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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 – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), 
Градоначалникот на Општина Карпош, на ден 23 декември 2013 година, донесе                                                                                                                 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 
Информатичката технологија за 2014 година 

                                 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на 

Информатичката технологија за 2014 година, донесена на Десеттата седница на Советот 
на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-8796/1                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната смаоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош на Десеттата седница, 
оддржана на 20 декември 2013 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош  

во областа на Информатичката технологија 
за 2014 година 

 

Вовед 

Енормно големиот број на информации, комплексноста на процесите во секојдневната 
работа на локалната самоуправа како и обврските кон граѓаните налагаат да бидеме во 
тек со современата информатичка технологија. Општина Карпош како лидер во 
Локалната Самоуправа во Република Македонија е во чекор со светските трендови за 
развој на информатичката технологија со една единствена цел – подобра, поквалитетна 
услуга за нашите граѓани. Тимот задолжен за информатичката технологија во Општина 
Карпош по долга и исцрпна анализа ја дефинираше предлог програмата за активностите 
на Општина Карпош во областа на Информатичката технологија за 2014 година. 

 

I. Развојни приоритети и цели 

Програмата за развој на ИТ (информатичката технологија) во Општина 
Карпош во текот на 2014 година ќе биде насочена кон повеќе области на 
делување: 

- Имплементација на софтверски модули 
- Доопремување и обновување на хардвер 
- Одржување и обновување на софтвер 
- Снабдување со потребните просторни податоци за ГИС 
- Континуирани обуки на стручниот кадар 
- Развој на повеќе информатички услуги и интеграција со постојните ИТ 

системи за да се обезбеди осовременување на работата  на 
администрацијата  

- Обезбедување на електронска комуникација со граѓаните. 
 

 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

3 
 

II. Проектни активности 

 1. НЕОПХОДНИ МОДУЛИ НА ИТ СОФТВЕРСКА ПРОГРАМА    
 

РЕГИСТАР НА СЕМЕЈСТВА 

Опис на 
активности: 

Изработка и имплементација на нова софтверска апликација во 
Општината, која не е опфатена во тековниот информационен 
систем со цел формирање на заедничка база на податоци за 
семејствата во општината и поврзување со другите бази на 
податоци 

Стратешки 
насоки и цели: 

Насока: Воспоставување на реален информационен регистар 
која ќе биде користен за поквалитетна анализа и носење 
исправни и навремени одлуки од страна на општинските 
инспекторати и локалната самоуправа за посоодветна 
интеракција со граѓаните и семејствата. 

Цел: подобрување на наплатата на општинските даноци, такси 
и комунални услуги, преку реално зголемување на нејзиниот 
опфат и намалување на евазијата, како и со ефективно 
забрзување на плаќањето на обврските на даночните обврзници 
и корисниците на услуги. 

Очекувани 
резултати: 

- евидентирање и ажурирање на лицата во регистарот на 
семејства, 

- редизајн и унифицирање на адресите на семејствата, 

- следење на промените на место на живеење, промена на семеен 
статус и сл 

- поврзување на лицата во семејствата со базите на даночни 
обврзници и корисници во јавните претпријатија 

Целна група: Семејства и граѓани кои живеаат во општината  

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

 250.000,00 ден 

Предуслови и 
ризици: 

- Предуслов е објавување на оглас за изработка на софтверско 
решение.  
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- Ризик е парцијалната набавка на модули и нивното поврзување 
и синхронизација на податоците од повеќе бази креирани од 
различни провајдери на софтвери. 

Потребни 
човечки 

ресурси и 
стручни кадри: 

- Потребно е набавка на целосно интегрирано решение за 
Општински Информационен систем заради поголема 
продуктивност и ефикасност на општинската администрација. 

- Постоечките човечки ресурски во општинската 
администрација кои ќе бидат обучени од стручните лица на 
провајдерот на софтверското решение. 

 

 

Систем за управување со документација во Секторот за уредување на 
градежно земјиште и комунални работи 

Опис на 
активности: 

Изработка и имплементација на специјален софтверски систем 
за управување со документацијата за секторот за уредување на 
градежно земјиште и комунални работи  кој не е опфатен во 
постоечкиот информационен систем во Општината а ќе содржи 

- дизајн на структура на податоци од комуналната сфера 
(регистар на улици, мрежи, инфраструктура, јавно 
осветлување. итн),  

- креирање на годишни програми за реализација, 
- обработка на предмети во надлежност на Секторот, 
- електронско автоматизирано генерирање на документите од 

предефинирани обрасци (барања, одлуки, решенија), 
- скенирање на придружна документација и приклучување на 

документите 
- комплетно следење на протокот (workflow) на документацијата 

по одделенија и вработени 
- овозможување на креирање на електронски барања од страна 

на физичките и правните лица и известување за нивниот 
статус преку веб портал 

Стратешки 
насоки и цели: 

Насока: забрзана реализација на проекти низ софтверско 
пратење на деловно - административни процеси во секторот 
преку евидентно зголемување на бројот на електронско 
поддржани документи  

Цел: воспоставување на систем за електронско управување со 
документи и поврзување со катастарската евиденција и други 
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бази на податоци  

Очекувани 
резултати: 

- унапредување и забрзување на проток и обработка на 
документацијата 

- полесен пристап до потребните архивирани документи 

- намалување на трошоците за администрирање со 
информациите во Општината 

Целна група: Правни лица и физички лица кои имаат потреба од услуги на 
секторот за уредување на градежно земјиште и комунални 
работи   

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

 300.000,00 ден 

Предуслови и 
ризици: 

- Предуслов е објавување на оглас за изработка на софтверско 
решение.  

- Ризик е парцијалната набавка на модули и нивното поврзување 
и синхронизација на податоците од повеќе бази креирани од 
различни провајдери на софтвери. 

Потребни 
човечки 

ресурси и 
стручни кадри: 

- Потребно е набавка на целосно интегрирано решение за 
Општински Информационен систем заради поголема 
продуктивност и ефикасност на општинската администрација. 

- Постоечките човечки ресурски во општинската 
администрација кои ќе бидат обучени од стручните лица на 
провајдерот на софтверското решение. 

 

Систем за управување со документација во Општински Инспекторат 

Опис на 
активности: 

Изработка и имплементација на специјален софтверски систем 
за управување со документацијата во Општински Инспекторат 
кој не е опфатен во постоечкиот информационен систем во 
Општината а ќе содржи: 

-  дефинирање на структури на матични податоци за секоја 
инспекција соодветно (комунална, градежна, даночна...)  

- обработка на предмети во надлежност на Инспекторатот, 
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- генерирање на workflow на деловните документи по 
одделенија и вработени 

- комплетно следење на протокот на документацијата 
- овозможување на креирање на електронски пријави и барања 

од страна на физичките и правните лица и известување за 
нивниот статус преку веб портал 

Стратешки 
насоки и цели: 

Насока: софтверско пратење на деловно - административни 
процеси во Општинскиот инспекторат преку евидентно 
зголемување на бројот на електронско поддржани документи  

Цел: подобрување на наплатата на општинските даноци, такси и 
комунални услуги, преку реално зголемување на нејзиниот 
опфат и намалување на евазијата, како и со ефективно 
забрзување на плаќањето на обврските на даночните обврзници 
и корисниците на услуги 

Очекувани 
резултати: 

- унапредување и забрзување на проток и обработка на 
документацијата 

- полесен пристап до потребните архивирани документи 

- намалување на трошоците за администрирање со 
информациите во Општината 

- креирање на единствен меѓуинституционален извештајник со 
информации за состојбите и побарувањата на Општината од 
граѓаните и правните лица, а кој ќе го користи општинскиот 
инспекторат и другите раководители во локалната самоуправа 

Целна група: Граѓани и Правни лица со цел детални информации за 
обврските на граѓаните и правните лица кон општината 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

 250.000,00 ден 

Предуслови и 
ризици: 

- Предуслов е објавување на оглас за изработка на софтверско 
решение.  

- Ризик е парцијалната набавка на модули и нивното поврзување 
и синхронизација на податоците од повеќе бази креирани од 
различни провајдери на софтвери. 

Потребни - Потребно е набавка на целосно интегрирано решение за 
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човечки 

ресурси и 
стручни кадри: 

Општински Информационен систем заради поголема 
продуктивност и ефикасност на општинската администрација. 

- Постоечките човечки ресурски во општинската 
администрација кои ќе бидат обучени од стручните лица на 
провајдерот на софтверското решение. 

 

ДЕЛОВНА АРХИВА 

Опис на 
активности: 

Изработка и имплементација на специјален софтверски систем 
за управување со документацијата во Општината кој е опфатен 
во постоечкиот информационен систем во Општината но со 
многу недостатоци и неможност за надградба а ќе содржи: 

- архивирање на документите во во деловната архива 
- скенирање на документи и складирање 
- генерирање на електронски деловодник 
- веб пристап до оригиналниот скениран документ 
- интеграција со сметководствените апликации и  
- специјализираните софтвери за управување со документи 

Стратешки 
насоки и цели: 

Насока: софтверско пратење на деловно - административни 
процеси во Општината преку евидентно зголемување на бројот 
на електронско поддржани документи  

Цел: поефикасно архивирање и користење на архивирани 
документи 

Очекувани 
резултати: 

- унапредување и забрзување на проток и обработка на 
документацијата 

- полесен пристап до потребните архивирани документи 

- намалување на трошоците за администрирање со 
информациите во Општината 

Целна група: Вработени во општината, граѓани и правни лица кои користат 
услуги од општината 

Предвидена 
финансиска 

рамка: 

 350.000,00 ден 

Предуслови и - Предуслов е објавување на оглас за изработка на софтверско 
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ризици: решение.  

- Ризик е парцијалната набавка на модули и нивното поврзување 
и синхронизација на податоците од повеќе бази креирани од 
различни провајдери на софтвери. 

Потребни 
човечки 

ресурси и 
стручни кадри: 

- Потребно е набавка на целосно интегрирано решение за 
Општински Информационен систем заради поголема 
продуктивност и ефикасност на општинската администрација. 

- Постоечките човечки ресурски во општинската 
администрација кои ќе бидат обучени од стручните лица на 
провајдерот на софтверското решение. 

 

2. Имплементирање на IP Телефонија 

Опис на активности: • До 2000 корисници (екстензии) 
• до 100 едновремени излезни разговори 
• IVR интерактивно говорно мени (повеќе 

јазично) 
• Групи на корисници за примање на повици 

(Ring Groups) 
• Voicemail 
• LCR – рутирање на повиците според повеќе 

критериуми 
• Снимање на телефонските разговри (Call 

Recording) 
• CDR – детални записи за сите остварени и 

неостварени телефонски разговори 
• Изготвување на различни извештаи за 

користењето на ИП Централата 
• Remote Extensions (локали кои се најавуваат 

преку ИП мрежа) и сл. 
• FAX-to-Email 
• Современ ИП базиран систем кој користи 

стандарден SIP протокол за комуникација;  
• Оперативен Систем Linux CentOS базирана 

работна околина; 
• Asterisk Engine – систем за ИП комутација 

и обработка на повици; 
• Можност за поврзување кон јавна 

комуникациска мрежа PSTN преку 
аналогни линии, ISDN BRI / PRI; 
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• Можност за поврзување преку SIP 
протокол со телеком оператори и 
оддалечени локации во еден едниствен 
систем преку интернет мрежа; 

• WEB базирана администрација на целиот 
систем и леснa експанзија без 
дополнителни лиценци (макс. број на 
корисници е во зависност од инсталиран 
хардвер и неговите можности). 

 
Целна  група: Администрација на Општина Карпш 
Предности: Намалување на месечните трошоци за 

телфонски услуги за 50% 
Предвидена 
финансиска 
рамка: 

 
600,000,оо ден 

 

3. РЕ-ДИЗАЈН НА ВЕБ СТРАНАТА НА ОПШТИНА 
КАРПОШ И ИНТЕГРАЦИЈА НА НОВИ АЛАТКИ (Е-
СОВЕТ И ДОКУМЕНТ МЕНАЏМЕНТ) 

Опис на активности: Комплетна обнова на веб страната на општина 
Карпош согласно најновите информациски 
текови. Интегрирање на нови алатки како што е 
е-совет и документ менаџмент системот. 

Целна  група: Сите корисници на интернет, членовите на 
Советот и вработените на Општина Карпш 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 

 
300,000,оо ден 

 

4. АКТИВИРАЊЕ НА СТАРИ И НАБАВКА НА НОВИ 
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ 

Опис на активности: Сите документи кои се издаваат во Општината 
ќе се потпишуваат од одговорните вработени по 
електронски пат и истите ќе бидат полноважни. 
Треба да се набават - обноват вкупно 40 
дигитални потписи. 

Стратешки насоки и 
цели: 

Помалку користење на хартија и побрз проток на 
документи во Општината. 
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Очекувани резултати: Ефикасно и транспарентно потпишување на 
службената документација. 

Целна група: Потписници на изработката на градежните 
дозволи, Раководители и помошници 
раководители на сите Сектори, Овластени 
инспектори, Секретар и Градоначалник на 
Општината. 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 

 
70.000, 00 ден 

     

5. НАБАВКИ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА СЕРВЕРИ, 
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ И ГИС АПЛИКАЦИИ 

Опис на активности: Потреба од соодветни лиценци ќе се утврдува 
зависно од потребата за нови апликации кои 
нема да можат да ги искористат веќе 
постоечките конфигурации. 

Целна група: Сите сектори 
Предвидена 
финансиска 
рамка: 

 
300.000,00 ден 

 

6. ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ НА СИТЕ АПЛИКАЦИИ  

Опис на активности: Сите претходни и нови апликации, освен делот 
кој се одржува во ИТ секторот, имаат и дел кој од 
аспект на чести Законски  и други промени, 
треба да се одржува и од самата фирма 
изготвувач на апшликацијата. Затоа во рамките 
на секторските активности тековно ќе се 
одредува потребата од соодветна интервенција. 

Целна  група: Сите вработени  кои користат апликации во 
Општина Карпош 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 

 
500.000,00 ден 

  
 
7. Карпош во иднината – временска капсула 
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Опис на активности: Проект доставен од страна на Младинскиот 
центар ИДЕА. 
Проектот е планиран да ги поттикне децата од 
основно училиште од Општина Карпош а ја 
замислат иднината во својата Општина преку 
информатичката технологија. 
Најнапред учениците ќе бидат запознаени со 
технолошкиот развиток во последните 10 години 
со посебен осврт на развојот на компјутерската 
технологија преку работилници на кои ќе бидат 
предавачи стручни лица од компанијата 
Microsoft. Како големо финале на повој проект е 
предвидено изготвување на временска капсула 
која ќе биде хермитчки затворена заедно со 
идеите изработени од страна на основците и 
истата ќе биде поставена на одредена локација 
со дата на отворање на 10 години од 
поставувањето. 
Трендот за изготвување на временска капсула е 
веќе одамна тренд во САД и Кина а општина 
Карпош ќе биде првата општина во Македонија 
и пошироко која го реализирана овој проект 
оставајќи траг за генерациите што следат. 

Целна група: Сите ученици од основното образование во 
Општина Карпош заинтересирани за развојот на 
ИТ технологијата 

 
Изготвувач на 
проектот: 

 
Младински Центар – Идеа Скопје 

Предвидена 
финансиска 
рамка: 

 
260.000,00 ден 

 

Вкупна предвидена финансиска рамка: 3.780.000,00 ден 

III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 3.780.000,00 
ден е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 
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За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите 
ќе се појават во текот на 2014 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски 
средства од Буџетот на Општина Карпош. 

 

IV. Преодни одредби 

Секторот за Информатичка технологија во соработка 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 ИТ Секретарот и Градоначалникот. 

 

V. Завршнa одредбa 

 Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

                              

 

Број 07-8512/3                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                         Сашо Лазаровски, с.р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

13 
 

 
В рз основа на член 50, став 1, точка 3 од З ак онот за лок алнат а самоуправа („Служ бен 

весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ бр.5/ 2002), а во врска со член 75, ст ав 1 од Стат утот  на 

Опш т инат а К арпош  --- П речистен т ек ст  („Служ бен гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘ 

бр.10/ 2013), Г радоначалник от  на Опш т ина К арпош  донесе                                                                                                                 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за објавување на П рограм ат а за ак т и вн ост и  од обл аст а н а едн ак ви т е м ож н ост и м еѓу 

ж ени т е и м аж ит е во оп ш т и н а К арп ош  за 2014 годин а 

 

1. Се објавува П рограмат а за ак т ивност и од областа на еднак ви мож ност и м еѓу ж енит е и 

м аж ите во опш т ина К арпош  за 2014 година, донесена на Д есет т ата седница на Совет от  на 

Опш т ина К арпош , одрж ана на 20 дек ември 2013 година. 

2. Ова реш ение влегува во сила со денот  на донесување, а ќе се објави во „Служ бен 

гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘. 

 

 

Б рој 09-8796/ 2                Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К  

23.12.2013 годи на                      Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , 

Ск оп је             Ст евчо Јак им овск и, с.р. 
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В рз основа на член 36, ст ав 1, т очк а 1 од Зак онот  за локалната сам оуправа („Служ бен 

весник  на Р епублик а М ак едонија од бр.5/ 2002) и член 14, став 1 и ст ав 6 од Зак онот  за 

еднак вите мож ност и на ж енит е и маж ите („Служ бен весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ 

бр.6/ 2012 и 30/ 2013), Совет от  на Опш т ина К арпош  на Д есет тат а седница, одрж ана на 20 

Д ек ем ври 2013 година, донесе 

 

П Р ОГ Р А М А  

за ак т и вност и од обл аст а на еднак вит е м ож н ост и  м еѓу ж ен ит е и  м аж ит е во оп ш т и на 

К арп ош  за 2014 годин а  

 

П рограмат а за ак т ивност и од областа на еднак вите м ож ност и м еѓу ж енит е и 

м аж ите во опш т ина К арпош  има цел да го пром овира и унапреди начелот о за еднак вост  

м еѓу ж енит е и м аж ите согласно со З ак онот за еднак ви м ож ности на ж енит е и м аж ите 

(„Служ бен весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ бр. 6/ 2012).  

  П рограмат а предвидува организирање трибини, едук ат ивни работ илници и 

советувања од повеќе области на опш тест венот о дејст вување, особено од област а на 

здравствот о, економ ск от о јакнење на ж енит е, сем ејнот о насилст во и учест вот о на 

ж ените во полит иката. За т аа цел П рограмат а содрж и к онк рет ни проек т и, согласно со 

посебните м ерк и предвидени во Зак онот  за еднак ви м ож ност и м еѓу ж енит е и маж ит е, а 

чија основна цел е едук ација и подигање на нивот о на јавна свест  за потребат а од 

еднак вост  и недиск рим инација по основа на пол. 

  Опш т ина К арпош  оваа П рограма ќ е ја реализира во рамк ит е на своит е 

располож ливи м атеријални и ф инансиск и средст ва, во соработ к а со разнит е невладини 

организации, здруж енија на граѓани к ои дејст вуваат  во сф ерата на правата на ж енит е, 

к ак о и со надлеж нит е инст итуции и м инистерства. 

 

I . П Р И ОР И Т Е Т Н И  Ц Е Л И  

 

  П рограмат а предвидува нек олк у к онкретни приорит етни цели за унапредување и 

пром овирање на к онцепт от за еднак ви м ож ност и меѓу ж енит е и м аж ит е во опш т ина 

К арпош .  
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 П риорит етнит е цели предвидени во П рограм ат а за еднак ви м ож ност и м еѓу ж ените и 

м аж ите во опш т ина К арпош  за 2014 година се следнит е: 

1. У Н А П Р Е Д У В А Њ Е  Н А  У Ч Е СТ В ОТ О Н А  Ж Е Н И Т Е  В О П ОЛ И Т И К А Т А ; 

2. ОД Б Е Л Е Ж У В А Њ Е  Н А  8 М А Р Т ; 

3. У Н А П Р Е Д У В А Њ Е  Н А  ЗД Р А В ЈЕ Т О Н А  Ж Е Н И Т Е ; 

4. Е К ОН ОМ СК О ЈА К Н Е Њ Е  Н А  Ж Е Н И Т Е ; 

5. П Р Е В Е Н Ц И ЈА  И  СОВ Е Т У В А Њ Е  З А  СП Р Е Ч У В А Њ Е  Н А  СЕ М Е ЈН ОТ О Н А СИ Л СТ В О; 

6. У Ч Е СТ В О Н А  Ж Е Н И Т Е  В О К Р Е И Р А Њ Е  Н А  Б У Џ Е Т ОТ  Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , И  

7. У Ч Е СТ В О Н А  Д Р Ж А В Н И  И  М Е Ѓ У Н А Р ОД Н И  К ОН Ф Е Р Е Н Ц И И , Т Р И Б И Н И  И  ОБ У К И  

ОД  ОБ Л А СТ А  Н А  Е Д Н А К В И Т Е  М ОЖ Н ОСТ И . 

 

I I . П Л А Н  З А  Р Е А Л И З А Ц И ЈА  Н А  П Р И ОР И Т Е Т Н И Т Е  Ц Е Л И   

 

1. У Н А П Р Е Д У В А Њ Е  Н А  У Ч Е СТ В ОТ О Н А  Ж Е Н И Т Е  В О П ОЛ И Т И К А Т А  

 

П роблем : ниска к вота за застапеност  на ж енит е на изборнит е листи. 

Ц ел: подигање на свест а к ај ж ените за потребат а од инволвираност  во к реирање на 

полит ик ите. 

А к т ивност и: 

– едукат ивни трибини за учест вото на ж ените во полит ик ат а, нивнат а заст апеност  

на лист ит е и потребат а од зголем ување на к вот ата од пост оечк ит е 30% на м инимум 

50%; 

– организирање на работ илници со ж енит е-советничк и во Советот  на опш т ина 

К арпош  од различни полит ичк и парт ии за заедничк о дејст вување во однос на 

правичната застапеност  на ж ените и маж ите во рам к ите на политичк ит е парт ии; 

– изработ ка на едукат ивен и пропаганден мат еријал, и 

– ф орм ирање на К луб на служ беничк и. 

Н осит ели на ак т ивност а: 

– к оординат орот  за еднак ви м ож ност и, и 

– К ом исијата за еднак ви м ож ност и при Советот  на опш т ина К арпош . 
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П ериод на реализација на ак т ивноста: ф евруари 2014 година.  

Б У Џ Е Т : 60.000 денари 

 

2. ОД Б Е Л Е Ж У В А Њ Е  Н А  8 М А Р Т   

Ц ел: одбележ ување на М еѓународниот  ден на ж ената --- 8 м арт , к ој ја одбележ ува 

борбата на ж енит е за ек оном ск а, полит ичка и социјална рам ноправност  со маж ит е. 

А к т ивност и: 

– организирање на „Осм ом арт овск и базар‘‘ на к ој учество ќ е зем ат  ист акнат и 

ум етници од опш т ина К арпош , к ако и изработ увачи на рак от ворби и нак ит . Д ел од 

собраните средст ва ќ е бидат  донирани на СОС-центрит е за згриж ување на ж рт вит е од 

сем ејно насилст во; 

– организирање хуманит арна ак ција за собирање на чиста облека к оја ќе се донира 

во ш елт ер-цент рите за згриж ување на ж рт вит е од семејно насилст во, и 

– печатење на пром от ивни мат еријали и пок ани за учест во на „Осм ом арт овск иот 

базар‘‘ и хуманитарнат а ак ција. 

 

Н осит ели на ак т ивност а: 

– К ом исијата за еднак ви м ож ност и при Советот  на опш т ина К арпош ; 

– к оординат орот  за еднак ви м ож ност и во опш т ина К арпош ; 

– ум етници и изработ увачи на рачни рак от ворби, и 

– невладини организации. 

П ериод на реализација: 01--- 07 март  2014 година. 

Б У Џ Е Т : 100.000 денари 

 

3. У Н А П Р Е Д У В А Њ Е  Н А  З Д Р А В ЈЕ Т О Н А  Ж Е Н И Т Е  

Ц ел: унапредување на здравјет о на ж ените прек у подигање на свест а за редовни 

лек арск и к онтроли за превенција од болест и к ои ја погодуваат  ж енск ат а популација. 

А к т ивност и:  

– организирање на трибини и предавања од областа на гинек ологијат а; 

– организирање на трибини и предавања од областа на онк ологијат а; 

– организрање на трибини и предавања за остеопороза; 
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– печатење едук ат ивни м ат еријали, и 

– печатење на пром от ивни мат еријали и постери. 

Н осит ели на ак т ивност а: 

– К ом исијата за еднак ви м ож ност и при Советот  на опш т ина К арпош ; 

– к оординат орот  за еднак ви м ож ност и во опш т ина К арпош , и 

– ист ак нат и проф есори и док т ори од посоченит е област и. 

П ериод за реализација на ак т ивноста: април --- м ај --- ок том ври 2014 година. 

Б У Џ Е Т : 150.000 денари 

 

4. Е К ОН ОМ СК О ЈА К Н Е Њ Е  Н А  Ж Е Н И Т Е  

Ц ел: ек оном ск ото јакнење на ж енит е е м ногу важ ен сегмент  во градењето на 

личноста на ж ената и нејзино проф есионално напредување.  

А к т ивност и: 

– организирање на бесплатни часови по англиск и јазик ; 

– организирање на бесплатна обук а за работа со к ом пјутери; 

– печатење на пром от ивен мат еријал (т еф т ери, пенк ала и сл.), и 

– печатење на пот врди за заврш ена обук а. 

Н осит ели на ак т ивност а:  

– К ом исијата за еднак ви м ож ност и при Советот  на опш т ина К арпош ; 

– к оординат орот  за еднак ви м ож ност и на опш т ина К арпош , и 

– проф есори по англиски јазик  и по инф орм атик а.  

П ериод на реализација на ак т ивноста: јуни --- јули --- август  2014 година. 

Б У Џ Е Т : 100.000 денари 

 

5. П Р Е В Е Н Ц И ЈА  И  СОВ Е Т У В А Њ Е  З А  СП Р Е Ч У В А Њ Е  Н А  СЕ М Е ЈН ОТ О 

Н А СИ Л СТ В О 

А к т ивност и: 

– едукат ивни трибини за сем ејно насилст во, и 

– обук и на педагозит е од основните училиш та за препознавање на децат а-ж рт ви на 

сем ејно насилст во. 

Н осит ели на ак т ивност а: 
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– К ом исијата за еднак ви м ож ност и при Советот  на опш т ина К арпош ; 

– к оординат орот  за еднак ви м ож ност и на опш т ина К арпош , и 

– М инистерст вото за труд и социјална политик а, невладини организации.  

П ериод на реализација на ак т ивноста: ноември --- дек ем ври 2014 година. 

Б У Џ Е Т : 40.000 денари 

 

6. У Ч Е СТ В О Н А  Ж Е Н И Т Е  В О К Р Е И Р А Њ Е  Н А  Б У Џ Е Т ОТ  Н А  ОП Ш Т И Н А  

К А Р П ОШ  

А к т ивност и:  

– организирање на от ворен повик  за дост авување на предлог---иницијат иви и мерки 

за унапредување на полож бат а на ж ените на т ерит орија на опш т ина К арпош , и 

– аж урирање на родово разделена стат ист ик а во сит е сек т ори и одделенија во 

опш т инската адм инист рација (вработ ени, образование, даночни обврзници, 

к орисници на социјална помош , ж ртви на сем ејно насилство...) 

Н осит ели на ак т ивност а: 

– к оординат орот  за еднак ви м ож ност и;  

– К ом исијата за еднак ви м ож ност и; 

– Одделението за месна сам оуправа, и 

– сит е сек т ори и одделенија. 

П ериод на реализација на ак т ивноста: јуни --- јули 2014 година. 

Б У Џ Е Т : 20.000 денари 

 

7. У Ч Е СТ В О Н А  Д Р Ж А В Н И  И  М Е Ѓ У Н А Р ОД Н И  К ОН Ф Е Р Е Н Ц И И , Т Р И Б И Н И  И  

ОБ У К И  ОД  ОБ Л А СТ А  Н А  Е Д Н А К В И Т Е  М ОЖ Н ОСТ И  

Н осит ели на ак т ивност а: 

– к оординат орот  за еднак ви м ож ност и на опш т ина К арпош , и 

– К ом исијата за еднак ви м ож ност и при Советот  на опш т ина К арпош . 

Б У Џ Е Т : 100.000 денари 
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8. З А В Р Ш Н А  ОД Р Е Д Б А  

Оваа програма влегува во сила наредниот  ден од денот  на објавување во „Служ бен 

гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘, а ќ е се прим енува од 01.01.2014 година. 

