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

Советот на Општина Карпош на наредната 43та седница која треба да се одржи во месец септември 

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 втора седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 27ми Август 

2020година 

 

Седницата започна со работа во 11.00 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 

сите 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,Добрила Андоновска, Горан Михајлов и Бранко Ристов. 

 

На седницата присуствуваа Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев и 

Секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов. 

 

Присутни на 42та седница на Советот на Општина Карпош од страна на администрацијата: 

Помошник раководител на Сектор за дејности од јавен интерес Гордана Стојчевска 

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

Одделение за човечки ресурси Гордана Божиновска, Наташа Иванова,Помошник 

Раководител на Сектор за уредување на градежно земјиште и комунални работи 

 

Пред да отвори расправа по предложениот дневен ред, Претседателот посочи дека 

Согласно мерките за заштита од вирусот Covid-19, комисиите како помошни тела не се 

одржуваа. Со 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. 
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Пред  Претседателот да отвори расправа, за збор се јави советничката Добрила Андоновска 

која даде свое мислење околу програмите за училиштата. На самиот почеток таа ги пофали 

директорите дека направиле солидни програми и за прв пат унифицирани, но според неа  

во моментот тие не се соодветни поради тоа што не се адаптирани на новиот начин на 

одржување на наставата, односно според тоа што дел од учениците ќе посетуваат настава 

со физчко присуство, а другите онлајн.  Таа исто така спомена дека се уште нема анализа 

ни увид колку дечиња се пријавени за настава со физичко присуство, а колку за онлајн 

настава.  Таа додаде дека ќе ги поддржи програмите, но дека истите треба да се надополнат 

соодветно на новонастанатата ситуација. 

 

Претседателот отвори расправа по дневниот ред за работа на 42 (четириесет и втората) 

седница на советот на Општина Карпош 

 

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

работа на 42 (четириесет и втората) седница 

 

Констатирано беше дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДЖАНИ нема е усвоен 

Дневниот ред за работа на 42 (четириесет и втората) седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

 

Претседателот ги извести советниците дека за прв пат ќе се прави измена на Записник. 

Станува збор за техничка грешка од страна на стручната служба, односно при евиденцијата 

за присуство за 40-та седница  испуштена била советничката Добрила Андоновска . Од 

причина што на 41-вата  седница Андоновска не успеала да се уклучи, не можела и да даде 

забелешка на овој записник.  

 

Претседателот на разгледување го стави за изменување и дополнување Записникот од 40 

седница  

 

Претседателот отвори расправа за изменување и дополнување на Записникот од 40-та 

седница 

 

Констатирано беше дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДЖАНИ нема е усвоен 

изменетиот и дпоплнет Записник од 40(четириесетата)  седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

Потоа Претседателот на разгледување го стави Записникот од 41 (четириесет и првата) 

седница. 

 

Отвори  расправа по Записникот од 41 (четириесет и првата) седница на Советот на 

Општина Карпош. 
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Констатирано беше дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДЖАНИ нема е усвоен 

Записникот од 41 (четириесет и првата)  седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот помина на разгледување на точките од Дневниот ред за 42-та седница на 

Советот на Општината.  

 

ТОЧКА 1 – Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2021 година во Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа.  

 

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

согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општина Карпош-Скопје 

и истото го стави на гласање. 

 

Констатирано беше  дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е 

усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 

2021 година во Општина Карпош-Скопје 
 

ТОЧКА 2 Предлог-Одлука за ослободување од партиципација на деца Роми на 

возраст од 3-6 години што се во социјален ризик за учебната 2020/2021 година 

вклучени во проектот ,,Инклузија на деца Роми во Јавните установи општински 

детски градинки‘‘ 

 

Претседателот отвори расправа 

 

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

ослободување од партиципација на деца Роми на возраст од 3-6 години што се во 

социјален ризик за учебната 2020/2021 година вклучени во проектот ,,Инклузија на деца 

