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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 Одлука за утврдување надоместок за градежно земјиште за населените места 
на подрачјето на Општина Карпош вон границите на ГУП на Град Скопје 

 
 
 

1. Се објавува Одлуката за утврдување надоместок за градежно земјиште за населените места на 
подрачјето на Општина Карпош вон границите на ГУП на Град Скопје, донесена на деветата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 10 мај 2022 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4129/1                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:11.05.2022 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 3 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен  весник на Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на 
деветата седница, одржана на 10 мај 2022 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за утврдување надоместок за градежно земјиште за населените места на подрачјето на 
Општина Карпош вон границите на ГУП на Град Скопје 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува надоместок за градежно земјиште за населените места на 

подрачјето на Општина Карпош за с.Бардовци и с.Злокуќани, односно населените места вон 
границите на ГУП на Град Скопје, кои претставуваат делови од КО Бардовци и КО Злокуќани. 

 
Член 2 

Со оваа одлука се утврдува и видот, износот на надоместокот, како и начинот на плаќање и 
наменското користење на средствата прибрани од плаќањето на надоместокот. 

  
Член 3 

Градежното земјиште е опфатено со граници на плански опфат утврдени со урбанистичката 
документација за населено место, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено 
место, друга усвоена планска документација и урбанистички проекти. 
                                                                                                  

Член 4 
За издавање одобрение за градење на градежно земјиште врз основа на проектна 

документација и барање од физички и правни лица се определуваат следните видови 
надоместоци: 

1.Надоместок за изградба на стопански објекти од лесна индустрија, земјоделски објекти, 
сервиси, работилници, магацини, деловни, комерцијални и други објекти 

2.Надоместок за изградба на станбени објекти –семејни или заеднички  
3.Надоместок за изградба на јавни објекти: училишта, здравствени објекти (болници, 

клиники, здравствени станици, амбуланти, аптеки) објекти од областа на културата и уметноста, 
шумарството,градежништвото и друго 
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4.Надоместок за изградба на помошни објекти-гаражи, летни кујни и слично. 
 

Член 5 
По истиот распоред се определува износот на таксата и  тоа: 

             1.За изградба на стопански објекти од лесна индустрија, земјоделски објекти, сервиси, 
работилници, магацини, деловни, комерцијални, Е - инфраструктура и други објекти се предвидува 
износ од 4.936,00 денари/м2 нето развиена површина.  
             2.За изградба на станбени објекти-семејни или заеднички (класа на намена А) се 
предвидуваат следните износи: 

 Семејно домување износ од 3.085,00 денари/м2 нето развиена површина  
 Колективно домување износ од 4.319,00 денари/м2 нето развиена површина  

             3.За изградба на јавни објекти како што се училишта, здравствени објекти (болници, 
клиники, здравствени станици, амбуланти, аптеки) објекти од областа на културата и уметноста, 
шумарството, градежништвото и друго ќе бидат ослободени од обврската за плаќање комунална 
такса, доколку се ослободени со закон, во спротивно комуналната такса ќе изнесува 2.776,00 
денари/м2 нето развиена површина.  
              4.За изградба на помошни објекти – гаражи, летни кујни и други помошни простории и 
настрешници изнесува 617,00 денари/м2 нето развиена површина.   
 

Член 6 
Подносителот на барањето врши уплата на жиро сметка на Буџетот на Општина Карпош, 

врз основа на изготвена пресметка од страна на Секторот за урбанизам на Општина Карпош. 
Уплатата на средствата наведени во член 5 на оваа Одлука се врши еднократно. 
Подносителите на барањето по достава на признаница за уплатен надоместок добиваат 

согласност за продолжување на постапката за реализација на проектната документација. 
 

Член 7 
              Средствата собрани по основ на овие надоместоци од член 1 на оваа Одлука се приход на 
Општина Карпош и наменски се користат за комунални дејности кои се содржани во Програмата 
за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош.  
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Член 8 

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

 
Член 9 

Со донесување на оваа одлука престануваат да важат одредбите кои се однесуваат на 
с.Бардовци и с.Злокуќани во Одлуката за утврдување на надоместок на градежно неизградено 
замијиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош со бр.07-2823/4 од 28.04.2010 
година и во Одлуката за изменување и дополнување на Одлукатаза утврдување на надоместок на 
градежно неизградено земијиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош  со Бр.07-
10333/5 од 24.12.2010 година. 

