставуваат во следниов период, а 10 се веќе изработени и ќе се монтираат деновиве. 

Од причина што годината ја одбележа Ковид-19 пандемијата, фирмата задолжена за 
поставување на нова урбана опрема имаше проблеми со доставата на корпите за отпадоци кои се 
изработуваат во друга држава, но веќе се пристигнати нарачаните 105 корпи кои во следниот 
период од најмногу месец – месец и половина ќе бидат монтирани.  Корпите за отпадоци се 
изработени од висококвалитетен ПВЦ, кој е поотпорен на атмосферските влијанија и е изведен на 
тој начин да не може да биде злоупотребен за поставување на отпад од домаќинствата, односно во 

 
 
 него може да се одложи само џебен отпад, што е и намената на овие корпи за отпадоци.  

               ... 198.240,00 денари  
 

 Одржување на детските и спортските игралишта 
 
Периодов големо внимание беше посветено и на санирањето на веќе постоечките детски и 

спортски игралишта, па така: 
- Санирани се 4 тобогани, заменети 8 тобогани за детски игралишта, 
- Заменети се 76 дрвени седла на нишалки за детски игралишта, 
- Заменети се 11 пластифицирани седла на нишалки за детски игралишта, 
- Заменети се 30 m поцинкуван синџир на нишалки за детски игралишта, 
- Заменето е 75 дрвени седла на клацкалки за детски игралишта, 
- Заменети се 4 конструкции за клацкалки за детски игралишта, 
- Заменети се 44 кадрони од тиково дрво на клупи во детски и спортски игралишта, 
- Бојадисани се 6 клупи во детски и спортски игралишта, 
- Заменета е 70 m2 ограда од бигована мрежа на детски и спортски игралишта, 
- Бојадисана е 185 m2 ограда на детски и спортски игралишта, 
- Санирани се 3 кошаркарски конструкции, 
- Заменети се 7 водоотпорни дрвени табли за кошарка, 
- Заменети се 6 ПВЦ табли за кошарка, 
- Заменети се 13 обрачи со мрежичка за кошарка, 
- Поставени се 10 m3 песок за детски игралишта, 
- Заменета е 110 m2 висока ограда од унивезално пластифицирано плетиво  за детски и 

спортски игралишта и друго. 
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Главниот акцент во делот на урбаната опрема беше ставен на целосната реконструкција со 
замена на дотраените дрвени реквизити со реквизити со метална конструкција беше извршена 
на дури 16 детски игралишта: 

 Детско игралиште на ул. Букурешка, УЗ Тафталиџе 1, 
 Детско игралиште на ул. Пелистерска, УЗ Карпош 3, 
 Детско игралиште покрај патот кон болница Бардовци, УЗ Злокуќани, 
 Детско игралиште на локалитетот Куршумица, УЗ КЈП, 
 Детско игралиште помеѓу ул. Козле 8 и Козле 10, УЗ Нерези, 
 Детско игралиште на ул. Варшавска, УЗ Тафталиџе 2, 
 Детско игралиште кај градинката Пролет во УЗ Влае 1, 
 Детско игралиште кај спортските терени во УЗ Влае 2, 
 Детско игралиште на плоштадот ПБК (спроти СД Гоце Делчев), 
 Детско игралиште до бул. Партизански одреди во УЗ Карпош 4, 
 Детско игралиште на плоштадот во УЗ Бардовци, 
 Детско игралиште (со фитнес содржини) помеѓу ул. С. Стојчев и Желево, УЗ Карпош 4, 
 Детско игралиште помеѓу бул. Партизански одреди и ул. Каирска (спроти хотел Карпош), УЗ 

Владо Тасевски, 
 Детско игралиште на ул. Ј. Гагарин (до Министерство за еконимија), УЗ Владо Тасевски, 
 Детско игралиште на ул. Никола Парапунов (спроти Специјал), УЗ Карпош 4, 
 Детско игралиште кај спортските терени во Жданец, УЗ ПБК. 

 
Со замената на реквизитите на гореспоменатите детски игралишта се подобри безбедноста и 

сигурноста на децата од причина што старите дрвени конструкции беа дотраени и небезбедни, а 
исто така се намалува можноста за вандализирање на игралиштата со што финансискиот ефект на 
среден и долг рок ќе биде позитивен за Општината Карпош. 

За одржување на детските и спортските игралишта во текот на 2021 година општината Карпош 
издвои:                  

… 6.400.815,00 денари 
 

 
1.4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛЕАП-ОТ 

 
Согласно новиот ЛЕАП2 се донесе и годишниот акционен план за спроведување на мерки и 

активности од истиот за тековната 2021 година. Поради актуелната ситуација со пандемијата 
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истиот, 
во делот на делување и нашите можности се сведоа на минимум поради ограничувањата за собири 
како и неработењето на училиштата. Сите комуникации и делувања беа ограничени и истите се 
одвиваа со онлајн комуникации.  

На почетокот од 2022 година Секторот за екологија и ЕЕ ќе подготви и предложи нов 
краткорочен акционен план за спроведување на мерки и активности кои произлегуваат од ЛЕАП2 
за тековната 2022 година. 

Актуелната ситуација со рестриктивни мерки доведе до намалена активност во 
угостителските и сервисните дејности, а со тоа и намалено или незначително делување и притисок  

 
 
врз животната средина. Па така, во 2021 година вкупно примени, прегледани и одобрени се 

16 елаборати за заштита на животната средина. 
Општина Карпош аплицираше и доби прво место на конкурс за избор на „Најеколошка 

општина за 2020 година“, којшто традиционално го распишуваат „Пакомак“ и „Балкан еко 
институт“ од Скопје. 

Финалното оценување на конкурсот беше спроведено преку неколку претходнопропишани 
критериуми, меѓу кои, количината на собран селектиран отпад од пакување, од домаќинствата, 
деловните субјекти и училиштата, бројот на поставени нови контејнери за селекција на отпад на 
јавните површини, висината на средства во општинскиот буџет предвидени за екологија во тек на 
2020 година, бројот на реализирани еко-проекти и бројот на јавни кампањи спроведени од 
општината за подигање на свеста за екологијата. 

Општина Карпош како прво рангирана ќе добие детско игралиште изработено од еколошки 
материјали, а неговата реализација ќе се спроведе на пролет 2022 година. 

 
Од годишниот акционен план за спроведување на мерки и активности за изминатата 2021 

година се спроведоа следните активности:  
 “Изработка на промотивен материјал за користење на алтернативни горива за 

затоплување и отварање на инфо центар” и “Кампања за зголемување на свеста на локално 
население за штетност од користење несоодветни суровини за загревање на домовите”. Двете 
акции беа спроведени и реализирани со соработка на градот Скопје за чија цел беа изработени 
памфлети и постери како промотивен едукативен материјал за домаќинствата кои се греат на 
цврсти и течни горива истите беа дистрибуирани до инвидуалните домови кои користат таков вид 
на  гориво, додека постерите беа поставени на видни локации со зголемена фрекфентност на 
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граѓани 
во текот на денот се со цел на нивно информирање. Акциите се спроведоа без финансиски 
импликации, односно истите беа покриени од страна на градот Скопје. 

 Дополнување на Катастарот на загадувачи, особено од стационарни извори на 
територија на општината, што ќе претставува база на податоци за индустриските капацитети 
(местоположба, тип на активност, капацитет, услови во ИСКЗ дозволите) и истовремено ќе 
обезбеди следење на емисиите на загадувачки материи во воздух од стационарни извори. Оваа 
акција заедно со  “Подготовката на дигитализирана база на податоци”, е во завршна фаза од 
ажурирањето на постоечкиот катастар на загадувачи заедно со извештајот за изминатиот 
период.  

 
 “Едукација на населението за штетноста од појавата на ѓубришта” преку проектот 

“Поддршка на проектот „Биди кул – рециклирај”. 
Општината Карпош потпиша меморандум за поддршка и соработка за проектот „Биди кул – 
рециклирај“ кој се спроведува од страна на социјалното претпријатие „РЕДИ рециклирај“ во 
соработка со здружението „Go green“ и „Пакомак“. 
За реализација на наведениот проект социјалното претпријатие „Реди рециклирај“ поставува 
канти за селекција на неопасен отпад (пластика и хартија) во заинтересираните станбени згради и 
институции на територија на Општина Карпош, од каде со електрични трицикли го собира 
селектираниот отпад и го одлага во соодветни складишта. Досега се пријавени над 200 
заинтересирани субјекти. Во Општина Карпош досега се поставени преку 40 канти за селектирање 
на отпад. За потребите за собирање на отпадот, социјалното претпријатие има набавено 5 
електрични трицикли. Со електричните трицикли управуваат 5 лиценцирани собирачи на 
секундарни суровини кои воедно се и претставници од маргинализираните групи. 

 
Продолживме и со информативна кампања, која има за цел да ги запознае сите граѓани за 

правилно одлагање на џебниот, комуналниот, кабастиот, електричниот и електронскиот отпад. На 
www.karpos.gov.mk, сите информации за заштита на животната средина се систематизирани на 
едно место. Врз основа на подготвената мапа, комуналните служби на Карпош се фокусираат на 
чистење на јавните површини, како и на комуникација со градските власти и јавни претпријатија, 
за „загрозените“ површини кои се во нивниот делокруг на работење.  

Во поглед на третманот на електронскиот и електричниот отпад имаме постојан контакт 
со граѓаните и овозможен бесплатен и безбеден начин на превземање. Општина Карпош има 
потпишано договор за соработка со два лиценцирани колективни постапувачи со опасен 
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електричен и електронски отпад  (Елколект и Нула-отпад) и воспоставен систем за превземање на 
истиот и тоа преку:  

 Два собирни центри (места) за собирање и 
 Постојан мобилен и достапен сервис преку отворена линија. 

 
1.5. СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА КУПУВАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ 
 

 Општината Карпош во текот на 2021 година реализираше проектна активност за промоција 
на користењето на велосипеди како превозни средства, но и како средства за рекреација кои не ја 
загадуваат животната средина и околината, а воедно и придонесуваат за подобрување на 
здравјето на корисниците на велосипедите. 

Активноста започна на 07.05.2021 година, за што граѓаните беа известени преку пишаните и 
електронските медиуми, како и преку официјалната веб страница на Општината Карпош, а 
заврши заклучно со 17.05.2021 година, односно со исцрпувањето на финансиските средства 
предвидени за таа намена. За да се постигне поголема ефикасност,  да се намали трошокот и да се 
заштеди времето на апликантите, како и поради ситуацијата со пандемијата предизвикана од 
вирусот Ковид-19, во текот на 2021 година за прв пат беше воведена можноста за поднесување на 
електронска апликација (покрај стандардното аплицирање преку Архивата на Општина Карпош) и 
со задоволство можеме да констатираме дека поголемиот број барања пристигнаа на тој начин 
(околу 60%). 

Купувањето на нов велосипед за граѓаните на Карпош беше субвенционирано со 30% од 
неговата вредност, но со најмногу 3.000 денари, а беа субвенционирани вкупно 170 граѓани на 
Карпош. 

На овој начин, граѓаните на Општината Карпош, покрај веќе солидната инфраструктурна 
велосипедска мрежа, добија уште еден стимул за користење на овие алтернативни превозни 
средства. 

... 500.000,00 денари 
 
 

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
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 Одделението за енергетска ефикасност своето работење го темелеше на обврските и 
надлежностите кои ги има во следните подрачја: 
 

2.1. Јавно осветлување, 
2.2. Проекти од областа на енергетската ефикасност, 

 
  

2.1. ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
 
Одржување на јавното осветлување  
 

Во текот на 2021 година одржувањето на јавното осветлување се вршеше во два реони: 
- Реон 1 – УЗ Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4, Влае 1, Злокуќани и Бардовци; 
- Реон 2 – УЗ Владо Тасевски, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Кузман Јосифовски Питу, 

Пецо Божиновски Кочо, Влае 2 и Нерези. 
 
На јавната набавка за одржување на јавното осветлување се пријавија повеќе економски 

оператори, а по електронската аукција беше склучен договор за јавна набавка со фирмите Елтра 
(за реон 1) и Мобил Ел (за реон 2) од Скопје, кои навремено и одговорно ги исполнуваа обврските 
согласно договорот за јавна набавка. 
 Во одржување на јавното осветлување Општината Карпош инвестираше вкупно 12.115.408,00 
денари.  

Замена на постојните светилки за јавно осветлување со нови ЛЕД светилки по 
ЕСКО модел 

 
Стручните лица во Одделението за енергетска ефикасност изработија “Анализа на 

состојбите во системот на уличното осветлување“ врз база на која се реализира јавна набавка за 
изработка на “Студија за системот на јавно осветлување“ со која се потврдуваат елементите од 
нашата анализа за оправданоста на примената на ЕСКО модел за реконструкција и одржување на 
системот во наредниот период. Ваквиот пристап кој е вграден во Програмата за 2022 година ќе 
овозможи трајно и економично одржување на системот и заштети на електрична енергија 
проектирани и мониторирани на 60% од сегашната потрошувачка. 
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Инаку, во текот на 2021 година беше донесена одлука на Советот на Општина Карпош за 
објавување на јавен повик, истиот беше спроведен по што свои понуди доставија 4 компании, но не 
беше направен избор на најповолен понудувач и повикот беше поништен поради одредени 
нејаснотии во тендерската документација. Останува по отклонувањето на недостатоците јавниот 
повик да се преобјави и постапката да продолжи до изборот на најповолен понудувач кој ќе може 
да ги спроведе планираните активности. 

 
 
 
 
 
2.2. ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ 

   
1. Замена на котелскиот систем за греење на нафта во ООУ „Аврам Писевски“ со систем на 

ОИЕ –термални пумпи воздух/вода 
 

Во тек е постапката за реализација на овој проект со средства од јавниот повикот на Владата 
на Република Северна Македонија за реализација на Програмата за намалување на 
аерозагадувањето за 2021 година. 

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

 
Во фаза на изработка е новата програма за енергетска ефикасност на Општина Карпош 

2022-2024 која се изработува со сопствениот кадровски потенцијал во секторот. 
 

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

 
Извршена е набавка за реализација на замената на внатрешното осветлување во спортските 

сали во ООУ „Владо Тасевски“ и ООУ „Петар Поп Арсов“. Во моментот на реализација постапката е 
прекината од одговорното лице Љупчо Димов и надзорот на овој проект поради неусогласеност на 
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техничките карактеристики на опремата барана во повикот со светилките донесени од фирмата 
изведувач. 

Од страна на Секторот за екологија и енергетска ефикасност побарано е активирање на 
банкарска гаранција за квалитет и забрана за учество на тендери за фирмата понудувач. 

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

УЗ Бардовци 
 

Оваа ставка оди сега на јавна набавка паралелно со замената на котелскиот систем на нафта 
со систем на термални пумпи воздух/вода. 

Реализација до март 2022 година. 

 
5. Поставување на хибридни соларни системи за електрична енергија и санитарна топла 

вода на јавните објекти во надлежност на општината. 
 

Поставени се хибридни соларни системи за топла вода и електрична енергија на градинката 
„Мајски Цвет“ во Тафталиџе 2. 

Системот е целосно во функција за санитарна топла вода за кујната и во фаза на 
активирање на потенцијалот од 5.600 kWh електрична енергија по завршување на постапката за 
добивање на двонасочно броило од ЕВН. 

... 440.000,00 денари  
(290.000,00 денари сопствени средства и 150.000,00 денари донација) 

 
 
 

6. Субвенционирање на енергетско ефикасни фасади и кровови. 
 

Спроведени се повици за колективните згради, но комисијата од Општина и Хабитат поради 
непотполност не одобри ниеден од нив. 

Постапката ќе оди во 2022 година со нов повик. 
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7. Нов проект „REPLACE“ од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија за 

индивидуални системи за греење и ладење од обновливи извори на енергии 
 

Проект кој во превод гласи „Да го направиме греењето и ладењето за европските 
потрошувачи ефикасно, економично, чисто и климатски прифатливо“ тече во континуитет 
заедно со општините Аеродром и Ѓорче Петров и покрај проблемите со Ковид пандемијата и во 
согласност со сите „Работни пакети“ предвидени во него. 

Освен анализите сеспроведоа повеќе обуки за опциите на системи за греење и ладење на 
обновливи извори достапни на пазарот, можностите истите да се измерат и да ги соопштат 
очекуваните енергетски и финансиски заштеди и пошироки општествени придобивки од замената 
на системот.Се изработии софтверска алатка (калкулатор) со која секој граѓанин во Општина 
Карпош може сам да пресмета какви ефекти ќе има со замената на неговиот систем за греење и 
ладење со систем од ОИЕ како модели, но и финансиски параметри. 

Без финансиски импликации 
 

8. Три нови тригодишни проекти финансирани од програмата ХОРИЗОН 20/20 на 
Европската унија  

 
Со нашиот постојан партнер „Хабитат – Македонија“ од 2020 година во наредни три години 

стартуваат три проекти од областа на енергетската ефикасност, урбаното домување и развојот на 
заедниците на станари како можност за спроведување на мерки за ЕЕ во резиденцијалниот сектор. 

1. CоmAct - Активности за намалување на енергетската сиромаштија прилагодени во 
заедницата - Создавање на еко-систем за ЕЕ во станбени згради.  

2. EnergyMEASURES - Прилагодени мерки за енергетски ранливите домаќинства - да се 
подигне знаењето и капацитетот за вклученоста на „енергетски сиромашните“ жители.  

3.  EXCITE - Стандарди за одличност, инвестирај во доверба: сервиси за енергетски 
менаџмент прилагодени на локалните власти во Источна Европа“ 

Во текот на 2021 година се спроведоа низа обуки за советници за енергетска ефикасност 
насочени кон активности за намалување на енергетската сиромаштија во станбени згради, 
основите на Excite и користење на COME EASY алатките. Се спроведе обука за користење на ЕМТ 
(Energy Measurement Tool) како главна алатка на European Energy Award и алатките за следење на 
патот на CО2 и NO2емисиите. Беше реализирана и обука за COME EASY – Калкулатор на 
прилагодување кој овозможува поддршка на општините при селекција на најсоодветни мерки за 
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прилагодување во однос на енергија и намалување на емисиите во рамки на процеси на 
планирање. 

