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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Предлог-Записник ќе биде ставен на разгледување и усвојување од страна на 

Советот на Општина Карпош на наредната 42 седница која треба да се одржи кон крајот на месец 

август 2020 година. 

 

Врз основа член 2б, став 4 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска 

сила за примена на законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба („Службен 

весник на Република Северна македонија“ бр.95/2020), за текот на седницата на Советот со 

употреба на комуникациски средства, задолжително се води Записник, кој се објавува на веб 

страната на општината. 

 

 

ПРЕДЛОГ-ЗАПИСНИК 

од четириесет и прва седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29ти Јули 

2020година 

 

Седницата започна со работа во 13.00 часот. 

 

Седницата на Советот се одржа по пат на средствата за електронска комуникација, 

преку платформата ZOOM. 

 

 

Врз основа на евиденцијата, на почетокот беше утврдено дека на седницата присуствуваат 

мнозинството членови на Советот, според што Советот може да работи и полноважно да 

одлучува. 

 

Присутни членови на Советот: Наташа Пеливанова, Димитар Оровчанец, Елена 

Антониевиќ, Филип Даскаловски, Александар Анѓушев, Андреј Манолев, Билјана Костова, 

Емилија Ризеска-Спасова, Владимир Кроневски, Лиљана Трајаноска, Владимир 

Станивуковиќ, Зејнел Куч,  Димитар Зимбаков, Мики Филиев, Тони Јаревски, Даниела 

Штерјова, Сашо Лазаровски, Предраг Станковски, Томи Кепевски, Светлана Пандиловска, 

Горан Михајлов и Бранко Ристов. 

 

На седницата не присуствуваше членот на Советот Добрила Андоновска. 

  

На седницата присуствуваа Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев и 

Секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов. 

 

Присутни на 41 седница на Советот на Општина Карпош од страна на администрацијата: 

Раководител на Сектор за финансиски прашања Мирјана Ѓеорѓиевска, Помошник 

раководител на Сектор за дејности од јавен интерес Гордана Стојчевска Зафировска, 

Раководител на Одделение за образование Емилија Арсовска, Раководтел на Одделение за 

заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра Раде Мицковски. 

 

На седницата присуствуваше и Санела Токарева – архитект, претставник од општинското 

основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. 

 

Пред да отвори расправа по предложениот денев ред, Претседателот посочи дека Согласно 

мерките за заштита од вирусот Covid-19, комисиите како помошни тела не се одржуваа. Со 
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цел разработување на точките и појаснување на евентурални дилеми во однос на истите, 

бил испратен е.маил до членовите на советот со назнака доколку имаат прашања поврзани 

со предложените точки, дека истите можат да ги испратат во писмена форма, а дека 

одговор ќе добијат веднаш-без одлагање од стручните служби. Претседателот заклучи дека 

до почетокот на оваа седница ниту еден од членовите на Советот не поставил прашања по 

предложените точки. 

 

Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред за работа на четириесет и 

првата седница на советот на Општина Карпош 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, го стави на усвојување дневниот ред за работа на  

четириесет и правта седница. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДЖАНИ нема е усвоен 

Дневниот ред за работа на четириесет и првата седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Веднаш потоа, Претседателот на разгледување го стави Записникот од четириесеттата 

седница и отвори расправа по истиот.  

 

Бидејќи никој не се јави за збор, претседателот ја затвори расправата по Записникот од 40 

седница и истиот го стави на гласање. 

 

По извршеното гласање, констатирано беше дека со 21  гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДЖАН е усвоен Записникот од  четириесеттата  седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

ТОЧКА 1 Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) 

за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по  Предлог-Заклучокот 

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 

извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година 

и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоен 

Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 

30.06.2020 година. 
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ТОЧКА 2 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Град Скопје за финансиско учество за целосна реконструкција 

на улици во Нерези во Општина Карпош; 

 

 

Претседателот отвори расправа.  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлуката за 

воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за 

финансиско учество за целосна реконструкција на улици во Нерези во Општина Карпош и 

истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема е усвоена 

Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град 

Скопје за финансиско учество за целосна реконструкција на улици во Нерези во Општина 

Карпош; 

 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за давање согласност за кофинансирање-одобрување 

на средства за плаќање надоместок за персонален данок на доход и осигурување во 

случај на несреќа при работа и професионално заболување за невработени лица 

ангажирани за вршење јавни работи; 

  

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлуката за 

давање согласност за кофинансирање-одобрување на средства за плаќање надоместок за 

персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и 

професионално заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи и 

истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена 

Одлуката за давање согласност за кофинансирање-одобрување на средства за плаќање 

надоместок за персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и 

професионално  заболување за невработени лица ангажирани за вршење јавни работи; 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за купување 

периодични паркинг катрички за корисници жители на Општина Карпош од СЦМ 

РЕТАИЛ ДООЕЛ-Скопје, трговски центар Скопје Сити Мол 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлуката за 

