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

Општина Карпош на наредната 44-та седница која треба да се одржи во 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 трета седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 18-ти Септември 

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 присуствуваше и Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев. 

 

Присутни на 43та 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, Александра 

Теова, Помошник Раководител на Сектор за развој, Мирјана Ѓорѓиевска – Раководител на 

Сектор Финансии, како и директорките на градинките и училиштата од Општина Карпош. 

 

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

одржаа онлајн, односно преку платформата ZOOM и на нив, членовите ги разгледаа 

предложените точки од дневниот ред за оваа седница. 

 

Пред да отвори расправа по дневниот ред за работа на 43 (четириесет и третата) седница на 

Советот на Општина Карпош, Претседателот предложи дополнување на дневниот ред со 

следните точки: 
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Предлог-Одлука за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно 

задолжување на општина Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на 

општинските услуги (MSIP2). 

 

Предлог-одлука за давање согласност за потпишување на Анекс Договор за реализација на 

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

 

Тој го повика Градоначалникот да го појасни предлогот за дополнување на 

дневниот ред со 18-та точка - Предлог-Одлука за намера за реализација на проекти 

по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Карпош во рамки на 

Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). 

 

Градоначалникот објасни дека избегнува да се додаваат итни точки на дневниот 

ред и ги замоли членовите на Советот оваа точка да ја прифатат како итна бидејки 

станува збор за намера, Општината да може да аплицира на овој повик при што се 

работи за средства предвидени од вториот проект за подобрување на општинските 

услуги од страна на Светска банка. Ваков повик имало на почетокот на неговиот 

мандат, кој тој го доискористил. Од претходното општинско раководстсво веќе 

еднаш било аплицирано и биле добиени средства, со кои биле направени неколку 

сообраќајници преку овој проект. Станува збор за поволни кредити, со рокови на 

отплата до 12 години, со можен грејс период до 3 години. Деталите околу каматите 

би ги добиле кога апликацијата ќе биде официјално прифатена, и тогаш повторно 

ќе треба да имаме уште една одлука на Советот, но, се работи повторно за истиот 

повик. Во изминатата година улиците Карпошово востание и крак од улицата 

Варшавска беа реконструирани со пари од МСИП (првиот проект) кој тој го 

затекнал, и на крајот од проектот се добива околу 20%  грант финансиски средства 

за успешност, односно ако успешно се реализира проектот. Според предлогот ние 

би добиле околу  шеснаесет и пол милиони денари, а, доколку проектот успешно се 

реализира, на крајот ќе добиеме грант околу 3,2 милиони денари.  

На тој начин минатиот пат, кога го спроведовме проектот како грант, 

добивме и две цистерни за миење на улиците кои буквално се бесплатни за 

општината, па сега ќе биде истиот принцип. Општината во моментов има четири 

проекти , односно четири улици за реконструкција, а тоа се улицата Гиго 

Михајловски во Карпош 1, Иван Аговски во Карпош 1, Мирка Гинова во Карпош 1 

и улицата Шекспирова во Карпош 2. Тој истакна дека овие улици се во лоша 

состојба и не се реконструирани со децении. Проектите кои ги има општината за 

овие улици исто така се добиени како грант, значи проектите се направени со сите 

потребни работи за Светска банка, за да аплицираме на друг повик во Светска 

банка. Тој додаде дека веројатноста општината да добие грант е многу голема. 

Градоначалникот ги информираше советниците за итноста за точката , односно 

дека принципот на Светска банка е прв дојден прв услужен, со што можат да бидат 
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залудни проектите кои се навистина добри и подготвени за аплицирање. Залудно 