Без финансиски импликации 
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развојот за 2021 година 

 

1. Се објавува Заклучок за Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина 
Карпош од областа на развојот за 2021 година, донесен на шестата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
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Број: 11-1960/7                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година (Службен гласник на 
Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 
март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на развојот за 2021 година 
 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на развојот за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за развој на општината. 
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3. Овој 
заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/12                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                 Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1. “Подготовка на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 2021 – 2025” 
 

Оваа активност не беше реализирана, бидејќи се одлучи да се реализира од страна на 
новиот градоначалник кои би ја наследил општината во следните четири години, со цел 
да се вметнат и опфатат сите планови, проекти и програми кои би се реализирале во 
целокупниот четиригодишен мандат.  

2.  "Моја картичка – мој Карпош“ 
 

Поради Ковид пандемијата која се одрази негативно врз бизнис секторот, а посебно врз 
угостителските објекти кои во голем процент беа вклучени во проектот "Мој Карпош, 
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моја 
картичка", активноста за посета на сите фирми вклучени во овој проект и нивно 
повторно анкетирање за да се утврди реалната бројка на фирми кои би обезбедиле 
попуст на граѓаните на Карпош се одложи се додека не се утврди дека истите 
закрепнуваат од Ковид пандемијата. Од истите причини и мини ивентот кои 
планиравме да се оддржи за да означи една година од постоење на овој проект не се 
реализира.  
 

3. Крводарителска акција 
 

Краток опис: Секторот за Развој во соработка со Црвениот крст и Заводот за  
трансфузиологија оваа година организираше две крводарителски акции, едната во месец мај, а 
втората во октомври 2021 година.  

Како и секоја акција така и овие две започнаа две недели порано со информирање на сите 
досегашни крводарители и поставување на плакати со цел информирање на јавноста за 
оддржување на активноста.  

И двете крводарителски акција се одвиваа во спортската сала на ОУ Лазо Трповси во 
согласност со протоколите за КОВИД 19. И на двете крводарителски акции беа собрани над 100 
крвни единици.  

4. Членство во Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА 
 

Исто така поради пандемијата која го зафати целиот свет, фондовите кои беа достапни за 
користење од страна на АЛДА беа во голема мера намалени. Од тие причини одлучено беше по 
стивнување на пандемијата и делумно нормализирање на ситуацијата кон членството да се 
пристапи во 2022 година. 

 

  ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТ ЗА РАЗВОЈ ЗА 2020 
ГОДИНА 
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Р.Б Име на проектот Одобрен буџет 
1 Подготовка на Стратешки План за 

локален развој на Општина Карпош 2021 – 
2025 

500.000,00 

2  "Моја картичка – мој Карпош“ 100.000,00 
3  Крводарителска акција 0 
4 Членство во Европската асоцијација за 

локална демократија - АЛДА 
73.00,00 

 ВКУПНО 673.000,00 
 

Од планираните 673.000,00 денари, потрошени се 0 денари од буџетот на Општина Карпош. 
 
 
 
 

 Б) АКТИВНОСТИ НАДВОР ОД ПРОГРАМАТА НА СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ       
 

1. Промена на надворешна столарија во детската градинка "Мајски цвет" - Тафталиџе 1 
 
 
Краток опис на проектот: Во месец јуни Општина Карпош, преку Секторот за развој поднесе 
апликација до Влада на Република Северна Македонија од "Програмата за намалување на 
аерозагадувањето за 2021 година – енергетска ефикасност", за целосна реконструкција на детската 
градинка Мајски цвет вклучувајќи промена на надворешни и внатрешни врати и прозори  износ од 
6.442.797,00 денари.  
Поради Ковид 19, од страна на Владата ни беа  доделени само 2.104.282,00 денари и за таа цел, а по 
нивна препорака се одлучи овие средства да бидат наменети за промена на сите надворешни врати 
и прозори , со цел добивање на една целина на проектот. 
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2. Грант 
средства за набавка на комбиниран ровокопач - натоварувач за потребите на Општина 
Карпош 

Краток опис на проектот: Како резултат на успешната имплеметација на заемот добиен од страна 
на Светска банка- Програма за задолжување на општините МСИП 2, Општина Карпош во месец 
декември поднесе апликација за добивање на грант средства во вредност од 3.337.825,00 денари за 
набавка на комбиниран ровокопач/натоварувач. Апликацијата беше прифатена и беше склучен 
Договор за грант со Министерство за финансии и општината, при што пристапено е кон отварање 
на тендерка постапка и набавка на комуналното возило.  

Тендерската постапка завршува на 14.02.2022 година, а возилото се очекува да притигне не 
подоцна од 18 месеци од склучување на Договор со најповолниот економски  оператор и  по 
техничкиот прием ќе биде во владение на Општина Карпош. 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 

 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, донесен на шестата седница 
на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
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Број: 11-1960/8                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
уредување градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година (Службен гласник 
на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 
март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Карпош за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за уредување на градежно земјиште и 
комунални работи. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
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Број: 09-1764/13                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                   Бранко Ристов,с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
за реализација на Програмата  

за активностите на Општината Карпош  
во областа на уредувањето наградежно земјиште  

и комунални работи за 2021 година 
 
 

Р
Б УЗ ОПИС СУМА 
1 КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД   

1 

Кузман 
Јосифо
вски 
Питу 

Реконструкција на фекална канализација на  ул.“крак на Миле 
Поп Јорданов“ , Oпштина Карпош,  

708.466,0
0 

2 РЕКОНСТРУКЦИЈА/АСФАЛТИРАЊЕ   
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1 
Средно 
Нерези 

Санација-асфалтирање на улица “Крак од Козле 1“ – Средно 
Нерези, 491.879,00 

2 
Карпо
ш 3 

Санација-асфалтирање на крак од ул.“Драгиша Мишовиќ“,УЗ 
Карпош 944.861,00 

   
  
3 ПОПЛОЧУВАЊЕ 

1 
Тафтал
иџе 2 

Партерно уредување во близина на ул.“Московска“ кај пазарче 
Тафталиџе 2 

1.149.261,0
0 

2 

Санација и замена на оштетени плочи на платоа и плоштади на 
територија на Општина Карпош, ТЦ „Лептокарија“ – У.З. Карпош 
3 и Платото „Млечен Ресторан“ -У.З. „ Владо Тасевски“ 

1.000.000,
00  

   
4 УЧИЛИШТА/ СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА 

1 
Реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Владо Тасевски“ и 
ООУ „Лазо Трповски“ - Општина Карпош 

1.542.268,
00 

   
5  РЕКАПИТУЛАР   
  Поградежниактивности Сума 

1 КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД 
708.466,0

0 

2 РЕКОНСТРУКЦИЈА/АСФАЛТИРАЊЕ 
1.436.740,

00 

3 ПОПЛОЧУВАЊЕ 
 2.149.2

61,00 

4 УЧИЛИШТА/СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА 
1.542.268,

00 

  
 

ВКУПНО 
5.836.735,

00 
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 6 ОСТАНАТО   
  ИТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ   

1 

Реконструкција на санитарни јазли и инсталации за довод и 
одвод во основни училишта, градинки и други објекти во 
надлежност на Општина Карпош, сработено е во  

 М.З. Бардовци,  
 ООУ„Братство“,  
 ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, 
  ООУ „Владо Тасевски“ 

 
 

1.000.000,
00 

(сеуште 
активен 
договор) 

2 

Асфалтирањенаударнидупкинајавнисообраќајниповршини, 
сервисни и станбениулици, локалнипатишта и 
санациинапрекопинатериторијанаОпштинаКарпош 

 М.З. Бардовци ( улица „2“, ул.„4“,ул.„6“,ул.„18“ ул.„14’ 
 Раскрсница - пат кон Визбегово 
 Ул.„Багдатска“ 
 Ул.„Дрезденска“ 
 Ул.„Роберт Кох“ 
 Ул.„Бледски Договор“ 
 Ул.„Стогово“ 
 Ул.„Јуриј Гагарин“ – „Канцона“, „Македонска куќа“ (позади) 
 Ул.„Ловќенска 9“ 
 Ул.„Јан Хус“ – Трнодол 
 Ул.„Париска“- крак 
 Ул.„Козле 22“ 
 Ул.„Јуриј Гагарин“ бр.45 и 47 

5.500.000,
00 

3 

Итни интервенцииза санација на кровови на објекти во 
надлежност на Општина Карпош, 

 ЈУДГ „Орце Николов“, 
 ООУ„Лазо Трповски“,  
 ООУ„Аврам Писевски“  
 ООУ„Вера Циривири Трена“ 
 ЈУДГ „Мајски Цвет“ 
 ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, 

2.000.000,
00 

(сеуште 
активен 
договор) 
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 ЈУДГ „Распеана Младост“ – клон Виножито 

4 

Интервенции на оштетени улици, тротоари, колско пешачки 
патеки и пешачки патеки во зелена површина на територија на 
Општина Карпош 

 Ул.„Кленоец“ 
 Ул.„Козле“ бр.6 
 Паркинг на ул.„Бледски Договор“ 
 Пешачка патека покрај Библиотека Другарче 
 Тротоар и пешачка патека на ул.„Јуриј Гагарин“ 
 Поплочување на дел од ул.„Сливовска“ 
 Пешачка патека на ул.„Бранислав Нушиќ“ 
 Колско пешачка патека покрај ООУ „Братство“ 
 Улица во Средно Нерези – Козле 1 
 Ул.„Струма“ бр.1 
 Ул.„Драгиша Мишовиќ“ и Ул.„Никола Русински – пешачка 

патека 
 Санација на скалила во У.З. „Кузман Јосифовски Питу“ 
 Ул.„Шекспирова“ 
 Улица „Есперанто“ - паркинг 

4.000.000,
00 

5 

Итни интервенции на фекална и атмосферска канализација на 
територија на Општина Карпош 

 Шахта – ООУ„Аврам Писевски“ – Бардовци 
 Ул.„Варшавска“ бр.7 – фекална 

 канализација 
 Ул.„1506“ – Момин Поток – фекална канализација 
 ООУ „Јан Амос Коменски“ – фекална канализација 
 Ул.„Стогово“ – фекална канализација 
 Ул.„Милан Марковиќ“ – фекална канализација 
 Ул.„Париска“ – крак – атмосферска канализација 
 Ул.„Иван Аговски“ – атмосферска канализација 
 Ул.„Ристо Равановски“ – сливник 
 Ул.„Орце Николов“ - сливници 

2.500.000,
00 

(сеуште 
активен 
договор) 

7 ДРУГО 
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  1 

Одржувањенасообраќајници (собирни, сервисни, станбениулици 
и пешачкипатеки) 
натериторијанаОпштинаКарпошвозимскиусловизапериод 2020-
2021година 

 Улици во М.З. Бардовци 
  НаселбаТрнодол 
 Населба Жданец  
 Тафталиџе 1 и 2 
 Карпош 1,2 и 3 
 Улици во Козле и ул.„Ловќенска 1,9 и 4 
 Улици во М.З. Нерези 
 Улици во Влае 1 и Влае 2 

7.239.831,
00 

2 

Поставувањенахоризонтална и вертикалнасигнализација 
 Сообраќајни знаци во Горно Нерези 
 Ул.„Новопроектирана 4“ – Тафталиџе 1 
 Набавка и монтажа на сферни огледала во Средно и Горно 

Нерези 
 Хоризонтална сигнализација на Ул.„Новопроектирана 4“ – 

Тафталиџе 1 
 Собраќајни столбови на Ул.„Веселин Маслеша“, Ул.„Бранислав 

Нушиќ“                       Ул. „Њуделхиска“,  Ул.„Кораб“, Ул.„Јуриј 
Гагарин“, ООУ „Димо Хаџи Димов, Ул.„Миле Поп Јорданов“, 
Ул.„Новопроектирана 4“ – Тафталиџе 1 

 Ул.„Орце Николов“, Ул.„Дрезденска“ 
 Ул.„Руѓер Бошковиќ“, Ул.„Орце Николов“, Ул.„Никола 

Русински“,Ул.„Разловечко Востание“, Ул.„Волгоградска“, 
Ул.„Париска“, крак од Ул.„Драгиша Мишовиќ“ ( пред градинка 
„Орце Николов) 
 
 

650.000,0
0 

(сеуште 
активен 
договор) 
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ВКУПНО 28.726.56
6,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ИЗРАБОТКА НА ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 

Изработканаосновнипроектиза измена на режим на 
сообраќајнатериторијанаОпштинаКарпош 
 

500.000,0
0 

(сеуште 
активен 
договор) 

2 
Изработканатехничкадокументацијазапроектиодинфраструкту
разапотребитенаОпштинаКарпош 

1.400.000,
00 

3 
Изработка на техничка документација за објекти од 
високоградба за потребите на Општина Карпош 

3.000.000,
00 

(сеуште 
активен 
договор) 
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9  НАДЗОР 

1 

Вршењенаструченнадзорнад изградба и реконструкција на 
водоводни мрежи, фекални канализации, атмосферски 
канализации и топловодни мрежи 
натериторијанаОпштинаКарпош 

100.000,0
0 

(сеуште 
активен 
договор) 

2 

Вршењеструченнадзорнадизградба,реконструкција и 
одржувањеналокалнипатишта,сeрвисни и 
станбениулици,паркиралишта ,тротоари,патеки и 
пристапнирампинатериторијанаОпштинаКарпош 

100.000,0
0 

(сеуште 
активен 
договор) 

3 

Вршењенаструченнадзорнадреконструкцијанаосновниучилишта 
и реконструкција и 
изградбанаградинкинатериторијанаОпштинаКарпош 

100.000,0
0 

(сеуште 
активен 
договор) 

 4 
Вршење на стручен надзор над реконструкција на станбени 
објекти на територија на Општина Карпош 

100.000,0
0 

(сеуште 
активен 
договор) 

5 

Вршење на стручен надзор над изградба,реконструкција и 
одржување на партерно уредување,плоштади,платоа на 
територија на Општина Карпош 

100.000,0
0 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за усвојување Извештај за реализација на програмата за изградба, 
редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и 

локални патишта на подрчјето на Општина Карпош за 2021 година 
 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување Извештај за реализација на програмата за изградба, редовно 
и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта 
на подрчјето на Општина Карпош за 2021 година, донесен на шестата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
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Број: 11-1960/9                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
уредување градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година (Службен гласник 
на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 
март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за изградба, редовно и инвестиционо 

одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на 
подрчјето на Општина Карпош за 2021 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за изградба, редовно и инвестиционо 
одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрчјето на 
Општина Карпош за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за уредување на градежно земјиште и 
комуналби работи. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
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Број: 09-1764/14                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                 Бранко Ристов, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4,член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), член 190, член 
191,член 192 и член 193 од Деловникот на Советот на Општина Карпош (Службен гласник на 
Општина Карпош брпј 3/2006), а во врска со Програмата за активностите на Општина 
Карпош во областа на изградба,редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување 
на сервисни станбени улици и локални патишта во Општина Карпош за 2021 година, 
Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи, изготви 
 
ИЗВЕШТАЈ 
 
       ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА , РЕДОВНО И 
 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА  
 СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2021  ГОДИНА 
 
Ве известуваме дека согласно Програмата за уредување на градежно земјиште и комунални 
работи за 2021 година, Општина Карпош има добиено финансиски средства од ЈП ЗА ДРЖАВНИ 
ПАТИШТА во износ од 5.238.093,00 денари 
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А. За изградба 
на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 50% од 
вкупно одобрените средства, кои изнесуваат 2.619.047,00 денари 
 
Б.  За редовно и инвестиционо оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта се 
предвидуваат средства во висина од 30% од вкупно одобрените средства кои изнесуваат 1.571.428,00 
денари 
 
В.    За зимско оддржување се предвидуваат средства од висина 20% од вкупно одобрените средства 
кои изнесуваат 1.048.618,00 
 
 
Општина Карпош има потрошено финанскиски средства за 2021 година за следново 
 

 Зимска служба      1.047.618,00ден. 
 Крпење на ударни дупки   1.571.428,00ден. 
 Реконструкција и рехабилитација на        2.619.047,00ден. 

ул.“Новопроектирана улица 3“                                                                (крак помеѓу 
ул.“Прашка“ и                                                           бул.“Митрополит Теодосиј Гологанов“ )и  
крак од ул.„Козле 1“ – Средно Нерези 
     
        ----------------- 

Вкупно        5.238.093,00ден. 
 
 
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2021 година, донесен на шестата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

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



 
                        

                                   
                

 14 март 2022 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 5 
 

    51 
 
 
 
 
 
 

 
 
Број: 11-1960/10                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 5, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2021 година (Службен гласник на 
Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 
март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош 

од областа на културата за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на културата за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за дејности од јавен интерес – Одделение за 
кутура и спорт. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
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Број: 09-1764/15                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
Одделение за култура и спорт 

        
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

 

2021 ГОДИНА 
 

1. Карпошово Културно лето 2021 
 
Културно и забавно анимирање на граѓаните од Општина Карпош во текот на летните месеци.  
 
Од 26-ти до 28-ти август оваа година, Општина Карпош ја  реализираше традиционалната културна 
манифестација Културно лето Карпош. За реализација на оваа манифестација беа ангажирани 
домашни изведувачи и артисти кои импонираат со својот талент, музикалност и 
мултимедијалност. 
 
Тридневната културна манифестација ја   водеше нашиот познат актер, Игор Ангелов, а жителите 
на Општина Карпош  уживаа во звуците на македонската поп и рок 
музика, како и во програмата наменета за најмладите генерации 
предводена од детскиот фестивал „Поточиња“. 
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26.08 – Четврток на плоштадот „Делфина“: 
- 19:30 часот, настап на децата учесници на детскиот фестивал „Поточиња“, DJ Мартин, настап на 
Александар и Дац. 
 
27.08 – Петок на плато „Млечен“, вечер во знакот на поп музиката, добрата забава и песни за сите 
генерации. Вечерта започна со популарни маскоти од цртаните филмови и песни за најмаладите 
„DJ сет“, продолжи со DJ Баже и Антена 5, кој не потсети на некои од најобрите ретро песни и 
евергрини, како и концертот на Каролина Гочева. 
 
28.08 – Сабота на плато „Млечен“ е последната вечер,  преку детска програма, перформанс на 
јутуберот Стефан Лазаров и целовечерен концерт на Тамара Тодевска. 
 