           

Б рој 07-8512/ 4                                                                                      П Р Е Т СЕ Д А Т Е Л  

20.12.2013 годи на     Н А  СОВ Е Т ОТ  Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , 

Ск оп је                         Саш о Л азаровск и , с.р.  
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В рз основа на член 50, став 1, точка 3 од З ак онот за лок алнат а самоуправа („Служ бен 

весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ бр.5/ 2002), а во врска со член 75, ст ав 1 од Стат утот  на 

Опш т инат а К арпош  --- П речистен т ек ст  („Служ бен гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘ 

бр.10/ 2013), Г радоначалник от  на Опш т ина К арпош  донесе                                                                                                                 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за објавување на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
детската, социјалната и здравствената заштита за 2014 година 

 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита за 2014 година, донесена на Д есет тат а седница на 

Советот  на Опш т ина К арпош , одрж ана на 20 дек ември 2013 година. 

 

2. Ова реш ение влегува во сила со денот  на донесување, а ќе се објави во „Служ бен 

гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘. 

 

 

Б рој 09-8796/ 3                     Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К  

23.12.2013 годи на                         Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , 

Ск оп је                Ст евчо Јак им овск и , с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

21 
 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина 
Карпош на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе  

 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош од областа на детската, социјалната и  

здравствената заштита за 2014 година 

I. ВОВЕД 

 Согласно Законот за социјална заштита, Законот за локалната самоуправа и 
Националната програма за развој на социјалната заштита во локалната самоуправа, се 
превземаат мерки и активности за социјална заштита  на граѓаните.  

          Општина Карпош преку програмата ги утврдува приоритетите  од областа на 
детската, социјалната и здравствената заштита и финансиските средства потребни за 
нивно реализирање.  

         Согласно ингеренциите со Законот за локалната самоуправа, Општина Карпош 
своите активности ќе ги насочува кон вонинституционалните форми за социјална 
заштита на ранливите групи кои се истовремено, најмногу засегнати од последиците на 
сиромаштијата и социјалната исклученост. 

 

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата дефинира повеќе приоритети од областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита, кои треба да придонесат за унапредување 
на социоекономската и здравствената заштита на  граѓаните на Општина Карпош 
и тоа: 

 

 АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКА ЗАШТИТА 
 

 РАЗВИВАЊЕ ФОРМИ НА ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА И 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ. 
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 ПОДДРШКА И ПОМОШ НА ЛИЦА ЗАСЕГНАТИ ОД ЗЛОУПОТРЕБА 
НА АЛКОХОЛ, НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА И НА ДРУГИ 
ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИ. 

 
 ПРОМОВИРАЊЕ НА ЗДРАВИ НАЧИНИ НА ЖИВЕЕЊЕ. 

 
 
 ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЛЕКУВАЊЕ И ЗА ЛИЦА/СЕМЕЈСТВА ВО 

СОЦИЈАЛЕН РИЗИК; ХУМАНИТАРНИ АКЦИИ. 
 

III. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

 ЦЕЛИ 

III /а. Развивање и унапредување на методологијата на работењето во 
јавните установи општински  детски градинки. 

 

 Овозможување на сите деца од предучилишна возраст да посетуваат јавна 
установа во најблиската околина. 

 Поголемо вклучување на децата од предучилишна возраст во спортски, 
културни, креативни  и други манифестации. 

 Згрижување и воспитување  на деца кои не се опфатени во предучилишните 
установи. 

 Вештини за воспитна комуникација со децата. 
 

 АКТИВНОСТИ 
 

1. Поддршка на активности во ЈУОДГ организирани со     
              Општината.     

 Реализатор на активноста:   

- Општина   Карпош 
                         

IV.РАЗВИВАЊЕ ФОРМИ НА ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА И 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ. 

 

 

IV/а  Вонинституционална заштита  
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 ЦЕЛИ 
 Помош и поддршка при остварување на правата од       областа   на 

социјалната и здравствената заштита. 
 Психо- социјална поддршка. 
 Подобрување на квалитетот на живеење и создавање исполнет, сигурен, 

задоволен живот во староста. 
 

 АКТИВНОСТИ 
  

1.Посета на институција за стари лица 

2.Психо-социјална поддршка  на старите лица. 

3.Организирање на средби со стари и осамени лица и   

              лица во социјален  ризик.  

 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
  

1.   Посета и пригодни подароци за стари лица........20 000,оо ден. 
             Реализатор на активноста: Општина Карпош 
 

  3. Средби со стари и осамени лица и лица во социјален                                     
ризик............................................................................................40 000,оо денари. 

             Реализатор на активноста: Општина Карпош 

 ВКУПНО...............................................................60 000,оо денaри. 
 

 

 

IV/б Поддршка на лица со посебни потреби 

 ЦЕЛИ   
 

 Подобрување на квалитетот на живеење на лицата со  
           попреченост во развојот и на нивните семејства.         

 Интегрирање и целосно учество во општеството на лицата со посебни 
потреби. 

 Овозможување целоснa  пристапност до институциите  
            во општината за лицата со посебни потреби.     

 Вклучување на децата со попреченост во редовниот образовен систем. 
 Физички активности и рекреација за лица со посебни потреби. 
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 АКТИВНОСТИ 
 

1. Поставување пристапни рампи и овозможување пристап на лицата со 
попречености до сите институции во општината. 

  2.  Учество на лицата со попречености на манифестации и   

             активности организирани и поддржани од општината. 

 3. Соработка со институции, здруженија за поддршка на            лицата со 
попречености.  

4.  Средба со лицата со хендикеп (и пригодни подароци) по повод  3 ти декември - 
Денот на лицата со  хендикеп.  

 На средбата ќе бидат поканети познати личности од уметноста, научници, 
спортисти и други хумани кои ќе сакаат да се вклучат и да дадат свој придонес на 
средбата.               
  

 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 

2. Средба и пригодни подароци по повод  3 - ти декември. 
 (Денот на лицата со хендикеп)........................300 000,оо денари. 

             Реализатор на активноста: Општина Карпош 

 

 ВКУПНО:  .......................................................... ….300 000,оо денари.   
   

 

IV/в  Подобрување на квалитетот на живеењето на ромската    популација 

 ЦЕЛИ 
 Овозможување на сите деца да посетуваат предучилишни установи. 
 Намалување на појавата на питачење. 
 Здравствени услуги  за ромските семејства. 
 Помош во натура за лица и семејства кои се нашле во состојба на социјален 

ризик. 
  

 АКТИВНОСТИ 
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1.Учество на Општина Карпош во имплементација на Проектот     Инклузија на децата 
од ромската популација  во ЈУОДГ ,, Пролет‘‘.   

     2.Продолжување со активностите на ,,Едукативен Монтесори Центар‘‘, преку кој 
децата од Злокуќани и Бардовци се подготвуваат за вклучување во училиште. 

Македонско Монтесори здружение во просториите на ОУ,,Аврам Писевски‘‘, Бардовци.                       

       3.Организирање на средба по повод Ѓурѓовден 9 Мај -     традиционален ден за излет. 

      4.Организирање на здравствени прегледи за ромската популација и обезбедување на 
дополнителен социјален и административен бенефит за жените ромки - Здружение на 
просветни работници за заштита на правата на децата ,,ЛИЛ“.  

      5.Организирање на хуманитарни акции и донации за  обезбедување на храна, облека, 
обувки, др. хуманитарна  помош. 

     6.Континуирана соработка со НВО и институции од  државата. 
 

 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 

1.Проектот Инклузија на децата од ромската популација  во ЈУОДГ ,, Пролет‘‘. 
..................................................................150 000,оо денари.  

 
Реализатор на активноста: ЈУОДГ ,, Пролет’’. 

2. ,,Центар за едукација‘‘ во просториите на ОУ.,,Аврам Писевски‘‘, с. Бардовци. 

Реализатор на активноста:  

Македонско Монтесори здружение.......................600 000,оо денари. 

 
3. Организирање на средба по повод Ѓурѓовден 9 Мај. 

Реализатор на активноста: 

Општина Карпош....................................................................80 000,оо денари. 

 
4. Обезбедување на здравствени услуги за ромската популација. Организирање на 
здравствени прегледи. 

Реализатор на активноста: 
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Здружение на просветни работници за заштита на правата на децата 
,,ЛИЛ“.............................................................................59 000,оо денари. 

 ВКУПНО   .............................................................889 000,оо денари. 
 

V. ПОДДРШКА И ПОМОШ НА ЛИЦА ЗАСЕГНАТИ ОД ЗЛОУПОТРЕБА НА 
АЛКОХОЛ, НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА И НА ДРУГИ ПСИХОТРОПНИ 

СУПСТАНЦИ. 
 

 

V/а Превенција и ресоцијализација за лица кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат алкохол, наркотични средства  и други психотропни супстанци. 

 ЦЕЛИ 
 Превенција од алкохол, наркотични средства и други психотропни супстанци. 
 Едукација и ресоцијализација на апстиненти и нивните семејства  
 Советодавна работа со лицата и семејствата. 
  Намалување на бројот на алкохоличари и нивно враќање во нормален живот. 

 

 АКТИВНОСТИ 
 

1. Соработка со НВО за превентивна и советодавна работа на лицата, нивните 
семејства и граѓаните. 

2. Поддршка на клубот за апстиненција од алкохол. 

Проект - “Животот е премногу скапоцен за да му го подариме на алкохолот“. 

 

Реализатор на активноста: Здружение на граѓани – апстиненти за едукација, 
мотивација рехабилитација, ресоцијализација и превенција од алкохол, дрога, тутун, 
таблети и друго -“Здрав живот“ Скопје.  

3.Соработка со надлежните министерства, институции, социјални и здравствени 
центри, со Градот Скопје и општините во Градот Скопје. 

 

 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 

2. Проект-“Животот е премногу скапоцен за да му го подариме на алкохолот“. 
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       Реализатор на активноста: 

Здружение на граѓани “Здрав живот“, Скопје......300 000,оо ден. 

 ВКУПНО:.............................................................300 000.оо денaри. 
 

VI.  УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО  

 ЦЕЛИ 

VI/а  Унапредување на здравстева заштита 

 

  Зголемување на свеста кај децата од  предучилишна возраст и основните 
училишта на територијата на општина Карпош за здрав однос кон себе и 
околината. 

  Континуирано следење на состојбите за контрола и безбедност на храната во 
ЈУОДГ. 

  Едукација за одржување на оралното здравје. 
 Анкета и анализа на деца алергични на одредени прехранбени производи и 

информирање на персоналот и родителите за преземање на соодветни мерки. 
 Соработка со НВО, здравствени установи и стручни лица за промовирање, 

едуцирање и подигање на свеста на населението за водење на здрави начини на 
живеење. 
 

 АКТИВНОСТИ 
 

1.Воведување во основните насоки за стекнување навики за  здравствената култура. 

2.Запознавање на децата од предучилишните установи со грижата за оралната 
хигиена и превентивни стоматолошки прегледи. 

3.Теренски активности по објекти во Јавните општински детски установи. 

 Реализатор на активноста:  

- Општина Карпош  
2.Координирано од Д-р Милан Велкоски, Одделение за       детска, социјална и 
здравствена заштита. 

3.  Евидентирање на бројноста на децата подложни на алергени и превземање 
соодветни активности за спречување на несакани состојби. 

Реализатор на активноста: 

- Општина Карпош 
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Координирано од М-р Ирена Милевска, Одделение за   детска,    социјална и 
здравствена заштита. 

4. Организирање на хуманитарни креативни работилници наменети за лекување на 
болни деца во соработка со ЈУОДГ во Општина Карпош. 
 

 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
2.Материјали за превентивни стоматолошки прегледи  

Реализатор на активноста: 

Општина Карпош..............................................................72 000,оо денари. 

 ВКУПНО....................................................................72 000,оо денари. 
 

 

VII. Парична помош за лица /семејства во социјален ризик и хуманитарни акции. 

 ЦЕЛИ 
 Поддршка за лица и семејства кои во одредено време  се нашле во состојба на 

социјален  ризик. 
 Парична помош за лица и семејства во социјален ризик и лекување. 
 Парична помош за секое новородено и посвоено дете на територијата на 

Општина Карпош. 
 

 АКТИВНОСТИ 
1. Психо-социјална поддршка, упатување во соодветна институција за решавање на 

социјалните проблеми на граѓаните, работа на терен и соработка со институции. 
2. Организирање на хуманитарни акции за лица и семејства во социјален ризик. 

 

 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
1.Еднократна парична помош за лица/семејства во социјален ризик за лекување и 
елементарна непогода........................3.000 000,оо денари. 

• Потребни документи и критериуми за доделување на еднократна парична помош 
за лица/семејства во социјален ризик, за лекување и елементарна непогода. 

 

Социјален ризик: 

- Решение дека е корисник на социјална парична помош од Центарот за 
социјална работа. 
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- Потврда од Агенцијата за вработување дека полннолетните членови од 
семејството се евидентирани како невработени. 
Потешко лекување: 

- Медицинска документација за лекување во државни и здравствени 
институции и приватни здравствени институции кои имаат потпишано 
договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија 
(Извештај од специјалист, отпусно писмо од болница, наод и мислење на 
стручен медицински тим). 
 

• Елементарни непогоди (поплава, пожар и др.) : 
-Потврда од Бригадата за противпожарна заштита, 

-Потврда од Министерството за внатрешни работи, 

или друг вид на документ со кој ќе се докаже видот и степенот на 
непогодата. 

Подносителот на барањето да е жител на Општина Карпош - да приложи 
документ за лична идентификација. 

Барањата ќе ги разгледува Комисија формирана од Градоначалникот. 

2.Еднократна парична помош за секое новородено и посвоено              
дете..................................................................................................1.000 000,оо денари. 

 

Еднократанта парична помош за новороденче изнесува 4 000,оо денари. 

• Потребни документи и критериуми за доделување на еднократна парична помош 
за новороденче: 

-Извод од матична книга на новороденчето, 

-Лични карти од родителите, 

-Решение од ЦСР дека се корисници на социјална парична помош или потврда 
од Агенцијата за вработување дека еден од родителите е невработен. 

• Критериуми: 
- Барањето се поднесува 30 дена по раѓањето/посвојувањето на 

новороденчето. 
- Личните карти на родителите да бидат со адреса во Општина Карпош. 
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3.Хуманитарни акции.............................................................100 000,оо денари.              Реализатор на 
активноста: Општина Карпош. 

 ВКУПНО:........................................................................4 100 000,оо ден 
 
 

ВКУПНА ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА: 5 721 000,оо ден. 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на активностите утврдени во оваа Програма во износ од 5 721 
000,оо денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 

Определените финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и 
донации. 

За одредени активности што не се содржани во Програмата, а за коишто Советот на 
Општина Карпош, на предлог на Градоначалникот, ќе процени дека по својата 
актуелност и квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес, ке бидат предвидени 
дополнителни финансиски сретства од Буџетот на Општина Карпош.   

По завршувањето на проектите секој реализатор е должен до Советот на Општина 
Карпош да достави извештај  за  реализацијата на одобрените средства . 

IX ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник‘‘ на Општина Карпош, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 

 

Број  07-8512/5                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Сашо Лазаровски, с.р. 

 

 

 

 

 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

31 
 

 

 

В рз основа на член 50, став 1, точка 3 од З ак онот за лок алнат а самоуправа („Служ бен 

весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ бр.5/ 2002), а во врска со член 75, ст ав 1 од Стат утот  на 

Опш т инат а К арпош  --- П речистен т ек ст  („Служ бен гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘ 

бр.10/ 2013), Г радоначалник от  на Опш т ина К арпош  донесе                                                                                                                 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за објавување на П рограм ат а за дејност а сп орт  за 2014 година  

 

1. Се објавува П рограм ат а за дејноста спорт  за 2014 година, донесена на Д есет тат а 

седница на Советот  на Опш т ина К арпош , одрж ана на 20 дек ем ври 2013 година. 

2. Ова реш ение влегува во сила со денот  на донесување, а ќе се објави во „Служ бен 

гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘. 

 

 

Б рој 09-8796/ 4                     Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К  

23.12.2013 годи на                        Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , 

Ск оп је                Ст евчо Јак им овск и , с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002 ), Советот на Општина Карпош на 
Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе: 

     

ПРОГРАМА 
за дејноста спорт за 2014 година 

 
Ι. Цел на програмата: 
 

• Програмата за спорт го опфаќа рекреативниот спорт кој ќе има за цел да 
пропагира и промовира разновидни спортско - рекреативни содржини 
кои се наменети за ученици, деца, млади и жители на Општина Карпош. 

 

• Посебно внимание е посветено на масовниот спорт со вежби и активности 
од забавно - рекреативен карактер.  

 

• Програмата има за цел се она што е од заеднички интерес во сегменти на 
рекреативниот спорт, да го обедини, координира и по можност да го 
усоврши, односно да го постави на повисоко ниво.  

 

• Младите своето слободно време ќе го користат во реализација на 
спортските активности, при што ќе ги развиваат позитивните вредности 
на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности. 

 

• Поголемиот дел од Програмата за спорт се реализира од страна на 
Општината Карпош, а во некои активности општината се јавува како 
покровител и подржувач. 

 

• Оваа програма исто така има за цел да го промовира, поттикнува и развива 
масовното вклучување на младите, да го подигнува натпреварувачкиот 
дух и поттикнува фер игра. 

 

ΙΙ. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ПОД ОРГАНИЗАЦИЈА 
И ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА КАРПОШ 

 
1. УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ЛИГИ КАРПОШ 2014 
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Спортските игри Карпош 2014 година традиционално се организираат под 
покровителство и организација на Општина Карпош. Оваа година се предвидува на 
натпреварите да учествуваат преку 400 натпреварувачи од основните училишта од 
Општина Карпош во дисциплините: мал фудбал, кошарка, одбојка, шах, ракомет, пинг 
понг и друго .... Исто така ќе бидат и организирани и ревијални ол стар и куп натпревари. 
Во реализацијата на спортските игри ќе бидат вклучени вработени од одделението за 
спорт, ученици, професори, судии и делегати од спортските федерации, медицинско 
лице и  полиција.   

 
 2. ПРОЛЕТЕН АТЛЕТСКИ КРОС  - КАРПОШ 2014 

Општина Карпош ќе организира пролетен атлетски крос со ученици од основните 
училишта од 5-9 одделение деветолетка од територија на Општина Карпош. Учениците 
ќе се натпреваруваат пооделно по оделенија и пооделно ученици и ученички. За 
најдобрите општината ќе обезбеди пехари. 

 
3. ДОДЕЛУВАЊЕ НА СПОРТСКИ СТИПЕНДИИ НА ТАЛЕНТИРАНИ СПОРТИСТИ ОД 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Ќе ги опфати сите активни талентирани спортисти од територија на Општина Карпош, 
кој со својот квалитет допринесуваат за промоција на oпштината и државата како на 
домашен така и на меѓународен план. 

 
4. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ ОД 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ   

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

 
5. ПОДДРШКА И ПОМОШ НА СПОРТИСТИ, СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ 
ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД СПОРТОТ 

 
6. ПЕНЗИОНЕРСКИ ИГРИ  

Под покровителство на Општина Карпош ќе се организираат пензионерски 
натпреварувања во разни спортско рекреативни игри како што се: Шах, пикадо (во 
машка и женска конкуренција), влечење јаже (во машка и женска конкуренција), Трчање 
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60м (жени) и 80м (мажи), фрлање ѓуле (поединечно мажи и жени) и скок во далечина 
(мажи).  За најдобритер ќе се доделат пехари 

7. ШАХОВСКИ БОЖИЌЕН И МЕЃУНАРОДЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ШАХОВСКИ 
ТУРНИР "КАРПОШ ОПЕН 2014" 

Општина Карпош ќе организира два шаховски турнири. Еден божиќен  и еден 
меѓународен професионален турнир, на кој ќе бидат поканети шаховски велемајстори и 
други титуларни шахисти од други земји од Европа и светот. 

 

ΙII. ПРЕГЛЕД НА СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ПОД ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА КАРПОШ 

1. Активност/Настан: Училишни спортски лиги Карпош 2014. 
Организатор/Покровител: Општина Карпош. 
Натпреварувачки дисциплини: Мал фудбал, одбојка, кошарка, шах, пинг понг, ракомет 
и други спортски активности. 
Време на реализација: Континуирано преку цела  2014 година. 
Учесници: Вработени од одделението за спорт, ученици од Основните Општински 
Училишта на подрачјето на Општина Карпош, професори по физичко и здравствено 
образование од Основните Општински Училишта на подрачјето на Општина Карпош, 
судии од матичните националните федерации, медицински лица, обезбедување.  
Награди: Пехари за освоено 1, 2, и 3 место, медали за освоено 1, 2 и 3 место. За најдобрите 
индивидуално прогласени ученици спортисти во училишните спортски лиги предвидени 
се парични награди во висина до 20.000,00 денари. Исто така парични награди се 
предвидени и за професорите - тренери во училишните спортски лиги: за освоено 1 место 
20.000,00 денари, 2 место 15.000,00 денари и 3 место 12.000,00 денари. Прво пласираните 
училишни спортски екипи со нивните професори и најдобрите индивидуално 
прогласени ученици спортисти исто така ќе бидат наградени со наградно спортска 
ескурзија. 
Очекувани резултат: Натпреварувачка атмосфера, социјализација (дружење и забава), 
јакнење на менталното и физичкото здравје и подобрување на локомоторниот апарат, 
спортско однесување на учениците - навивачи за фер навивање на спортските терени, 
подобрување и зголемување  на знаењата, умеењата, способностите и вештините кај 
учениците спортисти. 
Трошоци: Свечено отварање на игрите, автобуски превоз, хонорари  за судии и делегати, 
наставници, парични награди, естрадни уметници, групи и водител за ол стар 
ревијалниот натпревар за кој ќе се обезбедат и спртска опрема (дресови, патики и ранци), 
спортска опрема за ученици - натпреварувачи, куп натпревари, изнајмување на спортска 
сала,  организациони  технички  трошоци (озвучување и сл.), озвучување, рекламно 
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пропаганден материjал (маици, капи, удирачки реквизити, балони), медицинско лице или 
итна медицинска помош, освежување (флаширани води), награди  за освоено 1 место, 2 
место и 3 место, пехари, медали и признаниа и финансиско материјални награди за 
прогласените најдобри спортисти поединци, наградна спортска ескурзија (превоз и 
хотелско сместување) и за најдобро прогласените поединци. 

         Износ: 4.500.000,00 денари. 

 
2. Активност/Настан: Пролетен атлетски крос - Карпош 2014. 
Организатор/Покровител: Општина Карпош. 
Натпреварувачки дисциплини: Трчање на повеќе делници, поделени по возраст и пол. 
Време на реализација: Април, 2014 година. 
Учесници: Вработени од Одделението за спорт, ученици од Основните Општински 
Училишта на подрачјето на Општина Карпош, професори по физичко и здравствено 
образование од Основните Општински Училишта на подрачјето на Општина Карпош, 
судии од матичните националните федерации, медицински лица, обезбедување.  
Награди: Доделување пехари на најдобрите тројца пласирани во машка и женска 
конкуренција. 
Очекувани резултат: Рекреација,  натпреварувачка атмосфера, дружење и забава 
Трошоци: пехари, изнајмување на постоље за 1, 2, и 3 место, големи чадори - куполи, 
маси, столчиња, озвучување, медицински лица. 

 Износ: 60.000,00 денари. 

3. Активност/Настан:.Доделување на спортски стипендии на талентирани спортисти од 
подрачјето на Општина Карпош. 
Покровител: Општина Карпош. 
Време на реализација: Осум месечни спортски стипендии: февруари, март, април, мај, 
јуни, октомври, ноември и декември, 2014 година. 
Учесници: Спортисти од Општина Карпош. 
Очекувани резултат: Афирмација и стимулирање за постигнување на подобри 
резултати на активни, млади и талентирани спортисти од Општина Карпош. 

          Износ: 1.000.000,00 денари 

4. Активност/Настан:.Доделување на финансиска подршка на спортски клубови 
регистрирани на  подрачјето на Општона Карпош. 
Покровител: Општина Карпош. 
Време: Еднократно. 
Учесници: Спортски клубови од Општина Карпош. 

Очекувани резултат: Афирмација и потпомагање на спортски клубови од Општина 
Карпош за нивен развој и подобрување и зголемување на клупските успеси. 
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        Износ: 12.000.000,00 денари 
5. Активност/Настан: Подршка и помош на спортисти, спортски клубови, спортски 
институции и организирање на проекти од спортот. 
Покровител: Општина Карпош. 
Време на реализација: Континуирано преку цела  2014 година. 
Учесници: Сите индивидуални спортисти, спортски клубови и невладини здруженија 
кои се регистрирани на подрачјето на Општина Карпош и имаат потреба од финасиска 
подршка за учество и организација на спортски активности и манифестации. 

Очекувани резултат: Промовирање и потпомагање на спортисти, спортски клубови од 
Општина Карпош. 

          Износ: 1.500.000,00 денари 

6. . Активност/Настан: Пензионерски игри. 
Организатор/Покровител: Општина Карпош. 
Натпреварувачки дисциплини: 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). 
Време на реализација: Октомври, 2014 година. 
Учесници: Вработени од Одделението за спорт, пензионери од подрачјето на Општина 
Карпош, медицински лица, обезбедување.  
Награди: Доделување пехари на најдобрите тројца пласирани во машка и женска 
конкуренција во сите предвидени дисциплини. 
Очекувани резултат: Рекреација,  натпреварувачка атмосфера, дружење и забава. 
Трошоци: Пехари, изнајмување на постоље за 1, 2, и 3 место, големи чадори - куполи, 
маси, столчиња, разглас, простор за одржување на предвидените спортски активности, 
медицински лица и свечен ручек. 

Износ: 100.000,00 денари 

 

7. Активност/Настан: Шаховски  божиќен  и меѓународен професионален шаховски 
турнир "Карпош опен 2014"  

Организатор/Покровител: Општина Карпош и Шаховски клуб Гамбит Асеко СЕЕ. 

Време на реализација: Април, 2014 година. 

Учесници: Вработени во Одделението за спорт, меѓународни и домашни судии, 
интернационални шахисти, велемајстори и други титуларни шахисти кој се во ранг на 
најдобрите шахисти на официјалната светската шаховска ранг листа.  
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Награди: Доделување на традиционален пехар за најдобриот и финансиски награди . 

Очекувани резултат: Промовирање и афирмирање на Општина Карпош во земјата и 
странство. 

Трошоци: Изнајмување простор за натпреварите, судии, награди, шаховски реквизити и 
интернет конекции, озвучување, хотелско сместување на шахисти кои како гости од 
другите земји ќе земат учество на  меѓународниот турнир. Организациони технички  
трошоци, подиум, рампа, рекламно пано и билиборди.  

За божиќниот шаховски турнир се предвидени 100.000,00 денари, а за Карпош 
Опен 2014,  3.750.000,00 денари. 

          Износ: 3.850.000,00 денари 

IV. СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ПОД 
ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА КАРПОШ 

 

1. МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ СОКОЛ 

Меморијалниот турнир во мал фудбал „СОКОЛ” што го организира Здружение на граѓани 
ФК КФЦ. 

2. ВЛАЈКО КУП - ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ 

Во организација на Здружение на граѓани Влајко проактивни граѓани Скопје 

3. ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА 
КАРПОШ 

Организатор: ОСУСОК општински сојуз за училишен спорт на Општина Карпош 

4. СЛЕДЕЊЕ НА РАСТ И РАЗВОЈОТ НА ДЕЦА ОД 1 ДО 5 ОДДЕЛЕНИЕ ВО 
ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ  

Организатор: Друштво за угостителство промет и услуги ФАН ТЕНИС ДОО увоз-извоз. 

5, ТЕРАПЕВТСКО ПЛИВАЊЕ СЛОБОДА ВО ВОДА - ЗА ДЕЦА СО НЕТИПИЧЕН РАЗВОЈ 

Организатор: Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и 
посебни потреби  "Дајте ни крилја". 

6. ТУРНИР ВО ОДБОЈКА НА ПЕСОК 
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V. ПРЕГЛЕД НА СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОПШТИНА 
КАРПОШ 

1. Активност/Настан:. Меморијален турнир во мал фудбал Сокол. 
Организатор: Здружение на граѓани ФК КФЦ. 

Време на реализација: Септември,  2014 година. 

Учесници: Футсал и други фудбалски екипи екипи.  

Очекувани резултат: Оддавање почит и одбележување на годишнина. 

Трошоци: Награден фонд, организационо технички трошоци и рекламен материјал 
медицинско лице, разглас, поставување времени објекти  (шатори, ТОИ ТОИ и друго) 
коктел, поканување естрадни звезди и фудбалски легенди, агенција за обезбедување на 
отварањето и затварањето на турнирот, огномет. 

          Износ: 500.000,00 денари 

2. Активност/Настан:.Влајко куп  турнир во мал фудбал.  
Организатор: Влајко проактивни граѓани Скопје. 