Одредбите од цитираните одлуки од став 1 на овој член кои се однесуваат на с.Горно Нерези, 
односно на населените места вон градниците на ГУП за Град Скопје кои претставуваат делови од 
КО Горно Водно, КО Долно Водно, КО Нерези и КО Нерези вон град, остануваат во сила. 

 
 

Број: 09-3848/5                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:10.05.2022 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 Одлука за регулирање наплата на комунална такса по основ на организирање 
на зонско паркирањето на дел од јавните паркиралишта на подрачје на Општина Карпош 

 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за регулирање наплата на комунална такса по основ на организирање на 
зонско паркирањето на дел од јавните паркиралишта на подрачје на Општина Карпош, донесена на 
деветата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 10 мај 2022 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4129/2                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:11.05.2022 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” број 5/02), а во врска со член 15, став 1, точка 4, алинеја 6 и член 33 
од Законот за градот Скопје („Службен весник на Република Македонија” број 55/04 и 158/11), и член 
3, став 1, точка 8 и член 20, тарифен број 8 од Законот за комунални такси („Службен весник на 
Република Македонија” број 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15, 23/16 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.151/21), Советот на Општина Карпош на  деветата седница, 
одржана на ден 10 мај 2022 година донесе        

                    
 ОДЛУКА 

за регулирање наплата на комунална такса по основ на организирање на зонско паркирањето 
на дел од јавните паркиралишта на подрачје на Општина Карпош 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува начинот и постапката за наплата на комунална такса од страна на 
организаторот на сообраќајот во мирување на дел од јавните пракиралишта и јавните површини 
наменети за паркирање-зонско на подрачјето на Општина Карпош. 

Член 2 
На јавните пракиралишта и јавните површини наменети за паркирање-зонско на 

територијата на Општина Карпош, на кои е воведено паркирање во Зона Д, активностите за 
организација на сообраќајот во мирување, вклучувајќи ги обележување, одржувањето и 
користењето како и техничките и организациските работи, наплатата и надзорот над паркирањето 
на возилата и останатите работи на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за 
паркирање-зонско,  ги извршува Јавното претпријатие за јавни паркиралишта “Градски паркинг” – 
Скопје, во согласност со позитивните законски прописи и подзаконски акти (Одлука за утврдување 
на јавни паркиралишта од значење за Градот Скопје („Службен гласник на Г.Скопје“ број 17/08), на 
начин што ќе овозможи безбедно и ефикасно користење на јавните паркиралишта и јавните 
површини наменети за паркирање-зонско, за граѓаните. 
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Член 3  

              За користење на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање-зонско  
од член 2 на оваа Одлука, организаторот на сообраќајот во мирување, има обврска да плаќа 
комунална такса согласно Законот на комуналните такси и Законот за Град Скопје. 

            
Член 4 

              Организаторот на сообраќајот во мирување од член 2 на оваа Одлука е должен да поднесува 
до Советот на Општина Карпош/Градоначалник на Општина Карпош полугодишни извештаи за 
преземените мерки и активности во насока на одржувањето и состојбата на јавните паркиралишта 
и јавните површини наменети за паркирање-зонско, на кои ја врши дејноста за организацијата на 
сообраќајот во мирување. 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од  денот на објавувањето во  „Службен гласник 

на Општина Карпош”. 
 
 

Број: 09-3848/6                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:10.05.2022 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 Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година 

 
 
 

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година, донесена на деветата седница на Советот 
на Општина Карпош, одржана на 10 мај 2022 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4129/3                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:11.05.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                            Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина карпош во областа на спортот за 2022 година („Службен весник на 
Општина Карпош“ бр.23/21 и 3/2022), Советот на Општина Карпош, на деветата седница, одржана 
на 10 мај 2022 година, донесе 
 

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

на спортот за 2022 година 
 

I. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021, 3/2022), во точка II. Проектни активности се 
врши изменување и дополнување во точка 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 со цел прецизирање на целокупната постапка, како и дефинирање на сите 
потребни документи во постапката.  
 