одобрување финансиски средства за купување периодични паркинг катрички за корисници 

жители на Општина Карпош од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ-Скопје, трговски центар Скопје 

Сити Мол и истата ја стави на гласање. 
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Констатирано беше дека со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас ВОЗДРЖАН е усвоена 

Одлуката за одобрување финансиски средства за купување периодични паркинг катрички 

за корисници жители на Општина Карпош од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ-Скопје, трговски 

центар Скопје Сити Мол 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за реализирање 

на дел од проекот „Училиштето е место за поттик на младите за позитивни промени и 

унапредување на животната средина во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, 

Општина Карпош, Скопје; 

 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи  никој не се јави за збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлука 

за одобрување финансиски средства за реализирање на дел од проекот „Училиштето е 

место за поттик на младите за позитивни промени и унапредување на животната средина 

во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош, Скопје и истата ја стави на 

гласање 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена 

Одлуката за одобрување финансиски средства за реализирање на дел од проекот 

„Училиштето е место за поттик на младите за позитивни промени и унапредување на 

животната средина во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош, Скопје; 

 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за давање согласност за реализација на проектот 

„Проект за конзерваторски и реставраторски интервенции-замена на столарија и 

внатрешно уредување на конаците во манастирскиот комплекс цв.Пантелејмон“ 

Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев се јави за збор. Најапред се 

заблагодари на сите претставници на политичките партии кои што се дел од Советот на 

Општина Карпош за начинот на кој што се спроведе кампањата за парламентарни избори 

2020 во нашата општина, од аскект на тоа дека кампањата поминала коректно, 

конструктивно и дека за тоа се заслужни сите чинители, по што заклучи дека на Карпош 

му доликува да има една таква позитивна кампања.  

Во однос на точката, посочи тој, со задоволство информира дека Општина Карпош 

аплицирала за добивање на грантот заедно со Македонската православна црква-Охридска 

архиепископија на повик од Министервтото за локална самоуправа и Биро за развој. 

Проект се однесува на реставрација и опремување со мебел и реконструкција на конаците 

на манастирскиот комплект Св.Пантелејмон кој е дел од заштитеното културно наследство 
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и дека тоа е нешто што може да го поттикне и дополнително да помогне на развој на 

туризмот на овој дел од Општина Карпош. Општината како дел од градското јадро, нема 

многу вакви локалитети со кои може да привлече туристи, поради што ова е навистина 

добра прилика, заклучи Градоначалникот. Целиот проект чини околу 10.000.000,00 денари, 

но согласно потребите на централниот Буџетот за справување со Корона вирусот, одвоени 

се 6.000.000,00 денари. Тоа не ја исклучува можноста дека наредната година нема да се 

одобрат дополнителни средства да се финишира целокупниот проект. Во своето 

понатамошно излагање, посочи дека во консултација со раководството на МПЦ е 

направена селекција што од предмерот на овој проект ќе се имплементира и ќе ке покрие 

со овие 6 милиони денари.   

 

Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлука 

за давање согласност за реализација на проектот „Проект за конзерваторски и 

реставраторски интервенции-замена на столарија и внатрешно уредување на конаците во 

манастирскиот комплекс цв.Пантелејмон“ Општина Карпош и истата ја стави на гласање 

 

Констатирано беше дека со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас ВОЗДРЖАН е усвоена 

Одлуката за давање согласност за реализација на проектот „Проект за конзерваторски и 

реставраторски интервенции-замена на столарија и внатрешно уредување на конаците во 

манастирскиот комплекс цв.Пантелејмон“ Општина Карпош 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Одлука за давање согласност за распишување Јавен повик за 

свикување иницијативен одбор за конституирање на локалното собрание на млади на 

Општина Карпош 

 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлука за 

давање согласност за распишување Јавен повик за свикување иницијативен одбор за 

конституирање на локалното собрание на млади на Општина Карпош и истата ја стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Одлуката за давање согласност за распишување Јавен повик за свикување иницијативен 

одбор за конституирање на локалното собрание на млади на Општина Карпош; 

 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за давање согласност за реализација на грант од 

Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, за 

доградба на детска градинка ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош Скопје 

 

Претседателот отвори расправа  

 

За збор се јави членот на Советот Александар Анѓушев при што постави повеќе прашања 

во врска со оваа предлог одлука, поточно дали доградбата ќе се гради во паркот на 
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градинката и праша дали оние простории кои што се издадени под закуп остануваат се 

уште како такви или се враќаат на градинката. 