Време на реализација: Мај,  2014 година. 

Учесници: Футсал и други фудбалски екипи екипи.  

Очекувани резултат: Промовирање на Општина Карпош и популаризација на малиот 
фудбал.  

Трошоци: Награден фонд, организационо технички трошоци и рекламен материјал 
медицинско лице, разглас, поставување времени објекти  (ТОИ ТОИ и друго), агенција за 
обезбедување на отварањето и затварањето на турнирот, судии и делегат, фудбалски 
топки, пехари, фудбалски мрежи за головите. 

               Износ: 30.000,00 денари 

3. Активност/Настан:. Програма за унапредување на наставата по физичко и 
здравствено образование во одделенската настава на територија на Општина Карпош 

Организатор: ОСУСОК општински сојуз за училишен спорт на Општина Карпош. 

Време на реализација: Февруари, март, април, мај, септември, октомври, ноември, 
декември  2014 година.  

Учесници: Ученици од прво до петто одделение од општинските основни училишта на 
подрачјето на Општина Карпош.  
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Очекувани резултат: подобрување на наставата по физичко и здравствено образование. 

Трошоци: обука на наставници, надоместок за координаторот, надоместоци за 
инструкторите, евалуација и мониторинг, административни трошоци. 

          Износ: 1.100.000,00 денари 

4.Активност/Настан:. Следење на раст и развојот на деца од 1 до 5 одделение во 
општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош.  

Организатор: Друштво за угостителство промет и услуги ФАН ТЕНИС ДОО увоз-извоз. 

Време на реализација: Септември, октомври, ноември, декември 2014 година. 

Учесници: Ученици од прво до петто одделение во општинските основни училишта на 
подрачјето на Општина Карпош.  

 Трошоци: Софтверска плоча и апаратура фут плеј и фут диск.  

Износ: 400.000,00 денари 

5. Активност/Настан: Терапевтско пливање Слобода во вода - за деца со нетипичен 
развој 

.Организатор:. Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и 
посебни потреби  "Дајте ни крилја" 

Време на реализација: Континуирано преку цела  2014 година. 

Учесници: Деца со нетипичен развој. 

Очекувани резултат: Подобрување на психофизиќкиот развој, социјализација и 
подобрување на здраствената состојба. 

Трошоци: хонорар за инструкторите кои ќе ја спроведуваат програмата и ќе работат со 
децата со нетипичен развој. 

Износ: 120.000,00 денари 

 

6. Активност/Настан: Турнир во одбојка на песок 

Организатор: Анита Младеноска - Ристовска 

Време на реализација: Јуни 

Учесници: Сите заинтересирани ученици од основните училишта. 
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Очекувани резултат: Подобрување на психофизиќкиот развој и социјализација  

Трошоци: изнајмување на одбојкарски терен на песок, судии и делегат од одбојкарска 
федерација, одбојкарски топки за на песок, разглас, медицинско лице, освежителни 
пијалоци.. 

Износ: 120.000,00 денари 

VΙ. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 25.280.000,00 
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 

Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и 
донации. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои во својата актуелност, 
квалитет и општествен интерес ќе се појават во текот на 2014 година, ќе бидат 
предвидени дополнитeлни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 

Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива преку 
Комисијата за култура на Советот на Општина Карпош, Комисијата за спорт на Советот 
на Општина Карпош, Комисија за јавни дејности (oбразование, детска и социјална 
заштита), Секторот за дејности од јавен интерес и Секторот за поддршка на 
Градоначалникот на Општината 

По завршување на проектите секој реализатор е должен до советот на Општината да 
достави извештај за реализираниот проект. 

VΙΙ. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1.1.2014 година. 

 
 
Број 07-8512/6                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                                                        
Скопје                               Сашо Лазаровски, с.р.                                                                 
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В рз основа на член 50, став 1, точка 3 од З ак онот за лок алнат а самоуправа („Служ бен 

весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ бр.5/ 2002), а во врска со член 75, ст ав 1 од Стат утот  на 

Опш т инат а К арпош  --- П речистен т ек ст  („Служ бен гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘ 

бр.10/ 2013), Г радоначалник от  на Опш т ина К арпош  донесе                                                                                                                 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

за објавување на  Програмата за дејноста култура за 2014 година 
 

 

1. Се објавува П рограм ата за дејноста к улт ура за 2014 година, донесена на Д есет тата 

седница на Советот  на Опш т ина К арпош , одрж ана на 20 дек ем ври 2013 година. 

 

2. Ова реш ение влегува во сила со денот  на донесување, а ќе се објави во „Служ бен 

гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘. 

 
 
 

 

 

Б рој 09-8796/ 5                     Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К  

23.12.2013 годи на                         Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , 

Ск оп је                 Ст евчо Јак и м овск и , с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 5 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” број 05/2002), Советот на 
Општина Карпош на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за дејноста култура за 2014 година 

 
I. ВОВЕД 
Со донесување на системските закони кои се однесуваат на локалната самоуправа, а во 
контекст на процесот на децентрализација, општините добиваат и надлежност која се 
однесува на задоволување на културните права и потреби на граѓаните. Општинските 
културни активности и активностите на локалните културни установи и здруќенија на 
граѓани во непосреден контакт со граѓаните многу попрецизно ќе ги откријат нивните 
култуни потреби и формите за нивно задоволување, со што ќе го направат културниот 
живот во Општината побогат, поразновидем, подинамичен и поквалитетен. 
 
           
II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Основни цели на Програмата на Општина Карпош од областа на културата: 
 
1. Доближување на културата до сите граѓани 

• Преку оваа цел треба да им се овозможи на сите граѓани на Општина Карпош 
рамноправно да учествуваат како творци и како корисници, во културата и во 
културните случувања 

 
2. Поттикнување на современото творештво, со посебен фокус на културните потребни 
на младите 

• Замајќи ја во обзир перспективата на културниот развој, особен фокус ќе биде 
ставен на обезбедувањето материјални претпоставки за творештво и 
задоволувањето на културните потреби на младите. Ќе се поддржуваат и ќе се 
охрабруваат истражувањата и потрагата по нови изразни средства, ќе се 
поддржуваат експериментите и користењето нови медиуми на естетска 
експресија, како и проектите и установите што се занимаваат со продукција и 
ширење на културни содржини и вредности за младата популација. 

 
3. Заштита, чување и креирање на култутното наследство 

• Следејќи го континуитетот на културата како традиција на повеќе 
цивилизиациски слоеви, обврска е на секоја институција во Република 
ёмакедонија, вклучувајќи ги и општините, да го евидентираат, маркираат и во 
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рамките на своите можности реконструираат и реставрираат културното 
наследство. 

• Истото треба да се однесува како на артефактите кои се пронајдени, така и на 
духовната традиција, обичаите, фолклорот, разни видови на музјески експонати, 
споменични обележја, но и на куѓето кои оставиле белег во културата на 
општината и народот воопшто. 

• Од друга страна, културното наследство ќе се ревитализира и ќе се пресоздава низ 
уметничкото искуство (музиката, театарот, сликарството, филмот, етно музика) и 
неговата афирмација. 

 

4. Враќање на дигнитетот на творецот и на творештвото. 
• Центар на културата е човекот и неговиот креативен потенцијал. Соочени со 

долгогодишна рецесија и депресија која ги оптеретува со основни егзистенцијални 
проблеми авторите го губат интересот и мотивацијата за работа, творење, стручно 
усовршување и претставување. Немајќи материјални можности да го изразат 
својот авторски потенцијал и големите креативци се принудени да работат други 
работи бегајќи од својата основна дејност. Една од важните цели на Пршграмата 
за култура на Општина Карпош е со субвенции во културната дејност и помош во 
остварувањето на креативни проекти да се врати дигнитетот на творецот и на тој 
начин културата и творештвото не само што ќе бидат пристојна, туку и престижна 
дејност за работа и за живеење. 
 

5. Воведување на најмладите (децата од основните училишта) во креативните процеси 

• Децата како најголемо богатство и иднина на секое општество се негова најголема 
обврска. Едукацијата и образованието на децата се врврен приоритет.   

 

6. Создавање услови за развој на културен туризам, како фактор за социјалниот и за 
економскиот развој. 

• Афирмација, презентација и користење на културните и на природните предели 
во функција на развојот на културниот туризам и подготовка на стратегија за 
развој на културниот туризам. 

 

 

Овие цели ќе се остварат преку: 

 Институционална и финансиска поддршка на културни установи и проекти од 
значење на Општината. 

 Негување и стимулирање на културно-уметничкото творештво и манифестации. 
 Одбележување на настани и личности од значење на Општината 
 Организирање манифестации значајни за гражаните на Општина Карпош 
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ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА СО СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА 
ОПШТИНА КАРПОШ. 
 
ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА Е ОТВОРЕНА И ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА МОЖЕ ДА 
СЕ ДОПОЛНУВА. 
 
ПРОГРМАТА ЗА КУЛТУРА Е ПОДЕЛЕНА ВО ПЕТ ПРОГРАМСКИ ЦЕЛИНИ. 
 
III. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
 

 
1. „КУЛТУРНО ЛЕТО КАРПОШ 2014“ 

• „Културно лето Карпош 2014“ претставува комплексна културна и уметничка 
програма со која треба културно и забавно да се анимираат граѓаните на Општина 
Карпош во текот на летните месеци. 

• Програмата на седмото Културно лето треба да го изрази културниот и 
уметничкиот потенцијал на гражаните на општината, што претпоставува дека 
голем дел од програмата треба да е покриен со културни творци од Општина 
Карпош. 

• Програмата ќе се исполни и со настапи на познати артисти од Македонија и 
странство. 

• Програмата е разновидна и во својата содржина подразбира: 
- Изведби на музички групи и солистички настапи, поп пеачи, рок групи, етно 

музика; 
- Организирање на ликовни изложби, учество на академски сликари и деца 

почетници во ликовната уметност и 
- Изведба на театарски претстави, балетски претстави, културно уметнички 

друштва, филмски проекции. 
• Конкретните содржини на Програмата и нејзиниот реализатор (од областа на 

културата) ќе се избере по пат на јавен конкурс, распишан од страна на 
Градоначалникот на Општина Карпош. 

 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 3.000.000,00 денари 
 

• Во историјата на уметноста акварелот се вбројува како една од најтешките 
техники во ликовното творештво и не секој автор може да ја применува. Добриот 
акварелист мора да има нагласено чувство за доживување на природата и 
предметите, тој забележува неочекувани и неконвенционални кадри од пејсажот. 
Мора да поседува сигурн цртеж, оформен по предходната анализа и студиозна 
работа на мотивот со размуслување за кое делче на насликаната површина и 
негово вклопување во композицијата како целина. Целата ликовна содржина 

2. ПЕТТИ АКВАРЕЛЕН СИМПОЗИУМ-ЈУБИЛЕЈ 
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потребно е предходно добро ја да проучи и кога ќе пристапи кон изведбата да ја 
обележи брзо, со сигурно око и рака. Само тогаш делото ќе ја добие убавината што 
ја нуди непосредната инспирација на уметникот. 

• Симпозиумот е веќе веќе четири години многу успешно организиран од Општина 
Карпош и реализиран од Арт тајм. На симпозиумот покрај еминентните 
македонски уметници, досега учествуваа десетина уметници од Шпанија, 
Франција, Индија, Романија, Хрватска, Србија, црна Гора како и гостин од 
Виетнам. 

• Симпозиумот е веќе цврсто етаблиран во земјава и странство и добива димензија 
на традиција. 

• Проектот предвидува учество на најмалку 10 уметника од кои половина би биле од 
странство. Би траел 10 дена и тоа дел во Скопје на територијата на Општина 
Карпош и дел низ Република македонија. 

 

РЕАЛИЗАТОР НА ПРОЕКТОТ – Арт Тајм 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 600.000,00 денари  

 

IV. КЕРАМИЧКА, СКУЛПТОРКА И МОЗАИЧКА КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА КАРПОШ 

1. Едукативно креативна работилница која би опфатила работа со деца од основните 
учулишта на Општина Карпош и би се состоела од два сегмента: графичка работилница и 
фото работилница. 

• Графичка работилница 
Во оваа работилница децата од основните училишта ќе ги проучуваат сите графички 
техники од класичните како сито штампа, линорез, акватинта, бакропис, суваигла, 
сериграфија со современа компјутерска графика. 

Во веќе подготвениот графички кабинет ќе се изработуваат сите видови графики и 
графички отисоци. 
Часовите ќе се одвиваат под надзор на академскиот графичар Илчо Симовски  со 
визитинг гостување на познати македонски графичари. 
 

• Фото работилница 
Проектот ќе придонесе за стимулирање на креативноста на најмладата популација во 
Општина Карпош преку изучување на фотографијата како уметнички израз и 
воведување на филмската уметност на децата од VII и VIII одделение од основните 
училишта. Проектот опфаќа две компоненти: 

- Теоретска настава за фотографија и воведување во филмски уметности 
Во теоретските часови се предвидува запознавање со почетоците на фотографијата и 
нејзината уметничка вредност, запознавање со филмската уметност и нејзините 
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почетоци (пишување на синопсис и сценарио) сето тоа изведено преку креативен начин 
соодветен на ученици на таа возраст, интерактивно преку компјутерска презентација на 
фотографии и нивни анализи, презентација на кратки филмови и нивни анализи. 

- Практична настава за фотографија и воведување во филмски уметности. 
Во практичниот дел часовите ќе содржат фотографирања и изработка на уметничка 
фотографија. Секој од членовите ќе треба да изработи фото изложба со што и ќе го 
заврши курсот. 
 
 На крајот од годината ќе се направи изложба на сите фотографии. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 100.000,00 денари  
РЕАЛИЗАТОР – „Ботичели“ 

 
2. Едукативна креатива работилница која би опфатила работа со деца од од основните 
училишта на Општина Карпош и би се состоела од три сегмента:  
 

• Работилница за керамика 
• Работилница за склуптури и 
• Работилница за мозаик 

Со овој проект би се развиле тактилно креативните можности и таленти кај децата од 
основните училишта. Би ги изучиле основните техники на керамиката, скулптурата и 
мозаикот. 
Покрај теоретското, децата ќе се запознаат и со практично работење на наведените 
техники.  

 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 100.000,00 денари 

РЕАЛИЗАТОР – „ЗОНА“ 

 

 
V. ПОДДРШКА НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И НВО ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

1. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМАТА НА МКУД „ЦВЕТАН ДИМОВ“ 
 

• „Од цвет на цвет со оро и песна“ (традиционално) 
 
Меѓународниот детски фолклорен фестивал традиционално се оддржува на 
територијата на Општина Карпош. Учесници на фестивалот се детски фолклорни 
ансамбли од Скопје, Република Македонија и детски фолклорни ансамбли од повеќе 
држави од соседните земји и пошироко. 
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По оддржувањето на манифестацијата ќе се достави извештај до Советот на Општина 
Карпош. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 100.000,00 денари 
 
2. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМАТА НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ 
 

• Меѓународен студентски фолклорен фестивал (традиционално) 
 
Меѓународниот студентски фолклорен фестивал се оддржува традиционално повеќе 
години наназад. Учесници на фестивалот се фолклорни ансамбли од Република 
Македонија и фолклорни ансамбли од повеќе држави од соседните земји и пошироко. 
Општина Карпош по седми пат се вклучува како покровител. 
 
По оддржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот на Општина Карпош. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 60.000,00 денари 
 
3. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМАТА НА КУД „КАРШИАКА“ 
 

• Меѓународен фолклорен фестивал „Скупи 2014“  
 
Фестивалот е од ревијален карактер, при што учесниците ги презентираат фолклорните 
вредности на својата земја и традиција согласно програмата и динамиката утврдени од 
страна на организаторот. 
 
Организатор на фестивалот е Ансамблот „Каршиака“ од Скопје, а ученици се фолклорни 
ансамбли од Република Македонија и фолклорни ансамбли од повеќе држави од 
соседните земји и пошироко. 
 
По оддржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот на Општина Карпош. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 120.000,00 денари 
 
4. ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА НЕГУВАЊЕ НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ, ВЕРСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 
СРПСКАТА НАЦИОНАЛНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА „СРПСКИ КУЛТУРЕН 
ЦЕНТАР“ – СКОПЈЕ 
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• Одбележување на национален ден на Српската заедница во република 
Македонија 

 
РЕАЛИЗАТОР НА ПРОЕКТОТ – „Српски културен центар“ – Скопје 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 50.000,00 денари 
 
5. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМАТА НА КУД „ЕТНОС“ 
 

• Развивање и негување на фолклорните традиции кај децата 
 
Активностите на друштвото се насочени кон запознавање на децата од најмала возраст 
со фолклорните традиции и обичаи, ората и песните на нашиот народ, како и 
запознавање на традициите на другите народи. 
 
Друштвото работи повеќе години на територијата на Општина Карпош. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 60.000,00 денари 
 
6. ПОДДРШКА НА ДРУГИ НВО И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ОД ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА И ТРОВРЕШТВОТО 
 
Проекти кои пристигаат во текот на годината, а за кои комисијата за култура при 
Советот ќе утврди дека се од значење за Општина Карпош. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 300.000,00 денари 
 

 
VI. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

• Поддршка на проекти од областа на литературата 

А – ИЗДАВАШТВО/КНИГИ 

 

Поддршка ќе добијат седум литературни проекти кои ќе бидат доставени до Општина 
Карпош, а за кои Комисијата за култура при Советот на Општина Карпош ќе утврди дека 
се интересни за издавање. 

Сумата со која ќе бидат поддржани е до 30.000,00 денари. 

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 210.000,00 денари 

 
Б – ПОДДРШКА НА МУЗИЧКИ ПРОЕКТИ 
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Поддршка ќе добијат 7 проекти на музички куќи и продуценти, како и поединци кои ќе 
достават проекти до Општина Карпош, а за кои Комисијата за култура при Советот ќе 
утврди дека се интересни за издавање. 
 
Сумата со која ќе бидат поддржани е 30.000,00 денари. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 210.000,00 денари 
 

 
В – ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ 

 

1. ПОДДРШКА И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕВЕТ ЛИКОВНИ ИЗЛОЖБИ ИЛИ ЛИКОВНИ 
ПЕРФОРМАНСИ 

Ликовните творци за потребите во организација на нивните ликовни изложби ќе добијат 
финансиска поддршка за материјалните трошоци за организирање на изложбите или за 
ликовни перформански. 
 
Ликовните излоќби претежно би се оддржувале во галерискиот простор во Библиотеката 
„Другарче“, освен ако авторите и Општина Карпош не предложат друго алтернативно 
место. 
 

• Авторите кои ќе бидат поддржани со по 30.000,00 денари ќе ги утврди Комисијата 
за култура при Советот на Општина Карпош, по нивна предходна апликација до 
комисијата. 

 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 270.000,00 денари 
 

 
2. ШЕСТИ ДНЕВЕН ЛИКОВЕН ХЕПЕНИНГ 

Продолжување на традицијата. 
Настанот се одржува традиционално на отворено во ТЦ „Карпош 3“, или друга отворена 
локација во Општина Карпош со учество на 10-15 академски сликари. 
 

• Сликите изработени на хепенингот остануваат во сопственост на Општина 
Карпош 

 
РЕАЛИЗАТОР НА ПРОЕКТОТ – Арт Тајм 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 150.000,00 денари 
 

 
Г – МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ 
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1. ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА КАРПОШ ВО 
СТРАНСТВО 

Целта на оваа активност е најуспешните проекти на Општина Карпош од областа на 
културата да бидат промовирани и презентирани во светските културни метрополи. 
Комисијата за култура ќе го изврши изборот на проекти кои ќе ја презентираат 
општината во странство. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 300.000,00 денари 
 

 

2. ПОДДРШКА НА КЛУБОТ ЗА ДИПЛОМАТИ И СТРАНЦИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Добредојде“ Macedonia Welcome Centre (MWS) е невладина организација, чија стратегија 
е промоција на Македонија, нејзината историја, култура и традиција со цел развивање на 
еден пријателски позитивен однос на странците кон нашата држава. Истовремено 
„Добредојде“ Macedonia Welcome Centre (MWS) ги информира, насочува и помага на 
странците и нивните семејства кои работат во Република Македонија во состав на 
дипломатско-конзуларните претставништва, меѓународните организации, невладин 
сектор и бизнис заедницата во нивното побро прилагодување и интегрирање во нашата 
држава. 
 

“Добредојде“ Macedonia Welcome Centre - Програмски активности 2014 за меѓусебна 
соработка и интеракција на странците кои живеат и престојуваат во Македонија и  
општина Карпош преку промоција на културните специфики на општината 

ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА 

Цели на проектот 

- Поддршка и организација на културни, општествени и добротворни  
настани со цел  размена  на искуствата и вештините помеѓу меѓународната 
и локалната заедница.  

- Промоција на културно историско наследство на општината Карпош и 
Р.Македонија  со цел промоција на традиционалното богато културно 
обележје на општината кај стрнците и нивните семејства вработени во 
дипломатско-конзуларните преставништва, бизниз заедницата и НВО 
секторот.  

- Промоција на единственото искуството од соработката на општина Карпош 
и меѓународната заедница  на останатите општини и Р.Македонија во 
целост 
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Контекст 

“Добредојде“ Macedonia Welcome Centre (MWC) е невладина организација чија  
стратегија е промоција на Македонија, нејзината историја култура и традиција со цел  
развивање на еден пријателски и позитивен однос на странците кон нашата држава. 
Истовремено Добредојде“ Macedonia Welcome Centre (MWC) ги информира, насочува и  
помага на странците  и нивните семејства кои работат во Р.Макадонија во состав на 
дипломатско-конзуларните преставништва, меѓународните организации, невладин 
сектор и бизнис заедницата во нивното побрзо прилагодување и интегрирање во нашата 
држава.  
За остварување на нашата мисија и цели, во рамки на програмата на “Добредојде“ 
Macedonia Welcome Centre  и оваа година ќе се превземаат многу активности кои ќе се 
одржуваат  во просториите на У.З. Владо Тасевски –Интернационален  Клуб, како  
подршка и заедничка соработка со Општина Карпош. 
 
РЕАЛИЗАТОР – „Добредојде“ Macedonia Welcome Centre 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА – 300.000,00 денари 
 
VII. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 5.930.000 
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 
 
Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени од спонзорства и донации. 
 
За одредени активности што не се содржани во Програмата, а за кои што Советот на 
Општина Карпош, на предлог на Градоначалникот, ќе процени дека по својата 
актуелност и квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат предвидени 
дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
 
Прегледот на потребните финансиски средства за реализација на Програмата се 
составен дел на оваа програма. 
 
VIII. ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА 
 
Освен со финансисики средства Општина Карпош културните манифестации ќе ги 
помага и со:  
 

- Почесно покровителство 
- Доделување награди и признанија 
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- Обезбедување на техничка и друга помош 
- Учество на промотивни и протоколарни средби 

 
По завршувањето на проектите секој реализатор е должен до Советот на Општина 
Карпош да достави Извештај за реализација на одобрените средства. 
 
IX ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 
 
 
Број 07–8512/7       ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Сашо Лазаровски, с.р. 
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В рз основа на член 50, став 1, точка 3 од З ак онот за лок алнат а самоуправа („Служ бен 

весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ бр.5/ 2002), а во врска со член 75, ст ав 1 од Стат утот  на 

Опш т инат а К арпош  --- П речистен т ек ст  („Служ бен гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘ 

бр.10/ 2013), Г радоначалник от  на Опш т ина К арпош  донесе                                                                                                                 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

за објавување на  Програмата за дејноста образование за 2014 година 
 

 

1. Се објавува П рограмат а за дејноста образование за 2014 година, донесена на Д есет т ата 

седница на Советот  на Опш т ина К арпош , одрж ана на 20 дек ем ври 2013 година. 

2. Ова реш ение влегува во сила со денот  на донесување, а ќе се објави во „Служ бен 

гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘. 

 
 

Б рој 09-8796/ 6                    Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К  

23.12.2013 годи на                        Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , 

Ск оп је                 Ст евчо Јак им овск и , с.р. 
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Врз основа на член 22, став 2, точка 8 и член 36, став 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина 
Карпош, на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 
за дејноста образование за 2014 година 

 

 
I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Општина Карпош водејќи грижа за учениците и наставниците од основните училишта, со 
цел да го стимулира напредокот во образовниот процес и да ги мотивира учениците да 
постигнуваат високи резултати во образованието, одвои средства од својот Буџет за 
реализирање на  Програмата за дејноста образование за 2014 година. 
Програмата за дејноста образование за 2014 година ги содржи активностите кои 
Општината  континуирано (традиционално) ги остварува и нови активности предвидени 
со „Стратегијата за развој на основното образование во Општина Карпош за периодот 
2011-2016 година“ кои планира да ги направи со цел  подобрување  на квалитетот на 
образованието и условите за работа.  
Програмата за дејноста образование за 2014 година е отворена програма која може да се 
дополнува со проекти во текот на целата година. 
Предлог-проектите кои се содржани во програмата се во координација со директорите на 
основните училишта, претставници од Советот на Оптината и вработените во 
Одделението за образование. 
 

 
II. ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Доделување стипендии на талентирани ученици од општинските основни 
училишта  

 
Цел на проектот: 
На подрачјето на Општина Карпош има 10 основни училишта со преку 6 000 ученици. 
Меѓу нив има ученици кои посебно се истакнуваат во одредена област или предмет и 
постигнуваат врвни резултати на општински, регионални и меѓународни натпревари.  
Општина Карпош за тие ученици предвидува материјална поддршка преку давање на 
стипендии. Стипендирањето се врши транспарентно од  претходно формирана Комисија 
од страна на Градоначалникот, која ги утврдува критериумите за доделување на 
стипендиите, условите и начинот на пријавување на кандидатите.  
За таа цел Градоначалникот на Општина Карпош распишува јавен оглас. 
Стипендиите свечено   се доделуваат на роденденот на Општина Карпош- 3 ноември. 
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Очекувани резултати: 

- развивање и следење на талентот кај посебно надарените ученици; 
- учество на разни натпревари од областа на науката, техниката, културата и 

уметноста; 
- создавање вистински вредности и навики кај учениците  

 

Реализатор:  
Општина Карпош 

Буџет:  
1 .200 000,оо денари 

 
2. Школа за вежби и танц  „Подобро здравје преку вежби и танц“ 
 
Цел на проектот: 
Школата за вежби и танц е традиционален проект  со  кој се опфатени ученици од сите 
основни училишта во Општина Карпош. Целта на оваа школа е здрав  развој кај 
учениците, психофизички (физички, ментален и емоционален) и социјален, преку  вежби 
за правилен физички развој како и танцување на кореографии како дел од модерниот 
балет. Школата во текот на годината организира самостојни настапи и учествува  на 
други манифестации организирани од општината. Предност на учество  имаат децата 
погодени со некој од социјалните ризици или поконкретно деца од социјални семејства, 
деца без родители и родителска грижа, социјално необезбедени деца, деца со лесни 
пречки во развојот способни за физичка активност, но можат да се вклучуваат и други 
деца со цел да се запази принципот на еднаквост, а сакаат да учествуваат во ваков тип на 
активност. Школата работи во текот на целата учебна година. 
 
Очекувани резултати: 

- вклучувањето на учениците во овие активности ќе го подигнат нивниот физички и 
психички развој; 
- ќе ја развијат креативната компонента кај учениците ; 
- афирмација на учениците преку настапи 
 
Реализатор:  
Биљана Стојановска, дипломиран социјален работник и балетски уметник  
 
Буџет:  
150.000,00 денари  
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3. Школа за фолклор „ Ајде да научиме да ги играме прекрасните македонски ора “ 
 
Цел на проектот: 
Во оваа школа учество ќе земат ученици од прво до шесто одделение од основните 
училишта во Општина Карпош кои ќе ги води стручен, искусен и меѓународно признат 
фолклорен уметник Бранко Јовевски. Часовите ќе бидат организирани така што нема да 
влијаат на времето посветено за учење и на другите воншколски активности.  
Целта на овој проект е да се негува, чува и презентира македонскиот фолклор, да се 
зголеми интересот за посетување на фолклорна школа кај младите генерации. 
Школата за фолклор „Ајде да научиме да ги играме прекрасните македонски ора“ ќе се 
одржи од месец февруари-декември 2014 година, во ОУ „Лазо Трповски“, ОУ „Владо 
Тасевски“, ОУ „Петар Поп Арсов“, ОУ „Јан Амос Коменски“ и ОУ „Димо Хаџи Димов“. 
 