 Изменувањето и дополнувањето во точка 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 се врши на следниот начин. Се менува делот во „опис на 
активности”. Пасусот два се брише: Огласот за спортска стипендија ќе се објави двапати во 
една календарска односно буџетска година во време траење од по четри месеци (за учебната 
2021/22 и  за учебната 2022/23 година) и на негово место се запишува нов пасус два кој гласи: 
Огласот за спортска стипендија ќе се објави два пати во една календарска односно буџетска 
година во време траење од четри месеци за учебната 2021/22 и  осум месеци за учебната 
2022/23 година.  

 Исто така во точка 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 се допишуваат нови две рамки: услови, критериуми и потребни документи за 
доделување на стипендија и овластување:  

Услови: Да се жители на oпштината Кaрпош (адреса на живеење), Потврда од 
училиштето дека спортистот е редовен ученик во VIII или IХ одделение во општинските 
основни училишта од подрачјето на општина Карпош во учебната 2022/23 година. 
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Критериуми: Спортистот е потребно е да има постигнување на индивидуални спортски 
резултати, потврдени од матичните национални спортски федерации и да се во согласност 
со календарот на натпревари на националните федерации за периодот од 01.01.2022 година 
до 31.08.2022 година: 
- државно првенство, oсвоено индивидуално I место (1 бод); 
- државно првенство, oсвоено индивидуално  II место (0,5 бодa); 
- награда за индивидуални постигнување на државно првенство (државен рекорд, 

прогласен за најдобар играч, стрелец, талент и слично) (3 бода); 
- Балканско првенство од I до II место (4 и 3 бода) и 
- репрезентативец на Македонија, да има учество на еден натпревар и да се наведе кога, 

каде и со кој противник бил натпреварот (да се достави копија од записник, билтен или 
друг доказ од натпреварот), (3 бода). 

Останати успеси и резултати кои не се во согласност и организација со календарот на 
натпревари од национални спортски федерации, нема да се земат предвид. 

Потребни документи:  

- Биографија на спортистот,  
- Потврда од клуб дека е нивен член (фотокопија од легитимација) 
- Важечки документ (потврда) издадена од националната федерација за спортските 

успеси и резултати во периодот од 01.01.2022 година до 31.08.2022 година.  

Овластување: Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот на Општина Карпош да 
ја спроведе постапката во сите фази за Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина 
Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на 
Општина Карпош  
Овластувањето подразбира: 
- Донесување Одлука за јавен оглас за Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина 
Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на 
Општина Карпош  
- Објава на јавен оглас за Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои 
учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош  
- Формираме на комисија  
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- Записник  
- Подготовка на извештај 
- Одлука за избор на одобрените спортски стипендии 
- Известување за избор на одобрените спортски стипендии  
- Подготовка на решенија за исплата 
-Донесување и други акти во врска со предметната постапка. 
 

По изменувањето и дополнувањето точката 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 гласи 
 
 2. Стипендии за талентирани спортисти, жители на 

Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 
општинските основни училишта на подрачјето на 
Општина Карпош  

Опис на активности: Ќе ги опфати талентираните спортисти жители на Општина 
Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските 
основни училишта, кои со својот квалитет придонесуваат за 
промоција на oпштината и државата како на домашен така и 
на меѓународен план.  

Огласот за спортска стипендија ќе се објави двапати во една 
календарска односно буџетска година во време траење од 
четри месеци за учебната 2021/22 и осум месеци  за учебната 
2022/23 година.  

Огласот ќе ги опфати сите спортисти кои ќе постигнат 
егзактни (индивидуални) резултати односно кои ќе ѓи 
исполнат условите и критериумите од огласот. 

Стипендијата се доделува во две категории, и тоа: 

-Прва категорија во висина од 3.000,00 денари, и  
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-Втора категорија во висна од 2.500,00 денари. 

Ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина 
Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за 
добивање на двете стипендии, му се доделува стипендија по 
негов избор, врз основа на доставена изјава за која 
стипендија се одлучил. Постапката по оглас ќе се спроведе 
според претходно утврдени услови и критериуми.  