 

 
 

  Деца од фестивалот Поточиња – Исплатено преку ПАП ПРОДУКЦИЈА 36.900,00 денари 
 Актерот Игор Ангелов и Благоја Мирковиќ (DJ Баже) - Исплатено 63.535,00 денари преку  

договори со авторска агенција АРТПЦК 
 Алекасандар Митевски и Драган Спасов Дац – Исплатено 73.567,00 денари преку договори со 

авторска агенција АРТПЦК 
 Концерт на Каролина Гочева – Исплатено 468.153,00 денари преку договори со авторска 

агенција АРТПЦК 
 Јутубер Стефан Лазаров – Исплатено 46.815,00 денари преку авторска агенција  АРТПЦК 
 Тамара Тодевска и Мартин Делимитов ( DJ ) Исплатено 341.083,00 денари преку авторска 

агенција  АРТПЦК 
 Диана Петровски Стефановски, за детски маскоти, Исплатено 12.261,00 денари преку 

авторска агенција  АРТПЦК 
 ЕВН ГРУП – струја за плато Млечен, Исплатено 10.363,00 денари 
 ЦЛС-ЕКВИПМЕНТ – аудио опрема за концертот на Тамара – Исплатено 12.390,00 денари  
 РСИ-Копи – сечење на пвц фолија за изработка на балони – Исплатено 10.620,00 денари  
 К енд Д – озвучување – Исплатено 303.990,00 денари  

 
Предвиденна финансиска рамка 1.750.000,00 денари. 
ИСПЛАТЕНО: 1.379.677,00 денари 
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2. Еднократна финансиска поддршка за културни активности 
 

Општина Карпош во своите програмски активности издвојува финансиска поддршка за проекти од 
културата преку кои се зголемува нивото на културна свест на граѓаните во општината. 

 Финансиски средства за поправка на инструмент на Сашо Кировски  Исплатено 30. 000, 00 
денари 

 Здружение на граѓани „Свет на Различни а Еднакви“ за издавање на инклузивна сликовница 
пристапна и за лица со оштетен вид  Исплатено 25.000,00 денари 

 ЗКМ „Блуз фамилија“ за Котон Блуз фестивал Исплатено 30.000,00 денари 
 

Предвидена финансиска рамка 150.000,00 денари. 
Потрошени средства 85.000,00 денари 
 

3. Регистар на уметници  
Мапирање и промовирање на уметници од Општина Карпош. 
Предвидена финансиска рамка 0 денари. 
Нереализирано. 

 
 

4. Библиотеки низ парковите 
Обезбедување на мобилна библиотека. 
Предвидена финансиска рамка 100.000,00 денари. 
Нереализирано. 

 
 

ЗАКЛУЧОК: 
 
 Одделението за култура и спорт ќе продолжи и во иднина да ги одржува и надградува 
програмските активности со кои ќе се подобри квалитетот на живеење на граѓаните во нашата 
општина .   
 
 
Изготвил: Тања Милошева 
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Одобрил: 
ПатрикПоповски 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2021 година 

 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите 
на Општина Карпош од областа на спортот за 2021 година, донесен на шестата седница на Советот 
на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
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Број: 11-1960/11
                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                              Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 6, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2021 година (Службен гласник на 
Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 
март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош 

од областа на спортот за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на спортот за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за дејности од јавен интерес – Одделение за 
кутура и спорт. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                



 
                        

                                   
                

 14 март 2022 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 5 
 

    57 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
Број: 09-1764/16                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
Одделение за култура и спорт 

        
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

ЗА  
 

2021 ГОДИНА 
 
 

Согласно со Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2021 
година, Одделението за култура и спорт во поголем дел ги реализираше  предвидените  
активности, некои во скратена форма од предвидената, заради новонастанатата состојба со COVID 
19 . 
 

1. Финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош 
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Доделување на финансиска поддршка на спортисти и рекреативци од Општина Карпош кои се 
занимаваат со спортско рекеративна активност, ке биде наменета за припреми, учество на 
домашни и меѓународни натпревари, организирање на разни спортски активности, турнири, 
спортски манифестации и за остварување и реализирање на предвидените и зацртаните спортски 
програми кои не се опфатени со оваа програма во висина до 30.000,00 денари. За таа цел, 
Градоначалникот на Општина Карпош формира Комисија за еднокртана финансиска поддршка. 
Оваа еднократна 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 цели: 

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

 

Очекувани резултати: 

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

Целна група: 

Сите индивидуални спортисти и рекреативци кои се занимаваат спортско рекреативна 
активност кои се регистрирани на подрачјето на Општина Карпош. 

Предвидена финансиска рамка: 

(850.000,00 денари) 

Реализирани финансиски средства: 

(765.500,00 денари) 

Реализатор: 

Општина Карпош  

2. Меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов – Сокол 
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Опис на 
активности: 

Турнир во мал фудбал (јуниори и сениори) 

Стратешки насоки и цели: 

Сеќавање на нашиот другар и сосед Оливер Соколов – Сокол 

Очекувани реултати: 

Малска дружба користејќи го спортот како алатка за зајкнување на врската помеѓу различни 
генерации. 

Целна група: 

Футсал фудбалски екипи (јуниори и сениори) 

 

 

Трошоци: 

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

Предвидена финансиска рамка: 

Сокол Јуниор Куп (400.000,00 денари) 

Сокол Куп 2021 (800.000,00 денари) 

Напомена: 

Поради настанатата ситуација со пандемијата COVID – 19, турнирот      Сокол Јуниор Куп 2021 беше 
одложен и средствата кои беа наменти за Сокол Јуниор Куп 2021 беа префрлени на К.К.ТФТ од 
Скопје како финансиска поддршка за реализација на проект прва кошаркарска лига. 

Сокол Куп 2021 исто така беше одложен поради настанатата ситуација со пандемијата COVID – 19, 
средствата кои беа наменти и префлени на здружението Оливер Соколов – Сокол, дел беа вратени 
на сметката на Општина Карпош дел беа оправдани со сметки и фактури за потрошените средства. 
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Предвидена финансиска рамка: 

Сокол Куп 2021 (800.000,00 денари) 

Реализирани финансиски средства: 

(328.343,00 денари) 

Вратени финансиски средства: 

(471.657,00 денари) 

3. Кошаркарски клуб ТФТ 
 
Опис на активности: 
 
Натпреварување во прва кошаркарска лига во организација на Кошаркарската федерација на 
Северна Македонија. 
 
Стратешки насоки и цели: 
Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на подобри спортски резултати на 
кошаркарскиот клуб ТФТ од Општина Карпош. 
 
Целна група:  
Кошаркари од кошаркарскиот клуб ТФТ. 
 
Трошоци: 
Изнајмување на сала за натпревари и сала за трениг. 
 
Предвидена финансиска рамка: 
(400.000,00 денари) 
 
Реализирани финансиски средства: 

(400.000,00 денари) 
 
Реализатор: 
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Општина 
Карпош  

 
4.Училишен спортски клуб Владо Тасевски – Скопје 
 
Опис на активности: 
Учество на светски училишни спортски игри во Белград, Р.Србија. 
 
Стратешки насоки и цели: 
Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на подобри спортски резултати и 
афирмирање на Општина Карпош и училишниот спорт. 
 
Очекувани резултати: 
Промовирање на општината на меѓународно ниво. 
 
Целна група: 
Училишен спортски клуб Владо Тасевски – Скопје  
 
Трошоци: 
Превоз, спортска опрема и сместување 
 
Предвидена финансиска рамка: 
(300.000,00 денари) 
 
Реализирани финансиски средства: 

(300.000,00 денари) 
 
Напомена: 

Финансиските средства наменети за Училишниот спортски клуб Владо Тасевски – Скопје, за 
учество на светски училишни спортски игри во Белград, Р.Србија беа обезбедени со пренамена од 
буџетот на одделение за спорт. 
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Реализатор: 

Општина Карпош  

Вкупно предвидена финансиска рамка во Програмата:  
(4.550.000,00 денари) 
 
Реализирани финансиски средства:    
(1.793.843,00 денари) 
                             
Останати финансиски средства:    
(2.756.157,00 денари)     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
ЗАКЛУЧОК: 
 
Поради настанатата ситуација со пандемијата COVID – 19, дел од проектните активности од 
програмата за спорт за 2021 година беа одложени. 
 
1.Училишни спортски игри Карпош 2021 
(Мал фудбал, кошарка, одбојка за девојчиња, шах, ракомет, пинг понг, атлетски крос и 
наградна домашна или меѓународна повеќеденвена спортска екскурзија). 

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

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на детска, социјална и здравствена заштита за 

2021 година 
 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите 
на Општина Карпош од областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година, 
донесен на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 
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2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/12                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и точка 9; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детска, социјална и здравствена 
заштита за 2021 година (Службен гласник на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина 
Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година. 
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2. 
Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за дејности од јавен интерес – Одделение за 
детска, социјална и здравствена заштита. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/17                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                 Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
Одделение за детска, социјална и здравствена заштита 

        
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

ЗА  
 

2021 ГОДИНА 
 
 

Согласно со Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита за 2021 година, Одделението за детска, социјална и 
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здравствена заштита во поголем дел ги реализираше  предвидените  активности, некои во 
скратена форма од предвидената, заради новонастанатата состојба со COVID 19 . 
 

4. Инклузија на деца од ромската популација во ЈОУДГ ,, Пролет“ 
 

Општина Карпош во соработка соработка со Министерството за труд и социјална политика 
веќе 17 години е партнер и успешно го спроведува овој проект. 

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

Преку воспитно - образовни програми кои што се реализираат за предучилишно 
воспитување и образование се вклучуваат децата од ромската популација. Во групите каде што 
престојуваат децата особено внимание се посветува на едукативно - социјалните активности.  

Целта на проектот е вклучување на сите деца од општината во воспитно образовниот 
процес, особено на децата од ромската популација, заради интегрирање во социјалниот живот, 
подготовка за вклучување во воспитно - образовниот процес, а намалување на девијантните појави.  

Заради пандемијата и пропишаните протоколи во 2021 година не се реализираше 
наведениот проект. 
 
 Предвидени финансиски средства за  

- превоз и  

 

 

- целосно подмирување на трошоците за згрижување на 15 деца вклучени во проектот 
,,Инклузија на деца роми‘‘ 

 Предвидени финансиски средства :  

          600 000, оо денари 

         Реализирани финансиски средства 

          ( Проектот не е реализиран ) 

 Реализатор: Општина Карпош 
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5. Одбележување на 3-ти Декември – Денот на лицата со попреченост под мотото ,,Сите 

сме исти, сподели среќа“ 
 

По повод 3 – ти Декември – Денот на лицата со попреченост, Општина Карпош секоја 
година го организира одбележувањето на овој Светски ден под мотото ,,Сите сме исти, 
сподели среќа“. 
Оваа година заради условите со пандемијата, Општина Карпош ги следеше препораките 
на Комисијата за заразни болести која забрани групирање на лица па затоа  согласно 
препораките,Градоначалникот во своојот кабинет оствари средба со претставници на оваа 
категорија на граѓани-жители на Општина Карпош. На средбата се говореше за 
секојдневните проблеми со кои се соочуваат лицата со попреченост и за евентуални 
решенија кои може да ги понуди општината. На 163 лица е доделена еднократна парична 
помош во висина од 3.000,оо денари средства планирани во буџетот на општината. 

 Предвидени финансиски средства :  

550 000, оо денари 

 Реализирани финансиски средства: 

543 333, оо денари 

Реализатор: Општина Карпош 

 
  3,,Советувалиште на жени и деца жртви на насилство и семејно   насилство “ – Национална 
мрежа против насилство врз жени и семејно насилство. 

 
Советувалиштето за жени и деца жртви на насилство и семејно насилство е отворено 

во Март 2020 година и е лоцирано на ул. Коста Кирков бр.5 - Центар Скопје. Раководено е 
од Националната Мрежа Против Насилство врз жени и семејно насилство и има 
ангажирано тим од даватели на услуги: социјален работник, психолог/психотерапевт и 
правен советник. Советувалиштето е физички одвоено од канцелариите на Мрежата 
кои се наоѓаат на истата локација, има посебен влез за да обезбеди анонимност и 
доверливост на корисниците кои го посетуваат.  

Во советувалиштето се обезбедуваат следните услуги: 
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- Советување за остварување социјални права со поддршка од социјален раотник 
- Психосоцијално и психолошко советување со психолог/психотерапевт. 
- Правна помош и поддршка од правник 
- Упатување и придружба до други институции и организации 
- Економско јакнење и менторство при вработување 
 Предвидени финансиски средства :  

                       200 000,оо денари 

 Реализирани финансиски средства: 

200  000,оо денари 
Реализатор : Национална мрежа против насилството врз жени и семејното 
насилство 
 

4.Посета на Геронтолошкиот завод 13 – ти Ноември, оддел    ,, Мајка Тереза“ – Злокуќани. 
   
 По повод одбележувањето на неделата на грижа за стари лица , претставници  од Одделението за 
детска, социјална и здравствена заштита ги посетија штитениците кои се сместени во домот за 
стари лица ,, Мајка Тереза ‘‘- Геронтолошки завод 13 Ноември. Средбата се одржа во дворот на 
установата со цел да бидат запазени протоколите за заштита од Ковид 19 

 

Во оваа пригода општината обезбеди пакети за лична употреба, наменети за 60-тина штитеници од 
домот. 

На средбата се разговараше за унапредување и подобрување на условите за престој на старите 
лица. 

Локалната самоуправа во континуитет се грижи за старите лица. 

 Предвидени финансиски средства :  
                       30 000,оо денари 

 Реализирани финансиски средства: 
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               30 000,оо 
денари. 
Реализатор : Општина Карпош 

 
5. Превентивна програма за работа со деца во градинки за      надминување на последиците од 
разводот на родителите. 
                       
Основната цел на проектот е превенција на ментално здравје на деца на разведени родители од 
најмала возраст преку сензибилизација и едукација на воспитувачи , негувателки и стручен тим во 
градинките за психо – социјална поддршка на деца за надминување на последиците од развод на 
родителите. 
Во обуката беа вклучени сите заинтересирани воспитувачи, негувателки ,членовите на стручните 
тимови од сите градинки во општина Карпош.Обуките беа одржани online , а беа опфатени 178 
едуканти,распоредени во 6 групи. 

 Предвидени финансиски средства :  

170 000,оо денари 

 Нереализирани финансиски средства: 

170 ,000,oo денари. 

Реализатор : Здружение на психотерапија и едукација ,,АМИГДАЛА‘‘ 
 
 
6. Обновување и унапредување на дидактички материјали во Јавните установи општински 
детски градинки 
 

 Целта на оваа програмска активност еповлекување на старите играчки и снабдување на 
градинките со нови дидактички материјали изработени од еко материјали. Со тоа се подобрува 
воспитно-образовната работа, подобрување на психо-физичкиот развој, стекнување на работни 
навики и чувство за развивање на одговорно однесување и поголема социјализација. 

 
 Предвидени финансиски средства:  

                       100 000, оо ден. 

 Реализирани финансиски средства: 
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100  000, оо ден. 
 

Реализатор : Општина Карпош 
( Постапката за реализација на активноста е во тек) 
 

7.Контрола и безбедност на храната во предучилишните установи  
 

  Систематски контроли за безбедност на храната преку теренски активности и контрола на 
бројот на оброците кои се приготвуваат во ЈОУДГ. Координација со персоналот во градинките, 
нивно доусовршување и решавање на проблеми од оваа област. 
      -   Нема финансиска рамка 
 

8.Членство на Општина Карпош во Европската агенција за хигиенско инженерство и дизајн 
(EHEDG) – Франкфурт, Германија. 
 

     Општина Карпош е прва институционална членка во Светот во оваа престижна 
организација веќе 11 години. Бенефитите од ова членство  општината ги чувствува во 
соработката преку претставниците на оваа организации во делот од организирање 
работилници, семинари, конгреси преку здобивање на знаења и следење на Европската 
законска регулатива. Објавувањето на трудови од областа на безбедност на храна и развој на 
предучилишните и училишните установи  придонесува афирмирање на општината во 
светски рамки. 

 
  Предвидени финансиски средства: 

   30 500, оо ден. 

  Реализирани финансиски средства: 

   30 500, оо ден. 

Реализатор : Европско тело за хигиенски инжинеринг и дизајн 

9.Информативни средби и меѓуопштинска соработка на општините на територија на Град 
Скопје за придобивките од членството од  EHEDG и контролата и безбедноста на храната. 

 Активноста не беше реализирана заради пандемијата на Ковид 19. 
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     10. Парична помош за лица/семејства во социјален ризик 
 
 Еднократна парична помош се доделува еднаш во годината на лица/ семејства во состојба 
на  социјален ризик,  лекување и елементарна непогода.  
 За остварување на право за ваков надоместок потребно е да се достави соодветна 
документација. Комисија составена од советници и вработени од општинска администрација ги 
разгледуваат барањата ( административните работници прават увид во домот на барателот)  и 
одлучуваат за висината на паричната помош.  
 Покрај паричната помош на граѓаниуте им се пружаат и други видови на поддршка и тоа: 
психо-социјална помош, упатување во соодветна институција и решавање на нивните проблеми 
кои што се во ингеренции на општината.  
 

 Предвидени финансиски средства: 

   3 360 000, оо ден. 

  Реализирани финансиски средства: 

  3 360  000,oo ден. 

                      Реализатор : Општина Карпош 
 
11. Парична помош за секое новородено - посвоено дете на територијата на Општина Карпош  

Еднократна парична помош во висина од 4.000.оо денари се доделува на секое 
новородено/посвоено дете согласно утврдените критериуми по програмата од 
одделението за детска, социјална и здравствена заштита.  

 Предвидени финансиски средства: 

   400 000, оо ден. 

  Реализирани финансиски средства: 

   192 000,оо ден. 