би било ако се пропушти рокот, бидејќи се работи за вкупен износ од околу три 

милиони евра за сите општини, така што ако некоја друга општина не „претрка“ и 

поднесе повеќе проекти со поголема сума, може за нашите да не останат средства 

или да останат за само една или две улуци наместо сите четири. Според него во 

овие моменти на ковид-пандемијата ова е одлична можност да не застане работата, 

да може да се обезбедат ефтини и поволни кредити и граѓаните да имаат бенефит 

од овие четири сообраќајници кои ќе се реконструираат и дополнително ако 

искористиме шеснаесет милиони денари колку што е нашата апликација за 

четирите проекти. Тој исто така истакна дека не се работи само за гребење и 

асфалтирање на улиците, туку за целосно отстранување на стариот и дотраен 

асфалт. Градоначалникот побара од Советот да даде поддршка, проектите се 

спремни имаат и елаборат за животна средина, запазени се сите процедури, само 

треба да се фати рокот на „прв дојден прв услужен“. Сите други проекти кои 

тековно се работат  за другите урбани заедници ќе си ги тендерира и спроведе 

општината од сопствени средства. Во монетов готови комплетни проекти се овие 

проекти и затоа аплицираме со нив, нема некоја тенденција кон Карпош 1 или 

Карпош 2, едноставно овие проекти се во моментов готови.  

 

Претседателот и даде збор и на Емилија Арсовска да даде објаснување за 

додавањето на другата точка на дневниот ред. 

 

Емилија Арсовска објасни дека точката е итна бидејќи на минатата седница 

дадовме согласност и одлука да се потпише договор за реализација на проектот 

„Карпош за еднаквите во училиштата“. Станува збор за образовните, односно 

личните асистенти кои ќе ги следат (придружуваат) децата во текот на училишниот 

процес. Со оглед на тоа дека договорот беше потпишан на 9 месеци, сега има 

измени со што наставната година се пролонгираше и почнува на 1 октомври и 

поради тоа мора да се измени одлуката и нема да се плаќаат девет месеци, туку ќе 

се плаќаат осум месеци.  

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски. Тој истакна дека неговото обраќање е за 

водењето на седниците:-Имавме ковид имавме вонредна состојба и користењето на 

електронските алатки во одреден период се покажа како добро, но според него, 

практиката покажа дека физичкото присуство и класичното водење на седниците 

не може да се замени и тоа има свои рефлексии и на квалитетот на работата. 

Особено сега доколку и учениците се вратат во училиштата, се отворија и 

градинките, хронично болните и родилките треба да се вратат на работа, според 

него е непријатно онлајн да се штитиме од ризици, кога веќе се нормално 

функционира во државата и затоа ова сакаат да го постават како барање, ако треба 

и писмено ќе биде доставено за од следната седница, седниците на Советот да се 

одржуваат со физичко присуство. Тој истакна дека особено недостасува работата 
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на комисиите, голем дел од работата се завршува на самите комисии. Според него 

ускратена е можноста за квалитетни дискусии и заклучоци. 

Јаревски исто така информираше за реакциите на многу граѓани, за изведбата на 

градежни работи во паркот Македонија. Станува збор за широк ископ кој не се знае 

за што е, нема заштита на градежната јама, голем дел од реквизитите таму се 

уништени и враќањето во првобитна состојба би било тешко имајќи во предвид 

дека таков тип на инсталации се движат покрај или со коловозите. Тој верува дека 

за овие активности имам меморандум или договор со општината и побара да се 

види рокот, дали истиот е испочитуван. 

 

Јаревски се осврна и за депониите, но истакна дека првите две барања му се 

побитни и доколку има некој став ако може да добијат повратна информација.  

 

Претседателот на совет, Андреј Манолев одговори на барањето на Јаревски околу 

одржувањето на седниците. Тој истакна дека се уште сме во фаза на строги 

препораки како и на кој начин треба да се одржуваат состаноци со над 30 луѓе. Во 

моментов немаме поголема просторија да се собереме повеќе со оглед на тоа дека 

на оваа седница присуствуваат директорките на училиштата и градинките и 

бројката е околу 40 луѓе, и во моментот, во Општина Карпош не постојат такви 

можности, но може да се собереме во некоја сала или евентуално да се одржи 

седницата на отворено. Втората причина поради која се уште не сме влегле во фаза 

на одржување седници со физичко присуство е и делот на препораките на 

министерството за образование за сите училишта да бидат дезинфицирани пред 

стартот на новата учебна година. Претседателот истакна дека има намера, за 

наредната седница, за што и зборел со Градоначалникот, седницата да се одржи во 

холот на училиштето Лазо Трповски, но во помала група, до 30 луѓе, со што 

веднаш по завршувањето на седницата ќе се направи дезинфекција на просториите 

кои ќе ги користиме.  