Услови, критериуми 
и потребни 
документи 

Услови: Да се жители на oпштината Кaрпош (адреса на 
живеење), Потврда од училиштето дека спортистот е 
редовен ученик во VIII или IХ одделение во општинските 
основни училишта од подрачјето на општина Карпош во 
учебната 2022/23 година. 
Критериуми: Спортистот е потребно е да има постигнување 
на индивидуални спортски резултати, потврдени од 
матичните национални спортски федерации и да се во 
согласност со календарот на натпревари на националните 
федерации за периодот од 01.01.2022 година до 31.08.2022 
година: 

- државно првенство, oсвоено индивидуално I место 
(1 бод); 

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

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

- Балканско првенство од I до II место (4 и 3 бода) и 

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

Останати успеси и резултати кои не се во согласност и 
организација со календарот на натпревари од национални 
спортски федерации, нема да се земат предвид. 

Потребни документи:  

- Биографија на спортистот,  

- Потврда од клуб дека е нивен член (фотокопија од 
легитимација) 

- Важечки документ (потврда) издадена од 
националната федерација за спортските успеси и 
резултати во периодот од 01.01.2022 година до 
31.08.2022 година.  

 

Стратешки насоки и 
цели: 

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

Очекувани 
резултати: 

Постигнување на подобри резултати на млади и 
талентирани спортисти од основните училишта во Општина 
Карпош 

 

Целна група: Талентирани спортисти од VIII и IX одделение од 
општинските основни училишта и жители на Општина 
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Карпош. 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

600.000,00 денари 

 

Организатор Општина Карпош 
Овластување Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот 

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

 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 3.720.000,00 денари 
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III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 3.720.000,00 денари 
е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 

 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се 

појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од 
Буџетот на Општина Карпош. 
 
IV. Завршни одредби 

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

 
 

Број: 09-3848/7                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:10.05.2022 година                            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                               Бранко Ристов, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина карпош во областа на спортот за 2022 година („Службен весник на 
Општина Карпош“ бр.23/21 и 3/2022), Советот на Општина Карпош, на деветата седница, одржана 
на 10 мај 2022 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
 

I. Развојни приоритети и цели 
 

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

II. Проектни активности 
 1. Училишни спортски игри Карпош 2022 
Опис на активности: - Учениците од општинските основни училишта од 

Општина Карпош ќе се натпреваруваат во спортските 
дисциплини: мал фудбал, кошарка, одбојка 
(девојчиња), шах, тенис, ракомет, пинг понг, атлетски 
крос и други спортски активности,  
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-  Турнир Одбојка (девојчиња) и фудбал на песок, 

- Турнир Куп натпревари по повод ден на Општина 
Карпош во фудбал, кошарка, ракомет, тенис и 
одбојка (девојчиња),  

- Проектот ќе го реализират вработени во 
одделението за Култура и Спорт, професори по 
физичко и здравствено образование, судии од 
националните федерации, медицински лица и 
полиција.  

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

- Докажување на сопствениот талент. 

Очекувани резултати: - Натпреварувачка атмосфера,  

- Социјализација (дружење и забава),  

- Спортско однесување на учениците - навивачи за 
фер навивање на спортските терени. 

- Зголемување и подобрување на моторните 
способности и индивидуалните те-та дејствија 

Целна група: Ученици од општинските основни училишта од 
подрачјето на Општина Карпош. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

2.000.000,00 денари 
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Организатор Општина Карпош 

Трошоци - Свечено отварање и затварање на игрите (балони, 
конфети, огномет и друго), 
-Хонорари  за судии и делегати (400,00 денари по 
одигран натпревар на секој судија и делегат 
поединечно во лигите фудбал, кошарка, ракомет и 
одбојка - девојчиња, како и за куп натпреварите и 
натпреварите во одбојка и фудбал на песок),  
- Наставници (500,00 денари за секој  натпревар што 
ќе го водат својот училишен тим), во лигите фудбал, 
кошарка, ракомет и одбојка - девојчиња, како и за куп 
натпреварите и натпреварите во одбојка и фудбал на 
песок), - Пехари, медали, статуетки признаниjа и  
- Спoртска опрема (дресови, спортски гаќички) за 
ученици – натпреварувачи и професори, - 
Изнајмување на спортски терени (сала), - Разглас 
(озвучување), - Медицинско лице или итна 
медицинска помош  
- Награди  за професорите (1 место 8.000,00 денари, 2 
место 6.000,00 денари  и 3 место 5.000,00 денари), 
-Награда за најдобро прогласени поединци ученици 
спортисти во училишните лиги во организација на 
Општина Карпош (5.000,00 денари), 
 - Наградна домашна или меѓународна повеќедневна 
спортска екскурзија за првопласираните училишни 
тимови и најдобро прогласените спортисти поединци 
во спортските лиги (фудбал, кошарка, ракомет и 
одбојка девојчиња) заедно со професорите - тренери, 
и вработени во Општина Карпош (превоз и хотелско 
сместување со полн пансион)  
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 2. Стипендии за талентирани спортисти, жители на 
Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 
општинските основни училишта на подрачјето на 
Општина Карпош  