Очекувани резултати: 

- Негување, чување и презентирање на македонскиот фолклор 
- Зголемување на интересот за посета на фолклорна школа кај младите 
- Изучување на македонскиот фолклор и песна 

 
Реализатор:  
МКУД „ Цветан Димов“ 
 
Буџет:  
150.000,оо денари (маици со кратки ракави, долни тренерки, хонорар за двајца музичари, 
користење превоз за проби во училиштата, набавка на машки и женски народни носии, 
настапи и концерти) 
 
4. Школа за актерска игра  
 
Цел на проектот: 
Во оваа школа учество ќе земат децата од осмо одделение при основните училишта на 
Општина Карпош. Школата трае од месец февруари до месец декември 2014 година  кога 
децата ќе одржат и претстави каде ќе го презентираат она што го научиле. Часовите 
односно вежбите ќе бидат организирани така што нема да влијаат на времето посветено 
за учење и на другите воншколски активности.  

Предавањата ќе бидат креативни, релаксирани, богати со интересни  импровизации и 
етиди ( вежби ) кои ќе се работат на самите часови. 

Школата за актерска игра  можат да ја посетуваат ученици од сите десет основни 
училишта и се одржува во  ООУ „Лазо Трповски“ и ООУ „Петар Поп Арсов“. 
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Очекувани резултати: 
 

- Совладување на говорот на децата 
- Учесниците ќе ги совладуваат техниките на говор, на дишење, знаења за 

театарот за текстовите и драматургијата. 
 
Реализатор:  
ГУЖВА ДООЕЛ  
 
Буџет:  
150.000,оо денари 
 
5. Меѓународна детска ликовна колонија  

 
Цел на проектот: 

На традиционалната детска ликовна колонија учествуваат ученици од основните 
училишта на територија на Општина Карпош и ученици од училиштата од збратимените 
општини. Мотивите и теми за работа на ликовната колонија се: сликање на манастирот и 
природните убавини на планината Водно, сликање од птичја перспектива на Градот 
Скопје како и сликање по слободен избор. Можно е локацијата да биде променета како 
на пример новите плоштади во Општина Карпош. 
По завршување на ликовната колонија, во фоајето на Општина Карпош или Детскиот 
ликовен центар  се организира  изложба од сработените ликовни дела на младите 
таленти. 
Меѓународната детска ликовна колонија традиционално се одржува во месец септември. 
 
Очекувани резултати: 

- Учество на децата од основните училишта  
- Учество на ученици од училиштата од збратимените општини 
- Поттикнување на уметничкиот дух на најмладите 
- Негување на ликовната традиција кај младите 
- Запознавање и дружење меѓу децата 

 
Реализатор:  
Детски ликовен центар 

Буџет:  
200.000,оо денари ( материјал потребен за сликање, хромокартони, обезбедување на 
поликолорни бои, сместување на децата учесници од другите градови и нивните 
ментори, храна, превоз на учесниците до манастирот, организирање изложба по 
завршување на ликовната колонија ) 
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6. Награди за полуматуранти-првенци на генерација  
 
Цел на проектот: 
Основното образование е столб за понатамошното школување и напредок за учениците. 
Општина Карпош континуирано ги следи најдобрите ученици, ги мотивира и наградува.  
Целта на овој проект е општината, најдобрите ученици  полуматуранти кои училиштето 
ги избрало како првенци на генерација, да ги награди и  им посака успех во 
понатамошното школување. 
За таа цел Градоначалникот ќе направи свечен прием на најдобрите и пригодно ќе ги 
награди. Проектот ќе се реализира на крајот од учебната година во месец јуни. 
 
 

Очекувани резултати: 
-  стимулирање напредок кај учениците; 
-  стимулирање натпревар меѓу учениците да се биде подобар 
- поттик за учество на разни меѓународни, државни, градски и општински 

натпревари конкурси, изложби и сл; 
- создавање вистински вредности и навики кај учениците  

 
Реализатор:  
Општина Карпош 
 
Буџет:  
150. 000,оо денари ( награди за осмооделенците) 
 
7. 1 септември – Ден на првачињата  „ Добредојдовте првачиња“ 
 
Цел на проектот: 
Училишна забава за сите првооделенци од десетте основни училишта на тертиоријата на 
општина Карпош. Проектот предвидува една убава можност за запознавање на 
учениците-првачиња со своите учители и врсници. Општината на секое прваче ќе му 
посака добредојде во  своето училиште со скромен подарок (училишен прибор). 
Манифестацијата се одржува во септември 2014 година, кога официјално започнува 
школската година. 
 
Очекувани резултати: 

- организирање на ваков настан овозможува кај децата да се предизвика чувство на 
среќа, радост при поаѓањето на училиште; 

- запознавање со нови другарчиња, наставници и сл 
 
Реализатор:  
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Општина Карпош 
 
Буџет:   
400. 000,оо денари ( подароци за првачињата, озвучување и бина, водител, пеачи и др.) 
 
8. Прослава на денот на Oпштината 
 
Цел на проектот: 
По повод роденденот на Oпштината- 3 ноември 2014 година се предвидуваат голем број 
на активности во кои учество ќе земат ученици од основните училишта и тоа: 
 

1. Конкурс за најдобра литературна творба  
2. Квиз на знаења за учениците од основните училишта на територија на Општина 

Карпош 
3. Проект ”Карпош има талент”- манифестација во која секое училиште се 

претставува со една точка, избрана од самите ученици (пеење, панцување, глума, 
свирење на инструмент и сл.) 

4. Конкурс за најдобра ликовна творба 
5. Цветно дефиле 

 
За сите овие активности Општина Карпош, поточно Одделението за образование, 
формира различни комисии кои ќе ги одберат трите први места во овие категории, а 
Општината ќе ги награди. 
 
Реализатор:  
Општина Карпош 
 
Буџет:  
300.000,оо денари (награди за ученици, изнајмување простор, програм за квиз 
натпреварот, водител, пеач, украсување, озвучување, освежување и др.) 
 
9. Предновогодишни и новогодишни активности 
 
Цел на проектот: 
Во пресрет на новата година, Општина Карпош организира неколку настани од 
едукативен и забавен карактер: 

- Школата за вежби и танц ќе се претстави со завршен, целовечерен концерт, на 
кој учениците ќе го покажат своето знаење и умеење стекнато во текот на 
годината; 
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- Школата за фолклор ќе се претстави исто така со завршен концерт, на кој 
учениците ќе ги покажат традиционалните песни и ора што ги научиле во текот на 
годината 

- На крајот на годината учениците од школата за актерска игра подготвуваат 
претстава со која ги покажуваат стекнатите актерски вештини здобиени во текот 
на годината 

- Детскиот хор на Општина Карпош годината исполнета со работа ја завршуваат 
со свој концерт 

Сите овие концерти и претстави ќе бидат прикажани пред публика составена од 
ученици, наставници, родители и сл. 

 
Реализатор:  
Општина Карпош 
 
Буџет:  
200.000,оо денари (украсување, театарска претстава, концерти и др) 
 
10. Десетка за Карпош 
 
Цел на проектот: 
Овој проект се реализираше во 2012 година, кој беше одлично прифатен од страна на 
наставниците и учениците од основните училишта, па затоа го предлагаме да биде дел и 
од Програмата за образование за 2014 година. 
Водечка и главна улога во овој проект имаат наставниците. Обидот е овој пат да ги 
МОТИВИРАМЕ НАСТАВНИЦИТЕ, а при тоа во ниту еден момент да не ги заборавиме 
децата. Тие ке бидат главните, но во сенка, ќе си ги сменат улогите. Сите 10 училишта во 
Општина Карпош да се соединат и заеднички да пулсираат на еден поинаков и 
интересен начин, необичен и прифатлив за децата, за родителите и за наставниците, со 
што значително би се подигнало нивото на успешна соработка меѓу училиштата. Сето 
тоа да претставува добра забава за сите, при тоа комуникацијата со учениците да биде на 
високо ниво,другарувањето, разговорите, смеењето додека сето тоа се подготвува да 
биде истовремено едукативно, реласкирано и незаборавно за сите. Впрочем, овој проект 
произлегува од потребата на учениците да се дружат со своите наставници и надвор од 
наставата, да се развива натпреварувачкиот дух и сл. И кога е добра соработката и 
дружењето тогаш и сериозните проекти сами по себе се наметнуваат и допринесуваат за 
голем успех. Сите активности би се изведувале во еден ден-или ако се покаже интерес и 
два дена (еднаш годишно). Значи тој ден би бил ,,ДЕН НА УЧИЛИШТАТА НА КАРПОШ,, 
или тоа е ..,,Десетката за Карпош,, (работен наслов). 
 

- МУЗИЧКИ НАТПРЕВАР МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ  
Активности: 
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Изборот на песните ке го прават учениците, по тројца ученици од секое училиште заедно 
со еден родител го работат репертоарот.Учествуваат наставниците од сите 10 училишта 
кои се најдобри вокали, може да настапуваат како дует, соло, октет и сл. Публика се 
учениците и на крајот се бира :најдобар вокал, интерпретација, кореографија итн. За 
најдобрите следат примамливи награди. 

- НАЈДОБРА СТОРИЈА -ИНТЕРВЈУ  
Во соработка со весникот Карпош Урбан неколку месеци пред главната манифестација 
наставниците и др.служби во училиштето се новинари. Секој во друго училиште 
истражува и објавува по една сторија или интервју со личност (може да биде за ученик 
интересна приказна, за наставник, за хаус мајсторот, за било што новинарски издражано 
и привлечно за читателите на Карпош). На пример наставникот по македонски од 
ОУ,,Владо Тасевски“ ке пишува за Приказната на Кристина,  ученичка од ОУ,,Братство,, 

Потоа Комисија од новинар, ученик, родител, претставник од Општина, одбира најдобри 
стории и ги наградува. 

- 10 ЗА НАЈУБАВО УРЕДЕН УЧИЛИШЕН ПРОСТОР 
Наставниците конкурираат со најубаво уредени училници, холови, дворови, училишни 
катчиња, кабинети... 

- 10 ЗА НАЈУСПЕШЕН ПРОЕКТ 
Натпреварување со најразлични проекти од областа на екологијата, историјата, 
политичкото образование, спортски игри и слично. 

- 10 ЗА ХУМАНОСТ 
Наставниците и учениците имаат можност да ги презентираат своите проекти од хуман 
карактер, организирани на најразлични начини- концерти, хуманитарни акции, рачни 
изработки и сл. Наменети за разновидни потреби (болно другарче, деца со посебни 
потреби, за стари лица, за деца без родители, за бездомници...) 

Очекувани резултати: 
- презентирање на наставниците во едно поинакво светло 
- подобрена комуникација помеѓу наставници и ученици 

 
Реализатор: 
Рената Поповска, педагог во ООУ „Лазо Трповски“ 
 
Буџет: 
 300.000,оо  денари  (награди, изнајмување простор, технички помагала) 
 
11.  Активности на детски хор на ниво на Општина Карпош 
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Цел на проектот: 
Членови на детскиот хор на Општина Карпош се учениците од сите десет основните 
училишта. По неговото формирање тој е веќе дел од сите манифестации и настани 
организирани од Општината. За понатамошната работа на хорот освен клавиновата, која 
што ја обезбеди Општина Карпош, неопходни се лаптоп и облека за учениците, која ќе 
направи единство на учениците, односно вистински хор. 
 
Очекувани резултати: 
- подобрување на вокланите способности на учениците; 
- присуство на сите поважни настани во Општината и сл. 
 
Реализатор:  
Сузана Турунџиева, естраден уметник 
 
Буџет:  
100.000,оо денари (лаптоп и облека за учениците во хорот) 
 
12.  Збогатување на училиштата со нагледни сретства и помагала и стручна 
литература 
 
Цел на проектот:  
Бидејќи условите за работа во сите основни училишта значително се подобрија и го 
променија својот лик со изградба на нови објекти, целосна санација и реконструкција на 
останатите, оваа година ќе се посветиме на опремување на опремување на училиштата 
со нагледни сретства и помагала и стручна литература според потребите на секое 
училиште поединечно.   
 
Очекувани резултати: 

- поквалитетна настава 
- подолготрајни и поквалитетни знаења на учениците 
 

Реализатор:  
Општина Карпош 
 
Буџет:  
500.000,оо денари 
 
13. Обука на децата за креирање и дизајнирање на web страни и  
основи на интернет маркетинг 
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Цел на проектот: 
Секое основно училиште во општина Карпош со своја  web страна 
Идејата на овој проект е да се запознаат децата на возраст од 14 и 15 години што се тоа 
web страни, како истите се изработуваат и дизајнираат и од кои причини некои од web 
страните се наоѓаат меѓу првите 10 на Google, а другите многу подолу. 
Овој проект во 2013 година беше реализиран во три основни училишта ( Јан Амос 
Коменски, Вера Циривири Трена и Братство). На општо задоволство на учениците и 
наставниците беше целесно прифатен и затоа предлагаме во 2014 година да се реализира 
и во останатите седум училишта на Општина Карпош. 
Времетраење на проектот: 7 месеци во текот на 2014 година   
 
Очекувани резултати:  

- Децата да се запознаат со користењето на платформата Word – press и со помош 
на истата да ги научат основите на дизајнирањето на web страните и интернет 
маркетингот.  

- Исто така преку овие предавања ќе имаат можност да навлезат во основите на 
SEO (Search Engine Optimization – Оптимизирање на  web страните на 
пребарувачките машини). 

 
Реализатори: 
Благоја Трпков, координатор на проектот и администрацијата 
Синиша Јаниќијевиќ, предавач, web дизајнер, интернет маркетинг и web сајт промотер 
 
Буџет:  
200.000,00 ден. (Хонорари за проектниот тим, изработка на страни на 3 основни 
училишта, освежување на учениците за време на работилниците, домеин и хостирање на 
web страни и др. трошоци.) 
 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на активностите утврдено со оваа Програма во износ од 4.000.000,00 
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 
 

Програмата за дејноста образование за 2014 година е отворена програма, која може да се 
дополнува преку целата година. 

По завршувањето на проектите секој реализатор е должен до Советот на Општина 
Карпош да достави извештај за реализација на одобрените средста. 
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Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Бр.07 -8512/8                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје       Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 

локален економски развој за 2014 година 
 

 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на локален 
економски развој за 2014 година, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

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

 
 

Број 09-8796/7                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                  Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 3 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен веcник на Република Македонија” бр.5/2002), Советот на Општина 
Карпош, на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 

 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош од областа на локален економски развој 

за 2014 година 
 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

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

програмата се опфатени различни проекти кои ги вклучува малите и средни 

претпријатија, младите лица (високоовразони), занаетчиите, како и сите граѓани на 

територија на Општина Карпош, со цел преку низа активности, мерки, обуки и проекти 

да се придонесе за подигнување на локалниот економски развој на територија на 

Општина Карпош. Не исклучувајќи ги и можностите кои ги нуди Европската унија, 

вклучени се и активности за подготовка на општината во аплицирање за добивање на 

проекти од програмата за Прекугранична соработка и други програми кои би се отвориле 

во 2014 година, од страна на Европската унија и други странски донатори.  

 
1. “Подготивка на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 2014–2018 ” 
 

Транзициските процеси во економската, социјалната, техничко-технолошката и 
урбаната трансформација во Република Македонија, а во нејзини рамки и на Општината 
Карпош, се одвиваат во услови на внатрешно-политичка несигурност и неповолно 
надворешно опкружување. Стартувајќи од 1 јули 2005 година, во Македонија започна 
процесот на децентрализација, со што значаен дел од надлежностите од централно се 
пренесоа на локално ниво.  

Краток опис 

Досега Општина Карпош има изработено и имплементирано три Стратегиски 
планови за развој, и тоа за периодите 2002-2004, 2006-2008 и 2009-2013 година . Со 
споменатите стратешки планови беа предвидени голем број на проекти и активности, од 
кои, значителен број беа успешно имплементирани. Реализацијата на проектите 
придонесе Општина Карпош да забележи видлив развој во сите сфери на нејзиното 
работење. Овој документ прави пресек на досега преземените активности за планирање 
на локалниот развој во Општината и дава преглед на најважните делови на тој процес. 
Врз основа на овие активности се согледуваат можните насоки за идниот стратегиски 
документ на Општината за периодот 2014-2018.  

Содржината на документот  е сублимирана  во три засебни дела: 
А) Профил на Општината Карпош со процена на нејзиното окружување и 

компаративни предности 
Б) Анализа на претходно донесените стратешки документи 
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Б) Предлог на Стратешкиот План на Општината Карпош за периодот 2014-2018 
година. 

Носител на процесот на изработка и донесување на документот е Градоначалникот 
Стевчо Јакимовски. Секторот за локален економски развој ќе ја координира постапката 
за подготовка на документот. Доколку има потреба ќе се користи надворешна 
експертска поддршка на процесот која ке биде обезбедена од консултанти. 

Методологијата на подготовката на документот ќе се одвива во три фази.  
Првата фаза ќе опфати подготовка и ревидирање на профилот на општината и 

анализа на окружувањето во кое ќе се одвива  работењето на локалната самоуправа во 
наредниот четиригодишен период. Во оваа фаза исто така ќе се направи согледување на 
компаративните предности на Општината Карпош, ќе се анализираат остварувањата од 
претходно донесените стратешки документи на Општината и ќе се дефинираа предлози 
за стратешките насоки во работењето за наредниот четиригодишен период. 
Активностите од оваа фаза  ќе бидат извршени од страна на вработените во Секторот за 
локален економски развој. 

Втората фаза се однесува на собирање на предлози на проектни идеи за остварување 
на стратешките цели во осумте области  на надлежности на локалната самоуправа. 
Процесот на собирање на предлозите ќе почне со одржување на семинар на кој ќе има  
претставници од сите сектори на општинската администрација,  дел од членовите на 
Советот на Општината, претставници од бизнис секторот  и од невладините организации 
што делуваат на територијата на Општината Карпош. Ќе се работи на генерирање на 
предлози, нивна разработка и определување на нивната важност преку избор на 
приоритетните проекти. Добиените предлози ќе се вградат во предлог документот 
„Стратешки план за локален развој на Општината Карпош за периодот 2014-2018“ и 
истиот ќе биде доставен до сите сектори на проверка, евентуални корекции и 
дополнувања. По доставените мислења од страна на раководителите на секторите на 
општинската администрација ќе се дефинира конечната верзија на Предлог документот. 

Третата фаза опфаќа активности на донесување на документот од страна на Советот 
на Општината. Предлог документот треба да биде предмет на расправа на комисиите на 
Советот, а неговото усвојување е од страна на Советот на Општината Карпош.  

 

 
Резултат(и) 

 Намената на документот е да ги утврди главните стратешки правци на работење 
на локалната самоуправа Карпош во наредниот четиригодишен период 2014-2018 година. 
Овој документ треба да претставува средство за комуникација со граѓаните, со 
домашната и странската јавност како и да биде добра основа за мобилизирање на луѓе, 
надворешна поддршка и финансиски средства за остварување на зацртаните стратешки 
цели.  

Буџет: 650.000,00 денари овие средства се однесуваат на организирање на семинар 
(две ноќевања со храна и превоз) за 50 луѓе од сите сектори, претставници од советот на 
Општина Карпош, невладини организации, бизнис заедницата и други учесници,исплата 
на надворешен консултант, печатење на материјалот) 

Реализатор на оваа активност е Општина Карпош.  
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2. “Искористување на ИПА фондовите од Европската унија - меѓугранична соработка 
со косовска општина” 
 

Како можност да се искористат претпристапните фондови и да се спроведат проекти 
кои се финансирани од Европската унија, а се однесуваат на подобрување на 
инфраструктурата, социјалната заштита и туризмот со Косово, неопходно е 
збратимување или соработка со некоја општина од Косово. За таа цел, општината мора 
да воспостави контакти со неколку општини, каде ќе се дискутира за сличноста на 
општините и можните полиња на соработка. Како пример може да се земе и Гнилаље, 
општина со која веќе имаме остварено контакти и соработка на поле на размена на 
искуства во делот на воведување на ИСО стандарди. 

Краток опис 

 
 
 Остварени контакти со косовски општини, како можност за понатамошна 

соработка 

Резултат(и) 

 Реализирани активности/проекти  
 Искористени европски фондови 

  
 Буџет: 100.000,00 денари (овие средства се однесуваат на превоз, сместување и 
храна, како и патни трошоци).  
Реализатор на оваа активност е Општина Карпош.  
3. Отварање на Центри за кариера 
 

Краток опис 
Подигање на свеста за придобивките од кариерното советување кај ученици, 

наставници, родители, невработени и лица кои се во кариерна транзиција, преку 
индивидуално и групно советување, сертификација и поддршка на професионалци кои 
го практикуваат кариерното советување, преку спроведување истражувања и анализи, 
изработка на стандарди, обезбезбедување обуки и лобирање кај клучните чинители.  
 

Цели 
 Подобрување и зајакнување на вработливоста на невработените лица, студенти и 

ученици од општината. 
 Развивање на соработка со претпријатија, стопански комори и други организации 

на работодавачи и бизнис заедницата. 
 Зајакнување на јавната свест во поглед на потребата и придобивките од 

кариерното советување. 
 Зајакнување на јавната свест во поглед на потребата и придобивките од 

перманентна обука и мотивирае на граѓанството 
 

Предлог активности 
 Подобрување и зајакнување на вработливоста на невработените лица, 

студенти и ученици од општината. 
• Организирање  и реализирање на информативни средби и работилници за 

невработени лица, студенти, ученици, наставници, родители. 
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• Одржување на групни кариерни советувања, обуки и работилници од 
темите на планирање и развој на кариера, самопроценка, истражување на 
образовни и кариерни можности, акциско планирање, истражувања на 
пазарот на труд, стратегии за активно барање работа, подготовка на 
материјали за пријава за работно место (CV и мотивациско писмо), 
подготовка за интервју итн. 

• Одржување на индивидуални советувања за кариера. 
• Обезбедување на информации и ресурси за образовните и кариерните 

можности, како и за пазарот на труд потребни во процесот на планирање на 
кариера. 

 
 Развивање соработка со образовни институции, тренинг провајдери и 

организации кои се занимаваат со образование и обука. 
• Одржување на редовна комуникација со образовните институции на 

територијата на Карпош и организирање на средби и презентации со 
претставници од овие организации. 

• Давање на услуги за оформување кариерни центри во образовните 
институции. 

• Одржување на информативни сесси во училиштата на Општина Карпош за 
работата на АСК и општината. 

 
 Развивање на соработка со претпријатија, стопански комори и други организации 

на работодавачи и бизнис заедницата. 
• Одржување на редовна комуникација деловната заедница и организирање 

на средби и презентации со претставници од оваа заедница. 
• Организирање на средби со претпријатија и институции  од Општина 

Карпош за нивните потреби за работна сила и улогата на кариерното 
советување во зголемување на продуктивноста на вработените. 

• Организирање на средби со потенцијални практиканти, кои поминале низ 
процесот на кариерно советување и имаат потреба од практично искуство 
во компании и институции, со цел остварување работен однос. 

 
 Зајакнување на јавната свест во поглед на потребата и придобивките од 

кариерното советување. 
• Организирање на трибини, информативни средби, промотивни настани низ 

училишта и контакти со медиумите на тема кариерно советување за 
зголемување на вработливоста, намалување на невработеноста и 
зголемување на продуктивноста на вработените лица. 

• Подготовка и пласирање информации во информативните гласила на 
општина Карпош (веб страна, печатен весник и др.) 

 
 Соработка со јавни институции и организации од полето на вработувањето, 

образованието и економијата, како и соработка со сродни организации од 
граѓанскиот сектор. 

• Организирање на средби и презентации на претставници од АВРМ, 
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за 
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економија, Министерството за образование, Центарот за образование на 
возрасни и други сродни владини и граѓански организации. 

• Предлози за активна соработка со овие институции и вклучување во нивни 
програмски активности. 

• Заеднички активности (обуки, промоција, настани и сл) со граѓански 
организации кои работат со исти или сродни целни групи (млади, 
невработени, жени, маргинализирани групи итн.) 

 
Буџет: Целокупните средства за плати на ангажираните лица ќе бидат покриени од 

страна на Асоцијацијата на советници за развој на кариера. Обврска на Општина Карпош 
е да обезбеди просторија која ќе се користи 1-2 во неделата по 2 часа, за обезбедувањена 
совети и работилници на засегнатите страни, како и еднократен надоместок од 30.000 
денари за канцелариски материали и други трошоци. 
 
4. Промоција на бизнис секторот и занаетчиството преку размена на искуства со 
збратимените општини 
 

Со цел промоција на бизнис секторот и занаетчиството, како активност која може да 
се предвиди е размена на искуства со вклучените страни од нашите збратимени 
општини. За таа цел, би се поканиле делегации со по пет претставници од бизнис 
секторот и исто толку од занаетчиите, каде на едно место би се направило еден вид на 
отворен ден за нивна промоција, размена на искуства и можност за нивна понатамошна 
соработка. 

На тој начин, општината ќе може да влијае во зголемување на локалниот развој, 
преку промоција на бизнис секторот на начин што би влијаел за зголемување на нивната 
продажба, како и нудење на услуги. Од друга страна би добиле поголема доверба и 
задоволство кај бизнис секторот што е од големо значење за делување и остварување на 
понатамошните активности на самата општина.  

Со цел оставрување на оваа активност се предвидува, општината со нејзини 
претстаници од администрацијата, бизнис секторот и занаетчиите, да посетат некој 
општина каде ќе може да ги оставрат предвидените цели.  

За таа цел предвидена е посета на повеќе изработувачи на ракотворби со своите дела 
да се вклучат во активност – базар во  Општина Флоре де сур Долна Нормандија, каде ќе 
имаат можност да ја презентираат својата креативност и да се запознаат со нивната 
култура и традиција. 
 

Буџет: 600.000,00 денари 
Оваа активност се планира да се организира и реализира целосно од Општина 

Карпош. 
 
5. “Учество на саемот на општини – ЗЕЛС ЕКСПО” 
 

Досегашните искуства кои ги има Општина Карпош на домашни и меѓународни 
саеми се покажаа како добра можност за претставување и афирмирање на општината во 
и надвор од границите на Република Македонија. Затоа како дел од планираните 

Краток опис 
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активности е претставување на Општина Карпош на уште еден саем на општини. На овој 
начин ќе се има можност преку добро подготвен материјал (брошури, флаери, книга и сл.) 
во најдобро светло да се претстави општината и сите активностите кои се одвиваат во 
рамките на секторите. Преку добрата организација, рекламниот материјал и медиумите, 
ќе може повеќе да се слушне за општината, а воедно и да ја запознаат сите граѓани на 
Македонија и низа странски донатори. 
  

  - Претставени активностите и работењето на сите сектори во општината 
Резултат(и) 

 - Афирмирање на Општина Карпош  
 
 Буџет: 600.000,00 денари (овие средства се однесуваат на учество на 
саем/котизација, уредување на штанд, печатење на брошури, печатење на рекламен 
материјал) 
Реализатор на оваа активност е Општина Карпош.  
 
 
6. "Ем умеам, ем можам" 
 

Општината Карпош почнувајќи од есента 2005 година, за прв пат се вклучи во 
организацијата на оваа манифестација. “Eм умеам, ем можам” досега единаесет пати 
успешно е организирана во Општина Карпош. Манифестацијата традиционално се 
одржува во ТЦ “Лептокарија” (Карпош 3),но оваа година за прв пат беше променета 
локацијата на одржување и се одвиваше на платото пред Трговскиот Центар Skopje City 
Mall. Оваа манифестација прерасна во еден бренд за Општина Карпош и на неа редовно 
присуствуваат голем број посетители. На манифестацијата голем број на фирми имаат 
можност да вршат промотивни активности и да вршат продажба на своите производи по 
промотивни цени. Манифестацијата е збогатена и со пригодна забавна програма. 

Краток опис 

Оваа година ќе се организира дванаесеттата манифестација и како и изминатава ќе се 
пристапи сериозно кон планирањето и реализирањето на истата како во делот за 
локацијата и времето на одржување, така и во делот на забавната програма која е од 
исклучително значење за манифестацијата. 
 

Конкретна поддршка, афирмација и стимулација за развој на малите и средни 
претпријатија и останатите бизнис чинители од страна на локалната самоуправа во 
општината 

Резултат(и) 

 
Буџет: 600.000,00 денари (овие средства се однесуваат на монтажа и демонтажа на 

штандови, бина и чадори, рекламен материјал, ангажирање на водите, ангажирање на 
естрадни уметници, како и реклама и промоција на целата манифестација). 
Реализатор на оваа активност е Општина Карпош.  
 
7.    Денови на занаетчиите 
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Како добар начин за промоција на занаетчиите и изработувачите на лични 
ракотворби е поставување на штандови, на локации каде се оддржуваат секојдневните 
манифестации поради нивната голема посетеност од страна на граѓаните на Општина 
Карпош и Град Скопје.  
  За таа цел на три најпосетувани локации ќе се постават од пет до седум штанда, каде 
занаетчии ќе може на лице место да изготвуваат, изложуваа и продаваат лични 
ракотворби. 

На тој начин ќе може да се промовираат старите занаети и граѓаните да се запознаат 
со нив. 