  Реализатор : Општина Карпош 

12. Хуманитарна акција – ,,Подај рака, донирај за својот сосед“ 
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По  повод Новогодишните и Божиќните празници  беше организирана 27-та по ред  хуманитарна акција под 
мотото “Подај рака,донирај за твојот сосед ‘‘ наменета за лица/семејства во социјален ризик.  
Во акцијата беа вклучени општинските детски градинки, училиштата од Општина Карпош и вреботените во 
општинската администација 
Граѓаните на Карпош заедно со локалната самоуправа собраа 140 пакети кои се поделени на семејства кои се 
наоѓаат во тешка материјална сосотојба, се со цел Новогодишните и Божиќните празници да ги поминат во 
што е можно подобра атмосфера. 
Полните пакети содржеа трајни производи како и средства за хигиена,но не беа заборавени и најмалите 
жители на кои им беа поделени новогодишни пакетчиња. 
Доделувањето на пакетите беше организирано на три пунктови и тоа во УЗ ,,Владо Тасевски ‘‘ , УЗ ,,Карпош 2 ‘‘ 
и УЗ ,, Влае 1 ‘‘ а се со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните заради близината на нивното место на 
живеење.   
На старите и изнемоштени граѓани , пакетите им  беа доставени до нивните  домови, од страна на 
претставници на Одделението за детска, социјална и здравствена заштита. 
Дел од пакетите беа донирани и на децата од мал групен  дом кој се наоѓа на територијата на Општина 
Карпош како и децата и младинците од СОС Детското село во населбите Влае и  Бардовци. 

 Предвидени финансиски средства: 

   100 000, оо ден. 

  Реализирани финансиски средства: 

    7434,оо ден. 

 
Реализатор: Општина Карпош 
 
Вкупно предвидена финансиска рамка во Програмата:     5 190 500,оо денари 
 
Реализирани финансиски средства:                                          4 633 267,oo денари 
Останати финансиски средства:                                                    557 233,оо денари 
 
 
 
ЗАКЛУЧОК: 
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 Покрај долгиот период на пандемијата од COVID 19 се направија максимални заложби да се 
реализира што поголем број од проектите предвидени во програмата за Детска, социјална и 
здравствена заштита за 2021 година. 
 Во тек на пандемијата се превземаа и многу активности кои се надвор од програмата 
повеќето во организирањето на затворањето и отворање на ЈУОДГ  ( заради пандемијата ), нивна 
дезинфекција (кујни, санитарни чворови, ентериерот, дидактичкиот материјал и друго.) и 
усогласување на протоколите за работа пропишани од Министерството за труд и социјална 
политика. 
Одделението за детска, социјална и здравствена заштита ќе продолжи и во иднина да ги планира и 
унапредува програмските и вонпрограмските активности со цел подобрување на квалитетот на 
живеење на ранливите групи на граѓани во нашата општина (најмладите, социјално-загрозените, 
болни лица, лица со попреченост, пензионери).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година 
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1. Се објавува Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година, донесен на шестата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/13                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година (Службен гласник 
на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 
март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на образованието за 2021 година 
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1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на образованието за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за дејности од јавен интерес – Одделение за 
образованието. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/18                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош  
од областа на образование за 2021 година 

 
Општината Карпош во дејноста образование, својата годишна програма ја реализираше како 
организатор и покровител на повеќе активности и манифестации кои се од јавен интерес за децата, 
младите и воопшто за граѓаните на Општината. 
Покрај предвидените активности од Програмата, во текот на јануари-декември 2021 година беа 
остварени и низа други активности кои сами по себе произлегоа како потреба за да се оствари 
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образовната, здравствената и воспитната компонента кај учениците во основните училишта на 
територија на Општина Карпош. 

 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ 
 НА ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 ЗА 2021 ГОДИНА 
 
 

1. Ужинки за ученици од општинските основни училишта 
 

Општина Карпош и во текот на 2021 година продолжи со обезбедување на ужинки за учениците од 
1 до 9 одделение од општинските основните училишта на територија на Општина Карпош, поради 
подобрување на квалитетот на живеење на жителите на Општината и поддршка на учениците и 
нивните родители. 
Oпштината субвенционира ужинки за ученици од 1 до 9 одделение во висина од 50% од месечниот 
надомест.  
Но, бидејќи во второто полугодие од учената 2020/2021 година учениците од 4 до 9 одделение 
следеа он-лајн настава, во периодот од јануари-мај 2021 година, ужинки имаа само учениците од 1 
до 3 одделение.  
Со почетокот на учебната 2021/2022 година започна настава со физичко присуство и за учениците 
од 1 до 9 одделение, па така во првото полугодие од учебната 2021/2022 година, односно во 
периодот од септември-декември 2021 година, ужинки беа обезбедени за учениците од 1 до 9 
одделение. 
Како добавувач на ужинките е во сите основни училишта на територија на Општина Карпош е 
избрана фирмата Ванила Фуд Доо. 
  

2. Превоз на учениците од општинските основни училишта   
 

Согласно член 73 став (1) од Законот за основно образование ученикот има право на организиран 
или бесплатен превоз ако местото на живеење е оддалечено најмалку два километри од 
најблиското основно училиште.   
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Општина 
Карпош обезбеди бесплатен превоз за 111 учениците од с.Злокуќани, кои што учат во ООУ„Аврам 
Писевски“, за 7 учениците од Кривидол, кои што учат во ООУ„Вера Циривири Трена“ и за 85 
учениците од Горно и Средно Нерези, кои што учат во ООУ „Братство“.  
 
 

3. Награди за полуматуранти - првенци на генерација 

Во еко-училницата во дворот на ООУ„Вера Циривири Трена“ ,на 14 јуни 2021 година, 
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, им додели пофалници на најдобрите 
ученици – првенци на генерација од сите општински основни училишта, како и парична награда од 
10.000 денари. 
Првенец на генерација избира секое училиште со формирање на комисија, која што го прави 
изборот на најдобриот ученик- првенец на генерација, според пропишани критериуми (успех, 
поведение, освоени награди, дипломи и сл.) 
Со паричната награда и пофалницата, што ги добиваат првенците на генерација,  Општината, како 
општествено одговорна институција, го стимулира напредокот кај учениците и ги мотивира за 
учество на натпревари, конкурси и изложби на државно и меѓународно ниво. 
 
Десетте најдобри полуматуранти – првенци на генерација во учебната 2020/2021 година се: 

1. Ана Младенова – ООУ„Војдан Чернодрински“ 
2. Бојана Кралевска - ООУ„Христијан Тодоровски Карпош“ 
3. Горазд Темелковски - ООУ„Јан Амос Коменски“ 
4. Дора Данилова – ООУ„Петар Поп Арсов“ 
5. Ива Шумковска – ООУ„Лазо Трповски“ 
6. Клара Накова – ООУ„Аврам Писевски“ 
7. Лука Митев – ООУ„Братство“ 
8. Максим Неделковски- ООУ„Вера Циривири Трена“ 
9. Маша Блажева – ООУ„Димо Хаџи Димов“ 
10. Петар Јаневски – ООУ „Владо Тасевски“ 

 
4. Одбележување на 1 септември – Прв училишен ден на учениците запишани во прво 

одделение  во  општинските основни училишта  
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На 1.9.2021 година, во сите десет основни училишта на територија на Општина Карпош започна 
новата учебна 2021/2022 година за вкупно 736 првачиња.  
Сите првачиња во согласност со протоколи и на отворен простор беа пречекани од страна на 
наставниот кадар на училиштата. 
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, беше присутен на приемот на првачиња во 
ООУ„Димо Хаџи Димов“, каде што ги поздрави првачињата и им посака топло добредојде, а на 
наставниот и стручниот кадар успешна учебна година. 
На секое прваче од страна на Општина Карпош му беше доделен подарок- ранче со училишен 
прибор,набавени од фирмата Папироти груп. 
 

5. Финансиска поддршка и парична помош на проекти од областа на образованието 
 

За проекти од областа на образованието Општината распиша Јавен оглас, по предходно добиена 
согласност од Советот на Општина Карпош. Право на аплицирање имаа физички лица, жители на 
Општина Карпош и правни лица, регистрирани за дејности кои ја опфаќаат дејноста образование 
во сите области. Огласот траеше цела година, до исцрпување на финансиските средства, со 
напомена проектите да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2021 година. 
Со финансиската помош што ја дава Општина Карпош се очекува подигнување на нивото за 
едукација и професионално усовршување и реализација на поддржаните проекти. 
Во Комисијата за избор на изготвувачи и реализатори на проекти од областа на образованието 
како претставници од општинската администрација беа Емилија Арсовска и Сања Ваневска, 
додека членови на Комисијата, именувани од Советот на Општина Карпош беа Билјана Костова и 
Даниела Штерјова. 
Комисијата констатираше  дека до Одделението за образование, се пристигнати вкупно единаесет 
(11) предлог-проекти по Јавен оглас објавен од Општина Карпош на ден 18.2.2021 година. По 
разгледувањето на сите пристигнати предлог-проекти, Комисијата за избор на изготвувачи и 
реализатори на проекти од областа на образованието,се одлучи да одобри шест (6) проекти и го 
констатираше следново, табеларно прикажано во Прилог бр.1.  
 
Прилог бр.1   
 

ПРЕДЛОГ - ПРОЕКТИ 
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 Архивски 
знак 

Име на проектот Побарани 
финансии 

Одобрени 
финансии 

ЗАБЕЛЕШКА 

1 53-1697/1 
4.3.2021 

Проект: 
 Детска ликовна 
колонија 
„Св.Пантелејмон“ 
Подносител: 
 Детски Ликовен центар  
 

50.000 ден. 50.000 ден. ОДОБРЕН 

2 53-2029/1 
18.3.2021 

Проект:  
Младите заедно во еко 
заштита 
Подносител: 
Здружение Импетус- 
Центар за интернет, 
развој и добро 
управување 
 

50.000 ден. 50.000 ден. ОДОБРЕН 

3 53-1409/1 
24.2.2021 

Проект: 
Еколошка Револуција во 
Општина Карпош 
Подносител: 
Фор Селект 
 

120.000 ден. 120.000 ден. ОДОБРЕН 

4 53-1828/1 
10.3.2021 

Проект: 
Фолклорна школа- Ајде 
да научиме да ги играме 
прекрасните 
македонски ора и сето 
тоа бесплатно 
Подносител: 
МКУД Цветан Димов 
 
 

50.000 ден. 50.000 ден. ОДОБРЕН 
 

 53-1556/1 Проект: 150.200 ден. 150.200 ден. ОДОБРЕН 
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5 2.3.2021 Инклузивно активен 
свет- Карпош 
Подносител: 
Такт- Здружение за 
унапредување на 
меѓусебна доверба 
 

 
6 

53-2137/1 
23.3.2021 

Проект: 
Хумана среќа- Проект 
за лична и колективна 
среќа 
Подносител: 
м-р Виолета Панев 
 

28.400 ден. 28.400 ден. ОДОБРЕН 

7 53-2137/1 
23.3.2021 

Проект: 
The future project 2021 
Подносител: 
м-р Виолета Панев 
 

35.000 ден. / ОДБИЕН 

8 53-2137/1 
23.3.2021 

Проект: 
Проект за климатски 
промени и животна 
средина 
Подносител: 
м-р Виолета Панев 
 

38.000 ден. / ОДБИЕН 

9 53-1770/1 
8.3.2021 

Проект: 
Развивање на 
емоционалната 
интелигенција кај 
наставниците и децата 
за време на пандемијата 
Ковид-19 
Подносител: 
Илина Чичевска 

71.400 ден. / ОДБИЕН 
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10 53-1521/1 

1.3.2021 
Проект: 
Одбележување на 
Денот на светското 
културно наследство 18 
Април „Нашата 
татковина е дом на 
соработка и меѓусебна 
толеранција“ 
Подносител: 
ООУ„Лазо Трповски“ 
 

29.800 ден. / ОДБИЕН 

11 53-1964/1 
16.3.2021 

Проект: 
Второ семејство 
Подносител: 
Поврзани- Здружение 
на граѓани за заштита 
на правата на децата 

122.011 ден. / ОДБИЕН 

 
 

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

 
Проектот „Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година“, како дел од Програмата 
општинско-корисна работа за 2020 година, а во соработка со УНДП и АВРСМ, продолжи и во 
второто полугодие од учебната 2020/2021 година, со  ангажирање на образовни и лични асистенти 
на ученици со попреченост во развојот. 
Вклучени беа десетте општински основни училишта, во кои беа ангажирани вкупно 29  стручни 
лица. Со цел да се реализира оваа активност и да бидат згрижени сите деца со попреченост во 
развојот, Општина Карпош ги обезбеди трошоците на 9 асистенти, додека останатите парични 
средства за 20 асистенти ги обезбеди УНДП.Општина Карпош ги исплаќа овие средства, како 
финансиско олеснување на образовните и личните асистенти, за поефикасно и навремено 
извршување на  нивните работни задачи, за крајните корисници, во овој случај децата со 
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попречености во развојот од основноте општински училишта на територијата на општина Карпош  
полесно да се вклучат  во воспитно-образовниот процес .   
Проектот „Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година“ беше реализиран од страна на 
Општина Карпош до 10 јуни 2021 година, бидејќи од септември 2021 година проектот беше 
превземен и реализиран од страна на МОН.  
 
 
 

7. Доделување на награди за  најдобар наставник / стручен соработник 
 
Општина Карпош континуирано ги мотивира, стимулира најдобрите наставници / стручни 
соработници и ги наградува. По повод 24 Мај - Ден на сесловенските просветители Свети Кирил и 
Методиј,  Општина Карпош објави јавен оглас за најдобар наставник/стручен соработник, вработен 
на неопределено работно време во  општинските основни училишта на територија на Општина 
Карпош.           
        Целокупната документација од кандидатот се доставуваше преку архивата до Одделението за 
образование, а потоа до Комисијата за спроведување на постапката за доделување награда за 
најдобар наставник/ стручен соработник на Општина Карпош, која е претходно ја  формираше 
Градоначалникот на Општина Карпош.  
Изборот на најдобриот наставник/стручен соработник го изврши Комисијата, составена од  7 
(седум) членови, од кои 5 (пет) членови беа од Советот на Општина Карпош и тоа:  
1. Наташа Пеливанова – Претседател на Советот на Општина Карпош 
2. Билјана Костова – член на Советот на Општина Карпош 
3. Зејнел Куч – член на Советот на Општина Карпош 
4. Даниела Штерјова -  член на Советот на Општина Карпош 
5. Предраг Станковски -  член на Советот на Општина Карпош  
 
 
Останатите 2 (двајца) членови беа од општинската администрација и тоа: 
1. Емилија Арсовска  
2. Тања Милошева  
 
Наградите беа наменети за најдобриот одделенски наставник, најдобриот предметен наставник и 
најдобриот стручен соработник. Секој од нив доби парична награда во висина од 10.000 денари .   
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Комисијата за спроведување на постапката за доделување награда за најдобар наставник/ 
стручен соработник на Општина Карпош, по разгледувањето на пристигнатите апликации го 
направи следниов избор: 
 

- Билјана Петрова, одделенски наставник во ООУ„Петар Поп Арсов“  
- Виолета Панев, предметен наставник по англиски јазик во ООУ„Владо Тасевски“ 
- Даниела Панајотова, стручен соработник- педагог во ООУ„Петар Поп Арсов“ 

 
 

8. Награди за  најдобро уреден ЕКО-училишен двор 
 
Со цел подигање на свеста на учениците, родителите и наставниците за важноста на животната 
средина и рециклирањето, како модел за заштита на животната средина, училиштата се 
натпреваруваа за најдобро уреден еко-училишен двор (катче или дел од дворот) .  
Општина Карпош во април 2021 година објави Конкурс за најдобро уреден ЕКО-училишен двор, а 
оценувањето се изврши во мај 2021 година.  
Оценувањето го изврши  Комисија  од 5 (пет) членови од Советот на Општина Карпош  формирана 
од Градоначалникот на Општина Карпош и тоа:  
1. Билјана Костова  
2. Филип Даскаловски 
3. Предрак Станковски  
4. Димитар Оровчанец    
5. Даниела Штерјова 
Претставници од општинската администрација беа Емилија Арсовска и Јованче Цветановски 
 
На Конкурсот учествуваа сите општински основни училишта на територија на Општина Карпош, а 
Комисијата откако ги посети еко-училишните дворови и катчиња и ги разгледа пристигнатите 
апликации, го направи следниов избор: 
  
- Прво место освои еко-училницата на ООУ„Димо Хаџи Димов“, на кое му беше доделена парична 
награда во износ од 50.000 денари. 
- Второто место го освои училницата на отворено во ООУ„Братство“, кое доби парична награда во 
износ од 30.000 денари 
- Трето место освои ООУ„Лазо Трповски“, кое доби парична награда од 20.000 денари  
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Беа доделени и пофалници на ООУ„Вера Циривири Трена“, ООУ„Христијан Тодоровски Карпош“ и 
ООУ„Петар Поп Арсов“. 

 
 

9. ИТ библиотечен фонд за општински основни училишта 
 
Општина Карпош преку јавна набавка обезбеди ИТ опрема (таблети) за училишните библиотеки, 
кои се на располагање на учениците од 4 одделение за користење на е-учебници. 
Набавката на овие таблети ја следи тенденцијата класичните форми на учебниците постепено да 
бидат заменети со дигитални верзии, кои им олеснуваат на наставниците да ја реализираат 
наставата, а на учениците да ги постигнат очекуваните резултати. 
Дигиталните учебници ја интегрираат ИКТ во наставата и со тоа ја осовременуваат наставата и 
може да вклучат секаков облик на аудитивни и визуелни материјали, вклучувајќи пишан и усно 
искажан текст, музика, анимации, фотографии и видеоснимки, а може да поврзуваат различни 
презентации.  
Набавени беа вкупно 100 таблети, за секое основно училиште по 10 таблети. 
 
 
 

НАПОМЕНА 
Стипендиите за талентирани ученици од општинските основни училишта, поради предизборниот 
период, не се реализираа во август 2021 година и за истите ќе се спроведе Јавен Оглас во 
јануари/февруари 2022 година. 
 
 
 
Поради светската пандемија со Ковид-19 и следењето на пропишаните Ковид-19 протоколи, од 
програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година не се 
реализираа следниве проекти: 

1. Есенски излет за ученици од 1-9 одделение 
2. Хорски натпревар меѓу училиштата 
3. Одбележување на роденденот на Oпштината 
4. Поддршка на ученици за учество на меѓународни натпревари  
5. Поддршка на ученици и ментори за учество на  натпревари на национално ниво  
6. Основање на општински хор  
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7. Центар за работа со талентирани ученици од основните училишта на Oпштина Карпош, 
Oпштина Кисела Вода и Oпштина Центар 
 

Од таа причина од страна на Советот на Општина Карпош беше донесена одлука, со која е 
направено пренаменување на предвидените финансиски средства на нереализираните проекти, со 
што овие финансиски средства беа искористени за набавката на ИТ библиотечен фонд за 
општинските основни училишта на територија на Општина Карпош. 
 