Опис на 
активности: 

Ќе ги опфати талентираните спортисти жители на Општина 
Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските 
основни училишта, кои со својот квалитет придонесуваат за 
промоција на oпштината и државата како на домашен така и 
на меѓународен план.  

Огласот за спортска стипендија ќе се објави двапати во една 
календарска односно буџетска година во време траење од 
четри месеци за учебната 2021/22 и осум месеци  за учебната 
2022/23 година.  

Огласот ќе ги опфати сите спортисти кои ќе постигнат 
егзактни (индивидуални) резултати односно кои ќе ѓи 
исполнат условите и критериумите од огласот. 

Стипендијата се доделува во две категории, и тоа: 

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

-Втора категорија во висна од 2.500,00 денари. 

Ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина 
Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за 
добивање на двете стипендии, му се доделува стипендија по 
негов избор, врз основа на доставена изјава за која 
стипендија се одлучил. Постапката по оглас ќе се спроведе 
според претходно утврдени услови и критериуми.  

Услови, Услови: Да се жители на oпштината Кaрпош (адреса на 
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критериуми и 
потребни 
документи 

живеење), Потврда од училиштето дека спортистот е редовен 
ученик во VIII или IХ одделение во општинските основни 
училишта од подрачјето на општина Карпош во учебната 
2022/23 година. 
Критериуми: Спортистот е потребно е да има постигнување 
на индивидуални спортски резултати, потврдени од 
матичните национални спортски федерации и да се во 
согласност со календарот на натпревари на националните 
федерации за периодот од 01.01.2022 година до 31.08.2022 
година: 

- државно првенство, oсвоено индивидуално I место 
(1 бод); 

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

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

- Балканско првенство од I до II место (4 и 3 бода) и 

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

Останати успеси и резултати кои не се во согласност и 
организација со календарот на натпревари од национални и 
меѓународни спортски федерации, нема да се земат предвид. 

Потребни документи:  
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- Биографија на спортистот,  

- Потврда од клуб дека е нивен член (фотокопија од 
легитимација) 

- Важечки документ (потврда) издадена од 
националната федерација за спортските успеси и 
резултати во периодот од 01.01.2022 година до 
31.08.2022 година. 

Стратешки 
насоки и цели: 

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

Очекувани 
резултати: 

Постигнување на подобри резултати на млади и 
талентирани спортисти од основните училишта во Општина 
Карпош 

 

Целна група: Талентирани спортисти од VIII и IX одделение од 
општинските основни училишта и жители на Општина 
Карпош. 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

600.000,00 денари 

 

Организатор Општина Карпош 
Овластување Советот на Општина Карпош го овластува Градоначалникот 

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

 
 

 3. Спортско рекреативни игри на пензионерите  
Опис на активности: Натпреварување на пензионерите од Општина 

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

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

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

Целна група: Пензионери од Општина Карпош 
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Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 
 

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

 
 

 4. Еднократна финансиска поддршка за спорт и 
рекреација 

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

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

настани од Општина Карпош. 
Целна група: Сите спортисти и рекреативци кои се занимават со 

спортско рекреативна активност на подрачјето на 
Општина Карпош  

Предвидена финансиска 

рамка: 

700.000,00 денари 

Организатор Општина Карпош 

 
 

 6. Учество на Синдикална организација при 

 5. Меморијален турнир во мал фудбал Оливер 
Соколов Сокол 

Опис на активности: Мал фудбал 

Стратешки насокии цели: Сеќавање на нашиот другар и сосед Сокол 

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

Целна група: Футсал фудбалски екипи 

Предвидена финансиска 

рамка: 