Буџет: 50.000 денари 
Организатор на оваа активност е Општина Карпош. 
 
 

8.  “Сам свој газда -Како да започнам сопствен бизнис” 

 
Краток опис 

Главната цел на проектот е да помогне во намалувањето на невработеноста во 
општина Карпош, преку промоција на социјалната еднаквост и обезбедување на еднакви 
можности за сите нејзини граѓани. 

Како посебни цели се издвојуваат: давањето на еднакви шанси за вработување на 
младите невработени Роми и стимулирање на активни мерки за самовработување преку 
промоција и поттикнување на социјалното претприемништво, со крајна цел-
подобрување на нивниот квалитет на живот.  

Како клучни активности со кои ќе се реализираат целите на проектот се 
предвидуваат две посебни обуки и тоа: 

Обуката за претприемништво, бизнис планирање и менаџмент:“Сам свој газда -Како 
да започнам сопствен бизнис” (за оние кои имаат намера да започнат сопствен 
бизнис),на која учесниците ќе се стекнат со основни вештини за генерирање, селекција, 
разработка, опис и успешно спроведување на своите бизнис идеи, со кои сакаат да се 
самовработат.  

Обуката ќе биде наменета за сите млади невработени Роми во општина Карпош, кои 
имаат намера да се самовработат преку започнување на сопствен бизнис. 

 

 
Резултат(и) 

Учесниците во обуката ќе се стекнат со основни знаења и вештини за: 
• Претприемништвото, претприемачите и креативноста 
• Генерирање иселекцијанабизнисидеја 
 
• Разработка и опис на избраната бизнис идеја, преку подготовканарезиме на 

бизнисплан 
 
• Презентацијанапланотпредпотенцијалнитеинвеститори 
Со оваа обука се планира да бидат опфатени 50 учесници од ромската популација 
 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

73 
 

Буџет на проектот: 150.000,00 денари. Овој проект се планира да се реализира од 
страна на Вижн консалтинг. 

 
9.  Крводарителска акција 
 

Општина Карпош е препознатлива по дарување на најголем број крвни единици од 
сите други општини во Македонија. Ова стана традиција и секоја година по два пати 
општината организира акција од ваков тип. Акцијата ќе се организира во самата 
општина, на која се покануваат сите граѓни од цела територија на Република Македонија 
да земат учество. 

Краток опис 

 Обезбедени над 400 единици крв, 
Резултат(и) 

 Вклучување во хуманитарна акција и дарување крв за спасување на живот,  
 
 Буџет: 200.000,00 денари (овие средства се однесуваат на обезбедување на рекламен 
материјал за крводарителите) 
Реализатор на оваа активност е Општина Карпош 
 
10. Интернационална Тортијада 2014 и традиционална скопска Тортијада 
 

Манифестацијата претставува натпревар и презентација на учесниците во правење и 
декорација на торти и можност на граѓаните да уживаат во креациите на аматерите и 
професионалциите од оваа дејност. Преку лицитација на тортите им се нуди на 
граѓаните да ја покажат својата хуманост, а собраните средства ќе бидат наменети во 
соодветни цели.  

Краток опис 

Учесниците ќе се натпреваруваат во две категории, и тоа: 
 Аматерска – ќе учествуваат граѓани и граѓанки кои не се занимаваат 

професионално со изработка на торти 
 Професионална – ќе земат учество слаткарници или ресторани кои се 

регистрирани за вршење на таа дејност. 
 

 Учество на  слаткарници и ресторани  
Резултат(и) 

 Посета на општината од страна на странски учесници и нивно учество на 
тортијадата 

 Успешно претставување на општината 
 
 Буџет: 60.000,00 денари (овие средства се однесуваат на купување на карти за 
завршната/ревијалната вечера за Тортијадата 30.000 денари, и 30.000 денари за 
интернационална тортијада за трошоци за превоз, сместување и учество) 
Реализатор на оваа активност е Општина Карпош.  
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 
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Вкупниот буџет од 3.040.000,00 денари за финансирањето на активностите 
утврдени со оваа Програма е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014година. 

Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и 
донации. 

За одредени активности што не се содржани во Програмата, а за кои што Советот на 
Општина Карпош, на предлог на Градоначалникот, ќе процени дека по својата 
актуелност и квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат предвидени 
дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 

По завршување на проектите секој реализатор е должен до Советот на Општина 
Карпош да достави извештај за одобрените средства. 
 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 
 
 

Бр.07-8512/9                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје           Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 

 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
заштита на животната средина и природата и енергетската ефикасност за 2014 

година 
 
1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на заштита на 
животната средина и природата и енергетската ефикасност за 2014 година, донесено на 
Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

 

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

 

Број 09-8796/8                           ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                              НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 2 и член 36 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),  Советот на Општина Карпош, на 
Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општината Карпош од областа на заштита на животната средина 

и природата и енергетската ефикасност за 2014 година 
 

 
I. ВОВЕД 
 
 Секторот за заштита на животната средина и природата преку изработка и 
имплементација на квалитетна и издржана програма за 2014 година ќе придонесе кон 
спроведување на законските одредби кои произлегуваат од Законот за локална 
самоуправа, Законот за заштита на животната средина, Законот за енергетика и 
усвоените програми од Советот на Општина Карпош (ЛЕАП, Програма за ЕЕ 2013-2015), а 
воедно и имплементација на мерки и активности во поглед на подобрување и заштита на 
животната средина.  
 
  Секторот, кој во својот состав содржи две одделенија – Одделение за заштита на 
животната средина и природата, 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. 
 
 
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 
 
 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 ефиксност; 

 Општината да воспостави услови за пристојно, безбедно и здраво живеење на 
своите граѓани. 

 Анимирање на граѓаните во активностите кои ќе произлезат од Програмата, 
односно активно учество на граѓаните; 

 Програмата да врши едукација на поединци и/или групи во заштитата и 
подобрувањето на еколошките стандарди, што ќе придонесе за развивање на 
јавната свест за зачувување на животната средина и природата и тоа што значи да 
се биде енергетски ефикасен во одвивање на процесите; 

 Програмата предвидува и реализација на  мерките и обврските за енергетска 
ефикасност кои Општината Карпош ги потпиша и се обврза за нивно 
спроведување во Конвенцијата на Градоначалници на Европски Градови и 
Општини. Заложбата на ЕУ (20,20,20) нé обврзува  за намалување на потрошената 
енергија од 20%, односно намалување на емисијата на CO2 за 20% во период до 2020 
година. 
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III. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 
 

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
 Одделението за заштита на животната средина и природата своето работење го 
темели на обврските и надлежностите кои ги има во следните подрачја: 
 

1.1. Јавна чистота и хигиена, 
1.2. Паркови, јавно зеленило и хортикултура, 
1.3. Урбана опрема, 
1.4. Имплементација на ЛЕАП-от, 
1.5. Едукации, работилници, семинари 
 
1.1. ЈАВНА ЧИСТОТА И ХИГИЕНА 
 
За одржување на јавната чистота, иако не е во нејзина законска надлежност, 

односно е во надлежност на ЈП Комунална хигиена – Скопје, Општината Карпош 
издвојува значителни средства и енергија со цел подобрување и унапредување на 
состојбата со јавната хигиена. Затоа и следната (2014) година Општината Карпош 
планира да ангажира 100-на сезонски работници кои ќе бидат исплатени од 
општинскиот Буџет. 

За непречено одвивање на редовните активности на ангажираните работници, 
Општината Карпош ќе издвои средства за: 

- Финансиски надоместок за работниците (плати, придонеси, итн), 
- Одржување на машините и приборот за работа и набавка на нови, 
- Набавка на ХТЗ и друга опрема за работниците, 
- Одржување и сервис на комуналните возила, 
- Чистење на дивите депонии. 
За извршувањето на овие активности Општината Карпош ќе издвои 37.500.000 

денари. 
 
За унапредување и осовременување на услугите од оваа област Општина Карпош 

планира во 2014 година да набави уште едно комуналнo товарно возилo за подигање на 
смет, покрај веќе постоечкото, со што значително ќе ја подобри ефикасноста на терен, а 
во врска со одржувањето на јавната чистота и хигиена.  

Планирани средства за оваа намена – 2.200.000 денари. 
 

 
1.2. ПАРКОВИ, ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО И ХОРТИКУЛТУРА 

 
 
 1.2.1. Одржување на постојното јавно зеленило 
 

- 
 

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

 
- 
 

Одржување и реконструкција на цветни површини 

Оваа активност се однесува на одржување на цветните насади и замена на 
овенатите или уништени цвеќиња на местата кои се со цветен насад, како на пример 
Кружниот тек помеѓу Варшавска и Париска, платото кај Педагошка академија, платото 
со фонтана во Карпош 3, платото кај Млечен ресторан, дворот на ООУ Димо Хаџи Димов 
и др. 
 

- 
 

Одржување и реконструкција на жардиниери 

Во 2014 година по пролетното садење на цвеќе и тревната површина на 
жардиниерите од едната страна на бул. Партизански одреди, на потегот од крстосницата 
со ул. Бледски договор до крстосницата со ул. Франклин Рузвелт (јужна страна), целиот 
потег од мостот Обединети нации до Рузвелтова ќе треба да се одржува, коси, полева и 
надополнува со цвеќе. 

 
- 
 

Одржување на системите за наводнување 

Вакви системи се веќе поставени на жардиниерите на булевар Партизански 
одреди, на кружниот тек кај средното училиште Георги Димитров, на зелените површини 
кај платото со фонтаната во Карпош 3, кај платото “Млечен” и други. Овие системи за 
наводнување неопходно треба  да се одржуваат и обновуваат. 

 
- 

 
Надзор при изведба 

Буџет за 1.2.1. Одржување на постојното јавно зеленило: 
29.000.000 денари 

 
 

1.2.2. Изградба на нови парковски површини и јавно зеленило 
  

- 
 

Изградба на нови паркови (зеленило, цвеќе, садници...) 

И во текот на 2014 година Општината Карпош планира посебно внимание да 
посвети на урбаната естетика, па со изградбата и реконструкцијата на плоштади, 
шеталишта, платоа и други содржини, хортикултурното уредување на овие простори е 
едно од приоритетните зафати. 

 
 

- 
 
Изградба на нови автоматски системи за наводнување 
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Во текот на 2014 година планирано е со овие активности да се продолжи и на 
други локации, пред сé во училишните дворови на реновираните основни училиш та во 
Карпош, како и на други видни локации на територијата на општината. 

       
- 

 
Надзор при изведба 

Буџет за 1.2.2. Изградба на нови парковски површини и јавно зеленило: 
13.000.000 денари 

 
1.3. УРБАНА ОПРЕМА 
 
1.3.1. Одржување на урбаната опрема 
 
- 
 

Одржување и санација на оштетени клупи за седење 

 Дел од поставените клупи се оставени на забот на времето, па така неопходна е 
интервенција и санирање на даските од клупите, како и на нивната конструкција 
(доколку е потребно). 

 
- 
 

Санација и замена на оштетени корпи за смет 

Покрај што бројот на корпи за смет на јавните површини во Општина Карпош е 
недоволен, добар дел од истите се оштетени и/или вон функција. Санација (таму каде 
што е можно) и замена (онаму каде што не е можна поправка) на оштетените корпи се 
секако потребни. 
 

- 
 

Одржување и санација на оштетени огради и други браварски работи 

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

     
- 

 
Одржување на фонтаните 

 Новоизградената фонтана на платото во Карпош 3, фонтаната која ќе се изгради 
во текот на 2014 година на плоштадот во Влае, како и евентуално други фонтани кои би 
се изградиле во следниов период, треба редовно да се одржуваат и зачуваат во исправна 
состојба.  

 
- 

 
Надзор при изведба 

Буџет за 1.3.1. Одржување на урбаната опрема: 
9.500.000 денари 

1.3.2. Поставување на нова урбана опрема 
Споменатите планирани содржини кои се од естетско-урбан карактер, како плоштади, 
шеталишта, платоа, паркови и друго, бараат определен обем на нова урбана опрема, 
односно... 
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- Набавка и поставување на нови клупи за седење, 
- Набавка и поставување на нови корпи за смет, 
- Изградба и поставување на нови фонтани, 
- Изградба и поставување на нови огради, 
- Изградба и поставување на нови заштитни столбчиња, 
- Изградба и поставување на нови летниковци, 
- Изградба и поставување на нови настрешници и др. 

 
- 

 
Надзор при изведба 

Буџет за 1.3.2. Поставување нова урбана опрема: 
43.000.000 денари 

 
 

1.3.3. Спортски и детски игралишта 
 

- 
 

Реконструкција на реквизити и огради на спортски и детски игралишта 

 Дел од детските игралишта, како и дел од спортските игралишта се “зрели” за 
интервенција, односно реконструкција со замена на оштетените реквизити, поправка на 
оградата и заштита и бојадисување на елементите во игралиштата. 
 

- 
      

Опремување со реквизити и друга урбана опрема на нови спортски игралишта 

 -      
  

Изградба на нови детски игралишта 

Планирана е изградба на неколку (4 до 5) детски игралишта со модерни реквизити, 
подлога и останата урбана опрема, по европски стандарди. 

 
- 

 
Надзор при изведба 

Буџет за 1.3.3. Спортски и детски игралишта: 
9.000.000 денари 

 
 

 1.4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛЕАП-от 
 

- 
 

Реализација на проектите од усвоениот ЛЕАП за 2014 година 

 Комисијата за спроведување на активностите од ЛЕАП ќе изработи Акциски план 
за 2014 година, кои потоа ќе биде усвоен на седница на Советот на Општина Карпош. Во 
тој Акциски план ќе бидат определени приоритетните проекти за имплементирање во 
2014 година.  

Планирани средства: 1.000.000 денари 
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1.5. ПРОЕКТИ, ЕДУКАЦИИ, РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ ОД ОБЛАСТА 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
 

1.5.1. “Рециклирај и направи сам
Предлагач и реализатор: Здружение “Интеркултура” 

” 

Буџет: 200.000 денари 
 
1.5.2. “Хигиената пред сé
Предлагач и реализатор: Младински центар „Идеа” 

“ 

Буџет: 250.000 денари 
 
1.5.3.  “Граѓаните, општината и животната средина
Предлагач и реализатор: Здружение на граѓани “Меди” 

” 

Буџет: 200.000 денари 
 
1.5.4. “Еко брикети
Предлагач и реализатор: Младински центар „Идеа” 

” 

Буџет: 200.000 денари 
 
1.5.5. “Природата во нашето соседство – водич за запознавање со растителниот 
и животински свет на нашиот праг
Предлагач и реализатор: Здружение „Натура Тера” 

” (продолжување) 

Буџет: 250.000 денари 
 
1.5.6. “Имплементирање на концептот на одржлив развој со акцент на заштита 
на животната средина преку активно вклучување на младите во Општина 
Карпош
Предлагач и реализатор: Здружение „Еко Логик” 

” 

Буџет: 200.000 денари 
 

Планирани средства: 1.300.000 денари 
 

 
2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

 
Одделението за енергетска ефикасност своето работење го темели на обврските и 
надлежностите кои ги има во следните подрачја: 
 

2.1. Јавно осветлување, 
2.2. Проекти од областа на енергетската ефикасност, 
2.3. Изработка и донесување на Стратешки енергетски акционен план (СЕАП) за 

одржлив енергетски развој на Општина Карпош за 2014-2020 година. 
 
 2.1. ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
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 2.1.1. Одржување на јавното осветлување 
  
- 

 
Сметки за електрична енергија 

Висината на средствата кои ќе бидат потрошени за плаќање на сметки за 
електрична енергија се планира да биде на минимално повисоко ниво како и 2013 година, 
бидејќи се предвидува дека покачувањето на цената за електрична енергија делумно ќе 
се компензира со помалата потрошувачка на енергија поради замената на дел од 
осветлувањето со посовремени и штедливи светилки. 

      
- 

 
Поправки и одржување на јавното осветлување   

Искуството од 2013 година, односно поделбата на територијата на Општина 
Карпош на 3 реони и соодветно на тоа одржувањето со три економски оператори, се 
покажа како успешен модел, односно поуспешен од претходно кога само еден економски 
оператор беше ангажиран за одржување на јавното. Поради тоа, овој модел ќе се 
применува и во 2014 година. 

 
- 

  
Такси за електрични приклучоци 

- 
 

Надзор при изведба 

Буџет за 2.1.1. Одржување на јавното осветлување: 
49.000.000 денари 

 
 
2.1.2. Изградба на нови системи на јавно осветлување 
 

- 
 

Подготовка на проекти и мерење на заземјување 

Подготовката на проекти и мерењето на заземјување на новопоставеното јавно 
осветлување претставуваат законска обврска, која Општина Карпош ќе ја исполни. 

 
- 

 
Целосна реконструкција и ново осветлување 

Целосна реконструкција на старите системи за јавно осветлување подразбира 
промена не само на светилките, туку и на комплетната инсталација, како и заштита и 
бојадисување на столбовите или нивна замена доколку е потребна. 

Поставувањето на ново осветлување се однесува на јавни површини каде досега 
воопшто не постоело осветлување. 

 
- 

 

Осветлување на општински пат од Средно до Горно Нерези со автономни соларни 
светилки 

Проектот предвидува наместо скапата електрична енергија од мрежа да се 
постават канделабри со соларни колектори и батерии (со височина од 6 метри) и соларни 
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светилки со лед-диоди со што овој пат ќе биде најдолгата делница со вакви канделабри 
во Македонија. За оваа намена одвоени се 9.000.000 денари учество на Општината 
Карпош. 

 
- 

 

Проектирање и изведба на нови системи за внатрешно осветлување на објекти во 
надлежност на Општина Карпош 

Новите системи за внатрешно осветлување позитивно ќе се одразат врз видот на 
корисниците на овие објекти (учениците и наставниците од основните училишта и 
децата и воспитувачите од детските градинки). Исто така, ќе бидат поставени штедливи 
светилки кои ќе трошат многу помалку електрична енергија од постоечките застарени 
системи за внатрешно осветлување. 

 
- 

 
Надзор при изведба 

Буџет за 2.1.2. Изградба на нови системи на јавно осветлување: 
31.000.000 денари 

 
2.2. ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ 

 
 - Реконструкција на спортските објекти во Општина Карпош со  
                   

Со овој проект се опфатени 12 спортски терени во основните училишта и 8 терени 
во урбаните и месните заедници, односно 98 столбови со 244 рефлектори од 400W. Со 
замената се предвидува поставување на рефлектори од 150W со ист светлосен флукс, со 
што ќе се обезбеди заштеда од 65% при иста видливост. 

штедливи рефлекторски системи 

 
- 

Се заменуваат светилките поставени во дворните места на основните училишта и 
градинките со штедливи натриумови (150W) светилки и светилки со флуо цевки (55W). Се 
планира и осветлување на сите неосветлени места околу објектите.  

Реконструкција на дворните светилки во основните училишта и градинките во 
општината  

 
- 

Со проектот се предвидува поставување на високопродуктивни вакуум-
инјекторски соларни системи, кои ќе ја задоволат целокупната потреба за санитарна 
вода користејќи обновлив извор на енергија.  

Замена на електричните бојлери за санитарна топла вода со соларни вакуум-
инјекторски системи во училиштата и градинските во Општина Карпош 

 
- 

Со овој проект се предвидува греењето во основните училишта да се префрли на 
обновливи извори на енергија кое е многу поефтино на среден и долг рок. 

Замена на системите за греење во основните училишта со обновливи извори 
на енергија 

 
- Реконструкција на осветлувањето на кејот на реката Вардар 
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Веќе подолг временски период одржувањето на осветлувањето на кејот на р. 
Вардар е скапа инвестиција за Општината Карпош, делумно поради дотраеноста на 
системот за осветлување, а исто така и поради честото оштетување и кражби на 
материјал од страна на несовесните граѓани. Соодветно решение е поставувањето на 
осветлување со лед диоди, кои се штедливи и посовремени, со што одржувањето како 
трошок се очекува драстично да биде намалено. 

 
- 
Целта на проектот е Oпштината Карпош со сопствен пример пред сите 

инвеститори и градители да покаже како треба да се размислува и да се гради на 
нејзината територија. Исто така, проектот е и од едукативна природа и ќе биде граден за 
добивање на највисока енергетска категорија според потрошувачката на енергија по m2. 

Изградба на Технолошки парк 

  
Планирани средства: 18.000.000 денари 

 (контрибуција на Општина Карпош) 
 
 

2.3. ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
АКЦИОНЕН ПЛАН (СЕАП) ЗА ОДРЖЛИВ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА 
КАРПОШ ЗА 2014-2020 ГОДИНА 

 
- 
 

Консултантски услуги за изработка на СЕАП за 2014-2020 година 

Согласно потпишаната Конвенција на градоначалници на општини и градови од 
Европа, Општината Карпош има обврска да донесе СЕАП за 2014-2020 година како 
стратешки документ покрај Програмата за енергетска ефикасност, согласно Законот за 
енергетика. 

Планирани средства: 300.000 денари 
 
 

2.4. МАНИФЕСТАЦИЈА „ДЕНОВИ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ 2014” 
 
- 

 

Планирање и организирање на манифестацијата “Денови на енергетската 
ефикасност” 

Манифестацијата “Денови на енергетската ефикасност”, исто така претставува 
обврска од гореспоменатата Конвенција и ќе се организира во Општината Карпош по 
трет пат. Вакви манифестации се одржаа во текот на 2012 и 2013 година, со посебен план 
на активности, коj содржеше презентации од областа на енергетската ефикасност на 
повеќе нивоа: училишта, граѓански сектор, стручни и експертски собири и друго, а 
побуди голем интерес кај приватниот и јавниот сектор од оваа област. 

Планирани средства: 200.000 денари 
 

2.5. СОРАБОТКА СО ГЕРМАНСКИ CIM ЕКСПЕРТ ЗА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ; ГАСИФИКАЦИЈАТА И ЛОКАЛНИОТ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
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Општина Карпош веќе обезбеди стратешки партнер, односно CIM експерт на 

Германската влада со двегодишна програма на активности кои овозможуваат пристап до 
финасирањето на проектите за енергетска ефикасност на Општина Карпош со 
меѓународните фондови и институции од земјите на германското говорно подрачје, 
барање стратешки партнери за кофинансирање, јавно-приватно партнерство и слично. 

Предвидена е финансиска контрибуција за покривање на животните трошоци на 
гореспомеатиот експерт. 

Планирани средства: 300.000 денари 
 

 
ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ПОТРЕБНИОТ БУЏЕТ 

 
 

Ред. 
број 

 
Назив на  програмската активност 

Програма 2014 
Вкупни средства 

 
1.1 

 
Јавна чистота и хигиена 

 
  

- Финансиски надоместок за работниците 
- Одржување на машините и приборот за работа 
и набавка на нови 
- Набавка на ХТЗ и друга опрема за работниците 
- Чистење на дивите депонии 
 

37.500.000 

  
Набавка на комунално возило за подигање смет, 
шут и друго 
 

2.200.000 

 
1.2 

 
Паркови, јавно зеленило и хортикултура 

 
 
1.2.1 

 
Одржување на постојното јавно зеленило и 
хортикултура 
 

29.000.000 

 
1.2.2 

 
Изградба на нови парковски површини и јавно 
зеленило 
 

13.000.000 

 
1.3 

 
Урбана опрема 

 
 
1.3.1 

 
Одржување на урбаната опрема 

9.500.000 
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1.3.2 

 
Нова урбана опрема 
 

43.000.000 

 
1.3.3 

 
Спортски и детски игралишта 
 

9.000.000 

 
1.4 

 
Имплементација на ЛЕАП-от 

 
 
1.4.1 

 
Реализација на проекти од Акцискиот план за 
2014 година 
 

1.000.000 

 
1.5 

 
Проекти, едукации, работилници, семинари од областа на заштитата на 

животната средина и природата 
 

 
1.5.1 

 
Поднесени проекти 
 

1.300.000 

 
2.1 

 
Јавно осветлување 

 
 
2.1.1 

 
Одржување на јавното осветлување 
 

 
49.000.000 

 
2.1.2 

 
Изградба на нови системи за јавно осветлување 
 

31.000.000 

 
2.1.3 
 

 
Осветлување на патот од Средно до Горно 
Нерези 
 

9.000.000 

 
2.2 

 
Проекти за енергетска ефикасност 

 
 
2.2.1 

 
Подготвување на проекти 
Други трансфери 
 

18.000.000 

 
2.2.2 

 
Изработка и донесување на Стратешки 
Енергетски Акционен План (СЕАП) за одржлив 
енергетски развој на Општината Карпош за 2014-

300.000 
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2020 година 
 

 
2.2.3 

 
Манифестација “Денови на енергетска 
ефикасност” 
 

200.000 

 
2.2.4 

 
Соработка со германски CIM експерт за проекти 
од областа на енергетската ефикасност, 
гасификација и локален економски развој 
 

300.000 

 
Вкупно 

 
253.300.000 

 
 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Вкупните средства од 253.300.000 денари за финансирање на активностите 

утврдени со оваа Програма се предвидени во Буџетот на Општина Карпош за 2014 
година.  

За дел од проектите ќе се бараат средства од меѓународни фондации наменети за 
проекти за заштита на животната средина и Енергетската ефикасност, сите 
дополнителни средства по овие основи и евентуално дополнителните зафаќања од 
буџетот во 2014 година ќе бидат реализирани со ребалансите на буџетските средства. 

За одредени активности што не се содржани во Програмата, а за коишто Советот 
на Општина Карпош, на предлог на Градоначалникот, ќе процени дека по својата 
актуелност и квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат предвидени 
дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  

„Службен гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 
 
 
 

Бр.07-8512/10                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година              НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје         Сашо Лазаровски, с.р. 

 

 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

88 
 

 

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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програмата за реализација на активностите на Општина Капрош во 
развојот и унапредувањето на месна самоуправа за 2014 година 

 
 
 
 
1. Се објавува Програмата за реализација на активностите на Општина Карпош во 
развојот и унапредувањето на месна самоуправа за 2014 година, донесена на Десеттата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-8796/9                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член  36, став 1 од Законот  за  локалната  самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош на Десеттата седница, 
одржана на 20 декември 2013 година, донесе 
 

ПРОГРАМА  
за реализација на активностите на Општина Карпош во развојот и унапредувањето 

на месната самоуправа за 2014 година 
 

I. Вовед 
 

Во Програмата  се дефинираат повеќе приоритети поврзани со месната самоуправа, кои 
треба да придонесат за унапредување на истата и тоа: 
 
- Aктивности во делот на унапредување на работата на урбаните односно месните 
заедници. 

- Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се организираат во 
урбаните, односно месните заедници. 

- Одбележување на годишнини и прослави од страна на Општината со организирање на 
спортски активности. 

- Унапредување и осовременување на работата на одделението за месна самоуправа. 

II.Програмски активности 
                               

   III.Aктивности во делот на унапредување на работата на            урбаните, односно 
месните заедници 

 
1. Подигање на капацитетите на вработените кои извршуваат 

работи за потребите на месните заедници во Општина 
Карпош за реализирање на Програмата “Граѓанинот треба да 
знае“ 

Цели:  Непосредно информирање на граѓаните за помошта во 
решавањето на нивните секојденвни потреби и барања во 
делот на комуналната инфраструктура, урбанизмот, 
заштитата на животната средина и други работи кои се во 
доменот на одлучување и решавање на Општина Карпош.  
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Запознавање на граѓаните за можноста да разгледуваат 
прашања, заземаат ставови и изготвуваат предлози за 
прашања од секојдневното значење за животот и работата на 
жителите од подрачјето на урбаната, односно месната 
заедница.  

Активности: Обука на вработените (државни службеници) задолжени за 
работата во месната самоуправа,унапредување и развој на 
истата. 

Време на 
реализација: 

Мај  2014 

Финансиски 

Средства  

  350.000,00 ден. 

 
 
                                 

IV.Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации 
Кои се организираат во урбаните, односно месните заедници 

1. Прослава на верскиот празник Богојавление Водици ,Св 
Атанасие, Св Троица, Св. Илија и Св. Пантелејмон,  

Цели:  - Негување на народните обичаи при прославување на 
верскиот празник; 

- Непосредна  комуникација и дружење на жителите од 
урбаните и месните заедници Нерези, Влае 1, Злокуќани и 
Бардовци. 

Активности:  - помош во организација на прославата 

  

Време на 
реализација: 

19 јануари, 31 јануари, 5 јуни и 2 август,и  9 август 

Финансиски 
средства  

250.000,00 ден. 

 
                                    
2.  Прославување на Бадник 
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Цели:  - Негување на народните обичаи при прославување на 
верскиот празник 

- Непосредна комуникација и дружење на жителите од една 
улица, кварт, односно урбаната или месната заедница.  