Кога станува збор за комисиите, Претседателот истакна дека комисиите добро ја 

сработиле работата, пратени беа линкови и присутни беа голем дел од членовите на 

комисиите и имаа успешна работа во делот на разгледување на точките. Според 

него, и онлајн состаноците се добри иако и тој го дели мислењето дека физичкото 

присуство дава подобар мотив и подобра работа и разработување на точките од 

дневниот ред.  

 

За другото барање на советникот Јаревски, Претседателот информираше дека нема 

информации, но може да се провери. Тој го повика Градоначалникот да објасни. 

 

Градоначалникот се заблагодари за прашањето на советникот Тони Јаревски. 

Истакна дека станува збор за топловод од страна на БЕГ за приклучување на нови 

објекти. Според него најлогично е да се оди по земјен пат отколку да се сечат 
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улуци и тротоари. Но, БЕГ има пракса која се надева дека понатаму и ЈП Водовод и 

канализација и мобилните оператори ќе ја следат, односно тие имаат договор со 

Паркови и зеленило после завршување на активностите претпријатието просторот 

да го врати во нормала. Тој истакна дека се согласува за делот за обезбедување и 

додаде дека веднаш реагира бидејќи тука има голема фрекфенција на луѓе и деца и 

даде гаранција дека за сé останато нема да има проблем и од искуството со БЕГ 

нема да има потреба од наш надзор, бидејќи каде и да работат потоа враќаат во 

првобитна состојба. Уште еднаш се заблагодари за забелешките околу 

обезбедувањето и истакна дека ќе се реагира веднаш и советниците ќе бидат 

информирани на наредната седница или во меѓувреме ќе ги информира што сé се 

презема.  

 

За збор се јави советникот Зејнел Куч. Тој истакна дека овие градежни работи се 

извршуваат во непосредна близина на местото каде тој живее и ископот е некаде 

околу 100 метри. Тој информираше дека јамите биле заштитени со заштитни ленти, 

но младите во вечерните часови ги кинат лентите. Тој истакна дека реквизитите 

воопшто не се уништени и само еден летниковец од трите е срушен и истиот 

повторно ќе биде направен.  

 

За збор се јави советничката Добрила Андоновска.  Таа истакна дека сака да се 

надоврзе на барањата на советникот Јаревски. Таа додаде дека се согласува со тоа 

дека седниците треба да се одржуваат со физичко присуство, но точно е она што го 

кажа Претседателот дека треба прво да се исполнат условите и таа мисли дека не е 

добра идејата да се одржува седницата во училиште. Седница со физичко 

присуство треба да се одржи за да бидеме коректни кон сите оние кои ќе се вратат 

на своите работни места, но во соодветни услови. Според неа, ниту просторијата во 

месната заедница каде се одржуваат седниците не е соодветна ниту во училиштето. 

Таа даде предлог седницата да се одржи во библиотеката „Другарче“, додека не се 

обезбеди соодветен простор. Таа истакна дека не би прифатила физичко присуство 

иако го поддржува бидејки и според неа на тој начин седниците имаат многу 

поголема тежина. На крајот, таа додаде дека поддржува физичко присуство, но во 

оној момент кога ќе има соодветни услови за тоа.  

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов. Тој се осврна на депонијата кај Борис 

Трајковски и за миризбата која се шири на тој потег. Во утринските часови има 

многу повици од граѓани кои не знаат што се случува , неколку дена миризбата е 

интезивна, а  денеска беше најсилна до сега. Тој истакна дека добил задача да се 

информира за ова.  

 

Претседателот на советот, Андреј Манолев ги задолжи службите доколку имаат 

било каква информација да ја достават.  
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За збор се јави Градоначалникот. Тој истакна дека моментално таму се работи на 

два канали. Додаде дека таму сега има два гасеничари булдожери и еден скип кои 

работат на расчистување на просторот, заедно со пожарната која после треба да го 

наводени просторот за да се превенира од палење и верува дека до крајот на денот 

тој проблем ќе биде отстранет.  

Вториот канал на кој се работи е  преку органите на прогон и полицијата. 