120.000,00 денари 

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

Трошоци Награди за прво, второ, трето и четврто место, најдобар 
играч, најдобар голман, пехари, обезбедување, лица 
вклучени во организација, судии, освежителни 
пијалоци, одржување на терен, медицинско лице, 
пропаганден материјал 
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Локалната самоуправа Карпош на спортски игри и 
средби на членовите на Синдикатот на УПОЗ (СИС-
УПОЗ) 

Опис на активности: Спортски активности и учество на спортски игри и 
средби  

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

Очекувани резултати: Презентирање и афирмирање на Општина Карпош на 
спортски игри и средби на членовите на Синдикатот 
на УПОЗ (СИС-УПОЗ)  

Целна група: Синдикална организација при локалната самоуправа 
Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

200.000,00 денари 

Организатор Синдикална организација при Локалната самоуправа 
Карпош и Одделение за Култура и Спорт 

Трошоци Спортска опрема  
Хотелско сместување  
Партиципација за учество  
Превоз  

 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 3.720.000,00 денари 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 3.720.000,00 денари 
е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се 
појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од 
Буџетот на Општина Карпош. 
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IV. Завршни одредби 

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

 
 

Број: 09-3848/7                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:10.05.2022 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 Програма за изменување и дополнување на Програмата за  активностите на 
Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година 

 
 

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за  активностите на 
Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година, донесена на деветата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 10 мај 2022 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4129/4                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:11.05.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 ), а во врска со Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година (,,Службен гласник на 
Општина Карпош бр.23/2021“), Советот на Општина Карпош, на деветата седница, одржана на 10 мај 
2022 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за изменување и дополнување на Програмата за  активностите на Општина Карпош во 
областа на образованието за 2022 година 

 
 

I. Во Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на Образованието за 2022 година 
(„Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021), во точка II. Проектни активности се врши 
измена и дополнување во точка 3. Стипендии за талентирани ученици, жители на Општина 
Карпош кои учат во 8 и 9 одделение во  општинските основни   училишта на подрачјето на 
Општина Карпош, со цел прецизирање на целокупната постапка, како и дефинирање на сите 
потребни документи во постапката 

 
 Изменувањето и дополнувањето во точка 3. Стипендии за талентирани ученици, жители на 

Општина Карпош кои учат во 8 и 9 одделение во  општинските основни училишта на 
подрачјето на Општина Карпош се врши на следниот начин. Се менува во делот “опис на 
активности’:Пасусот два се брише: „Огласите за стипендии за телентирани ученици ќе се 
објави двапати во една календарска односно буџетска година во времетраење од по четири 
месеци (за дел од учебната 2021/2022 година и дел од учебната 2022/2023  година“). и на 
негово место се запишува нов пасус два кој гласи: „Огласите за стипендии за телентирани 
ученици ќе се објават двa пати во една календарска, односно буџетска година во 
времетраење од четири месеци за учебната 2021/2022 година и осум месеци за учебната 
2022/2023 година“.  

 Исто така во точка 3.Стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои 
учат во 8 и 9 одделение во  општинските основни училишта на територијата на Општина 
Карпош се додаваат: „Услови за доделување стипендија, Критериуми за доделување 
стипендија и Потребни документи за доделување на стипендија и Овластување“ 
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Услови за доделување стипендија, Критериуми за доделување стипендија и Потребни 
документи за доделување на стипендија и Овластување:  

- Да се жители на oпштина Кaрпош; 
- Да се редовни ученици во VIII или IХ одделение во општинските основни 

училишта од територијата на Општина Карпош; 
- Апликантите кои се редовни ученици во VIII одделение а оствариле континуиран 

одличен успех во VI и VII  одделение од најмалку 4.5 и Апликантите кои се 
редовни ученици во IX одделение  а оствариле континуиран одличен успех во VII 
и VIII одделение, од најмалку 4.5; 

- Да имаат освоено I, II или III место на општински, градски, државни и 
меѓународни натпревари и дипломи издадени од здруженија, организации, 
друштва, асоцијации и други акредитирани од Министерство за образование и 
наука, а се од областа на науката, литературата, техниката, културата и 
уметноста; 