 
 
 

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

 
ЗАКЛУЧОК 
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за 
објавување Заклучок за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за 

активностите на Општина Карпош од областа на информатичка технологија за 2021 година 
 
 

1. Се објавува Заклучок за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите 
на Општина Карпош од областа на информатичка технологија за 2021 година, донесен на шестата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/14                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на информатичка технологија за 2021 година 
(Службен гласник на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата 
седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
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ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош 
од областа на информатичка технологија за 2021 година 

 
1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на информатичка технологија за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Одделение за информатичко комуникациска 
инфраструктура. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/19                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа член 36, став 1, точка 1 и член 62 од „Законот за локална самоуправа“ („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со Програмата за активностите на Општина 
Карпош од областа на информатичката технологија за 2021 година („Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр. 18/2017), Одделението за Геоинформациски систем (ГИС), изготви 
 

ИЗВЕШТАЈ  
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за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош 

од областа на информатичката технологија за 2021 година 
 

Вовед 
 
Одделението за информатичко-комуникациска инфраструктура и Одделението за 
геоинформациски систем (ГИС) кои се во рамките на Секторот за поддршка на Градоначалникот, со 
своите активности има за цел преку инсталација на одредени софтверски модулида придонесе 
доближување поблиску до граѓаните, како и да ја овозможи и олесни автоматската обработка на 
податоци на вработените во општината.  
Информатичкиот свет е во постојан подем и претставува сервис на општеството без кој едноставно 
не можеме да функционираме.  
Општина Карпош е во тек со развојот на информатичката технологија и од година во година се 
развива сè повеќе користејќи ги алатките на информатичката технологија. Општина Карпош е на 
самиот врв на ИТ-технологијата во локалната самоуправа, следејќи ги најновите трендови во ИТ-
технологијата. 
 
 
Реализирани активности 
 
Во согласност со донесената Програма за активностите на Општина Карпош од областа на 
информатичката технологија за 2021 година, Одделението за информатичко-комуникациска 
инфраструктура и Одделението за геоинформациски систем (ГИС) ги реализираше следните 
проектни активности: 
 

1. Годишно одржување и надградба на ИТ-системи  
- Електронско архивско и деловодно работење 

 
 
За потребите на Општина Карпош, во согласност со Законот за јавните набавки, е 
спроведена јавна набавка за превентивно и адаптивно одржување на електронската 
архива и е склучен договор со економски најповолниот понудувач во износ од 249.216,00 
ден.  
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- За потребите на Општина Карпош, во согласност со Законот за јавните набавки, е 
спроведена јавна набавка за надградба и одржување на постоечки ГИС и е склучен 
договор со економски најповолниот понудувач во износ од 1.150.000,00денари 

 
2. Набавка на лиценци за сервери, оперативни ситеми, антивирусни дефиниции 

-За потребите на Општина Карпош, во согласност со Законот за јавните набавки, е 
спроведена јавна набавка за набавка на софтвер за антивирус и е склучен договор со 
економски најповолниот понудувач во износ од 369.960,00 денари 

 
3. Годишно одржување на хардверските компоненти во ИТ-системот(сервисирање и 

одржување на принтери и плотери, резервни делови за хардвер). 
- За потребите на Општина Карпош, во согласност со Законот за јавните набавки, е 

спроведена јавна набавка за набавка на резервни делови за хардвер и софтвер и е 
склучен договор со економски најповолниот понудувач во износ од 700.000,00 денари 

- За потребите на Општина Карпош, во согласност со Законот за јавните набавки, е 
спроведена јавна набавка за изнајмување на фотокопири и е склучен договор со 
економски најповолниот понудувач во износ од 250.000,00 денари 

- За потребите на Општина Карпош, во согласност со Законот за јавните набавки, е 
спроведена јавна набавка за одржување на сервери хардверски и системски, односно 
превентивно и адапривно одржување на иститеи е склучен договор со економски 
најповолниот понудувач во износ од 350.000,00 денари 

- За потребите на Општина Карпош, во согласност со Законот за јавните набавки, е 
спроведена јавна набавка за одржување на систем за евиденција на работно време и 
видео, односно превентивно и адапривно одржување на иститеи е склучен договор со 
економски најповолниот понудувач во износ од 350.000,00 денари 
 

Вкупната предвидена финансиска рамка за Програмата за активностите на Општина Карпош 
од областа на информатичката технологија за 2021 година изнесува 4.200.000.00денари. Според 
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реализираните проектни активности се потрошени финансиски средства во износ од 
2.891.456,00 денари предвидени со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

 
 
 

 Одделение за ГИС 
 
Филип Мишевски 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и 

материјални добра за 2021 година 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите 
на Општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 
година, донесен на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 
година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/15                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на 
член 22, став 1, точка 10; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 
година (Службен гласник на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на 
шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина 

Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Одделение за заштита и спасување на граѓани и 
материјални добра. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/20                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                   Бранко Ристов, с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ 
за реализација на програмата за активностите на општина Карпош од областа на заштита и 

спасување на граѓаните и материјални добра од 01.01.2021 - 31.12.2021година 
 

  
Одделението за заштита и спасување во текот на 2021 година по Програмата за работа 

имаше предвидено и ги реализираше следните активности и тоа: 
 
1. Редовен сервис на противпожарни апарати, хидрантска мрежа и тоа во:  

-објектот на Општина Карпош сервисирани се 27 (дваесетиседум) противпожарни апарати,  
-урбаните-месните заедници сервисирани се 29 (дваесетидевет) противпожарен апарат,  
-надвозникот Влајко сервисирани се 8 (осум) противпожарни апарати,  
-десет основни училишта сервисирани се 150 (стоипедесет) противпожарни апарати и 
-четири детски градинки со 7 (седум) клонови сервисирани се 110 (стоидесет) противпожарни 

апарати.  
Набавени се нови 25 противпожарни апарати С-6 
-Позитивна страна 

 -перманентно одржување на апаратите за квалитетно и успешно справување во случај на 
појава на пожар. 

-Заклучок  
 -со редовно одржување на опремата за противпожарна заштита се зголемува квалитетот за 
безбедноста на децата и вработените. 
  -Редовен сервис на хидрантската мрежа и тоа во:  

-десет основни училишта беа сервисирани 70 (седумдесет) хидранти и 
-четири детски градинки со 7 (седум) клонови беа сервисирани 58 (педесетиосум) хидранти.  
-Позитивна страна 

 -перманентно одржување хидрантската мрежа за квалитетно и успешно справување во 
случај на појава на пожар. 

-Заклучок  
 -со редовно одржување на опремата се зголемува квалитетот за безбедноста на децата и 
вработените. 
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-Финансиски средства 
 -за реализација на сервисот и одржувањето според програмата беа предвидени  
350.000, 00 денари, за сервис на противпожарни апарати и сервис на хидрантска мрежа потрошени 
се 22.359,00 денари, останатите средства за ППЗ се во тек. 

 
2. Според програмата на Одделението за заштита и спасување за 2021 година се изврши редовна 
пролетна и есенска дератизација,дезинфекција и дезинскеција  во Општината, урбаните и месните 
заедници, во основните училишта и детските градинки, во која беа опфатени: 
 - во урбаните и месните заедници  беа опфатени околу 5000(петилјади) шахти; 

-10 (десет) Основни училишта на подрачјето на Општина Карпош со 280 (двестаиосумдесет) 
дератизирани места, 

-4 (четири) Детски градинки и 7 (седеум) клонови со 250 (двестаипедесет) дератизирани 
места и  

За дератизација беа употребени околу 15 000 (петнаесетилјади) мамци. 
-Позитивна страна 
-ефикасно уништување на штетни глодари и предизвикувачи на заразни болести. 
-превенција од епидемија од жолтица, Ковид 19 и други заразни болести 
-Заклучок 

 -со успешната реализација се подобрува квалитетот на здравјето и безбедноста на граѓаните 
и човековата околина. 
 -Финансиски средства 

 За пролетна и есенската дератизација се предвидени 900.000,00денари, искористени се 
733.000,00.  
 
3. . Редовен обука и вежбовни активности на затворени и отворени води за припадниците на 
Просторната единица за заштита и спасување на Општина Карпош во Центарот за обука на Црвен 
крст-Струга:  

-Обуката не е реализирана поради состојбата со пандемијата и препораките од 
Министерство за здравство и Комисијата за заразни болести.  
 -Финансиски средства 
 -за реализација на обуката и вежбовните активности со програмата беа предвидени        
250.000, 00 денари, и беа искористени 0 денари . 
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4.  Испитување на систем за громобранска заштита и реконструкција на систем за громобранска 
заштита. 
  
Позитивна страна  
 
 Заштита на луѓето и објектите при појава на природни непогоди односно заштита од електрични 
празнења 
Според програмата на Одделението за заштита и спасување за 2021 година се изврши целосна 
реконструкција на системот на громобранска инсталација на објектите на Општина карпош на 
ул.Стрезово бр.7 ( УЗ ПБК и УЗ КЈП и Клон нба ЈОУДГ Пролет – градинка Бумбарче- жолта барака). 
 
Финансиски средства 
 

- беа предвидени 250.000,00  и истеите беа целосно искористени 
 
5. Одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, 
системите за воздушно и водено грееење, огништата-котли за парно греење во објектите 
на основните училишта и детските градинки во надлежност на општината. 
 
-Позитивна страна 
 
-Безбедност на вработените, учениците децата во детските градинки од аспект на заштита 
од пожари 
Постојано одржување оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за 
воздушно и водено грееење, огништата-котли за парно греење заради заштита од појава на 
пожар. 
 

-Заклучок 
 -со успешната реализација се подобрил квалитетот на здравјето и безбедноста на граѓаните 
и човековата околина. 
 -Финансиски средства 
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-за реализација на Одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, 

системите за воздух, системите за воздушно и водено грееење, огништата-котли за парно 
греење според програмата беа предвидени 300.000,00 денари, средствата се целосно  искористени.  

 
6. Помагање со финансиски средства на доброволни противпожарни организации за 

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. 
 
Беа предвидени 50.000,00 денари и истите не беа искористени . 
 
7. Процена на штети од природни непогоди и други несреки  
Беа предвидени 350.000,00 денари.  

Немаше пријавено штети на подрачјето на Општина Карпош и не се реализирани 
средствата.  

 
 Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 

2.400.000,00, денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, од кои 
релизирани се 1.305.359.00 денари. 

 
 
 
                                                                       Раководител на одделение  

за заштита и спасување на граѓани и  
                    материјални добра 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа во 

Општината за 2021 година 
 
 

1. Се објавува Заклучокот за  усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа во Општината за 
2021 година, донесен на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 
година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/16                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 



 
                        

                                   
                

 14 март 2022 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 5 
 

    98 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа во Општината за 
2021 година (Службен гласник на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на 
шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош 

од областа на развојот на месната самоуправа во Општината за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на развојот на месната самоуправа во Општината за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Одделение за прашања од областа на месната 
самоуправа. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/21                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
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Извештај за реализација на програмата  за активностите на Општина Карпош 
од областа на  месната самоуправа за 2021 година 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 13,член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), член 190, член 
191,член 192 и член 193 од Деловникот на Советот на Општина Карпош (Службен гласник на 
Општина Карпош брпј 3/2006), а во врска со Програмата за активностите на Општина 
Карпош во областа на месната самоуправа за 2021` година, Одделението за месна 
самоуправа , изготви 
 
 

Извештај за реализација на програмата  за активностите на Општина Карпош 
од областа на  месната самоуправа за 2021 година 

 
Поради Ковид 19 пандемијата препораките и ограничувањата, поддршка и помош  во 
организацијата на манифестации кои што беа предвидени во програмата се 
редуцираа и дел се откажаа од реализација  во урбаните односно месните заедници во 
горе споменатиот период: 

 
1. Прослава на верскиот  празник Св. Атанасиј 
 

 Предвидени-Финансиска и логистичка  поддршка на  прославите за 
верскиот  празник Св.Атанасиј во  урбаните заедници Влае 1, Пецо 
Божиновски – Кочо и Злокуќани 
 

 Неализирани   140.00,00 денари,    
 

2. Прослава на верскиот  празник Велигден 
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 Предвидени-Финансиска и логистичка  поддршка на  прославита за 
верскиот  празник Велигден на целата територија  на Општина Карпош , по 
Урбани и Месни заедници; 
 

 Нереализирани 200.000,оо денари 
 

3. Прослава на верскиот  празник Ифтар 
 Предвидени-Финансиска и логистичка  поддршка на  прославита за 

верскиот  празник Ифтар на целата територија  на Општина Карпош, по 
Урбани и Месни заедници; 
 

 Нереализирани  180,000,00 денари 
 

4. Прослава на верскиот  празник Ѓурѓовден 
 

 Манифестацијата ,,Ѓурѓовден ‘‘ по повод најголемиот ромски празник 
Ѓурѓовден. 
 

 Предвидени-Финансиска и логистичкаа поддршка за Ѓурѓовден 
изнесуваше вкупно 120.000,00 денари. 
 

 Нереализирани 120.000,оо денари 
 

5. Прослава на верскиот  празник Св.Тројца 
 

 Предвидени-Финансиска и логистичкаа поддршка  за  Св.Тројца на 
05.06.2021 во месната заедница Бардовци не е реализирана  и изнесуваше 
вкупно 40.000,00 денари. 
 

  Нереализирани 40.000,оо денари 
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6. Прослава на верскиот празник Св Илија 
 

 Предвидени-Финансиска и логистичкаа поддршка  за  Св.Илија за 
02.08.2021 во Урбана заедница Нерези но не е реализирана  предвидена 
сума изнесуваше вкупно 40.000,00 денари.  
 

 Нереализирани 40.000,оо денари 
 

7. Прослава на верскиот празник Св Пантелејмон 
 

 Предвидени-Финансиска и логистичкаа поддршка Св.Пантејлемон за 
09.08.2021 во Урбана заедница Нерези не е реализирана  и предвидена сум 
вкупно 40.000,00 денари.  
 

 Нереализирани 40.000,оо денари 
 

8. Прослава на верскиот празник Св Архангел Михаил 
 

 Предвидени-Финансиска и логистичкаа поддршка во Урбана заедница не е 
реализирана  и предвидена сум вкупно 40.000,00 денари.  
 

 Нереализирани 40.000,оо денари 
 

9. Прослава на верскиот празник Св Јован. 
 

 Предвидени-Финансиска и логистичкаа поддршка Св.Јован  во Урбана 
заедница не е реализирана и предвидена сум вкупно 40.000,00 денари.  
 

 Нереализирани 40.000,оо денари 
 

10. Прослава на верскиот празник Голема Богородица 
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 Предвидени-Финансиска и логистичкаа поддршка во Урбана заедница не е 
реализирана и предвидена сум вкупно 40.000,00 денари.  
 

 Нереализирани 40.000,оо денари 
 
  13.Прослава на верскиот празник СВ.Сава 
 

Предвидена -Финансиска и логистичка поддршка за Св Сава за 27.01.20210 година  
изнесуваше 30.000,оо денари и е нереализирана.  
 
  Нереализирани 30.000,оо денари 
 
Од вкупно предвидените 910.000,оо денари за годишната програма на Одделението за 
месна самоуправа за горе наведениот период  се нереализирани 910.000,00 денари. 

Нереализирани  остануваат  910.000,оо денари 
 
 
 
         20.01.2022 година          Одделение за месна самоуправа 
                                                                                                    Александар Симоноски 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за 
одбележување на 45 годишнината од формирањето на Општина Карпош 

 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување Извештајот за реализација на програмата за одбележување 
на 45 годишнината од формирањето на Општина Карпош, донесен на шестата седница на Советот 
на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/17                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 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“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
одбележување на 45 годишнината од формирањето на Општина Карпош (Службен гласник на 
Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 
март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за одбележување на 45 годишнината 

од формирањето на Општина Карпош 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за одбележување на 45 годишнината од 
формирањето на Општина Карпош. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за поддршка на Градоначалник. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/22                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                   Бранко Ристов, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 13, член 36, став 1, точка 9 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 190, член 191, член 192 и 
член 193 од Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр. 3/2006), а во врска со Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
одбележување на 45 години од формирањето на Општина Карпош за 2021 година, Секторот за 
поддршка на Градоначалникот, изготви 

                                                     

ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА  
45-ГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ 

 

Општината Карпош е формирана на 3 ноември 1976 година со Законот за формирање на 
општините на Град Скопје и за утврдување на нивните подрачја („Службен весник на СРМ“ бр. 8/76). 

Според Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на одбележување на 45-
годишнината од формирањето на Општина Карпош се предвидоа бројни проектни активности, 
манифестации, настани и слично со цел достојно одбележување на годишнината од формирањето 
на Општина Карпош, нејзина афирмација и соработка со збратимени и пријателски општини. 

Согласно предвидените проектни активности од Програмата, во пресрет на 3 ноември – Денот на 
Општина Карпош се организираше традиционална крводарителска акција во која земаа учество 
заинтересираните граѓани и дел од општинската администрација на Карпош. Истата, локалната 
самоуправа ја организира во соработка со Општинската организација на Црвениот крст – Карпош и 
Институтот за трансфузиона медицина. Донираните единици крв се потребни за граѓаните кои се 
борат со различни болести, особено, во време на Ковид-пандемија. Настанот се одржа според 
препораките и мерките за спроведување со корона вирусот COVID-19. 

Поради Ковид-пандемијата другите предвидени културно-забавни, спортски, хуманитарни 
настани и разни манифестации не се реализираа во 2021 година со цел заштита на здравјето на 
популацијата и општеството воопшто.  
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 ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ВО ОБЛАСТА НА 
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 45-ГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА 

ОПШТИНА КАРПОШ 
Предвидени финансиски средства Потрошени финансиски средства 

 

3.000.000,00 денари 

/ 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во 

Општина Карпош за 2021 година 
 
 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 
2021 година, донесен на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 
година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/18                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 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“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во 
Општина Карпош за 2021 година (Службен гласник на Општина Карпош број 24/2020), Советот на 
Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош 

од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година. 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Координторот за еднакви можности меѓу жените и 
мажите во Општина Карпош за 2021 година 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/24                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                    Бранко Ристов, с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
За активностите на Општина Карпош 

Во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во општина Карпош за 2021 година 
 

Вовед 
 

 
  

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу 
жените и мажите во општина Карпош за 2021година имаше 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 предвиде работилници и советувања од повеќе области, како и конкретни 
проекти чие имплементирање требаше да придонесе за зголемување на нивото на јавната свест за 
потребата од еднаквите можности меѓу жените и мажите. 