Градоначалникот се јави за збор и појасни дека во однос на посебниот објект кој се наоѓа 

во дворот на ЈУОДГ „Орце Николов“ постои договор за јавно приватно партнерство кој е 

на сила уште неколку години. Точна информација кога истекува истиот ќе обезбеди 

дополнително. По завршување на договорот, објектот кој се користи за приватна градинка 

со целата опрема останува на користење на општината, однодно на користење на ЈУОДГ 

Орце Николов. Непобитно е дека постои потреба од дополнителни капацитети, додаде тој, 

особено со новонастанатата состојба со Ковид 19 и протоколите кои се најавуваат со 

можното отварање на градинките, како што се редуциран број, држење одредено 

растојание итн. Во направената анализа со стручните служби од Одделението за детска, 

социјална и здравствена заштита на Општина Карпош е утврдено дека предметниот објект 

и објектот на ЈУОДГ Распеана младост во Карпош 1 се објекти за кои е потребно 

зголемување на капацитети. 

 

Анѓушев се надоврза на излагањето на Градоначалникот со дополнителни прашања - Дали 

објектот ќе биде од монтажен или траен карактер дали ќе се узурпира зеленилото и до кој 

процент ќе се прошири постоечкиот објект? 

 

Градоначалникот појасни дека објектот е од траен карактер, не е монтажен, ќе се добијат 3 

до 4 нови занимални кои ќе бидат лоцирани во задниот дел од постоечкиот објект и истиот 

ќе биде ориентиран кон улицата Карпошево востание. Делот од парцелата на кој ќе се 

врши доградба во моментов е некорисен простор, зафаќа дел од патека. Во своето 

понатамошно излагање Градоначалникот ги покани членовите на Советот да дојдат во 

општина и да го погледнат проектот, по што истакна дека по завршување на договорот со 

приватната градинка нема да се јави простор повеќе, бидејќи објектот кој го користи 

приватната градинка може повторно да се даде под закуп, доколку се утврди дека 

општинската градинка нема потреба од корисење дополнителен простор. 

 

Анѓушев го приведе своето излагање кон крај со апел објектот да се изгради согласно 

нормативите и за се запази законот за урбано зеленило (зелени кровои, енергетски 

ефикасни материјали и систем на греење и ладење). 

 

Помошник раководителот на Секторот за дејности од јавен интерес Гордана Стојчевска 

Зафировска надополни дека просторот на кој ќе се гради е бетонско плато и нема 

постоечко зеленио кое би се уништило. Дококлу се јави потреба, секако дека ќе се засади 

дополнително зеленило, во интерес да децата, заврши таа. 

 

Членот на Советот Билјана Костова се јави за збор и во однос на патеката околу 

градинската замоли истата да се обнови (нешто што одамна го бара како советник), 

бидејќи е стара колку и самиот објект.  

 

Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-

Одлуката за давање согласност за реализација на грант од Министерство за труд и 
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социјална политика на Република Северна Македонија, за доградба на детска градинка 

ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена 

Одлуката за давање согласност за реализација на грант од Министерство за труд и 

социјална политика на Република Северна Македонија, за доградба на детска градинка 

ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош Скопје 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за давање согласност за започнување на ажурирање 

на Процената на загрозеност на подрачјето на РЦУК-Карпош од сите ризици и 

опасности 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлуката за 

давање согласност за започнување на ажурирање на Процената на загрозеност на 

подрачјето на РЦУК-Карпош од сите ризици и опасности  и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена 

Одлуката за давање согласност за започнување на ажурирање на Процената на загрозеност 

на подрачјето на РЦУК-Карпош од сите ризици и опасности. 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за  

именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Петар 

Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје;  

 

 

Претседателот отвори расправа и посочи дека поради истек на мандат се разрешува 

Татјана Рачевска Топаловска, а за нов член во уличишниот одбор од основачот се предлага 

Олгица Накова. 

 

Бидејќи никој не побара збор, претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

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

на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје и истото 

го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за изменување и дополнување на Решението за  именување членови во 

училишниот одбор на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина 

Карпош-Скопје. 

 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, 

Општина Карпош-Скопје;  
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Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

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

 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Вера Циривири 

Трена“, Општина Карпош-Скопје; 

 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

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

 

ТОЧКА 13 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, 

Општина Карпош-Скопје; 

 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје. 
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ТОЧКА 14 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Војдан 

Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје; 

 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје. 

 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, 

Општина Карпош-Скопје; 

 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје; 

 

 

ТОЧКА 16 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Јан Амос 

Коменски“, Општина Карпош-Скопје; 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 
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Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

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

 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, 

Општина Карпош-Скопје; 

 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје. 

 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, 

Општина Карпош-Скопје  

 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 19 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година на општинското основно училиште „Христијан 

Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје.  

 

Претседателот отвори расправа  
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Решението 

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје и истото го 

стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено 

Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-

Скопје.  

 

 

По исцрпување на дневниот ред, четириесет и првата седница заврши со работа во 13.30 

часот 

 

 

Записничар: Ивана Ордевска 

 

 

 

Број: 09-0000/0 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 00.00.2020 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје                    Андреј Манолев 

 

 

 

 

 