 
-  Критериуми за доделување стипендија: Право на разгледување имаат  апликанти кои 
доставиле дипломи за освоено I, II или III место на општински, градски, државни и 
меѓународни натпревари и дипломи издадени од здруженија, организации, друштва, 
асоцијации и други акредитирани од Министерство за образование и наука, а се од областа 
на науката, литературата, техниката, културата и уметноста 

Oсвоени I, II или III место на натпревари од областа на науката, литературата, 
техниката, културата и уметноста од VI до VIII односно IX одделение: 

- I, II или III место на општински натпревари (3 бода, 2 бода, 1 бод), 
- I, II или III место на градски (регионални) натпревари (6 бода, 5 бода, 4 бода), 
- I, II или III место на државни натпревари (9 бода, 8 бода, 7 бода), 
- I, II или III место на меѓународни натпревари (12 бода, 11 бода, 10 бода) 

        *Освоените места на групни натпревари нема да бидат бодувани. Потребни документи за 
доделување стипендија: 
Со барањето, учесниците на Oгласот треба да ги достават и следните потребни документи: 

- Документ како доказ дека живее во Општина Карпош (лична карта од 
родител/старател) 

- Потврда од училиштето дека е редовен ученик во VIII односно IХ 
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одделение во учебната 2021/2022 во општинското основно 
училиште од територија на Општина Карпош, 

- Кратка биографија на ученикот, 
- Фотокопии од свидетелства дека остварил континуиран одличен 

успех во текот на школувањето од VI до VIII односно IX одделение., 
- Фотокопии од дипломи од освоени места на натпревари од областа 

на науката, литературата, техниката, културата и уметноста, од VI и 
VII одд. за редовни ученици во VIII одд., и  од VII и VIII одд. за 
редовни ученици во IX одделение, кои дипломи се издадени од 
здруженија, друштва, асоцијации и други организации 
акредитирани од Министерство за образование и наука; 

- Препорака од класниот раководител или предметниот наставник. 

По изменувањето и дополнувањето на точката3.Стипендии за талентирани ученици, жители 
на Општина Карпош кои учат во 8 и 9 одделение во  општинските основни училишта на подрачјето 
на Општина гласи: 
 

3 Стипендии за талентирани ученици од општинските 
основни училишта 
Реализатор: Општина Карпош 
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Опис на активности: Ќе ги опфати талентирани ученици од 8 и 9 одделение 
од општинските основни училишта, жители на 
Општина Карпош за постигнати резултати од областа 
на науката, литературата, техниката, културата и 
уметноста на меѓународни, државни, градски и 
општински натпревари.  
Огласите за стипендии за телентирани ученици ќе се 
објават двa пати во една календарска,  односно 
буџетска година во времетраење од четири месеци за  
учебната 2021/2022 година и осум месеци за учебната 
2022/2023 година. 
Стипендиите се доделуваат во две категории, и тоа: 
-Прва категорија во висина од 3.000,00 денари,  
-Втора категорија во висна од 2.500,00 денари, врз 
основа на претходно утврдени критериуми. 
Изборот на стипендии го прави Комисија составена од 
членови на Советот на Oпштина Карпош, која ги 
вреднува освоените места и награди од натпреварите 
одржани во претходните две учебни години. 
На ученикот кој конкурирал за две стипендии во 
Општина Карпош (образование и спорт) и ги исполнил 
условите за добивање на двете стипендии, му се 
доделува една стипендија, по негов избор, врз основа 
на доставена изјава за која стипендија се одлучил. 
Постапката по јавен оглас ќе се спроведе  по претходно 
утврдени услови и критериуми. 
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Услови за доделување 
стипендија, Критериуми за 
доделување стипендија и 
Потребни документи за 
доделување на стипендија  

Услови за доделување стипендија: 

- Да се жители на oпштина Кaрпош 
(адреса на живеење). 

- Да се редовни ученици во VIII или IХ 
одделение во општинските основни 
училишта од подрачјето на Општина 
Карпош. 

- Да оствариле континуиран одличен 
успех во текот на школувањето од VI 
до VIII, односно IX одделение од 
најмалку 4.5.  

- Да имаат освоено I, II или III место на 
натпревари. 