Меѓутоа, ова е втора година година во која поради состојбата со пандемијата Пограматане 
можеше да се спроведе во целост, туку најголемиот дел од активностите се префрлени за оваа 2022 
година. Сепак, во соработка со надлежните институции во Република Северна Македонија, 
невладиниорганизации, како и здруженија на граѓани кои дејствуваат во сферата на правата на 
жените, успеавме да реализираме еден проект и да имаме поинтензивна соработка во сферата на 
родовите прашања со Заедницата на единици на локалнатасамоуправа-со ЗЕЛС, УНДП, UN 
Women,Акција „Здруженска“, ОБСЕ,ОЖС‘. 
 
 
 
I. Развојниприоритетиицели 
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Во 
текот на 2020/2021 година беше потпишан Меморандум за соработка со телото на ОН -  Un Women 
преку кој општина Карпош учествуваше на обуки на тема „Промоција на Родово одговорни 
политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна 
Македонија“ , дел од обуките се организираа со физичко присуство во Охрид и Струмица, а 
останатиот дел се одржаа на ZOOM платформата онлајн. 

 
 Општина Карпош оствари соработка и со невладиниот сектор, односно со   „ХЕРА - 
Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување “  и  социјалното претпријатие „Нега плус“ 
за изработка на Локален акционен план за вработување Ромки.  
 
 Со изработениот ЛАП (Локален акционен план за вработување на Ромки) општина Карпош 
аплицираше во Министерството за локална самоуправа за добивање на средства како дел од 
Програмата за активности за децентрализација, за поддршка на активности поврзани со 
подобрување на состојбата на ромската заедница, за кое Министерството имаше издвоено од 
буџетот 3 (три) милиони денари.  Од Министерството за локална самоуправа  ни беа одобрени и 
доделени 126.000 денари за активности поврзани за реализација на усвоениот Акциски план 
за подобрување на состојбата на Ромките во сферата на подготовка и настап на пазарот на 
трудот. 
 
 Што се однесува до Програмата за еднакви можности на жените и мажите во општина 
Карпош за 2021 година, од шест точки беше изреализирана само една точка, односно изработка на 
Локален акционен план за вработување Ромки,  иако за истата беше донесена Одлука за давање 
согласност за објавување на јавен оглас за доделување на финансиска поддршка и парична помош 
на проекти од областа на родовата еднаквост за физички, правни лица, граѓански здруженија и 
невладини организации за  2021 година, во април 2021 година.  

На јавно објавениот оглас, поради специфичната состојба на пандемија и незивесноста 
околу евентуалната реализација на проектите, врз основа на огласот не беше испратен ниту еден 
проект.Оттамурасположливитематеријалниифинансискисредства, 
предвиденисоБуџетотнаОпштинаКарпошвоизносод 600.000 денаринебеареализирани. 
 

1. ИзработканалокаленакционенпланзавработувањенаРомки. Планот е изработен и почна со 
реализација. 
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Наместо предвидените 100.000 ден. од Буџетот на Општина Карпош, добиен е грант од 
Министерцтвото за локална самоуправа во износ од 126.000 денари. 
2. Поддршка на жените кои останале без работа поради пандемијата од Ковид 19 
 
Предвидените 100.000 денари не се реализирани поради неприложување на проекти на јавен 
оглас. 
3. Факултативно воведување на ССО (Сеопфатно сексуално образование) во основните училишта 
(високи класови) 
 
Предвидените 100.000 денари не се реализирани поради неприложување на проект за ваква 
намена од  имплементаторите на овој проект. Нема импликации врз Буџетот  на Општина 
Карпош. 
4. Поддршка на еднородителски семејства 
 
Предвидените 60.000 денари не се реализирани поради неприложување на проекти на јавен 
оглас. 
5. Промовирање на креативните вредности на жената 
 
 
Предвидените 100.000 денари не се реализирани поради неприложување на проекти на јавен 
оглас. 
6. Локалнастратегијазародоваеднаквост 2021-2025 
 

Предвидените 140.000 денари не се реализирани бидејќи како повеќегодишен стратешки 
документ ќе треба да се изработи во рамки на политиката на новото раководство на 
локалната самоуправа. 
 

 
III. Финансирање 

Оваа програма немаше финансиски реперкусии врз општинскиот буџет. 
 
        Изработил: 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Заклучок за  усвојување Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на односи со јавноста за 2021 година 

 
 

1. Се објавува Заклучок за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на односи со јавноста за 2021 година, донесен на шестата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/19                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 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“ 5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на односи со јавноста за 2021 година (Службен 
гласник на Општина Карпош број 24/2020), Советот на Општина Карпош на шестата седница, 
одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за  усвојување Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош 

од областа на односи со јавноста за 2021 година 
 

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на односи со јавноста за 2021 година 
 
2. Примерок од заклучокот да се достави до Секторот за односи со јавноста и информации на 
граѓаните. 
 
3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош".                                                
            
 
 
Број: 09-1764/24                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За активностите на Општина Карпош 
Во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во општина Карпош за 2021 година 

 
 
Вовед 

 
  

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу 
жените и мажите во општина Карпош за 2021година имаше 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 предвиде работилници и советувања од повеќе области, како и конкретни 
проекти чие имплементирање требаше да придонесе за зголемување на нивото на јавната свест за 
потребата од еднаквите можности меѓу жените и мажите. 

Меѓутоа, ова е втора година година во која поради состојбата со пандемијата Пограматане 
можеше да се спроведе во целост, туку најголемиот дел од активностите се префрлени за оваа 2022 
година. Сепак, во соработка со надлежните институции во Република Северна Македонија, 
невладиниорганизации, како и здруженија на граѓани кои дејствуваат во сферата на правата на 
жените, успеавме да реализираме еден проект и да имаме поинтензивна соработка во сферата на 
родовите прашања со Заедницата на единици на локалнатасамоуправа-со ЗЕЛС, УНДП, UN 
Women,Акција „Здруженска“, ОБСЕ,ОЖС‘. 
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I. Развојниприоритетиицели 

 
Во текот на 2020/2021 година беше потпишан Меморандум за соработка со телото на ОН -  

Un Women преку кој општина Карпош учествуваше на обуки на тема „Промоција на Родово 
одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република  

Северна Македонија“ , дел од обуките се организираа со физичко присуство во Охрид и 
Струмица, а останатиот дел се одржаа на ZOOM платформата онлајн. 

 
 Општина Карпош оствари соработка и со невладиниот сектор, односно со   „ХЕРА - 
Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување “  и  социјалното претпријатие „Нега плус“ 
за изработка на Локален акционен план за вработување Ромки.  
 
 Со изработениот ЛАП (Локален акционен план за вработување на Ромки) општина Карпош 
аплицираше во Министерството за локална самоуправа за добивање на средства како дел од 
Програмата за активности за децентрализација, за поддршка на активности поврзани со 
подобрување на состојбата на ромската заедница, за кое Министерството имаше издвоено од 
буџетот 3 (три) милиони денари.  Од Министерството за локална самоуправа  ни беа одобрени и 
доделени 126.000 денари за активности поврзани за реализација на усвоениот Акциски план 
за подобрување на состојбата на Ромките во сферата на подготовка и настап на пазарот на 
трудот. 
 
 Што се однесува до Програмата за еднакви можности на жените и мажите во општина 
Карпош за 2021 година, од шест точки беше изреализирана само една точка, односно изработка на 
Локален акционен план за вработување Ромки,  иако за истата беше донесена Одлука за давање 
согласност за објавување на јавен оглас за доделување на финансиска поддршка и парична помош 
на проекти од областа на родовата еднаквост за физички, правни лица, граѓански здруженија и 
невладини организации за  2021 година, во април 2021 година.  

На јавно објавениот оглас, поради специфичната состојба на пандемија и незивесноста 
околу евентуалната реализација на проектите, врз основа на огласот не беше испратен ниту еден 
проект.Оттамурасположливитематеријалниифинансискисредства, 
предвиденисоБуџетотнаОпштинаКарпошвоизносод 600.000 денаринебеареализирани. 
 

1. ИзработканалокаленакционенпланзавработувањенаРомки. Планот е изработен и почна со 
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реализација. 
 
Наместо предвидените 100.000 ден. од Буџетот на Општина Карпош, добиен е грант од 
Министерцтвото за локална самоуправа во износ од 126.000 денари. 
2. Поддршка на жените кои останале без работа поради пандемијата од Ковид 19 
 
Предвидените 100.000 денари не се реализирани поради неприложување на проекти на јавен 
оглас. 
3. Факултативно воведување на ССО (Сеопфатно сексуално образование) во основните училишта 
(високи класови) 
 
Предвидените 100.000 денари не се реализирани поради неприложување на проект за ваква 
намена од  имплементаторите на овој проект. Нема импликации врз Буџетот  на Општина 
Карпош. 
4. Поддршка на еднородителски семејства 
 
Предвидените 60.000 денари не се реализирани поради неприложување на проекти на јавен 
оглас. 
5. Промовирање на креативните вредности на жената 
 
 
Предвидените 100.000 денари не се реализирани поради неприложување на проекти на јавен 
оглас. 
6. Локалнастратегијазародоваеднаквост 2021-2025 
 

Предвидените 140.000 денари не се реализирани бидејќи како повеќегодишен стратешки 
документ ќе треба да се изработи во рамки на политиката на новото раководство на 
локалната самоуправа. 
 

 
III. Финансирање 

Оваа програма немаше финансиски реперкусии врз општинскиот буџет. 
 
        Изработил: 

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

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Извештај за работата на Советот на Општина Карпош за 2021 година од 
01.01.2021 година до 31.12.2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Извештај за работата на Советот на Општина Карпош за 2021 година од 01.01.2021 
година до 31.12.2021 година, донесено на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана 
на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/20                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 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.5/2002) и Програмата за работа на Советот на Општина 
Карпош за 2021 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 2/2021), Советот на Општина 
Карпош, на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе                                                                                                            

 
ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Советот на Општина Карпош за 2021 година 
од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година  
 

СОСТАВ НА СОВЕТОТ 
                                
Советот на Општина Карпош согласно бројот на жители во општината брои 23 членови, во 
следниот состав: 
 
Членови на Советот од советничката група на СДСМ и коалицијата од јануари заклучно со 
октомври 2021: 
 

1. Наташа Пеливанова 
2. Димитар Оровчанец 
3. Филип Даскаловски 
4. Александар Анѓушев 
5. Билјана Костова 
6. Емилија Ризеска Спасова 
7. Владимир Кроневски 
8. Лиљана Трајаноска 
9. Владимир Станивуковиќ 
10. Зејнел Куч 
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11. Димитар Зимбаков 
12. Мики Филев 
13. Елена Антонијевиќ 
14. Бобан Ацевски 

 
 
 
Членови на Советот од советничката група на ВМРО и коалицијата: 
 

1. Сашо Лазаровски 
2. Тони Јаревски 
3. Даниела Штерјова 
4. Томи Кепевски 
5. Предраг Станковски 
6. Светлана Пандиловска 

 
Членови на Советничката група на ГРОМ: 

1. Добрила Андоновска 
2. Горан Михајлов 

 
Членови на ЛЕВИЦА: 

1. Бранко Ристов 
 

Составот на Советот на Општина Карпош заклучно со 63тата седница беше во предходно 
наведениот состав.  
 
Членови на Советот од советничката група на ГРОМ од ноември 2021 година: 
 

1. Зоран Краљевски 
2 Добрила Андоновска 
 

 
Членови на Советот од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата: 
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4. Роберт Вељановски 
5. Марјан Стефановски 
6. Адријана Јакимовска Панчевска 
7. Александар Илиески 
8. Давор Грче 
9. Благица Цветановска 
10. Христо Саракинов 

 
Членови на Советничката група на СДСМ и колалицијата: 

11. Марин Докузовски 
12. Виолета Куновска 
13. Гордана Ивановски Велковска 
14. Наталија Спировска 
15. Јахји Мемедов 
16. Владимир Бислимовски 
17. Александра Антевска 
18. Дејан Лазаревски 

 
Членови на советничката група ЛЕВИЦА: 

19. Мартин Димоски 
20. Бранко Ристов 
21. Ивана Стоименовска 
22. Славко Митевски 

 
Членови на советничката група Независни за Карпош: 
 

23. Невена Георгиевска 
24. Татјана Стојановска 
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2021 година 
Одделението за организација и поддршка на работтата на Советот изготви статистички приказ за 
работата на Советот на Општина Карпош за 2021 година (од 01.01.2021 до 31.12.2021). 
 
Извештајот содржи податоци за одржаните седници на Советот на Општина Карпош за 2021 
година, како и за видот и бројот на усвоените акти од страна на Советот. 
 
Во 2021 година, Советот на Општина Карпош оддржа вкупно 13 седници, од кои 12 редовни седници 
и  1 (една) вонредна седница. 
 
Табела 1 
 
Распоредот на седници анализирано по месеци 
Службени гласници издадени по одржани седници вкупно 13 
 
 Месец Бр. седница Датум на 

оддржување 
Број на 
гласник 

1 Јануари  52 29.01.2021 година 2/2021 
2 Февруари 53 08.02.2021 година 3/2021 
3 Март 54 03.03.2021 година 5/2021 
4 Април 55 09.04.2021 година 7/2021 
5 Мај 56 06.05.2021 година 8/2021 
6 Јуни 57 08.06..2021 година 9/2021 
7 Јули  58 15.07.2021 година 10/2021 
8 Јули 59-вонредна 19.07.2020 година 11/2021 
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9 Август  60 30.08.2021 година 13/2021 
10 Септември  61 16.09.2021 година 15/2021 
11 Ноември 1 конститутивна 12.11.2021 година 21/2021 
12 Декември 2 09.12 и 13.12.2021 22/2021 
13 Декември 3 30.12.2021 година 23/2021 
 
Во 2021 година (јануари-декември), Општина Карпош издаде вкупно 24 Службени гласници. 
 
 
Табела 2 
Издадени Службени гласници надвор од одржани седници . 
  
 датум Објавени прописи Бр.гласник 
 
1 

 
11.01.2021 

 
ЈУОДГ Распеана Младост Скопје  

 
1/2021 

 
2. 

 
26.02.2021 

 
Статут на Општина Карпош-пречистен текст 

 
4/2021 
 
 

 
3.  

 
05.03.2021 

 
ООУ Владо Тасевски Општина Карпош Скопје 
 

 
6/2021 
 

 
4. 

 
23.07.2021 

 
ООУ Владо Тасевски Општина Карпош Скопје 

 
12/2021 
 

 
5. 

 
15.09.2021 

 
ЈУОДГ Мајски Цвет Општина Карпош Скопје 

  
14/2021 
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6. 

 
24.09.2021 

 
ОИК Карпош 
 

 
16/2021 

 
7. 

 
27.09.2021 

 
ОИК 

 
17/2021 

 
8. 

 
15.10.2021 

 
ОИК 

 
20/2021 

 
 
ДОНЕСЕНИ АКТИ 
Во 2021 година Советот усвои вкупно 316 акти, од кои: 
 
Табела 3 
 
АКТИ БРОЈ 
Одлуки 144 
Решенија 58 
Програми 32 
Заклучоци 60 
Мислења 5 
Годишен Извештај 1 
Завршна сметка 1 
Акционен план 1 
План 1 
Локален акционен план 1 
Деловник 1 
План програми за развој 2 
Детален урбанистички план 1 
Буџет 1 
Буџетски календар 1 
Службени белешки 6 
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Број: 09-1764/25                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Завршна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 
 
 

1. Се објавува Завршна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, донесена на шестата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/21                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002), член 33 и член 34 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 
244/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), Советот на 
Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе  
 

ЗАВРШНА СМЕТКА 

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА  2021 ГОДИНА 

Член 1 
Завршната сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година се состои од:   

                                       БУЏЕТ           ЗАВРШНА СМЕТКА 
  I. ВКУПНИ ПРИХОДИ                                                 1.245.763.000               1.012.301.038 

Даночни приходи        628.470.000    490.269.987 

Неданочни приходи 65.188.000 41.637.175 

Капитални приходи 16.300.000 13.257.520 

Приходи од дотации 433.785.000 426.468.307 

Приходи од трансфери 46.488.000 28.659.615 

Приходи од донации 55.532.000     12.008.434 

                     II. ВКУПНИ РАСХОДИ                                                     1.232.163.000                   991.215.896 
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Утврдени намени                                                             1.232.013.000                  991.215.896    

Резерви 150.000 0 

                    III.  ДЕФИЦИТ                                                       13.600.000                       21.085.142 

 
                    IV. ФИНАНСИРАЊЕ                                      9.815.000      -25.097.963 

  Прилив 40.515.000  5.544.106 

  Домашни задолжувања                 17.100.000 0     

  Приливи од странски заем  0                                              0 

Депозит 23.415.000                          5.544.106  

Одлив 30.700.000 30.642.069 

  Отплата на главница 30.700.000 30.642.069 

 
 

Член 2 

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови и расходите и одливите по основно 

намени се искажуваат во Билансите приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на општина 

Карпош. 
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Член 3 

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Карпош за 2021 година се 

прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки. 

 

Член 4 

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Карпош за 2021 година се објавува во 

Службениот гласник на општина Карпош. 