Активности:  Организација на централната манифестација “Бадникова 
вечер“-Урбана заедница Влае 2 

Време на 
реализација: 

 5 јануари  

Финансиски 

Средства  

  600.000,00 ден. 

                                                           

V. Финансирање 

Вкупниот буџет од 1.300.000.00 денари за финансирањето на активностите утврдени со 
оваа Програма е предвиден со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 
 
Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и 
донации. 
 
За одредени активности што не се содржани во Програмата а кои што Советот на 
Општина Карпош,на предлог на Градоначалникот ќе процени дека по актуелност и 
квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес ќе бидат предвидени дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
 
По завршување на проектите секој реализатор е задолжен до Советот на Општина 
Карпош да достави извештај за реализираниот проект. 

VI. Завршна одредба 

 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 
                              
 
 
Бр.07- 8512/11                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 год                                                                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Програмата за одбележување на 38-годишнината од формирањето 
на Општина Карпош 

 
 
1. Се објавува Програмата за одбележување на 38-годишнината од формирањето  
на Општина Карпош, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 20 декември 2013 година. 

 
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во„Службен 
 гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-8796/10       ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година            НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје        Стевчо Јакимовски,с.р. 
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Врз основа на член 36,  став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош,  на Десеттата седница,  
одржана на 20 декември 2013 година,   донесе 
 

ПРОГРАМА 
за одбележување на 38-годишнината од формирањето  на Општина Карпош 

 
 Општината Карпош е формирана во 1976 година со Законот за формирањето на 
општините на Град Скопје и за утврдувањето на нивните подрачја („Службен весник на 
СРМ“ бр. 8/76). Оваа година, на 03.11.2014 година, Општина Карпош ја одбележува 38-
годишнината од своето основање. Во тие рамки е изготвена и Програмата за 
одбележување на 38-годишнината од формирањето на Општина Карпош во која се 
поместени активностите кои ќе бидат изведени по тој повод. 
Програмата за одбележување на 38-годишнината од формирањето на Општина Карпош 
ќе се реализира во текот на десет дена и ќе се сосотои од 9 дела : 

1. Програмски активности : 
1.1. Пуштање во употреба на нови инфраструктурни објекти на подрачјето на 

Општина Карпош 
1.2. Организирање на трибина, дебата или тркалезна маса на тема : Локалната 

самоуправа – состојби, искуства и перспективи“ 
1.3.  Културно – забавни активности :  
- Организирање на концерт; 
- Изложба на слики од дневниот ликовен хепенинг во рамките на Културно лето 

Карпош 2014; 
- Изложба на фотографии и  
- Изложба на акварели. 
1.4.  Спортски активности: 
- Организирање на спортски натпревари; 
- Ревијален натпревар во кошарка со екипи од збратимените општини; 
- Промоција на талентираните спортисти и 
- Училишни спортски игри. 
1.5. Манифестации што ќе се организираат од основните училишта во општина 

Карпош 
1.6. Хуманитарна акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“ (собирање на 

хуманитарна помош за најзагрозените семејства на територијата на општина 
Карпош) 

- Цветно дефиле; 
- Литературен конкурс; 
- Квиз; 
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- Изложба од конкурсот за најдобра фотографија на учениците од основните 
училишта и  

- Доделување на стипендии за талентирани ученици од основното образование на 
подрачјето на општина Карпош. 

1.7. Крводарителнск акција 
1.8. Свечена Академија 
- Протоколарен дел и  
- Доделување на плакети на заслужни граѓани на Општина Карпош. 
1.9. Органирани содржини од туристички, културен и забавен карактер за гостите од 

збратимените општини Тиват, Црна Гора, Општина Нови Београд, Република 
Србија, Општина Сремски Карловци, Република Србија, Општина Врњачка бања, 
Република Србија, Општина Триадица, Република Бугарија, Општина Стари Град - 
Сараево, Босна и Херцеговина, Општина Травник, Босна и Херцеговина 

2. За секоја од предвидените активности Организациониот одбор за одбележување 
на 38-годишнината од формирањето на Општина Карпош ќе се изготват посебни 
планови во кои истите детално ќе бидат прецизирани, со динамика на нивното 
реализирање. 

3. Потребните средства за реализацијата на Програмата за одбележување на 
годишнината од формирањето на Општина Карпош во износ од 2.500.000,00 
денари ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 

4. Програмата за одбележување на 38- годишнината од формирањето на Општина 
Карпош че ја реализира Организациониот одбор за одбече=ување на 38-
годишнината од формирањето на Општина Карпош. 

5. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 
 
Број   07-8512/12                                                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013  година                                                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА  КАРПОШ,  
Скоп је                                                                       Сашо Лазаровски,с.р. 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот на локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75,став 1 од Статутот на 
Општина Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), 
Градоначалникот на Општина Карпош донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ  
за објавување на Програмата за заштита и спасување на граѓани и материјални 

добра 
 
 

1. Се објавува Програмата за заштита и спасување на граѓани и материјални добра, 
донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 
2013 година. 

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

 
 
 
 

Број 09-8796/11                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                                                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 4, став 1 и 2 од Законот за заштита 
и спасување („Службен весник на Република Македонија бр. 93/2012-Пречистен текст), 
Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница, одржана на20 декември 2013 година, 
донесе 
 

Програма 
за заштита и спасување на граѓани и материјални добра  

 
I. ВОВЕД  
  
 Во денешно време заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра 
подразбира спроведување на едукативни активности и превземање на соодветни мерки 
и активности за оспособување на субјектите и граѓаните за заштита од природни 
непогоди и други несреќи кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и 
предизвикуваат големи материјални штети.  
 При определување на задачите за заштитата и спасувањето се тргнува од целосна 
различна природа на предизвиците и заканите со кои денес се соочуваме. Имено, 
актуелните ризици и опасности, по своја природа се непредвидливи, нивните појавни 
облици се тешко препознатливи, а последиците кои ги предизвикуваат се големи. Во 
градењето на капацитетите, механизмите и способноста да се одговори на современите 
ризици и опасности, основно внимание се посветува на следните елементи: 

 -навремена идентификација и процена на веројатноста и интензитетот на 
потенцијалните ризици и опасности кои можат да ги загрозат граѓаните и материјалните 
добра; 

 -нагласеност на превентивната функција и превземање мерки за подготвеност на 
институциите, заедниците и граѓаните, кои ќе се спроведуваат во високо координиран и 
организиран процес; 

 -рационалност и ефикасност во искористување на ресурсите и капацитетите.  

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

II. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 

1. Обука и организирање на вежбовни активности за припадниците на 
Просторната единица за заштита и спасување на Општина Карпош. 
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Средствата се потребни за покривање на трошоците за курсеви со професионални 
инструктори, теоретска настава и практична обука, превоз, сместување и исхрана; 

  -Време на реализација................... прво и второ тромесечие 

-финансиски средства....................  250.000,00 денари 

2. Редовен сервис и одржување противпожарни апарати во Општината и урбаните 
и месните зедници, основните училишта и детските градинки.     

             - Време на реализација............................ второ тромесечие 

- Финансиски средства за одржување и сервис 

Општината....................................................10.000,00 денари 

Урбаните и месните заедници..........30.000,00 денари 

Основни училишта...................................60.000,00 денари 

Детски градинки.......................................50.000,00 денари 
 
ВКУПНО..............................................150.000,00 денари 
 

3. Сервис и одржување на хидрантска опрема во општината, урбаните и месните 
заедници, основните училишта и детските градинки. 

 
  -Време на реализација.............................јули и август 

-Финансиски средства за сервис и одржување 

 
Општината, урбаните и месните заедници.....20.000,00 денари 
Основни училишта..........................................................40.000,00 денари 
Детски градинки..............................................................40.000,00 денари 
 
ВКУПНО...............................................................100.000,00 денари 

 
4. Испитување, сервис и одржување на громобранското и заштитно заземјување во 

општината, урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки; 
                            
  -Време на реализација..........................трето тромесечие 

-Финансиски средства 
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Општината......................................................25.000,00 денари 

Урбаните и месните заедници............25.000,00 денари 

Основни училишта...................................300.000,00 денари 

Детски градинки.......................................200.000,00 денари 
 
ВКУПНО................................................550.000,00 денари 

 
5. Испитување и одржување на отпор на изолација на електрична инсталација во 

Општината, Урбаните и месните зедници, Основните училишта и Детските градинки со 
цел сведување на минимум штетните последици врз штитените објекти; 

 
-Време на реализација..........................трето тромесечие 
-Финансиски средства 
Општината......................................................10 000,00 денари 
Урбаните и месните заедници............10 000,00 денари 
Основни училишта...................................150 000,00 денари 
Детски градинки.........................................80 000,00 денари 
 
ВКУПНО.............................................250 000,00 денари 

 
6. Редовна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на подрачјето на 

општината, како и во основните училишта и детските градинки; 
 
  -Време на реализација..........................март и октомври 

-Финансиски средства 
 
Општината....................................................600.000,00 денари 
Основни училишта......................................50.000,00 денари 
Детски градинки..........................................50.000,00 денари 
 
ВКУПНО................................................700.000,00 денари 
 

 7. 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; 
 

-Време на реализација................... трето тромесечие 
-финансиски средства....................  600.000,00 денари 
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8. Набавување на опрема и средства за доопремување на Единицата за заштита и 
спасување заради квалитетно и ефикасно справување со сите можни ризици и 
опасности; 

  Опрема што треба да се набави: 
  -две пумпи со комплет црева за вадење вода, 
  -петнаесет нараменица за вода за гасење пожар, 
  -петнаест панорамски заштитни маски, 
  -седум неопренски одела (долги), 
  -седум комплета за спасувачи на вода (пераи, маски) 
  -десет неопренски патики, 
  -два резервоара за вода пластични од илјада литри, 
  -седум комбилизон гумени чизми, 
  -педесет ластик батерии со диоди за на заштитен шлем,   
 -две двосмерни пумпи за чамец. 
 

-Финансиски средства.........................200.000,00 денари 
 

9. Осигурување на опремата на просторната единица за заштита и спасување во 
магацинскиот простор; 

 
 -Време на реализација.................................прво тромесечие  
-Финансиски средства..........................100 000,00 денари 

 
 10. Во согласно со членот 21, став 3 и членот 51 став 1, алинеја 3 од Законот за 
пожарникарство, (,,Службен весник на РМ” бр.67/04), уредено е дека, Општините и Градот 
Скопје, односно општините во Градот Скопје, надлежни се да обезбедат простор и 
финансиски средства за тековна активност на доброволната противпожарна 
организација на својата територија како единствениот извор за нивно финансирање.  
Во Буџетот на Општината за 2014година потребно е да се планираат финансиски 
средства за доброволни противпожарни организации кои што дејствуваат на подрачјето 
на Општина Карпош.  

Оваа активност ќе се реализира по пат на јавен повик. Изборот ќе се утврди од комисија 
формирана од страна на градоначалникот на Општина Карпош. Доброволните 
противпожарни друштва треба да доставт барање до општината со програми и 
активности за реализација за 2014 година. 

 
-Финансиски средства..........................200.000,00 денари 
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Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и спасување на граѓани 
и материјални добра при Секторот за поддршка на градоначалникот, во текот на 2014 
година ќе реализира и повеќе други конкретни активности од кои треба да бидат 
споменати: 
- Редовно ажурирање на сите оперативни планови за заштита и спасување од природни 
непогоди и други несреќи; 
- Редовно годишно ажурирање на мерките за приправност; 
- Редовна изработка на известувања до граѓаните со насоки за однесување и 
превентивни мерки во летниот период од аспект на заштита од пожар; 
-Организирање на предавање за ученици од основните училишта во врска со заштита и 
спасување од природни непогоди и други несреќи со цел запознавање и едукација на 
заштита и спасување; 
- Евентуално спроведување на активности што не можат однапрет да се предвидат, а што 
се од интерес за заштита на граѓаните и материјалните добра. 
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма, во износ од 3 100 000,00 
денари, е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 
Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и 
донации. 
За одредени активности што не се содржани во Програмата, а за кои Советот на Општина 
Карпош, на предлог на Градоначалникот, ќе процени дека по својата актуелност и 
квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат предвидени дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
По завршување на проектите секој реализатор, е должен до Советот на Општина Карпош 
да достави извештај за одобрените средства. 
 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 
 
 
Број 07-8512/13                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година               НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување 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 2014 година 

 
 
1. Се објавува Програмата заизградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско 
одржување на сервисни и станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина 
Карпош, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 
декември 2013 година. 
 

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

 
 

Број 09-8796/12                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                        НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 4 и член 36, став 1 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/02) член 5, член 6, став1, и 
член 55, став 1 точка 5 од Законот за јавните патишта (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12 и 168/12) Советот на 
Општина Карпош на Десеттата седница одржана на 20 декември 2013 година донесе 
 
                                                        

П Р О Г Р А М А 
за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни 

и станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2014 
година 

 
                                                                 

Член 1 
Со оваа програма се предвидуваат работи за изградба, редовно и инвестиционо 
оддржување и зимско оддржување на сервисните и станбените улици, локалните 
патишта на подрачјето на Општина Карпош, финансиски средства и динамика на 
нивното извршување. 

Член 2 
Одобрените средства од Агенцијата за државните патишта во висина од 5.761,902,00 
денари се распоредуваат на следните начини:  
                                                                 
          А.За изградба на сервисни и станбени улици и локалните патишта се предивдуваат 
средства во висина од 50% од одобрените средства кои изнесуваат 2,880,951,00 денари  
          Б.За редовно и инвестиционо оддржување на сервисни и станбени улици и локални 
патишта се предвидуваат средста во висни од 30% од одобрените средства кои 
изнесуваат 1,728571,00 денари,  
          В.За зимско оддржување се предвидуваат средства од виснина од 20% од одобрените 
средства кои изнесуваат 1,152,380,00 денари. 
                                                                     

Член 3 
Во овој период ќе се извршуваат следните работи:  
      
     -Изградба на нови улици и локални патишта;  
     -Реконструкција на постоечките улици и локалните патишта, зајакнување, обновување 
и осовременување на коловозната конструкција;  
     -Одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови и  
     -Надзор на извршените работи . 
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Член 4 
Во овој период работите за изградбата, инвестиционото и редовното одржување на 
подрачјето на Општината Карпош ќе бидат утврдени од Градоначалникот на Општината 
Карпош заедно со Секторот за уредување на градежно земјиште, комунални работи и 
заштита и унапредување на животната средина на Општината Карпош. 
                     

Член 5 
Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од 
приливот на средставата. 
 
За реализација на Програмата ќе се грижи  Градоначалникот на Општината Карпош и  
Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи  на Општината 
Карпош. 
                                                              

Член 6 
Оваа Програма влегува во сила нареднот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Карпош” а ке се применува од 1 јануари 2014 година. 
                                      

 
 
Бр.07- 8512/14                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 год                                                                   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 

 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Програмата за урбанистичко планирање за 2014 година 

 
 
1. Се објавува Програмата за урбанистичко планирање за 2014 година, донесена на 
Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 
Број 09-8796/13               ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                     НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје            Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 1 и член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош, на 
Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 

 

ПРОГРАМА  
за урбанистичко планирање за 2014 година 

 
I. ВОВЕД 

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

• Основни мотиви за изготвување на Деталните урбанистички планови                                                        
е усогласување на предметниот простор со основните поставки со Генералниот 
урбанистички план на град Скопје, како и изминатиот плански период на 
постојните Детални планови. Основа на изготвување на Планската документација 
е Документационата основа во која  се систематизирани  податоци за постојната 
состојба во рамките на планскиот опфат, анализа на можностите за просторен 
развој и програмските проекции на подрачјето на планскиот опфат. 
 

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

планови со кои Генаралниот урбанистички план ќе се спроведува. 
- Урбаната четврт по правило се состои од повеќе плански опфати на детални 

урбанистички планови. 
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- Надворешните граници на планскиот опфат на деталните планови од кои се 
состои една урбана четврт, се совпаѓаат со границата на урбаната четврт. 
 
 
 

III. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ЧЕТВРТ 
 
 

1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ СЗ 26  

1.1   ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ СЗ 26 
    
2.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
              НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ СЗ 19 
2.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ СЗ 19 
 
3.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 01 
3.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 01 

 
4.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ З 02 

4.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 02 
 
5.           ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

 НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 03 

5.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 03 
 
6.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 04 
6.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 04 
 
7.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 06 

7.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
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               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 06 
8.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 07 
8.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 07 
9.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 08 
9.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 08 
10.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ З 09 
10.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ З 09 
11.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
              НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ Ј 01 
11.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ Ј 01 
12.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ Ј 02 
12.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗA ЧЕТВРТ Ј 02 
13.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ Ј 03 
13.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ Ј 03 
14.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ Ј 04 
14.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ Ј 04 
15.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ  ССЗ 01 
15.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ ССЗ 01 
16.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
              НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ ССЗ 02 
16.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ ССЗ 02 
17.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАЧЕТВРТ  ССИ 03 
17.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ ССИ 03 
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18.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ  ЦС 15 

 
IV. ПРЕДЛОГ - ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

 
Во програмата  на Општина Карпош од областа на Урбанистичкките планови за 2014 
година, предвидено е донесување на Предлог - Детални урбанистички планови кои се 
поминати како Нацрт - ДУП пред донесувањето на новиот Генерален урбанистички план 
на Град Скопје (2012-2022). 
 
1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ИЗМЕНА И ДОПОЛНА ЗА дел oд УЗ Kaрпош 1, 
 МОДУЛ 3 
2.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА локалитет над населба Козле 

 
3.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА  

ДЕЛ ОД ЗЛОКУЌАНИ /НАСЕЛБА /  
4.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Влае 1, дел Б (дел) 
5. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Влае 1, УМ 5.2 
6.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Зајчев Рид блок 1 и 2 
7.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Зајчев Рид блок  3 и 4 
8.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Злокуќани дел од блок 5, деловни и   
сервисни дејности  

9. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА дел од  Централен комплекс на зеленило   
 покрај р. Вардар - Скопје, Младинско спортски центар дел од блок 1 и дел од блок 2
   
V. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦРТ И ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО  
 
1.     ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 

Бардовци - стопански комплекс / дел 1/  
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2.     ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
               НАЦРТ- УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА село Бардовци 
 2.1.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
               УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА село Бардовци 
3.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА село Бардовци -  Разработка на блокови  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,          
8, 9, 10, 11, 12, 17 и блок 18 
 

4.  ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОНЕУВАЊЕ  
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО Ски центар Водно-       
блок 3 

 
VI. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦРТ И ПРЕДЛОГ ДЕТАЛНИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ВОН НАСЕЛЕНО 
МЕСТО, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
VII. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО И 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА согласно член 24-а, 
ставови 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 
55/13) 
 
VIII. ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 6.000.000,00 
денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2014 година. 
Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од приватни 
иницијативи на заинтересирани граѓани. 
 
IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 
 
Број 07-8512/15                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                         НА СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                       Сашо Лазаровски 
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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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Карпош за 2014 година 

 
 
1. Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Карпош за 2014 година, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 20 декември 2013 година. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 

 

Број 09-8796/14                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                                НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                         Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 5/2002) и член 84 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Советот  на  Општина 
Карпош, на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2014 
година 

 

    Програмата содржи: 

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

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

 
I. ПРОСТОР  НА УРЕДУВАЊЕ 

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

Под обем  на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за 
изградба на инфраструктурни објекти се подразбира: 
 
• оформување на геодетска документација, 
• извршување на основни геомеханички испитувања, 
• решавање на имотно правните односи, 
• расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт). 
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III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО 

ОБЈЕКТИ ОД СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

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

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

 
 

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

 
         IV. ФИНАНСИРАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2014 година, се финансира од 
извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Општина  Карпош за 2014 година 
и ги опфаќа работите предвидени со програмите Ф1, Ф2, ФА, ФД, ГА, ГД, ВА, ЈО, Ј3, Ј4,Ј6, 
Ј7, Ј8, Ј9, ЈА, ЈД, ЈО, ЈИ, ЈМ, ЈН, ЛА, НА  и П1 како следува: 

 
ПРИХОДИ 
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови приходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ 1.183.285.000,00 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

113 
 

71    Даночни приходи    930.470.000,00 

 

 717   Даноци на специфични 

услуги 

930.470.000,00 

 

  7171  Комунални даноци 930.470.000,00 

 

   717137 Надомест за уредување на 

градежно земјиште 

 

894.470.000,00 

 

   717116 Комунална такса за јавно 

осветлување 

 

36.000.000,00 

73    КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 240.000.000,00 

 733   Продажба на земјиште И 

нематријални вложувања 

240.000.000,00 

  7331  Продажба на земјиште И 

нематријални вложувања 

240.000.000,00 

   733132 Приходи на ЕЛС остварени 

од продажба на неизградено 

градежно земјиште во 

сопственост на РМ 

200.000.000,00 

   733144 Надоместок за утврдување 

на правен статус на 

бесправен објект 

40.000.000,00 
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74    Трансфери и даноци 12.815.000,00 

 741   Трансфери од други нивоа на 

власта 

 

12.815.000,00 

  7411  Тековни трансфери од други 

нивоа на власта 

 

5.815.000,00 

 

   741113 Трансфери од буџетите на 

фондовите 

 

5.815.000,00 

  7412  Капитални трансфери од 

други нивоа на власт 

 

7.000.000,00 

   741211 Капитални трансфери од 

други нивоа на власт 

7.000.000,00 

 

Овие приходи се распоредуваат на програмите и потпрограмите : 

 
П Р О Г Р А М А 

за урбано планирање на Општина Карпош 
за 2014 година 

Програмата за урбано планирање (Ф) се состои од следните подпрограми: 
 
1.     Ф.1О. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
2.   Ф.2О. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
   ( тековно-оперативни трошоци ) 
3.  Ф.АО. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ            
             (капитални трошоци)  
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4.  Ф.ДО. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО  
               РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА (капитални трошоци) 
5. Г.АО. ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ (капитални расходи) 
6. Г.ДО. ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

              1. Ф1О - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
2.Ф2О - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

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

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

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

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

 

ВИДОВИ НА РАСХОДИ 

Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

 ВКУПНИ РАСХОДИ 229.500.000,00 

42 Урбанистичко планирање 8.000.000,00 

 425  Договорени услуги  8.000.000,00 

  4256  Урбанистичко планирање 5.000.000,00 

   425640 Изгработка на урбанистички 

планови, геодетски подлоги и 

ревизија 

5.000.000,00 

  4259  Други договорни услуги 3.000.000,00 

   425940 Рушење на објекти  3.000.000,00 

    Рушење на објекти на територија  
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на Општина Карпош и асистенција 3.000.000,00 

48    Каптални расходи 221.500.000,00 

 481   Градежни објекти 221.500.000,00 

  4811  Градежни објекти 221.500.000,00 

   481130 Реконструкција на станбени 

објекти 

66.500.000,00 

   481220 Набавка или нова изградба на 

деловни објекти 

140.000.000,00 

   481230 Реконструкција на деловни објекти 15.000.000,00 

 

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

РАСХОДИ 
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставка Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНИ РАСХОДИ 104.100.000,00 

48 Капитални расходи 104.100.000,00 

 482  Други градежни објекти 97.100.000,00 

  4829  Изградба на други објекти 97.100.000,00 

   482910 Подготовка на проекти 6.000.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 86.100.000,00 
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    А) Изградба на водоводна мрежа и 

проекти 

28.000.000,00 

 

    Договорни обврски спрема 

корисниците кои имаат платено 

надоместок за уредување на 

градежно земјиште 

 

 

 

 

 

    Б) Изградба на фекална 

канализација со проекти 

 

21.000.000,00 

    Договорни обврски спрема 

корисниците кои имаат платено за 

уредување и надоместок на градежно 

замјиште  

 

    В) Изградба на атмосферска 

канализација со проекти 

 

28.000.000,00 

 

 

 

   Договорни обвски спрема 

корисниците кои имаат платено за 

уредување и надоместок на градежно 

замјиште 

 

    Г) Изградба на ниско напонска 

електрична мрежа и трафостаници 

со проекти 

 

2.000.000,00 

    Договорни обвски спрема 

корисниците кои имаат платено за 

уредување и надоместок на градежно 
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замјиште 

    Д) Изградба на топловодни мрежи 

со проекти 

 

6.000.000,00 

    Ѓ ) Изградба на ПТТ мрежа со 

проекти  

 

100.000,00 

    Договорни обвски спрема 

корисниците кои имаат платено за 

уредување и надоместок на градежно 

замјиште 

 

    Е) Изградба на пристапни патеки за 

лица со посебни потреби 

 

1.000.000,00 

    - На цела територија на Општина 

Карпош сите пешачки премини-

рампи  

- Општински објекти, училишта и 

градинки 

 

   482940       Надзор над изградбата 5.000.000,00 

     

 485  Други нефинансиски средства 7.000.000,00 

  4854  Нематријални средства 7.000.000,00 

   485420 Надомест за одземен имот 5.000.000,00 

   485440 Основни геолошки истражувања 2.000.000,00 
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4.  ФДО ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО  
               РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА (капитални трошоци) 
 
РАСХОДИ: 

 
5.ГАО-ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ(капитални расходи) 
РАСХОДИ: 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ   3.700.000,00 

42    Стоки и услуги    7 00.000,00 

 424   Попоравки и тековно 

одржување 

  700.000,00 

  4243  Поправки и тековно   700.000,00 

Катего

рија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 1.000.000,00 

48 Капитални расходи 1.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 1.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти 1.000.000,00 

   482920 Уредување на рурални 

подрачја 

1.000.000,00 
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одржување 

   424310 Одржување на мостови 700.000,00 

48    Капитални расходи    3.000.000,00 

 482   Други градежни објекти    3.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти    3.000.000,00 

   482920 Изградба на други градежни 

објекти 

   3.000.000,00 

 

6. ГДО- ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

РАСХОДИ: 
             

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ   18.000.000,00 

46 Субвенции и трансфери 10.000.000,00 

 464  Разни трансфери 10.000.000,00 

  4649  Разни трансфери 10.000.000,00 

   464990 Други трансфери 10.000.000,00 

48 Капитални расходи 8.000.000,00 

 482   Други градежни објекти 8.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти  8.000.000,00 

   482910 Подготовка на проекти 8.000.000,00 
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П Р О Г Р А М А 
за комунални дејности на Општина Карпош  

за 2014 година 
Програма за комунални дејности (Ј) се состои од следните Под-програми: 
    

1. БАО- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА ( КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

2. ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

3. Ј3О- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

4. Ј4О-  ЈАВНА ЧИСТОТА 

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

СТАНБЕНИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ 

6. Ј7О-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

7. Ј8О-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

8. Ј9О-ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

9. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

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

СТАНБЕНИ УЛИЦИ  

11. ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА 

12. ЈИО- ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

13. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ И  

              ЗЕЛЕНИЛО 

14. ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛЕНИ РАСХОДИ) 

15. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

16. НАО-ОБРАЗОВАНИЕ  (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

17. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 

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

РАСХОДИ:  

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 
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1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ    17.500.000,00 

48 Капитални расходи   17.500.000,00 

 482  Други градежни објекти   17.500.000,00 

  4829  Други градежни објекти   17.500.000,00 

   482910 Подготвување  проекти 

вклучувајки дизајн на други 

објект 

 

500.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 4.000.000,00 

   482930 Реконструкција на други 

објекти 

  13.000.000,00 

 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 9.500.000,00 

42 Стоки и услуги 9.500.000,00 

 424  Поправка и тековно одржување 9.500.000,00 

  4243  Поправка и тековно одржување 9.500.000,00 

   424390 Одржување на други градби 9.500.000,00 
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2. ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 
     РАСХОДИ 
3. Ј3О- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

РАСХОДИ 

    - Одржување на клупи 

- Одржување на корпи за 

отпадоци 

- Одржување на огради и 

други браварски работи 

- Одржување на детски и 

спортски игралишта  

- Одржување на патеката 

за ролери 

 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 49.000.000,00 

42 Стоки и услуги 49.000.000,00 

 421  Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

16.000.000,00 

  4211  Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

16.000.000,00 

   421110 Електрична енергија 16.000.000,00 

 424   Поправка и тековно 

одржување 

33.000.000,00 

  4243  Поправка и тековно 33.000.000,00 
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4. Ј4О-  ЈАВНА ЧИСТОТА 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 37.500.000,00 

42 Стоки и услуги 37.500.000,00 

 421  Комунални услуги, греење, 

комуникации и транспорт 

5.600.000,00 

  4211  Други комунални такси 4.000.000,00 

   421190 Други комунални такси  4.000.000,00 

  4214  Транспорт 1.600.000,00 

   421410 Горива и масла 1.600.000,00 

 423  

 

Ситен инвентар, алати и други  

материјали за поправка 

1.600.000,00 

  4239  Ситен инвентар, алати и други  

материјали за поправка 

1.600.000,00 

одржување 

   424390 Одржување на други градби 

- Одржување на електрична 

инсталација, канделабри и 

промена на светилки 

 