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

Oсвоени I, II или III место на натпревари од 
областа на науката, литературата, техниката, 
културата и уметноста од VI до VIII односно IX 
одделение: 

-I, II или III место на општински натпревари (3 
бода, 2 бода, 1 бод), 
-I, II или III место на градски (регионални) 
натпревари (6 бода, 5 бода, 4 бода), 
-I, II или III место на државни натпревари (9 бода, 8 
бода, 7 бода), 

- I, II или III место на меѓународни 
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 натпревари (12 бода, 11 бода, 10 бода) 
- *Освоените места на групни 
натпревари нема да бидат бодувани 

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

-Документ како доказ дека живее во Општина Карпош 
(лична карта од родител/старател) 
-Потврда од училиштето дека е редовен 
ученик во VIII односно IХ одделение во 
учебната 2021/2022 во општинското 
основно училиште од територија на 
Општина Карпош, 
-Кратка биографија на ученикот, 
-Фотокопии од свидетелства дека 
остварил континуиран одличен успех во 
текот на школувањето од VI до VIII 
односно IX одделение., 
-Фотокопии од дипломи од освоени места 
на натпревари од областа на науката, 
литературата, техниката, културата и 
уметноста oд VI и VII одд. за редовни 
ученици во VIII одд и од VII и VIII одд. за 
редовни ученици во IX одделение, 
-Препорака од класниот раководител или предметниот 
наставник, 

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

 

Очекувани резултати: 

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

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

 

Предвидена финансиска 
рамка: 

 
1.000.000.00  
 

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

Организатор Општина Карпош 
Овластување Советот на Општина Карпош го овластува 

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

 
Вкупна предвидена финансиска рамка:9.470.000 ,00   
  
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од  9.470.000 ,00  
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се 
појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од 
Буџетот на Општина Карпош. 
 
IV. Завршни одредби 

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

 
 

Број: 09-3848/8                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:10.05.2022 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 Одлука за прифаќање на донација од Здравко Василевски на тех.документација 
за фекална канализација во нас.Бардовци-Општина Карпош 

 
 
 

1. Се објавува Одлуката за прифаќање на донација од Здравко Василевски на тех.документација за 
фекална канализација во нас.Бардовци-Општина Карпош, донесена на деветата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 10 мај 2022 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 
Општина Карпош“. 
 
 
Број: 11-4129/5                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум:11.05.2022 година                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), 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 Писмо за намери (донација во добра) бр.09-
3845/1од 04.05.2022 година од Здравко Василевски, Советот на Општина Карпош, на деветата 
седница, одржана на  10 мај 2022 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за прифаќање на донација од Здравко Василевски на тех.документација за фекална 

канализација во нас.Бардовци-Општина Карпош 
 

 
Член 1 

Со оваа одлука, Општина Карпош во својство на примател на донација ја прифаќа понудата за 
донацијата бр.09-3845/1 од 04.05.2022 година од Здравко Василевски, во добра-проектна 
документација:  
-Основен  проект за фекална канализација на дел од Блок 11 и Блок17  во нас.Бардовци , Општина 
Карпош со тех.бр.0308-54-512/2021 изработен од Прима Инженеринг ДОО –Скопје и 
- Ревизија  на проектна документација,со тех.бр.0308-03-16/2022 , изработена од Алдинг 
инженеринг ДООЕЛ     Скопје  
 
Вкупна вредност на донацијата ќе изнесува 720.000,00 денари. 
 

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

 
 

Член 3 
Предмет на оваа одлука, дефиниран во член 1 на истата е проектна документација – основен 
проект и ревизија на проектна документација за фекална канализација во нас,Бардовци-Општина 
Карпош Скопје. 
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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: 09-3848/9                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:10.05.2022 година                            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                               Бранко Ристов, с.р. 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

1. Одлука утврдување надоместок за градежно земјиште за населените места на подрачјето на 
Општина Карпош вон границите на ГУП на Град Скопје, со Заклучок за обајава; 
2. Одлука за регулирање на наплатата на комунална такса по основ организирање на зонско 
паркирање на дел од јавните паркиралишта на подрачјето на Општина Карпош, со Заклучок за 
обајава; 
3. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 
областа на спортот за 2022 година, со Заклучок за обајава; 
4. Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 
областа на образованието за 2022 година, со Заклучок за обајава и 
5. Одлука за прифаќање на донација од Здравко Василевски на тех.документација за фекална 
канализација во нас.Бардовци-Општина Карпош, со Заклучок за обајава. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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