Роми во Јавните установи општински детски градинки‘‘ и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ  нема и 1 ВОЗДРЖАН е усвоена 

Одлуката за ослободување од партиципација на деца Роми на возраст од 3-6 години што се 

во социјален ризик за учебната 2020/2021 година вклучени во проектот ,,Инклузија на деца 

Роми во Јавните установи општински детски градинки‘‘ 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Договор за 

реализација на Проектот „Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година“ 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

 

 

За збор се јави Советникот Бранко Ристов кој истакна дека забележал измена на договорот 

од претходната година и сега финасиите повеќе паѓаат на грбот на општината. Тој изрази 

надеж дека општината овојпат нема да потфрли и асистентите нема да останат без 
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договори.   

 

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

Одлуката  за давање согласност за потпишување Договор за реализација на Проектот 

„Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година“  и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ  нема и  ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена 

Одлуката за давање согласност за потпишување Договор за реализација на Проектот 

„Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година“ 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за прифаќање донација од ГРАНАП ГНП ДООЕЛ-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

донација од ГРАНАП ГНП ДООЕЛ-Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 ВОЗДРЖАН е усвоена 

Одлуката за прифаќање донација од ГРАНАП ГНП ДООЕЛ-Скопје 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување 

за 2021 година на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-

Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

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

училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје и истото го стави на гласање 

 

Констатирано беше дека со 22  гласови ЗА, ПРОТИВ нема  и 1 ВОЗДРЖАН е усвоено 

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

општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 

2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Раководителката на Одделението за образование, Емилија Арсовска. Таа ги 

информираше советниците дека на 10 Јули на страната на МОН излегол нов правилник за 

изработување на годишните програми за училиштата за новата учебна година. Имаше и 

насоки како тие треба да изгледаат и како и претходните години така и оваа тие треба да 
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бидат унифицирани споредливи една со друга. Во меѓувреме на 28 Јули излезе и 

календарот за работа каде што децидно било објаснето дека учебната година започнува на 

01.09.2020 година, додека наставната година започнува на 01.10.2020 година. Откако ќе се 

формира владата че се донесат закони и во наставната програма ќе има промени  и 

наставнаѕа година ќе започнува на 1 Октомври, додека учебната повторно останува 1 

Септември. Таа додаде дека се следат препораките кои излегле претходниот ден на 

страната на владата и истите се пратени до училиштата и училиштата во текот на овој 

период комлетно ќе се ангажираат и ќе се копмлетираат во однос на сите препораки.  Во 

меѓувреме се прават анкети на родителите за учениците од прво до трето одделение за тоа 

дали се за настава со физичко присуство или се за онлајн настава.  

  

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

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го 

стави на гласање 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема  и 1 ВОЗДРЖАН е усвоен  

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 

година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Братство“, 

Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ  нема и 1 ВОЗДРЖАН е усвоен 

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

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

за 2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Вера Циривири 

Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 ВОЗДРЖАН е усвоен 

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 
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училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 

2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, 

Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ  нема и 1 ВОЗДРЖАН е усвоен 

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје 

за 2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Војдан 

Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше  дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и  1 ВОЗДРЖАН е усвоен 

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 

2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Димо Хаџи 

Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на гласање. 
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Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1  ВОЗДРЖАН е усвоен  

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 

2020/2021 година 

 

 Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Јан Амос 

Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 ВОЗДРЖАН е усвоен  

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 

2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, 

Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше  дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема  и 1  ВОЗДРЖАН е усвоен 

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 

2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Петар Поп 

Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ  нема и 1  ВОЗДРЖАН е усвоен  

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 
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ТОЧКА 15 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

Претседателот отварам расправа  

 

 

 

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

на Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Христијан 

Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и истиот го стави на 

гласање. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1  ВОЗДРЖАН е усвоен  

Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на Општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година 

 

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

12.08часот 

 

Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

 

Број: 09-0000/0 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 00.00.2020 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје        Андреј Манолев,ср 

 

 

 

 

 