Полицијата е серизоно ангажирана бидејќи ви четири дена, три се случува палење, 

влезени се во траг и тој мисли дека за краток период ќе има исход  за тоа кој го 

пали и со кој мотив го прави тоа. Според него на овој начин трајно ќе се реши 

проблемот. Градоначалникот истакна дека поставиле дежурни комунални редари 

во вечерните часови и полицијата ќе има дополнителни дежурства. Информираше 

дека полицијата веќе е влезена во трага кој го прави ова и се очекува да се дознае и 

прочината која ќе биде и јавно објавена пред граѓаните . Кога станува збор за 

обврските на општината, интезивно се работи на местото, а веднаш после 

завршување на седницата, Градоначалникот истакна дека тој сам ќе оди да ја 

провери состојбата.   
 

Претседателот отвори расправа по предлогот за дополна на точка 18 на дневниот ред - 

Предлог-Одлука за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно 

задолжување на општина Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на 

општинските услуги (MSIP2). 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, го затвори претресот и на гласање го стави предлогот за 

дополнување на Дневниот ред со нова точа 18 - Предлог-Одлуката за намера за 

реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Карпош 

во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). 

 

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

предлогот за дополнување на дневниот ред со точка 18 – Предлог-Одлука за намера за 

реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Карпош 

во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). 

 

 

Потоа Претседателот на гласање го стави вториот предлог за дополнување на Дневниот 

ред со 19та точка-Предлог Одлука за давање согласност за потпишување на Анекс Договор 

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

 

Отвори расправа 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, тој го затвори претресот и на гласање го стави предлогот 

за дополнување на Дневниот ред со нова точа 19 - Предлог Одлука за давање согласност за 

потпишување на Анекс Договор за реализација на Проектот „Карпош за еднаквите во 

училиштата 2020/2021 година“  
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Констатирано беше дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДЖАНИ нема е усвоен 

предлогот за дополнување на дневниот ред со точка 19 – Предлог Одлука за давање 

согласност за потпишување на Анекс Договор за реализација на Проектот „Карпош за 

еднаквите во училиштата 2020/2021 година“  

 

Претседателот отвори расправа по дополнетиот дневен ред за работа на 43 (четириесет и 

третата) седница на советот на Општина Карпош 

 

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

на 43 (четириесет и третата) седница 

 

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

дополнетиот Дневен ред за работа на 43 (четириесет и третата) седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

Претседателот на разгледување го стави Записникот од 42 (четириесет и втората) седница. 

 

Отвори расправа по Записникот од 42 (четириесет и втората) седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

 

 

 

 

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

Записникот од 42 (четириесет и втората)  седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот го повика членот на Советот Горан Михајлов, во својство на претседател на 

Комисијата за прописи да го извести Советот за работата на комисијата. 

 

Горан Михајлов информираше за работата на Комисијата, дека разгледани биле сите точки 

и му предложи на советот да ги усвои. 

 

ТОЧКА 1 – Предлог-Одлука за давање согласност за поднесување барање за промена 

на договорните услови за исплата на долгорочен кредит до Комецијална банка АД 

Скопје 

 

Претседателот го повика и членот на Советот Лиљана Трајаноска во својство на 

Претседател на Комисијата за финансии и локален економски развој да го извести Советот 

за ставот на Комисијата по точките кои беа разгледувани на истата.  

 

Лилјана Трајаноска извести за работата на Комисијата. Разгледани и изгласани биле сите 

три точки, и му предложи на советот да ги усвои. 

 

За збор се јави и раководителката на Секторот за финансии Мирјана Ѓорѓиевска, која даде 
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објаснување по оваа точка.  Таа истакна дека е потребно да се донесе оваа одлука поради 

тоа што од страна на комерцијална банка ни беше доставена една понуда дека може да го 

продолжиме рокот уште наредни шест месеци, некаде до 31 Март 2021 година , со тоа што 

минатиот пат кога одлагавме го одлагавме целиот ануитет и каматата и ратата. Во овој 

случај, во наредните 6 месеци ќе плаќаме само камата додека ратата нема да ја плаќаме, а 

таа рата ќе ни се пресмета во наредниот период од 01.04.2021 до 25.02.2025 , рокот 

останува непроменет за уплатата на кредитот , само што се пролонгираат ратите за 

отплаќање од 31 Март. Додаде дека каматата ја плаќаат и истата изнесува околу шестотини 

илјади, а остатокот милион и двеста колку што изнесува ратата нема да биде платена, но ќе 

биде пресметана во понатамошните рати.  