33.000.000,00 
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   423990 Други материјали 1.600000,00 

 426   Други тековни расходи 300.000,00 

  4269  Други тековни расходи 300.000,00 

   426990 Други опреативни расходи 

 

300.000,00 

 427   Привремени вработувања 30.000.000,00 

  4271  Привремени вработувања 30.000.000,00 

   427110 Други договорни услуги 

- Ангажирање на сезонски     

  работници 

 

      30.000.000,00 

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

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ                   

8.885.000,00 

42 Стоки и услуги         8.885.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување     8.885.000,00 

  4243  Поправки и тековно 

одржување 

    8.885.000,00 

   424320 Одржување на автопати,  
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улици и патишта 

- Локални патишта 

- Зимско одржување 

на улици и патишта 

 

    1.730.000,00 

    1.155.000,00 

   424390 Одржување на улици и 

проекти 

- Крпење на ударни дупки, 

прокопи од програмата за 

уредување на градежно 

земјиште 

 

 

    6.000.000,00 

 

6. Ј7О-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

РАСХОДИ:  
 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ     29.000.000,00 

42 Стоки и услуги            29.000.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување    29.000.000,00 

  4245  Поправки и тековно 

одржување 

   29.000.000,00 

   424590 Одржување на други зелени 

површини 

- Одржување и 

реконструкција на 

 

 

           29.000.000,00 
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јавно зеленило 

 
7. Ј8О-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
РАСХОДИ:  

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВKУПНО РАСХОДИ 20.000.000,00 

42 Стоки и услуги 2.000.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 2.000.000,00 

 

  4242  Поправки и тек. одржување 2.000.000,00 

   424230 - Дезинфекција 

-  Ерадикација 

- Подигање на 

хаварисани возила 

- Чистење на одводни 

канали 

 

2.000.000,00 

 

 
8. Ј9О- ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

РАСХОДИ:  

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 3.000.000,00 
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42 Стоки и услуги 3.000.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување 3.000.000,00 

  4243  Поправки и одржување на 

други градби 

3.000.000,00 

   424390 Одржување на други 

градби 

3.000.000,00 

    - На цела територија на 

Општина Карпош 

 

 

9. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставк

а 

Основна 

ставка 

Потставка Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ  31.000.000,00 

48 Капитални расходи   31.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 31.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти  

31.000.000,00 

   482910 Подготовка на проекти 

вклучувајќи дизајн на други 

објекти 

 

500.000,00 

   482920 Изградба на јавно 

осветлување, улично, 

патеки, паркинзи и на јавни 
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површини   25.000.000,00 

    - Осветлување на дворни 

места на ОУ и детски 

градинки 

- Осветлување на детски и 

спортски игралишта 

 

 

    5.000.000,00 

   482940 Надзор над изградбата          500.000,00 

 

9.1. ЈАА- ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПАТ ОД СРЕДНО ДО ГОРНО НЕРЕЗИ 

РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потста

вка 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ   9.000.000,00 

48 Капитални расходи   9.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 9.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти 9.000.000,00 

   482920 Изградба на јавно 

осветлување, улично, патеки, 

паркинзи и на јавни површини 

 

 

  9.000.000,00 

 

10.ЈДО- ИЗГРДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  

 И   СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ 

РАСХОДИ:  
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Категорија Ставка Основна 

ставка 

Потставка Видови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 301.000.000,00 

48 Капитални расходи 291.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 291.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти 291.000.000,00 

   482120 

 

 

 

482130 

Изградба на улици, патишта 

и автопати  

(Агенција за државни 

патишта) 

Реконструкција на улици, 
патишта и автопати 

 

    2.881.000,00 

 

 

288.119.000,00 

46  Субвенции и трансфери 10.000.000,00  

 464  Разни трансфери 10.000.000,00 

  4649  Други разни трансфери 10.000.000,00 

   464910 Плаќање по суд.решенија 10.000.000,00 

 
10. 1. ЈДА - ИЗГРАДБА НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ ВО С. БАРДОВЦИ 

РАСХОДИ:  
Категорија Ставка Основна 

ставка 

Потставка ВИдови расходи Износ во 

денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 10.000.000,00 
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48 Капитални расходи 10.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 10.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти 10.000.000,00 

   482130 Реконструкција на 

улици,патишта  

 

10.000.000,00 

 
11. ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА 

РАСХОДИ 

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 52.000.000,00 

48 Капитални расходи 52.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 52.000.000,00 

  4829  Изградба на други објекти 52.000.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 

Изградба на паркиралишта, 

плоштади и платоа во 

Општина Карпош 

 

 

 

52.000.000,00 
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12. ЈИО- ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

     РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 4.000.000,00 

48 Капитални расходи 4.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 4.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти 4.000.000,00 

   482930 Реконструкција на други 

објекти 

- Покривање на одводни и 

одпадни канали 

 

 

 

4.000.000,00 

 

13. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ И  

                   ЗЕЛЕНИЛО 

    РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 13.000.000,00 
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48 Капитални расходи 13.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 13.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти 13.000.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 

Паркови и жардињери  

 

 13.000.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14. ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛЕН РАСХОД) 

РАСХОДИ:  

Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 43.000.000,00 

48 Капитални расходи   43.000.000,00 

 482  Други градежни објекти   43.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти   43.000.000,00 

   482920 Изградба на други објекти 

- Клупи  

- Часовници 

- Корпи за отпадоци 

- Фонтани 

 

    43.000.000,00 
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15. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ 9.000.000,00 

42 Стоки и услуги   2.000.000,00 

 424  Поправки и тековно одржување   2.000.000,00 

  4243  Поправки и одржување на 

други градби 

  2.000.000,00 

   424390 Одржување на други градби 

- На цела територија на 

Општина Карпош 

    2.000.000,00 

48   Капитални расходи 7.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 7.000.000,00 

  4829  Поправки и одржување на 

други градби 

7.000.000,00 

   482920 Одржување на други 

градби 

7.000.000,00 

    Изградба на други објекти 

- Изградба на спортски И 

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

РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ    196.000.000,00 

48 Капитални расходи   196.000.000,00 

 480  Купување на опрема и машини  25.000.000,00 

  4801 Купување на опрема и машини 25.000.000,00 

  480160 Купување на опрема за греење и 

климатизација 

   25.000.000,00 

 482  Други градежни објекти 171.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти   171.000.000,00 

   482910 Подготвување  проекти 

вклучувајки дизајн на други 

објект 

 

1.000.000,00 

   482930 Реконструкција на други 

објекти 

 170.000.000,00 
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17. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 

РАСХОДИ:  
Катег

орија 

Ставка Основн

а 

ставка 

Потставк

а 

Видови расходи Износ во денари 

1 2 3 4 5 6 

    ВКУПНО РАСХОДИ   2.600.000,00 

46 Субвенции и трансфери 1.600.000,00 

 464  Разни трансфери   1.600.000,00 

  4649  Разни трансфери  1.600.000,00 

   464990 Други трансфери 1.600.000,00 

48    Капитални расходи    1.000.000,00 

 482   Други градежни објекти    1.000.000,00 

  4829  Други градежни објекти    1.000.000,00 

   482910 Подготвување  проекти 

вклучувајки дизајн на др. 

објект 

    

1.000.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

в.3)Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, ги 
сноси инвеститорот. 
Изградените објекти од секундарната комуналната инфраструктура во случај кога е 

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

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

приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална потрошувачка.  
 

Средствата потребни за обезбедување на приклучоци на водоводна и фекална 
канализациона мрежа до изведена шахта се остваруваат од надоместок за 
приклучување што го утврдува давателот на услугата Ј.П.„Водовод и канализација“ – 
Скопје, согласно член 7 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на 
урбани отпадни води (Службен весник на РМ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11 и 
163/13). 
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Ј.П. „Водовод и канализација“ - Скопје заедно со хидротехничките услови доставува 
и вкупен износ на реалните трошоци на целосната изведба на мрежите согласно 
законската регулатива. 

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

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

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА 
 

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

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

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

01.01.2014 год. изразена во денари/м2 нето изградена површина и истата изнесува 
25.492,оо денари/м2. 

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

Надоместокот може да се плаќа на 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е 
над 100.000,оо денари за физички лица и над 1.000.000,оо денари за правни лица. Првата 
рата во висина од 30% до 50% од износот на надоместокот се плаќа веднаш, а за остатокот 
до 11 (единаесет) еднакви месечни рати, инвеститорот е должен кај надлежниот 
општински орган за финансии да достави банкарска гаранција. 

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

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

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

Погодност - 
бонитет на 

локалитетот 
(комплекс) 

КОМПЛЕКСИ + 

пречистите
лна 

станица  
(1%) 

станбе
н 

просто
р 

деловен  
или 

друг 
простор 

1 2 3 4 

 

1. 

 

ДЕЛ -1 

 

22% 

 

4% 

 

10% 

 

2. 

 

ДЕЛ -2 

 

20% 

 

2% 

 

8% 

 
2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка 

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

 
Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за топлификациона 

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

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

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

(сопственикот) е должен да ги надомести за поранешно расчистување на градежната 
парцела пресметани во реален износ и по тековни цени. 
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Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, исплатени 
од општината опфаќаат: 
• надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен; 
• трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални трошоци за 

расчистување и санација на  теренот на конкретната градежна парцела; 
• дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за 

расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот 
договор и не се регулирани со анекс-договор. 

 
Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII.  НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА 
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Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат 
преку: 

- приходите од надоместок за уредување на градежно земјиште (кои се 
распределуваат во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините во градот 
Скопје), 

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

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

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

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

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

• За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградени 
објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените 
инфраструктурни мрежи да се примени од јавните комунални претпријатија и 
други овластените субјекти. При тоа се признаваат само трошоците-делот од 
надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална 
потрошувачка. 
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• Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, со што 
се овозможува приклучување на нови инвеститори кои надоместокот го плаќаат на 
Градот и општината. 

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

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

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

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

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

 
VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 
 

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

IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  
 
Надоместокот се наплатува по комплекси на градежното земјиште зависно од 

подобностите што одреденото земјиште му ги дава на инвеститорот, местоположбата на 
земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот на градот и 
опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и 
индивидуална комунална потрошувачка. 
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Комплексите се утврдени со следните граници:  
 

КОМПЛЕКС-1 

ДЕЛ-1 (Општина Карпош) 
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: З 01, З 02, З 03, З 

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

КОМПЛЕКС-2 
ДЕЛ-2- (Општина Карпош) 
Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: СЗ 16, СЗ 17, СЗ 

18, СЗ 19, СЗ 26, ССЗ 01, ССЗ 02 и дел ССИ 03 (по административните граници со Општина 
Бутел и Општина Чаир), каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Карпош. 

 
Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврти како и 
административните граници на општините во ГУП со кои се одредува комплексот. 

 
                                     X.  ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни 
претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата наменети за 
финансирање на оваа програма. 
 
                                     XI.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

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

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во”Службен гласник на 
Општина Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2014 година. 

 

Број  07-8512/16                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                                      Сашо Лазаровски, с.р.         
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В рз основа на член 50, став 1, точка 3 од З ак онот за лок алнат а самоуправа („Служ бен 

весник  на Р епублика М ак едонија‘‘ бр.5/ 2002), а во врска со член 75, ст ав 1 од Стат утот  на 

Опш т инат а К арпош  --- П речистен т ек ст  („Служ бен гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘ 

бр.10/ 2013), Г радоначалник от  на Опш т ина К арпош  донесе                                                                                                                

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за објавување на Буџетот на Општина Карпош за 2014 година 

 
 

1. Се објавува Б уџетот  на Опш т ина К арпош  за 2014 година, донесена на Д есет т ата 

седница на Советот  на Опш т ина К арпош , одрж ана на 20 дек ем ври 2013 година. 

 

2. Ова реш ение влегува во сила со денот  на донесување, а ќе се објави во „Служ бен 

гласник  на Опш т ина К арпош ‘‘. 

 
 

Б рој 09-8796/ 15                           Г Р А Д ОН А Ч А Л Н И К  

23.12.2013 годи на                                 Н А  ОП Ш Т И Н А  К А Р П ОШ , 

Ск оп је                       Ст евчо Јак им овск и , 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 
Општината Карпош – Пречистен  текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                           

 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2014 

година 
 
1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2014 година, 
донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 
2013 година. 

 
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/16                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 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.05/2002), а во врска со член 23, став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија” бр.61/2004, 96/2004, 67/2007 и 156/2009), Советот на Општината Карпош на  
Десеттата седница, одржана на  20 декември  2013 година,  донесе 
 

 
О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина Карпош 
за 2014 година 

 
Член 1 

Буџетот на Општина Карпош за 2014 година (во понатамошен текст: Буџет), се извршува 
според одредбите на оваа одлука.  

 
    Член 2 

Буџетот на Општина Карпош  се состои од: општ, посебен и развоен дел: 
- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи 

и други одливи на Буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на 
приходите, приливите, расходите и одливите за наредната  година, 

- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по 
програми и ставки за финансиската година, и  

- развојниот дел ги содржи плановите и програмите за развој на буџетските 
корисници. 

Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: основен Буџет, Буџет на 
самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на кредити. 

Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени 
средства по: 

- одделни буџетски програми и подпрограми, 
- години во кои истите ќе се реализираат и  
- изворите на финансирање, односно буџети 

                                                        
Член 3 

Општинските буџетски корисници на средствата на Буџетот се должни утврдените 
средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.  

 
Член 4 

Износите на приходите  наведени  во Буџетот за 2014 година се определени врз 
основа на извршена процена на сопствените финансиски ресурси согласно законските 
прописи. 
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 Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на 
утврдените приходи. 
 Доколку во текот на годината планираните приходи,  се остваруваат во поголем 
износ од планираниот Буџет за 2014 година, истите ќе се прераспределат и ќе се користат 
во согласност со  Измени на Буџетот на Општината за 2014 година, донесени од страна на 
Советот на Општина Карпош.  
 

Член 5 
 Планираните расходи во Буџетот за 2014 година не смеат да ги надминат 
планираните приходи во истиот.       
 За да се преземат нови обврски  мора да се предложи нов извор на средства или да 
се намалат другите расходи во сразмерен износ.  
 Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја 
врши Советот на Општина Карпош, во рамките на вкупно утврдениот лимит на 
приходите во Буџетот.       
 Утврдените износи во Буџетот на општинските буџетски корисници може да 
бидат прераспределени помеѓу расходни категории, подкатегории, ставки и подставки 
со исклучок на расходите ставени и тоа: од други расходи во плати и од трансфери, 
капитални расходи  и капитални  трансфери во други расходи, освен прераспределбата 
меѓу капитални расходи и капитални трансфери.     
 

Член 6 
 Градоначалникот ја следи реализацијата на Планот на приходите и другите 
приливи на Буџетот на Општината.  
 Градоначалникот на Општината е одговорен за извршување на средствата 
утврдени во Буџетот на Општината Карпош, во рамките на тековната буџетска година.  
                                                            

Член 7 
 Пренамената во рамките  на одобрените буџети на општинските буџетски 
корисници   ја одобрува  Советот на Општината.  

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и 
Буџет, неможе да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределбите во тековната 
фискална година. 
 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски 
корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми 
и подпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.  
 Општинските буџетски корисници, во услови кога во Буџетот на 
самофинансирачки активности, Буџетот на донации или Буџетот на дотации, 
планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над 
планираниот износ, доставуваат барање за намалување -зголемување на Планот на 
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приходите и другите приливи и Планот на одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината.   

 
Член 8 

 Општинските буџетски корисници по усвојување на Буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.  
 Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува 
врз основа на финансиски план по месеци.  
 

Член 9 
 Исплатата  на платата на вработените ќе се извршува во рамките на  обезбедените 
средства во Буџетот на општината. 
 Основица  за пресметување  на платата на Градоначалникот на Општината  се 
утврдува  согласно Законот за изменување и дополнување на законот за плата и други 
надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија (Службен весник 
на РМ бр. 97/2010,11/2012 и 145/2012)  и тоа  според законски утврдениот коефициент за  
утврдување на платата на градоначалникот кој изнесува 3,4. 
 Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинската 
администрација на Општината Карпош, со статус на државни службеници за 2014 година 
ќе изнесува 73,80 денари заклучно со 31.12.2014 година.   
 Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинската 
администрација во Општина Карпош кој немаат статус на државни службеници, за 2014 
година ќе изнесува 19,75 денари  заклучно со 31.12.2014 година.   

 
Член 10 

 На вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за 
годишен одмор во висина од 60% од просечна нето плата исплатена во последните три 
месеци во Републиката. 
  

Член 11 
 Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на 
работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е вработен.  
 

Член 12 
 Исплатата на платите и надоместоците до основните училишта и детските 
градинки  (во понатамошен текст: локални и јавни установи) ќе се финансираат од блок 
дотациите од Општинскиот буџет, согласно позитивните законски прописи,  под 
контрола и одобрување на соодветните министерства. 
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 Локалните јавни установи се должни најдоцна 3 (три) дена пред исплатата на 
платите до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати и 
надоместоци  кон кои ќе ги приложат  пропишаните обрасци, копија од рекапитуларот за 
пресметување нето и бруто плата, образец за бројот на вработените по име и презиме и 
други податоци во електронска или пишана форма, за односниот месец за секого 
поединечно на кого  се однесува исплатата.  

Член 13 
 Во случај на  потреба за нови вработувања општинските буџетски корисници 
претходно се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства до 
Градоначалникот на Општината.   

Член 14 
 При ново вработување во  јавните  установи на Општината, за обезбедените 
средства Градоначалникот дава писмено известување до надлежните министерства, а за 
вработувањата од редот на државните службеници во Општинската администрација, 
Градоначалникот бара претходно мислење од Агенцијата за државни службеници.  

Член 15 
 Во случај на смрт на вработен во локалната општинска администрација и локална 
јавна установа  на неговото семејство му се исплата парична помош во висина од  две 
последи исплатени просечни месечни плати во органот каде што е вработен, но не повеќе 
од 30.000,00 денари. 
 На вработен во   локалната општинска администрација и локална јавна установа    
во случај на смрт на член од семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или 
вон брак, посинок, посвоено дете и дете земено на издржување) доколку живеел во 
заедница му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена просечна 
месечна плата во органот во кој е  вработен, но не повеќе од 15.000,00 денари. Живеењето 
во заедница подразбира да се со исто место на живеење на иста адреса што се докажува 
со документ за идентификација (лична карта или пасош). 
 

Член 16 
 На вработен во   локалната општинска администрација и локална јавна установа   
кој ќе замине во пензија му следува надоместок во вид на отпремнина во висина од две 
просечно месечни нето плати. Висината на овој надоместок се пресметува врз основа на 
просечна месечна нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата. 
 Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува по  претходно доставено барање 
во тековната, односно наредната година. 
 Исплатата на надоместокот од претходниот став се вршат по претходно оформена 
и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на 
Општината, а од програм ДО- Градоначалник, позиција 464 – Други трансфери. 
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Член 17 
 Исплатата на надоместоците од член 16 се врши врз основа на предходно 
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на 
Градоначалникот на Општината.  

Член 18 
Вработените во општината имаат право на јубилејни награди според условите  и 

во висина определени во Правилникот за доделување парични награди за јубилеи и 
пригодни настани. 

Член 19 
 Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на 
општинските буџетски  корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се 
искажуват трошоците по поодделни ставки.  
 Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во 
ограничени поединечни износи, во износ од 6.000,00 денари, каде задолжително мора да 
биде приложена фискална сметка, при што трошоците треба да бидат искажани по  
класификација на соодветниот расход.  
       Член 20 
 За средствата утврдени во Буџетот на Општината, кои се распоредуваат во 
програмите за:  

- Програма за Совет на Општината; 
- Програма за Градоначалник; 
- Програма за општинска администрација; 
- Програма за урбанистичко планирање и уредување на просторот; 
- Програма за локален економски развој; 
- Програма за комунални дејности; 
- Програма за култура; 
- Програма за спорт и рекреација; 
- Програма за социјална заштита и заштита на децата; и  
- Програма за образование 
- Програма за заштита на животна средина и природа 

одлучува Советот на Општината Карпош, а за извршувањето на Буџетот на Општината е 
одговорен Градоначалникот на Општината Карпош.  

 
Член 21 

 За користење на средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на 
резервите / постојна и тековна буџетска резерва /, која неможе да надмине износ од 3% 
од вкупно планираните средства во основниот буџет на Општината, одлучува Советот на 
Општината а ги извршува Градоначалникот на Општината. 
 По исклучок од став 1 на овој член, за користењето на средствата од тековната 
резерва одлучува Градоначалникот, но најмногу до износ од 50.000,00 денари. 
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 За искористените средства Градоначалникот поднесува Годишен извештај за 
користењето на средствата од резервите.  
  

Член 22 
 На членовите на Советот на Општината им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седниците на Советот и надоместок на патните и дневните трошоци, во 
нрамките утврдени со закон.  
 Месечниот надоместок на членовите на Советот за присуство на седници на 
Советот се утврдува во процентуален износ од 70% од просечната месечна нето плата во 
Република Македонија, исплатена за претходната година.  
 На Претседателот на Советот на Општина Карпош за раководењето и 
организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се 
зголемува за 30%.  
 Овие надоместоци се регулирани со посебна Одлука донесена од Советот на 
Општината Карпош. 
   

Член 23 
 За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите 
од Законот за буџетите, Законот за државните службеници, Законот за работните односи 
и Општ колективен  договор за јавниот сектор на Република Македонија.  
                         

Член 24 
 Буџетот на Општина Карпош се изшува од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.  

 
Член 25 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01 јануари 2014 година.  
 
 
 
Број  07-8512/18                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
С к о п ј е                            Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2014 година 
 

 
1. Се објавува Одлуката за утврдување на благајнички максимум за 2014 година, донесена 
на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 
година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/17                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија бр. 5/2002) и член 20, точка 1 и 2 од Законот за платниот промет 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007, 22/2008, 159/2008,133/2009 и 
145/2010, 35/2011, 11/2012, 59/2012, 166/2012 и 170/2013), Советот на Општина Карпош на 
Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 
                                                     
 

ОДЛУКА 
за утврдување на благајнички максимум за 2014 година 

                                                                 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува благанички максимум за 2014 во износ од 150,000,00 денари.. 
                                                                 

 
Член 2 

Готовите пари во благајната примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај 
носителот на платен промет истиот ден, а најдоцна наредниот ден на наплатата. 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Карпош”. 
 
 
 
Бр.07- 8512/19                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 год                                                                  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Одлуката за одобрување на средства на лица со хендикеп од 
подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со 

хендикеп 
 

 
1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на 
Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп, донесена на 
Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
Број 09-8796/18                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                                  НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.05/2002), Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница,  
одржана на 20 декември 2013 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А  
за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош 

по повод 3-ти декември-Денот на лицата со хендикеп 
 

Член 1 
По повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп како помош се одобруваат 

средства во износ од 275.000,00 денари за 55 лица со хендикеп од подрачјето на Општина 
Карпош, односно поединечно по  5.000,00 денари.  
 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина 

Карпош, Програма ЕО-општинска администрација, ставка 471-социјални надоместоци и 
подставка 471990-друга социјална помош. 

 
Член 3 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош по претходно доставен 
список за лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош од страна на Секторот за 
дејности од јавен интерес-Одделение за детска, социјална и здравствена заштита од 
Општина Карпош да донесе поединечни решенија за исплата. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Карпош“.  
 
 
 
Број 07- 8512/20                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                       Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за начинот на извршување на присилна наплата на 
пристигнатиот даночен долг на даночни обврзници – физички лица, по основ на 

данок на имот 
 

 
1.Се објавува Одлуката за начинот на извршување на присилна наплата на 
пристигнатиот даночен долг на даночни обврзници – физички лица, по основ на данок 
на имот, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 
декември 2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен  
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/19                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија бр. 5/2002), а во врска со членот 55 од Законот за даноците на 
имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11 и 84/12), 
Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 
година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за начинот на извршување на присилна наплата на пристигнатиот даночен долг на 

даночни обврзници – физички лица, по основ на данок на имот 
                                                                 

 
Член 1 

Присилната наплата на неплатен даночен долг на даночни обврзници – физички 
лица, по основ на данок на имот пристигнат за наплата за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 
година, ќе се врши само наплата на главниот долг, без да се изврши наплата на каматата. 
                                                                 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Карпош“.                                      
 
 
 
Бр.07-8512/21                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлуката за давање на согласност за склучување на спогодба за 
здружување за воспоставување на систем за управување со отпад во Скопскиот 

плански регион 
 

 
1. Се објавува Одлуката за давање на согласност за склучувањее на спогодба за 
здружување за воспоставување на сиситем за управување со отпад во Скопскиот 
плански регион, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, 
одржана на 20 декември 2013 година. 

 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
 
Број 09-8796/20                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002), Советот на Општина Карпош на Десеттата 
седница, одржана на 20 декември 2013 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за давање на согласност за склучување на спогодба за здружување за 

воспоставување на систем за управување со отпад во Скопскиот плански регион 
                                                                 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласнот за склучување на Спогодба за здружување за 
воспоставување на Меѓуопштински одбор за управување со отпад во Скопскиот плански 
регион помеѓу општините и Градот Скопје (како посебна единица на локалната 
самоуправа) – членки на Скопскиот плански регион и тоа:      
 
1. Град Скопје, претставувана од Градоначалникот Коце Трајановски, 
2. Општина Чаир, претставувана од Градоначалникот Изет Меџити, 
3. Општина Центар, претставувана од Градоначалникот Андреј Жерновски, 
4.Општина Кисела Вода, претставувана од Градоначалникот Билјана Беличанец-
Алексиќ, 
5. Општина Сарај, претставувана од Градоначалникот Беким Мурати, 
6. Општина Бутел, претставувана од Градоначалникот Петре Латиновски, 
7. Општина Карпош, претставувана од Градоначалникот Стевчо Јакимовски, 
8. Општина Гази Баба, претставувана од Градоначалникот Тони Трајковски, 
9. Општина Аеродром, претставувана од Градоначалникот Ивица Коневски, 
10. Општина Ѓорче Петров, претставувана од Градоначалникот Сокол Митревски, 
11. Општина Ш уто Оризари, претставувана од Градоначалникот Елвис Бајрам, 
12. Општина Арачиново, претставувана од Градоначалникот Брахим Ајвази, 
13. Општина Зелениково, претставувана од Градоначалникот Веле Груевски, 
14. Општина Илинден, претставувана од Градоначалникот Жика Стојановски, 
15.Општина Студеничани, претставувана од Градоначалникот Азем Садики, 
16. Општина Сопиште, претставувана од Градоначалникот Стефче Трпковски, 
17. Општина Чучер Сандево, претставувана од Градоначалникот Јован Пејковски и 
18. Општина Петровец, претставувана од Градоначалникот Борче Митевски. 
                                    

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош-Стевчо Јакимовски да ја потпише 
Спогодбата за здружување за воспоставување на Меѓуопштински одбор за управување 
со отпад во Скопскиот плански регион. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Карпош“, а ќе започне да се применува по нејзиното усвојување од страна на 
сите Совети на општините и Градот Скопје, потписнички на оваа спогодба. 
                     

 
                                      
 
 
Бр.07- 8512/22                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                     
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за поништување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и 

одржување на повеќенаменско игралиште во ООУ „Вера Циривири Трена“ - Општина 
Карпош 

 
 

1. Се објавува Одлуката за поништување на постапка за доделување на договор за  
воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и 
одржување на повеќенаменско игралиште во ООУ „Вера Циривири Трена“ - Општина 
Карпош, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
20 декември 2013 година. 

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

 
 
 
Број 09-8796/21                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/02) и член 15 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), а во врска со член 
169, став 1, алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 189/2011 и 15/2013), Советот на 
Општина Карпош, на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година, ја донесе 
следната 
 

О Д Л У К А 
за поништување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство за модернизација, управување и одржување на 
повеќенаменско игралиште во ООУ „Вера Циривири Трена“ – Општина Карпош  

 
Член 1 

Се поништува постапката по Огласот за доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и оддржување на 
повеќенаменско игралиште во ООУ „Вера Циривири-Трена“-Општина Карпош, 
бр.111/2013, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2013, поради 
тоа што на истиот не е поднесена ниту една понуда.  

 
Член 2 

 Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
започнување на постапка за додлеување на договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за изградба, управување и одржување на тениски терени во ООУ „Вера 
Циривир-Трена“-Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.9/2013). 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Карпош”. 

 
Број 07-8512/23                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                     Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и 

одржување на повеќенаменско игралиште во ООУ Вера Циривири Трена Општина 
Карпош 

 
 

3. Се објавува Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за  
воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и 
одржување на повеќенаменско игралиште во ООУ Вера Циривири Трена Општина 
Карпош, донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
20 декември 2013 година. 