 

 
 

Број: 09-1764/26                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 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 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за именување на претседател и членови на Комисијата за изработка 
на Програмата за работа на Советот за 2022 година 

 
 
 

1. Се објавува Решение за именување на претседател и членови на Комисијата за изработка на 
Програмата за работа на Советот за 2022 година, донесено на шестата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
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Број: 11-1960/22                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002) и член 39, став 3 од Статутот 
на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“(„Службен гласник на Општина 
Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), а во врска со член 137 од Деловникот за 
работа на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), Советот 
на Општина Карпош, на шестата седница одржана на 11 март 2022 година, донесе   
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на претседател и членови на Комисијата за изработка на Програмата за работа 

на Советот за 2022 година 
 
 
1. Заради изработка на Програмата на Советот на Општина Карпош за 2022 година се формира  
Комисија во следниот состав: 
 

Претседател  Александра Антевска 
Членови   Роберт Вељановски 

Бранко Ристов 
Добрила Андоновска и 
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Татјана Стојановска 
 

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

 
 
 

Број: 09-1764/27                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Програма 
за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година 

 
 
 

1. Се објавува Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година, донесена на 
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
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Број: 11-1960/23                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 137, член 138 и член 140 од Деловникот за работа на 
Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), Советот на 
Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година 

 
Советот на Општина Карпош Годишната програма за работа на Советот на Општина Карпош за 
2022 година ја донесува врз основа на позитивните законски прописи со кои се регулираат 
надлежностите на работата на Советот, како и врз основа на Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021) и 
Деловникот за работа на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.3/2006). 
Во годишната програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година се внесени 
предлозите кои се дадени од страна на членовите на Комисијата за изработка на оваа Програма, 
Градоначалникот на Општина Карпош, општинската администрација, Јавните установи 
општински детски градинки од територијата на Општина Карпош, Општинските основни 
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училишта од територијата на Општина Карпош и Полициската станица од општа надлежност-
Карпош. 
Во Годишната Програма за работа на Советот на Општина Карпош можат да бидат внесени и 
предлози дадени од страна на здруженија на граѓани, како и од страна на  други заинтересирани 
субјекти. 
Во Годишната Програма за работа на Советот на Општина Карпош се наведени називите на 
одлуките и другите општи акти и прашања и теми што ќе ги разгледува Советот на своите седници, 
субјектите кои се задолжени за нивно изготвување, предлагачот на актите и другите документи, 
како и роковите кога тие документи треба да се разгледаат и донесат. 
Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година е отворена и може да се 
менува и дополнува во зависност од актуелноста на прашањата кои што ќе бидат предложени за 
разгледување, на начин и постапка како што е донесена. 
 
I.  

1. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2020 ГОДИНА – ЧЕТВРТИ КВАТРАЛ (01.01.2021 
година-31.12.2021 година)  

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања  
РОК: втора половина на јануари/прва половина на февруари 2022 година 
  

2. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за уредување на градежно земјиште и комунални работи 
РОК: јануари 2021 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

3.  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА 

  
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за просторно и урбанистичко планирање 
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РОК: јануари 
2021 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

4. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТАТА НА СЕКТОР 
ИНСПЕКТОРАТ ПРИ ОПШТИНА КАРПОШ ОД 01.01.2021-31.12.2021 ГОДИНА 
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ, СО КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТАТА НА СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ ПРИ ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 
2021 ГОДИНА  

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор Инспекторат 
РОК: 31.03.2022 година 
 

5. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ОД ОБЛАСТА НА 
ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор Развој 
РОК: јануари 2022 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

6. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ОД ОБЛАСТА НА 
ЕКОЛОГИЈАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за заштита на животната средина и природата 
РОК: јануари 2021 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

7. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА 
ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКАТА, СОЦИЈАЛНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за јавни дејности – Одделение за социјална, детска и здравствена 
заштита 
РОК: јануари 2022 година/прва половина на февруари 2022 година 
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8. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА 

ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2021 ГОДИНА 
  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за јавни дејности-Одделение за образование 
РОК: јануари 2021 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

9. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА 
ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за спорт и култура 
РОК: јануари 2022 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

10. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА 
ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Комисијата за култура  
РОК: јануари 2022 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

11. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
45-ГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ   

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на работа на градоначалникот на Општина Карпош 
РОК: јануари 2022 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

12. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТИТЕ ВО ОДНОС НА ЈАВНАТА 
БЕЗБЕДНОСТ И БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ПОЛИЦИСКАТА СТАНИЦА ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ-КАРПОШ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ И ИЗГОТВУВАЧ: 
Полициска станица од општа надлежност Карпош 
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РОК: јануари 
2022 година 
 

13. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА 
РАЗВОЈОТ НА МЕСНАТА САМОУПРАВА ВО ОПШТИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош  
ИЗГОТВУВАЧ:Сектор за поддршка на работата на 
Градоначалник 
РОК: јануари 2022 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

14. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА  
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ И МАТЕРИЈЛАНИ ДОБРА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош  
ИЗГОТВУВАЧ:Сектор за поддршка на работата на 
Градоначалник 
РОК: јануари 2022 година/прва половина на февруари 2022 година 
 

15. ОДЛУКА ЗА ОТПИС НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ПО ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС ЗА 2021 
ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК: јануари 2022 година/февруари 2022 година 
 

16. ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ 
КЛУБОВИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ:Сектор за спорт и култура   

- Одделение за спорт 
РОК: јануари 2022 година/февруари 2022 година 
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17. ПРОРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА 2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за изработка на програма за работа на Советот на Општина Карпош за 
2022 година 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 
РОК:  јануари 2022/февруари 2022 година 
 

18. ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2021 ГОДИНА  
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК:  февруари 2022/март 2022 година 
  

19. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК: февруари/март 2022 година 
 

20. БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2022 ГОДИНА  
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК: декември 2022 година 
 

21. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2022 ГОДИНА – ПРВ КВАТРАЛ (01.01.2022 година-
31.03.2022 година)  

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања  
РОК: април 2022 година 
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22. ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА-НАГРАДИ НА 10 УЧЕНИЦИ 
ПРВЕНЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА ВО ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ОПШТИНА 
КАРПОШ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за култура и образобание 
Одделение за образование 
РОК: мај/јуни 2022 година 
 

23. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2022 ГОДИНА – ВТОР КВАТРАЛ (01.04.2022 
година-30.06.2022 година)  

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања  
РОК: јули 2022 година 
 

24. МИСЛЕЊА НА ПРОГРАМИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИ НА ОПШТИНСКИТЕ 
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ И ИЗГОТВУВАЧ 
Општинските основни училишта 
РОК: август 2022 година 
 

25. ЗАКЛУЧОЦИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА 
ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 
2021-2022 ГОДИНА  

 
ПРЕДЛАГАЧ И ИЗГОТВУВАЧ 
Општинските Основни Училишта 
РОК: септември 2022 година 
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26. ЗАКЛУЧОЦИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТАТА НА 
ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 
2021-2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ И ИЗГОТВУВАЧ 
Општинските основни училишта 
РОК: септември 2022 година 
 

27. ЗАКЛУЧОЦИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ЈАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ОПШТИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
КАРПОШ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ И ИЗГОТВУВАЧ 
Јавните Установи Општинските Детски Градинки 
РОК: септември 2022 година 
 

28. ЗАКЛУЧОЦИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТАТА НА ЈАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ОПШТИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
КАРПОШ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ И ИЗГОТВУВАЧ 
Јавните установи општинските детски градинки 
РОК: септември 2022 година 
 

29. ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2022 ГОДИНА – ТРЕТ КВАТРАЛ (01.07.2022 
година-30.09.2022 година)  

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања  
РОК: октомври 2022 година 
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30. ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ОД 
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА УЧЕБНАТА 
2021-2022 ГОДИНА 
 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен интерес 
Одделение за образование  
РОК: октомври 2022 година 
 

31. ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА НА СПОРТИСТИ-
ПОЕДИНЦИ ВО СФЕРАТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ ОД ОПШТИНА 
КАРПОШ-СКОПЈЕ ЗА 2021-2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за култура и спорт 
Одделение за спорт  
РОК: октомври 2022 година 
 

32. РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2022 ГОДИНА 
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК: Во текот на 2022 година 
најдоцна до 30 ноември 2022 година 
 

33. ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2023 ГОДИНА 
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за урбанистичко и  
просторно планирање 
РОК: декември 2022 година 
 

34. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ВО ОБЛАСТА НА 
ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 2023 ГОДИНА 
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ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за информатичка технологија  
РОК: декември 2022 година 
 

35. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ МЕЃУ 
МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ ВО ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Комисија за еднакви можности меѓу  
жените и мажите 
РОК: декември 2022 година 
 

36. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКАТА, 
СОЦИЈАЛНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА 2023 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за јавни дејности – Одделение 
 
за социјална, детска и здравствена заштита 
РОК: декември 2022 година 
 

37. ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА СПОРТ ЗА 2023 ГОДИНА 
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за спорт и култура 

- Одделение за спорт 
РОК: декември 2022 година 
 

38. ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА ЗА 2023 ГОДИНА 
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за заштита на животната  
средина и природата 
РОК: декември 2022 година 
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39. ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2023 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен интерес 

- Одделение за образование 
РОК: декември 2022 година 
 

40. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА РАЗВОЈ НА 
ОПШТИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА 

  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор развој 
РОК: декември 2022 година 
 

41. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА 
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОТ ЗА 2023 
ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за заштита на животната  
средина и природата 
РОК: декември 2022 година 
 

42. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ВО 
РАЗВОЈОТ И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА МЕСНАТА САМОУПРАВА ЗА 2023 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на работата на  
Градоначалникот – Одделение за развој и  
унапредување на месната самоуправа 
РОК: декември 2022 година 
 

43. ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 46-ГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА 
ОПШТИНА КАРПОШ  
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ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка  на работата на  
Градоначалникот  
РОК: декември 2022 година 
 

44. ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА ЗА 
2023 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за поддршка на работата на Градоначалникот – Одделение за заштита и 
спасување на граѓани 
РОК: декември 2022 година 
 

45. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДДРЖУВАЊЕ И ЗИМСКО 
ОДДРЖУВАЊЕ НА СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за уредување на градежно 
 земјиште и комунални работи  
РОК: декември 20212година 
 

46. ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за уредување на градежно 
 земјиште и комунални работи  
РОК: декември 2022 година 
 
 

47. БУЏЕТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА 
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
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ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК: декември 2022 година 
 

48. ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА 
 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК: декември 2022 година 
 
 

49. ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ ЗА 2023 ГОДИНА 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања 
РОК: декември 2022 година 
 

50. ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП ОД ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНА КАРПОШ ПО ПОВОД 3-ТИ ДЕКЕМВРИ – ДЕНОТ НА ЛИЦАТА СО 
ХЕНДИКЕП ЗА 2022 ГОДИНА 

 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за дејности од јавен интерес 
                           -одделение за социјална  
                             детска и здравствена заштита 
РОК: октомври 2022 година 
 

III. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ  

 
1. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 01 - СРЕДНО НЕРЕЗИ, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 
2. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, БЛОК 01, ОПШТИНА 

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

6. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03 – ТРН ДОЛ, БЛОК 5, ОПШТИНА 
КАРПОШ - СКОПЈЕ 

7. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 02, ПОТЕГ ПОМЕЃУ ЖДАНЕЦ И 
НЕРЕЗИ, ЛОКАЛИТЕТИ А, Б И В, ОПШТИНА КАРПОШ-СКОПЈЕ 

8. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З02, БЛОК З02.02, ОПШТИНА 
КАРПОШ, СКОПЈЕ 

9. ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З09, БЛОК 10, ОПШТИНА КАРПОШ 
10. ДУП ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БЛОК 18 ВО ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 09, 

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

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

12. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 02, ОПШТИНА 
КАРПОШ, СКОПЈЕ 

13. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 5, ОПШТИНА КАРПОШ, 
СКОПЈЕ 

14. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 6, ОПШТИНА КАРПОШ, 
СКОПЈЕ 

15. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З06, БЛОК 08, ОПШТИНА 
КАРПОШ, СКОПЈЕ 

16. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 06, БЛОК 11, ОПШТИНА 
КАРПОШ, СКОПЈЕ 

17. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 07, БЛОК 01, ОПШТИНА 
КАРПОШ  

18. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 07 , БЛОК 3, ОПШТИНА 
КАРПОШ, СКОПЈЕ   

19. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 19, ОПШТИНА КАРПОШ 
20. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 26 БЛОК 01, ОПШТИНА 

КАРПОШ, СКОПЈЕ 
21. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ26, БЛОК СЗ 26.05, ОПШТИНА 

КАРПОШ – СКОПЈЕ 
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22. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 03, БЛОК 06, ОПШТИНА ЧАИР, ОПШТИНА КАРПОШ – 
СКОПЈЕ 

23. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК 03, ОПШТИНА 
КАРПОШ (ПО НОВ РПЧ) 

24. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК ССЗ 01.04, ОПШТИНА 
КАРПОШ, СКОПЈЕ 

25. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 04, ОПШТИНА 
КАРПОШ – СКОПЈЕ 

26. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 05, ОПШТИНА 
КАРПОШ – СКОПЈЕ 

27. ДУП ЗА БЛОК 4 ОД ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС15 - КРИВИ ДОЛ, КО КАРПОШ, ОПШТИНА 
КАРПОШ 

28. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС 15 – КРИВИ ДОЛ, БЛОК 8, 
ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 

29. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З04, БЛОК З04.05, ОПШТИНА 
КАРПОШ 

30. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ J03, БЛОК Ј03.09, ОПШТИНА 
КАРПОШ 

31. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ J03, БЛОК Ј03.11, ОПШТИНА 
КАРПОШ 

32. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З04, БЛОК З04.04, ОПШТИНА 
КАРПОШ 

33. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З04, БЛОК З04.03 ОПШТИНА 
КАРПОШ 

34. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З04, БЛОК З04.06 ОПШТИНА 
КАРПОШ 

35. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ01, БЛОК 06, ОПШТИНА 
КАРПОШ – СКОПЈЕ 

36. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК 5 ОПШТИНА 
КАРПОШ – СКОПЈЕ 

37. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК 2 ОПШТИНА 
КАРПОШ – СКОПЈЕ 

38. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 08, БЛОК 08,  
39. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 01 БЛОК 03 ВО ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ  
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40. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 08 БЛОК 06, ОПШТИНА КАРПОШ 
41. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 08 БЛОК 06 (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 

2021-2026), ОПШТИНА КАРПОШ 
42. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 26, БЛОК СЗ 26.02, ОПШТИНА 

КАРПОШ, СКОПЈЕ 
43. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З06, БЛОК 03, ОПШТИНА 

КАРПОШ – СКОПЈЕ 
44. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј04, ОПШТИНА КАРПОШ 
45. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З06,  БЛОК 10 - ОПШТИНА 

КАРПОШ СКОПЈЕ 
46. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З08,  БЛОК 7 - ОПШТИНА 

КАРПОШ СКОПЈЕ 
47.  ДЕТАЛЕН  УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАН,  ГРАДСКА  ЧЕТВРТ  З 09, ПОМЕЃУ БУЛ. 

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

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

1. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БАРДОВЦИ, РАЗРАБОТКА НА 
БЛОК 42, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ 

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

3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БАРДОВЦИ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА БЛОК 12, 
ОПШТИНА КАРПОШ СКОПЈЕ 

 
VI. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 63 ОД ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ (СЛ. ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) 

https://karpos.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Z09-_-Odluka-za-nesproveduvanje-_-p.pdf
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2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ СОГЛАСНО ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛ. 
ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20), СО ИСКЛУЧОК НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ СОГЛАСНО 
ЧЛЕН 58 СТАВ 2 И ЧЛЕН 58 СТАВ 6 ОД ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИОТ ЗАКОН. 

                                  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општина Карпош 
ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за просторно и урбанистичко планирање и проектирање 
РОК: во текот 2022 година 
 
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Во текот на годината, во зависност од потребите оваа Програма може да претрпи измени и 
дополнувања. 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2022 година. 
 
Број: 09-1764/28                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                   Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за изменување и дополнување на Решението за  именување членови во 
училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-

Скопје  
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1. Се објавува 
Решението за изменување и дополнување на Решението за именување членови во училишниот 
одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје донесено на 
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/24                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став 1, точка 1  и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002), член 106, став 2 и член 176 од 
Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2019 и 
229/2020), а во врска со Барањето бр.53-8715/1 од 29.12.2021 година, Советот на Општина Карпош, на 
шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
                                                        

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

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

1. Се разрешува претставникот предложен од Советот на родители на ООУ„Аврам Писевски“, а 
именувани/верификувани од основачот Општина Карпош, од член на Училишниот одбор на 
општинското основно училиште „Аврам Писевски“-Скопје, и тоа: 
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 Тања Михајловска, на лично барање 

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

 Милан Иваноски  

3. Се разрешува претставникот предложен од Наставничкиот совет на ООУ„Аврам Писевски“, а 
именуван/верификуван од основачот Општина Карпош, од член на Училишниот одбор на 
општинското основно училиште „Аврам Писевски“-Скопје, на лично барање: 
 

 Кристина Андриќ Стојановска 

4. За член на училишниот одбор предложен од Наставничкиот совет на ООУ „Аврам Писевски“, 
Општина Карпош-Скопје, се именува/верификува: 
 

 Александра Смилковска 

5. Се разрешува членот на училишен одбор предложен и именуван/верификуван од основачот 
Општина Карпош, од член на Училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам 
Писевски“-Скопје, поради истек на мандатот 
 

 Наталија Спировска 

6. За член на училишниот одбор предложени од основачот Општина Карпош-Скопје, се 
именува/верификува: 
 

 Фросина Мицевска 

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

 
 

Број: 09-1764/29                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
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Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

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

Скопје  
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1. Се објавува Решение за изменување и дополнување на Решението за  именување членови во 
училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“ Општина Карпош-
Скопје, донесено на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 
година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/25                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став 1, точка 1  и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002), член 106, став 2 и член 176 од 
Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2019 и 
229/20), а во врска со Барањето бр.09-6268/1 од 06.09.2021 година, Советот на Општина Карпош, на 
шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 
                                                        

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

општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“ Општина Карпош-Скопје  
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1. Се разрешува претставникот предложени од Наставничкиот совет на ООУ „Јан Амос Коменски“, а 
именуван/верификуван од основачот Општина Карпош, од член на Училишниот одбор на 
општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје, поради заминување во инвалидска 
пензија: 
 

 Гордана Атанасовска 

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

 Катерина Димишковска-одделенски наставник 

3. Се разрешува членот на училишниот одбор именуван и верификуван од основачот Општина 
Карпош, поради истек на мандатот за кој е именуван: 
 

 Виктор Исјановски 

4. За член во училишниот одбор предложен од основачот Општина Карпош се именувa и 
верификувa: 
 

 Маја Милошевски 

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

 
Број: 09-1764/30                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 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 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „ Орце Николов “, Општина Карпош-Скопје                                                       
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1. Се објавува Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 
установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје, донесено на 
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/26                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на Република 
Македонија бр. 5/2002) и членот 114, ставови 10, 13, 15, 16, 17 и 18 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија“(„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 и 294/21), Советот на Општина 
Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
                                                        

РЕШЕНИЕ 
за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска 

детска градинка „ Орце Николов “, Општина Карпош-Скопје                                                       
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1. Со ова решение се разрешуваат членовите на управен одбор на ЈУОДГ „Орце 
Николов“предложени од Советот на родители на установата, а именувани и верификувани од 
Советот на Општина Карпош, поради истек на мандат: 
            

- Сашо Смилјаноски и 
- Виолета Сопронова. 

 
 2. За членови во управниот одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје на предлог 
на Советот на родители, Советот на Општина Карпош ги именува и верификува: 
 

- Сашо Смилјаноски и 
- Виолета Сопронова. 

 
3. Се разрешува членот на управен одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен од Стручниот совет 
на градинката, а именуван од Советот на Општина Карпош поради истек на мандатот: 
 

-  Суза Ангеловска 
 
4. За член во управниот одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен од Стручниот совет на 
градинката, Советот на Општина Карпош го именува и верификува: 
 

- Суеда Бајрактар, дипломиран педагог 
 
5. Се разрешува членот на управен одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен од Советот на Град 
Скопје, а именуван и верификуван од Советот на Општина Карпош поради истек на мандатот: 
 

-  Атина Трајковска Младеновска 
 
6. За член во управниот одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен од Советот на Град Скопје, 
Советот на Општина Карпош го именува и верификува: 
 

- Стефанија Бојаџиева Марковска 
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7. Се 
разрешува членот на управен одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен од Министерство за труд 
и социјална политика, а именуван и верификуван од Советот на Општина Карпош поради истек на 
мандатот: 
 

-  Даниела Андонова 
 
8. За член во управниот одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен од Министерство за труд и 
социјална политика, Советот на Општина Карпош го именува и верификува: 
 

- Луција Кировска 
 

9. Се разрешуваат членовите на управен одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен, именувани и 
верификувани од Советот на Општина Карпош, поради истек на мандатот: 
 

- Силвана Маркоска и 
- Емилија Тодоровска 

 
10. За членови во управниот одбор на ЈУОДГ „Орце Николов“ предложен од основачот, Советот на 
Општина Карпош го именува и верификува: 
 

- Ана Кранго Мојсоска 
- Ана Бошковиќ 

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

 
Број: 09-1764/31                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 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 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за давање согласност на Одлука за донесување на статутот за измена и 
дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ 

– Скопје 
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1. Се објавува Решение за давање согласност на Одлука за донесување на статутот за измена и 
дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – 
Скопје, донесено на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 
година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/27                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
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), член 19, став 5 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 и 294/21), член 32 од Законот за установите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.32/05, 120/05 и 51/11) и член 190, член 191, член 192 и член 193 од 
Деловникот на Советот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2006), 
Советот на Општина Карпош, на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе   

 
РЕШЕНИЕ 
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за давање 
согласност на Одлука за донесување на статутот за измена и дополнување на Статутот на 

Јавната установа општинска детска градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – Скопје 
 

 
1. Се дава согласност на Одлука за донесување на статутот за измена и дополнување на Статутот на 
Јавната установа општинска детска градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – Скопје, донесена од Управниот 
одбор на ЈУОДГ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“,Скопје, бр.02-259/10 од 20.12.2021 година. 
 
2. Решението да се достави до Јавната установа општинска детска градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – 
Скопје и до Управниот одбор на Јавната установа општинска детска градинка „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ 
Скопје. 
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Карпош”. 
                         

 
Број: 09-1764/32                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                   Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување Решение за давање согласност на сатутот на Приватната установа за деца-
детска градинка ,,ПИКОЛИНИ‘‘ – Скопје-ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 

 



 
                        

                                   
                

 14 март 2022 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 5 
 

    160 
 
 
 
 
 
 

 

1. Се објавува Решението за давање согласност на статутот на Приватната установа за деца-детска 
градинка „ПИКОЛИНИ“-Скопје-ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ, донесено на шестата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/28                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.5/2002), член 148,  член 190, член 191, 
член 192, член 193 од Деловникот на Општина Карпош  (,,Службен гласник на Општина Карпош‘‘ 
бр.03/06, член 19, став 7 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, 
(,,Службен весник на Република Северна Македонија ‘‘ бр.104/19, 146/19, 275/19 , 311/20 и 294/21) и  
Барањето за давање согласност на Статутот за приватна установа за деца-детска градинка 
,,Пиколини‘‘ бр.09-178/1 од 12.01.2022 година, Статутот на приватната установа за деца-детска 
градинка ,,ПИКОЛИНИ‘‘ Скопје-Пречистен текст бр.03-02 од 11.01.2022 година и Решение за 
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промена 
на основач бр.11-7743/2 од 06.12.2021 година, донесено од Министерот за труд и социјална политика, 
Советот на Општина Карпош, на шестата седница, одржана на 11 март 2022, донесе 
 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на сатутот на Приватната установа за деца-детска  

градинка ,,ПИКОЛИНИ‘‘ –Скопје-ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
 

1. Се дава согласност на Статутот на приватната установа за деца- детска градинка ,,ПИКОЛИНИ‘‘ 
Скопје-Пречистен текст бр.03-02 од 11.01.2022 година, донесен од основачот приватна детска 
градинка Интернешнал Кидс Академи Скопје, преку управител Турќан Ивковска, со седиште на 
улица Трифун Бузев бб, Општина Карпош, Скопје, а врз основа на  Решение за промена на основач 
бр.11-7743/2 од 06.12.2021 година, донесено од Министерот за труд и социјална политика. По 
промената, основач на ПДГ Пиколини Скопје е Елена Нововиќ. 
2. Решението да се достави до основачот Приватна детска градинка ,,ПИКОЛИНИ‘‘со седиште на 
ул.Трифун Бузев бб , Општина Карпош , Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 09-1764/33                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 
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за 
објавување Решение за давање согласност на сатутот на приватната установа за деца-детска 

градинка ,,Мајлс оф смајлс‘‘ - Скопје 
 
 
 

1. Се објавува Решението за давање согласност на статутот на приватната установа за деца-детска 
градинка „Мајлс оф смајлс“-Скопје, донесено на шестата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/29                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.5/2002) ,член 148,  член 190, член 
191,член 192, член 193 од Деловникот на Општина Карпош  (,, Службен гласник на Општина Карпош 
‘‘ бр.03/06, член 19, став 7 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  и 311/20) и Барањето 
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за давање 
согласност на Статутот за приватна установа за деца-детска градинка ,, Мајлс оф смајлс ‘‘ бр.54-
378/1 од 21.01.2022 година, Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 
2022 година, донесе 
 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на сатутот на приватната установа за деца-детска  

градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ - Скопје 
 

1. Се дава согласност на Статутот на приватната установа за деца-детска градинка ,,Мајлс оф 
смајлс‘‘ Скопје од јануари 2022 година, донесен од основачите Маја Јадровска и Кристина Доновска, 
со седиште на ул.,,Гиго Михајловски‘‘  бр. 3, Општина Карпош, Скопје , а врз основа на Одлуката за 
давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ 
донесена од Владата на Република Северна Македонија бр.40-12451/1 од 28 декември 2021 година и 
Решението за вршење на дејноста за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст 
бр.11-123/2 од 12 јануари 2022 година, донесено од Министерството за труд и социјална политика. 
2. Решението да се достави до основачите Маја Јадровска и Кристина Доновска Приватна детска 
градинка ,,Мајлс оф смајлс‘ ‘со седиште на ул.,,Гиго Михајловски‘‘ бр. 3 Општина Карпош , Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“ 

 
Број: 09-1764/34                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                   Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
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ЗАКЛУЧОК 
за објавување Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на 

опожарен стан на Зорица Анастасова 
 
 
 

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарен 
стан на Зорица Анастасова, донесена на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана 
на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/30                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и Барањето еднократна помош бр.54-214/1/1 од 
14.01.2021 година, Советот на Општина Карпош, на шестата седница, одржана на 11 март 2022 
година, донесе 
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ОДЛУКА 

за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарен стан на Зорица 
Анастасова 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува барањето за финансиски средства како помош за санација на дел од 
опожарен стан, бр. на барање 54-508/1 од  26.1.2022 година, доставено од Зорица Анастасова, ул. 
Карпошово Востание бр 14/2-8. 
 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука во вкупен износ од 60.000,00 (шеесет илјади) денари да се 
исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 
 

Член 3 
Врз основа на оваа одлука, Општина Карпош и барателот на финансиската поддршка на Зорица 
Анастасова  имаат обврска да потпишат Договор. 
 

Член 4 
Барателот  Зорица Анастасова се обврзува средствата доделени од Општина Карпош, утврдени во 
член 2 на овој Договор да ги користи наменски. 
 

Член 5 
Барателот е должен до општината да достави детален финансиски извештај, со спецификација за 
вкупните трошоци, кои во прилог ќе ги содржи следните документи: фактури со сметкопотврди 
и/или фискални сметки со сметко потврди и/или завршни ситуации и други документи кои се 
однесуваат на реализирани плаќања во врска со доделената финанаиска помош. 
 
 
 

 
Член 6 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе решение за исплата на средствата 
од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 
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Член 7 

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

 
 

Број: 09-1764/35                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                   Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
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ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на 
опожарена куќа на Фадил Реџеп 

 
 
 

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарена 
куќа на Фадил Реџеп, донесена на шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 
март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/31                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) и Барањето еднократна помош бр.54-258/1 од 
14.01.2022 година, Советот на Општина Карпош, на шестата седница, одржана на 11 март 2022 
година, донесе 
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ОДЛУКА 

за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарена куќа на Фадил 
Реџеп 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува барањето за финансиски средства како помош за санација на дел од 
опожарена куќа, бр. на барање 54-258/1 од  14.1.2022 година, доставено од Фадил Реџеп , ул. Скупи  
бр 12 бр.14 
 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука во вкупен износ од 100.000,00 (сто илјади) денари да се 
исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 
 

Член 3 
Врз основа на оваа одлука, Општина Карпош и барателот на финансиската поддршка на Фадил 
Реџеп  имаат обврска да потпишат Договор. 
 

Член 4 
Барателот  Фадил Реџеп се обврзува средствата доделени од Општина Карпош, утврдени во член 2 
на овој Договор да ги користи наменски. 
 

Член 5 
Барателот е должен до општината да достави детален финансиски извештај, со спецификација за 
вкупните трошоци, кои во прилог ќе ги содржи следните документи: фактури со сметкопотврди 
и/или фискални сметки со сметко потврди и/или завршни ситуации и други документи кои се 
однесуваат на реализирани плаќања во врска со доделената финанаиска помош. 
 
 
 

Член 6 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе  решение за исплата на средствата 
од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 

 
 

Број: 09-1764/36                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
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ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на  
Александар Петровски за синот Филип Петровски 

 
 
 

1. Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на  Александар 
Петровски за синот Филип Петровски, донесена на шестата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/32                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 05/2002) и Барањето еднократна 
помош бр.54-1090/1 од 11.02.2022 година, Советот на Општина Карпош, на шестата седница, 
одржана на 11 март 2022 година, донесе 
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ОДЛУКА 

за одобрување финансиски средства како помош за лекување на  Александар Петровски за 
синот Филип Петровски 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува барањето за финансиски средства како помош за лекување на Филип 
Петровски, бр.54-1090/1 од 11.02.2021 година, доставено од Александар  Петровски, ул.,,Роза 
Луксембург “  бр. 12-5. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука во вкупен износ од 60.000,00 (шеесет илјади денари) да се 
исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 
 

Член 3 
Врз основа на оваа одлука, Општина Карпош и барателот на финансиската поддршка Александар  
Петровски имаат обврска да потпишат Договор. 
 

Член 4 
Барателот Александар Петровски се обврзува средствата доделени од Општина Карпош, утврдени 
во член 2 на овој Договор да ги користи наменски. 
 

Член 5 
Барателот е должен до општината да достави детален финансиски извештај, со спецификација за 
вкупните трошоци, кои во прилог ќе ги содржи следните документи: фактури со сметкопотврди 
и/или фискални сметки со сметко потврди и/или завршни ситуации и други документи кои се 
однесуваат на реализирани плаќања во врска со доделената финансиска помош. 
 

 
Член 6 

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да донесе  решение за исплата на средствата 
од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 
 

Член 7 
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Оваа одлука 
влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 

 
 

Број: 09-1764/37                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                                НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), 
Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
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ЗАКЛУЧОК 

за објавување Одлука за прифаќање на донација од ПАКОМАК ДОО Скопје 
 
 
 
 

1. Се објавува Одлука за прифаќање на донација од ПАКОМАК ДОО Скопје, донесена на шестата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 11 март 2022 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
 
Број: 11-1960/33                                          ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:14.03.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 5/02), врз основа на одредбитеод 
Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15) и Известување за донација бр.57-1054/1 од 
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11.02.2022 
година, Советот на Општина Карпош, на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за прифаќање на донација од ПАКОМАК ДОО Скопје 

 
Член 1 

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација како поддршка за 
најдобрите општини учесници во проектот „Најеколошка општина за 2021 година“ ја прифаќа 
понудата за донацијатабр.57-1054/1 од 11.02.2022 година од ПАКОМАК ДООСкопје: 

 
- Донација на 2 (две) лулашки, 1 (една) калцкалка, 1 (една) инфо табла и 1 (една) лизгалка: 
- 2 (две) детски лулашки со димензии 205см х 205см х 190см во износ од 87.084,00 ден со  

вклучен ДДВ од 18%  во износ од 13.284,00ден; 
- 1 (една) клацкалка со димензии 3м х 1,4м х 0,9м  во износ од 24.190,00 ден со вклучен ДДВ од 

18% во износ од 3.690,00ден; 
- 1 (една) инфо табла со димензии 2м х2м, 4м х 0,12м во износ од 15.576,00 ден со вклучен 

ДДВод 18% во износ од 2.376,00ден; 
- 1 (една ) лизгалка во износ од 76.700,00ден. со вклучен ДДВ од 18% во износ од 11.700,00 ден. 
- Вкупната вредност на донираната опрема изнесува 203.550,00 денари со вклучен ДДВ.  

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Предмет-цел на оваа одлука, дефиниран во член 1 на истата е поддршка на дејности од јавен 
карактер и подигнување на еколошката свест за потребата од селекција на отпадот од пакување и 
заштита на животната средина. 

 



 
                        

                                   
                

 14 март 2022 година          „Службен гласник на Општина Карпош“     број 5 
 

    175 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Се задолжува Секторот за правни работи на Општина Карпош да изготви Договор за донација, да 
го реализира потпишувањето на истиот, како и да ја спроведе законски утврдената постапка пред 
надлежните органи во Република Северна Македонија.  
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“. 
 

 
 

Број: 09-1764/38                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:11.03.2022 година                               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                  Бранко Ристов, с.р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С О Д Р Ж И Н А 
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1. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работите во однос на јавната безедност и 
безбедноста на соораќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица од општа 
надлежност Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

2. Службена белешка за неусвојување Предлог-Заклучок за задолжување на Сектор инспекторат 
за доставување Извештај за постапување со бесправно изградени објекти на територијата на 
Општина Карпош во периодот од 01 јануари 2022 до одржување на 6тата седница, со Заклучок 
за објавување; 

3. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош 
во областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2022 година, со Заклучок за 
објавување; 

4. Заклучок за усвојување Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на територијата на 
Општина Карпош, со Заклучок за објавување; 

5. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за  урбанистичко 
планирање за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

6. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2021 година, со 
Заклучок за објавување; 

7. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на развој за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

8. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за 
објавување; 

9. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, редовно и 
инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални 
патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

10. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на културата за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

11. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на спортот за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

12. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2021 година, 
со Заклучок за објавување; 

13. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година, со Заклучок за објавување; 
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14. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на информатичката технологија за 2021 година, со Заклучок за 
објавување; 

15. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 
година, со Заклучок за објавување; 

16. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на развојот на месната самоуправа во Општината за 2021 година, 
со Заклучок за објавување; 

17. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одбележување на 45 
годишнината од формирањето на Општина Карпош, со Заклучок за објавување; 

18. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош од областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина 
Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

19. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на односи со јавноста за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

20. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на 
Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 

21. Завршна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување; 
22. Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина 

Карпош за 2022 година, со Заклучок за објавување; 
23. Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2022 година, со Заклучок за објавување; 
24. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови 

во училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина 
Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување; 

25. Решение за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување членови 
во училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина 
Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување; 

26. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје , со Заклучок за 
објавување; 

27. Решение за давање согласност на Статутот (Статутарната одлука) за изменување и 
дополнување на Статутот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ 
Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување; 
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28. Решение за давање согласност на сатутот на Приватната установа за деца-детска градинка 
,,ПИКОЛИНИ‘‘ –Скопје-Пречистен текст, со Заклучок за објавување; 

29. Решение за давање согласност на сатутот на приватната установа за деца-детска градинка ,, 
Мајлс оф смајлс‘‘ –Скопје, со Заклучок за објавување; 

30. Одлука за Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарен 
стан на Зорица Анастасова, со Заклучок за објавување; 

31. Одлука за Одлука за одобрување финансиски средства како помош за санација на опожарена 
куќа на Фадил Реџеп, со Заклучок за објавување; 

32. Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на Филип Петровски, со 
Заклучок за објавување и  

33. Одлука за прифаќање донација од Друштво за управување од пакување и отпад од пакување 
Пакомак ДОО, Дкопје, со Заклучок за објавување. 
 
 

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


	Врз основа на член 36, став 1, точка 13, член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ 5/2002), а во врска со член 25 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе 
	Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 33 и член 34 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 244/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), Советот на Општина Карпош на шестата седница, одржана на 11 март 2022 година, донесе  
	Член 1 
	Член 2 
	Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови и расходите и одливите по основно намени се искажуваат во Билансите приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на општина Карпош. 
	Член 3 
	Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Карпош за 2021 година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки. 
	Член 4 
	Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Карпош за 2021 година се објавува во Службениот гласник на општина Карпош. 