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

 

 
 
Број 09-8796/22                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 62, став 1, од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина 
Карпош на Десеттата седница,  одржана на 20 декември 2013 година, донесе  
 

 
ОДЛУКА 

за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за модернизација, управување и одржување на 
повеќенаменско игралиште во ООУ Вера Циривири Трена Општина Карпош 
 
 

Член 1 
Се усвојува физибилити студијата за оправданост од воспоставување на договор за јавно 
приватно партнерство за модернизација, управување и одржување на повеќенаменско 
игралиште во ООУ „ Вера Циривири Трена “- Општина Карпош. 
 

Член 2 
Се започнува постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство (во 
натамошниот текст: ЈПП)  за модернизација, управување и одржување на 
повеќенаменско игралиште во ООУ „ Вера Циривири Трена “- Општина Карпош, преку 
изградба современи монтажни од отворен и затворен тип повеќенаменско игралиште и 
помошни монтажни простории на површина од максимум 2240 м2 (64x35 ) во дворот на 
ООУ „ Вера Циривири Трена “- Општина Карпош, на КП бр. 7992 ДУП за УБ Карпош 2 
одлука 07-2318/5 од 27.08.2008 година во сопственост на Општина Карпош. 
Општина Карпош има потреба од изградба на повеќенаменско игралиште и помошни 
монтажни простории за обезбедување на квалитетни услови на учениците за одвивање 
на наставата по ФЗО во рамките на училишните активности и вонучилишните 
/дополнителни/ спортски активности. 
Од друга страна, заради неможноста на училиштето за вложување на финансиски 
средства во капитални инвестиции, но и поради специфичноста во одржување на ваков 
тип објекти и нивно управување и одржување, истото не е во можност да планира 
модернизација на постојното игралиште. 
 

Член 3 
Цели кои треба да се остварат со ЈПП се: 

- обезбедување на квалитетни услови на учениците и граѓаните на општината за 
водење на здрав спортски живот кој ќе обезбеди квалитетен психофизички развој 
на младата популација,  

- учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско- 
рекреативниот живот на граѓаните, 
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- создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 
граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот, 

 - афирмација на Општина Карпош како развиен спортски центар во     Република 
Македонија и надвор од неа и 
 -  афирмација на Општина Карпош во која особено внимание се посветува на 
создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните 
слободни активности. 

 
Член 4 

Предмет на Договорот за ЈПП е: 
-дизајнирање /изведбен проект/ на монтажна спортска инфраструктура  
повеќенаменско игралиште и  помошните објекти, 
-изградба и финансирање, 
-управување и вработување на стручн кадр за воншколски спортски активности и 
 -одржување на целокупната монтажна спортска инфраструктура која е изградена на 
земја, а која ќе биде предадена во исправна состојба во сопственост на Општина Карпош 
по истекот на оперативниот период на договорот за ЈПП. 

 
Член 5 

Финансирањето на проектот е во целосна обврска (товар) и ризик на приватниот партнер, 
а највисок процент во бодувањето при изборот на приватниот партнер ќе биде 
критериумот за месечниот надоместок кој треба да го плака приватниот партнер, а кој не 
може да биде помал од 180.000,00 денари годишно, сметано по десетата година од 
воспоставувањето на ЈПП. 
Одржувањето на спортската инфраструктура, трошоците за енергија, комунални услуги 
и други оперативни трошоци за тековно и комерцијално работење се на товар на 
приватниот партнер. 
Приватниот партнер е потребно да ги предава на користење спортските објекти за време 
на редовната настава на учениците и тоа од 08-12 и 12-16 часот. 
 

Член 6 
Проценетата инвестицона вредност на ЈПП изнесува 8.500.000 денари без ДДВ, при што 
оперативниот период на договорот на ЈПП се утврдува во времетраење од 25 години. 

 

Член 7 
Договорот за ЈПП ќе се додели преку јавен повик кој што ќе се организира и спроведе 
како отворен повик согласно одредбите од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство (во натамошниот текст: Законот), во рок 180 дена од денот на стапување во 
сила на оваа одлука. 
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Член 8 
Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош, да ја спроведе постапката за 
доделување на договор за ЈПП, да формира Комисија за спроведување на постапката за 
доделување на Договор за ЈПП согласно член 20 од Законот и по донесувањето на 
Одлуката за избор на најповолен понудувач од страна на Советот на Општина Карпош да 
го склучи договорот за ЈПП со избраниот најповолен понудувач. 

 

Член 9 
Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна да постапува согласно одредбите од 
Законот и во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука да изготви 
тендерска документација. По одобрувањето на тендерската документација од страна на 
Градоначалникот на Општина Карпош, Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна 
јавниот повик за доставување на понуди за доделување на договор за ЈПП да го објави во 
“Службен гласник на Општина Карпош“,“Службен весник на РМ“ и во домашно јавно 
гласило . 

 
Член 10 

Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација ќе изнесува 100 
евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на уплатата на средствата. 

Член 11 
Оваа одлука да се објави во “Службен весник на Република Македонија“ 
 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 

Број 07-8512/24                     ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
20.12.2013 година                СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                             Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, управување и 

одржување на тениски терени во ООУ „Димо Хаџи Димов“ - Општина Карпош 
 

 
1. Се објавува Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за 
 воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба, управување и 
одржување на тениски терени во ООУ „Димо Хаџи Димов“ - Општина Карпош, 
донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 
декември 2013 година. 

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

 
 
 
Број 09-8796/23                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 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, точки 1 и 10 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 17 
од Законот  концесии и јавно-приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.6/2012), Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница  одржана на 
20 декември 2013 година,  донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за изградба, управување и  одржување на тениски терени во 

ООУ „Димо Хаџи Димов“-Општина Карпош  
 

Член 1 
  Оваа одлука се носи врз основа на усвоената Физибилити студијата за 
оправданост од воспоставување на договор за јавно приватно партнерство за изградба, 
управување и одржување на тениски терени во ООУ „Димо Хаџи Димов“- Општина 
Карпош со одлука Број 07-7801/27 од 29 октомври 2012 година.                                                                                   

 
Член 2 

 Се започнува постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство 
(во натамошниот текст: ЈПП) преку изградба на современи монтажни од отворен и 
затворен тип тениски терени и помошни монтажни објекти на површина од максимум 
3000 м2  во дворот на ООУ „Димо Хаџи Димов“-Општина Карпош, КП бр. 7992, КО-Ѓорче 
Петров 4 - Влае, сопственост на Општина Карпош.  
Општината Карпош има потреба од изградба на тениски терени и помошни простории за 
обезбедување на квалитетни услови на учениците за играње на тенис во рамките на 
училишните активности и вонучилишните /дополнителни/ спортски активности. Од 
друга страна, заради  неможноста на училиштето за вложување на финансиски средства 
во капитални инвестиции, но и поради специфичноста во одржување на ваков тип 
објекти и нивно оперирање, како и воспоставување на тениска школа, истото не е во 
можност да планира изградба на современ спортски објект.  
 

Член 3 
Цели кои треба да се остварат со ЈПП се: 

-обезбедување на квалитетни услови на учениците и граѓаните на општината за водење 
на здрав спортски живот кој ќе обезбеди квалитетен психофизички развој на младата 
популација,  
-подигање на квалитетот на живеење на граѓаните, преку изградба на два современи 
монтажни од отворен и затворен тип на тениски терени и технички помошни монтажни 
објекти на површина од максимум 3000 м2 во дворот на ООУ Димо Хаџи Димов. 
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  -учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот 
живот на граѓаните,  
-создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, 
особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот,     
 -афирмација на Општина Карпош како развиен спортски центар во Република 
Македонија и надвор од неа и 
- афирмација на Општина Карпош во која особено внимание се посветува на создавањето 
услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни 
активности. 
 

Член 4 
Предмет на Договорот за ЈПП е: 
-дизајнирање /изведбен проект/ на тениските терени и  
 помошните објекти, 
-изградба и финансирање на целокупната спортска инфраструктура, 
-плаќање на евентуални потребни такси, комуналии и други давачки за делот на 
изградба на објект со технички помошни простории кои се во функција на одржување и 
работа на тениските терени,  
-управување,воспоставување на тениска школа и вработување на стручен кадар, 
- можност за обезбедување на услови за користење на спортската инфраструктура во 
период од 08-12-16 часот кое ќе се уреди со посебен договор за користење на спортската 
инфраструктур со ОУ Димо Хаџи Димов и 
-одржување на целокупната спортска инфраструктура која е изградена на земја, а која ќе 
биде предадена во исправна состојба во сопственост на Општина Карпош, по истекот на 
оперативниот период на договорот за ЈПП со право на продолжување на 
концесионирање со спортската инфрструктура од страна на приватниот партнер со кој е 
потпишан договорот за ЈПП, под услови утврдени со оваа одлука до минимум 25 години 
на право на концесионирање. 

 
Член 5 

 Финансирањето на проектот е во целосна обврска (товар) и ризик на приватниот 
партнер, а највисок процент во бодувањето при изборот на приватниот партнер ќе биде 
критериумот за месечниот надоместок кој треба да го плака приватниот партнер, а  кој 
не може да биде помал од 200.000,00 денари годишно, сметано од 10-та година од 
воспоставувањето на ЈПП. 

 
Член 6 

Проценетата инвестицона вредност на ЈПП изнесува 9.000.000 денари без ДДВ, 
при што оперативниот период на Договорот на ЈПП се утврдува во времетраење од 25 

Член 7 
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 Договорот за ЈПП ќе се додели преку јавен повик кој што ќе се организира и 
спроведе како отворен повик согласно одредбите од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство (во натамошниот текст: Законот), во рок 90 дена од  денот на 
стапување во сила на оваа одлука. 

 
Член 8 

 Се овластува  Градоначалникот на Општина Карпош, да ја спроведе   постапката  
за доделување на договор за ЈПП, да формира Комисија за спроведување на постапката 
за доделување на Договор за ЈПП согласно член 20 од Законот и по донесувањето на 
Одлуката за избор на најповолен понудувач од страна на Советот на Општина Карпош да 
го склучи договорот за ЈПП со избраниот најповолен понудувач.    
         

Член 9 
 Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна да постапува согласно одредбите од 
Законот и во рок од 30 дена од денот на влегување во сила наоваа одлука да изготви 
тендерска документација. 
 По одобрувањето на тендерската документација од страна на Градоначалникот на 

Општина Карпош, Комисијата од член 8 на оваа одлука е должна јавниот повик за 

доставување на понуди за доделување на договор за ЈПП  да го објави во “Службен 

гласник на Општина Карпош“, “Службен весник на РМ“ и во домашно јавно гласило, 

имајќи го предвид членот 15 од Законот за јавните набавки.  

 
Член 10 

 Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација ќе изнесува 
100 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на уплатата на средствата.  

 
Член 11 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.  
 
 
Број 07-8512/25                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                              
20.12.2013 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,                            
Скопје                                                                        Сашо Лазарoвски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за неприфаќање на понуда за првенствено право на 
купување на градежно земјиште 

 
 

1. Се објавува Одлуката за неприфаќање на понуда за првенствено право на  
купување на градежно земјиште, донесена на Десеттата седница на Советот на 
Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

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

 
 
Број 09-8796/24                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 9, ставови 3 и 5 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 
137/13), Советот на Општина Карпош на Десеттата седница одржана на 20 декември 2013 
година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за неприфаќање на понуда за првенствено право на купување на градежно земјиште 
 
 

Член 1 
Не се прифаќа понудата за првенствено право на купување на градежно земјиште 

планирано за градење на објекти од јавен интерес од локално значење од сопственикот 
Боро Неделковски од Скопје, кое што претставува КП бр.943/7 КО Бардовци, запишано во 
имотен лист бр.1928 за КО Бардовци и истата се наоѓа во предвидена сообраќајница 
согласно Уверение под бр.35-7654/2 од 07.11.2013 година, издадено од Општина Карпош-
Сектор за урбанизам. Ова од причини што цената на понуденото градежно земјиште во 
висина од 18.717,00 денари по м2 односно за 23 м2 во вкупен износ од 430.500,00 денари, 
претставува цена повисока од цената утврдена во Одлуката за утврдување на зони и 
цени на градежно земјиште од подрачје на Општина Карпош при вршење на 
експропријација („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.11/11) од 02.09.2011 година, 
утврдена во член 1, алинеја 15 за Бардовци - атрактивен комплекс, кое што изнесува 
12.000,00 ден./м2. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07-8512/26                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                                                                            Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за овластување на претседателот на Советот на Општина 
Карпош за потпишување на картирани хамер подлоги на детални урбанистички 

планови  
 
 
1. Се објавува Одлуката за овластување на претседателот на Советот на Општина Карпош 
за потпишување на картирани хамер подлоги на детални урбанистички планови, 
донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 
2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен  
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/25                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                  Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница, 
одржана на 20 декември 2013 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за овластување на претседателот на Советот на Општина Карпош за потпишување 

на картирани хамер подлоги на детални урбанистички планови 
 
 

Член 1 
Се овластува претседателот на Општина Карпош да ги потпише картираните хамер 
подлоги на Детален Урбанистички План КРИВИ ДОЛ, дел од Блок 2 и дел од Блок 3, 
донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош бр.07-8796/2 од 24.11.2011 година, 
објавен во „Службен гласник на Општина Карпош“ бр.17/2011 од 25.11.2011 година. 
 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 07- 8512/27                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                      НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                           Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор 
на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје 

 
 
 
1. Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Управниот одбор на 
Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје, донесено на 
Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/26                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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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“ бр. 23/2013), Советот на 
Општина Карпош на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година донесе 
 
                                                        

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

општинска детска градинка „Орце Николов“-Скопје                                                        
 

Член 1 
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со 
Решение бр.07-4649/4-2 од 23.12.2009 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2009) 
од членови на Управниот одбор на јавната установа општинска детска градинка „Орце 
Николов“-Скопје, поради истек на мандатот и тоа: 
 

- Светлана Лукаревска и 
- Светлана Каровска 

                                                                 
Член 2 

За претставници на Општина Карпош во Управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“-Скопје, на предлог на Советот на Општина 
Карпош, се именуваат: 
 

- Фросина Блажевска 
- Екатерина Дацева 

 
Член 3 

За претставници од родителите на децата во Управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Орце Николов“-Скопје, на предлог на Советот на родители 
се именуваат: 
 

- Валентина Пренкоска и 
- Сања Петрова 

 
 

Член 4 
За претставник од установата во Управниот одбор на Јавната установа општинска детска 
градинка „Орце Николов“-Скопје, на предлог на Стручниот совет на јавната установа се 
именува: 
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- Анкица Влашиќ – стручен соработник 
 

Член 5 
За претставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на 
јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“-Скопје, на предлог на 
Министерот за труд и социјална политика, се именува: 
 

- Викторија Чалоска 
 

Член 6 
Претставникот од Град Скопје  ќе биде именуван од страна на Советот на Општина 
Карпош, по добивање на предлогот од надлежната институција.  

 
Член 7 

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.                                      
 
 
 
Бр.07- 8512/28                                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година                                                     НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                                    Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор 
на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје 

 
 
 
1. Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Управниот одбор на 
Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ - Скопје, донесено на 
Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 
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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“ бр. 23/2013), Советот на 
Општина Карпош на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година донесе 
 
                                                        

РЕШЕНИЕ 
за разрешување и именување членови во Управниот одбор на јавната установа 

општинска детска градинка „Распеана Младост“-Скопје                                                        
 

Член 1 
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со 
Решение бр.07-4649/4-1 од 23.12.2009 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2009) 
од членови на Управниот одбор на јавната установа општинска детска градинка 
„Распеана Младост“-Скопје, поради истек на мандатот и тоа: 
 

- Љубица Решковска и 
- Билјана Стефановска 

                                                                 
Член 2 

За претставници на Општина Карпош во Управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“-Скопје, на предлог на Советот на 
Општина Карпош, се именуваат: 
 

- Мартина Петровска и 
- Розе Трајчевска 

Член 3 
За претставници од родителите на децата во Управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Распеана Младост“-Скопје, на предлог на Советот на 
родители се именуваат: 
 

- Димитар Бадев и 
- Катерина Хаџи-Илоска Спировска 

 
Член 4 

За претставник од установата во Управниот одбор на јавната установа општинска детска 
градинка „Распеана Младост“-Скопје, на предлог на Стручниот совет на јавната установа, 
се именува: 
 

- Гордана Стојановска – воспитувач 
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Член 5 
Претставникот на Град Скопје и претставникот на Министерство за труд и социјална 
политика ќе бидат именувани од страна на Советот на Општина Карпош, по добивање на 
предлози од надлежните институции. 
 

Член 6 
Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.                                      
 
 
Бр.07- 8512/29                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 год                                                                   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Сашо Лазаровски, 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 Општината 
Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), 
Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор 
на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје 

 
 
 
1. Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Управниот одбор на 
Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ - Скопје, донесено на Десеттата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/28                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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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“ бр. 23/2013), Советот на Општина 
Карпош на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година донесе 
 
                                                        

РЕШЕНИЕ 
за разрешување и именување членови во Управниот одбор на јавната установа 

општинска детска градинка „Мајски Цвет“-Скопје                                                        
 

Член 1 
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со 
Решение бр.07-4649/4-3 од 23.12.2009 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2009) и 
бр.07-4090/4 од 13.05.2011 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.6/2011) од 
членови на Управниот одбор на јавната установа општинска детска градинка „Мајски 
Цвет“-Скопје, поради истек на мандатот и тоа: 
 

- Александар Николовски и 
- Александра Бошковска 

                                                                 
Член 2 

За претставници на Општина Карпош во Управниот одбор на јавната установа општинска 
детска градинка „Мајски Цвет“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се 
именуваат: 
 

- Александар Николовски и 
- Билјана Николова 

Член 3 
За претставници од родителите на децата во Управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“-Скопје, на предлог на Советот на родители се 
именуваат: 
 

- Елена Димитријевска и 
- Драгослава Војницалиевска Ингилизовска 

 
Член 4 

За претставник од установата во Управниот одбор на јавната установа општинска детска 
градинка „Мајски Цвет“-Скопје, на предлог на Стручниот совет на јавната установа, се 
именува: 
 

- Марија Ристовска – психолог 
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Член 5 
Претставникот на Град Скопје и претставникот на Министерство за труд и социјална 
политика ќе бидат именувани од страна на Советот на Општина Карпош, по добивање на 
предлози од надлежните институции. 
 

Член 6 
Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Карпош“.                                      
 
 
 
 
Бр.07- 8512/30                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Сашо Лазаровски, 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) и член 11.7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен гласник на Репблика Македонија“бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 
22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13)  а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општината 
Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.10/2013), 
Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор 
на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет “ - Скопје 

 
 
1. Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Управниот одбор на 
Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ - Скопје, донесено на Десеттата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-8796/29                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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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“ бр. 23/2013), Советот на 
Општина Карпош на Десеттата седница, одржана на 20 декември 2013 година донесе 
 
                                                        

РЕШЕНИЕ 
за разрешување и именување членови во Управниот одбор на јавната установа 

општинска детска градинка „Пролет“-Скопје                                                        
 

Член 1 
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со 
Решение бр.07-4649/4-4 од 23.12.2009 („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2009) 
од членови на Управниот одбор на јавната установа општинска детска градинка 
„Пролет“-Скопје, поради истек на мандатот и тоа: 

- Зејнел Куч и 
- Антица Благодуша 

Член 2 
За претставници на Општина Карпош во Управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, 
се именуваат: 

- Маја Јовановска и 
- Ивана Ѓорѓиоска 

Член 3 
За претставници од родителите на децата во Управниот одбор на јавната установа 
општинска детска градинка „Пролет“-Скопје, на предлог на Советот на родители се 
именуваат: 

- Снежана Александровиќ и 
- Алма Тасевска 

Член 4 
За претставник од установата во Управниот одбор на јавната установа општинска детска 
градинка „Пролет“-Скопје, на предлог на Стручниот совет на јавната установа, се 
именува: 

- Зорка Јосифовска – стручен соработник 
 

Член 5 
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Претставникот на Град Скопје и претставникот на Министерство за труд и социјална 
политика ќе бидат именувани од страна на Советот на Општина Карпош, по добивање на 
предлози од надлежните институции. 
 

 
Член 6 

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.                                      
 
 
 
 
Бр.07- 8512/31                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                         Сашо Лазаровски, с.р. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
                 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



23 декември 2013         „Службен гласник на Општина Карпош“                                број 13 

230 
 

 
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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Решение за разрешување и именување членови во Училишниот 
одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“ - Скопје 

 
 

5. Се објавува решението за разрешување и именување членови во Училишниот 
 одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“ - Скопје, донесено на 
Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 
година. 

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

 
 
 
Број 09-8796/30                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија бр. 5/2002) и членот 124, став 2 од Законот за Основното 
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 51/11, 6/12, 100/12 I 24/13), Советот на Општина Карпош на Десеттата седница,  
одржана на 20 декември 2013 година донесе 
 
                                                        

РЕШЕНИЕ 
за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на општинското 

основно училиште  „Аврам Писевски“-Скопје                                                        
 

Член 1 
Се разрешуваат претставниците именувани од страна на Советот на Општина Карпош со 
Решение бр. 07-3056/4-9 од 05.11.2008 од членови на Училишниот одбор на општинското 
основно училиште „Аврам Писевски“-Скопје, на барање на претседателот на училишниот 
одбор: 

- Соња Манева – поради нередовно присуство и  
- Игор Крстевски – кој со Решение бр. 11-12/2 од 24.04.2012 година е назначен за член 

на Училишниот одбор како претставник на Министерството за образование и 
наука  

 
Член 2 

За претставници на Општина Карпош во Училишниот одбор на општинското основно 
училиште „Аврам Писевски“-Скопје, на предлог на Советот на Општина Карпош, се 
именуваат: 
 

- Весна Јовчевска и 
- Даниел Ниниќ 

 
Член 3 

Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Карпош“.                                      
 
 
Бр.07- 8512/32                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                          Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за одобрување на средства за набавка на дел од ИТ опрема 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства за набавка на дел од ИТ опрема,  
донесена на Десеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 
2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен  
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/31                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница, 
одржана на 20 декември 2013 година, донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на средства за набавка на дел од ИТ опрема  

 
 

Член 1 
  Се усвојува барањето на финансиски средства за набавка на дел од ИТ опрема за 
опремување на новите простории на МАН, бр. 07-8661/1 од 17.12.2013 година, доставено од 
Македонска асоцијација на новинари - МАН Скопје. 

 
Член 2 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во 
износ од 500.000,00 денари. 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина 

Карпош за 2013 година, Програма ЕО – општинска администрација, ставка 464 – разни 
трансфери, потставка 464990 – други трансфери. 

 
Член 4 

За реализација на одобрените средства Македонска асоцијација на новинари-МАН 
Скопје  е должен до Советот на Општина Карпош да достави извештај. 

 
Член 5 

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

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Карпош“.                                                                         
 
 
 
 
Број 07-8512/33                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                    Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства 
 

 
 
1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства, донесена на Десеттата 
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
Број 09-8796/32                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница, 
одржана на 20 декември 2013 година, донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски средства  

 
 

Член 1 
  Се усвојува барањето на финансиски средства за обезбедување на опрема за 
кошаркарите составена од патики, дресови, тренерки и спортски торбици, бр. 07-8660/1 
од 17.12.2013 година, доставено од Здружение кошаркарски клуб Вардар Апаве. 

 
Член 2 

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во 
износ од 600.000,00 денари. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина 
Карпош за 2013 година, Програма ЛО – спорт и рекреација, ставка 464 – разни трансфери, 
потставка 464990 – други трансфери. 

 
Член 4 

За реализација на одобрените средства Здружението кошаркарски клуб Вардар 
Апаве  е должен до Советот на Општина Карпош да достави извештај. 

 
Член 5 

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

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Карпош“                                                                         
 
 
Број 07-8512/34                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                       Сашо Лазаровски, 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 
Општината Карпош – Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ 
бр.10/2013), Градоначалникот на Општина Карпош донесе                                                                                                                 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП 
„КАР-ГАС“ – Скопје за 2014 година со детален финансиски план 

 
 
1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „КАР-ГАС“ 
– Скопје за 2014 година со детален финансиски план, донесен на Десеттата седница на 
Советот на Општина Карпош, одржана на 20 декември 2013 година. 

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен  
гласник на Општина Карпош“. 
 
 
 
 
Број 09-8796/33                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.12.2013 година                         НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните 
препријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 
22/07, 83/09, 97/10, 6/12 и 119/13), Советот на Општина Карпош, на Десеттата седница, 
одржана на 20 декември 2013 година, донесе  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „КАР-ГАС“ – Скопје за 2014 

година со детален финансиски план 
 

 
 
1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП „КАР-ГАС“ – Скопје за 2014 година со 
детален финансиски план, изготвена од Управниот одбор на ЈП „КАР-ГАС“ – Скопје. 

 
2. Заклучокот да се достави до ЈП „КАР-ГАС“ – Скопје. 

 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен  
гласник на Општина Карпош“                                                                         
 
 
 
 
Број 07-8512/35                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 година                                                           НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ, 
Скопје                        Сашо Лазаровски, с.р.                          
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СОДРЖИНА 

1. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на Информатичката 
технологија за 2014 година, со Решение за објава 

2. Програма за активности од областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите 
во Општина Карпош за 2014 година, со Решение за објава 

3. Програма за активностите на Општина Карпош од областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита за 2014 година, со Решение за објава 

4. Програма за дејноста спорт за 2014 година, со Решение за објава 
5. Програма за дејноста култура за 2014 година, со Решение за објава 
6. Програма за дејноста образование за 2014 година, со Решение за објава 
7. Програма за активностите на Општина Карпош од областа на локалниот 

економски развој за 2014 година, со Решение за објава 
8. Програма за активностите на Општина Карпош од областа на заштита на 

животната средина и природата и енергетската ефикасност, со Решение за објава 
9. Програма за реализација на активностите на Општина Карпош во развојот и 

унапредувањето на месната самоуправа за 2014 година, со Решение за објава 
10. Програма за одбележување на 38-годишнината од формирањето на Општина 

Карпош, со Решение за објава 
11. Програма за заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2014 година, 

со Решение за објава 
12. Програма за изградба, редовно и инвестиционо оддржување и зимско оддржување 

на сервисни и станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина 
Карпош за 2014 година, со Решение за објава 

13. Програма за урбанистичко планирање за 2014 година, со Решение за објава 
14. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош 

за 2014 година, со Решение за објава 
15. Буџет на Општина Карпош за 2014 година, со Решение за објава 
16. Одлука за извршување на буџетот на Општина Карпош за 2014 година, со Решение 

за објава 
17. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2014 година, со Решение за 

објава 
18. Одлука за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина 

Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп, со Решение за 
објава 

19. Одлука за начинот на извршување на присилна наплата на пристигнатиот даночен 
долг на даночни обврзници – физички лица, по основ на данок на имот, со Решение 
за објава 

20. Одлука за давање на согласност за склучување на спогодба за здружување за 
воспоставување на систем за управување со отпад во Скопскиот плански регион, со 
Решение за објава 

21. Одлука за поништување на постапка за доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и оддржување на 
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повеќенаменско игралиште во ООУ „Вера Циривири–Трена“-Општина Карпош, со 
Решение за објава    

22. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и оддржување на 
повеќенаменско игралиште во ООУ Вера Циривири Трена, Општина Карпош, 
Скопје, со Решение за објава 

23. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство за модернизација, управување и оддржување на 
повеќенаменско игралиште во ООУ Димо Хаџи Димов, Општина Карпош, Скопје, со 
Решение за објава 

24. Одлука за неприфаќање на понуда за првенствено право на купување на градежно 
земјиште, со Решение за објава 

25. Одлука за овластување на претседателот на Советот на Општина Карпош за 
потпишување на картирани хамер подлоги на детални урбанистички планови, со 
Решение за објава 

26. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на јавната 
установа општинска детска градинка „Орце Николов“-Скопје, со Решение за објава 

27. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на јавната 
установа општинска детска градинка „Распеана Младост“-Скопје, со Решение за 
објава 

28. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на јавната 
установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“-Скопје, со Решение за објава 

29. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на јавната 
установа општинска детска градинка „Пролет“-Скопје, со Решение за објава 

30. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Карпош во 
Училишниот одбор на Општинско основно училиште „Аврам Писевски“-Скопје, со 
Решение за објава  

31. Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на дел од ИТ опрема, со 
Предлог-Одлука, 

32. Одлука за одобрување на финансиски средства, со Предлог-Одлука и 
33. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЛП „КАР-ГАС“-Скопје за 

2014 година со детален финансиски план, со Решение за објава. 
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