 

Отварам расправа. 

 

Дали некој бара збор? 

За збор се јави....... 

 

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

Одлуката за давање согласност за поднесување барање за промена на договорните услови 

за исплата на долгорочен кредит до Комецијална банка АД Скопје  и истата ја стави на 

гласање. 

 

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

Одлуката за давање согласност за поднесување барање за промена на договорните услови 

за исплата на долгорочен кредит до Комецијална банка АД Скопје 

 

ТОЧКА 2 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање 

согласност за отпочнување со работа на новиот објект на јавната установа 

општинска детска градинка „РАСПЕАНА МЛАДОСТ“, Општина Карпош, во 

објектот „ВИНОЖИТО“ во М.З. Бардовци, Општина Карпош 

 

Претседателот го повика и членот на Советот Билјана Костова во својство на Претседател 

на Комисијата за јавни дејности да го извести Советот за ставот на Комисијата по точките 

кои беа разгледувани на истата.  

 

Билјана Костова извести за работата на Комисијата. Истакна дека се одржала во два дела, 

сите точки биле разгледани, а присутни биле и директорките на училиштата и градинките. 

Му предложи на советот да ги усвои точките. 

 

Претседателот отвори расправа 
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За збор се јави советничката Добрила Андоновска. Таа истакна дека ова е прв пат да се 

усвојува прво програмата за работа, а после еден емсец извештаите за минатата година. До 

сега било пракса и извештаите и програмите да се гласаат во Јули месец. Според неа нема 

никаква причина иако нема законско одредување до кога треба извештаите да бидат 

внесени , има законска определба само за поднесување на програмите, тоа лично вчера го 

проверила во законот за образование , но според неа е некоректно и побара да се објасни 

зошто се доведени во ситуација да извештаите за работа за минатата година бидат усвоени 

во септември , еден месец после усвојувањето на програмите. Тука има луѓе од 

образованието и генерално таа истакна дека ја чуди ставот и на претседателката на 

комисијата за јавни дејности да поминало нешто вакво, без одговор и прашање до 

директорките. Според неа директорките морале да бидат присутни на комисијата сите, а не 

само три. Од овие причини за сите извештаи таа истакна дека ќе гласа против, посебно што 

овие извештаи се доставуваат до бирото за развој на образованието, каде што од нејзини 

сознанија има секогас примедби, а наша среча е што тие примедби се враќаат кај нас само 

до основните училишта и не бара повторно да поминат на совет, инаку ќе биле доведени во 

ситуација и наредни два месеци да не се поминат на совет. 

 

За збор се јави Претседателот Андреј Манолев. Тој истакна дека се консултирал со 

раководителката за образование и ставот бил дециден дека нема законска рамка за 

извештаите на работата на училиштата, но било многу побитно бидејќи има нов терк или 

начин на подготовка на програмите да се усвојат во законски предвидените рокови  и да 

бидат така добро направени што предлагаше министерството заради новонастанатата 

состојба и од тој аспект побитно е да се има програмата усвоена како што треба, а за 

извештаите нема временска рамка . 

 

За збор се јави Емилија Арсовска. Таа истакна дека секоја година на крајот на месец август 

во службен весник излегува календар  заработа на основните училишта за тековната 

година. При тоа во календарот се напоменува кога започнува и кога завршува учебната 

година. Учебната година започнува на 1 Септември, а завршува на 31 Август. Тоа значи 

дека училиштата законски треба д аго подготват извештајот со завбршувањето на учебната 

година. Има два термина, едниот е учебна година од 1 септември до 31 август. Вториот е 

наставна година која започнува на 1 септември, а завршува на 10 Јуни, што значи дека 

ниту една институција не би требао да прави извештај пред завршувањето на учебната 

година.  

 

За збор се јави советнничката Даниела Штерјова. Таа истакна дека се согласува со Добрила 

Андоновска . Во контекст на тоа што го образложи раководителот на одделението за 

образование разбираме дека роковите се тие но тука ние имаме дискрепанца на реалната 

состојба со законската регулатива. Не можеме ние да правиме план што ќе работиме 

следната година, додека не увдиме што сме сработиле изминатата. Во работата на 

училиштата и градинките секогаш постои континуитет. Ние знаеме дека во текот на 

минатата година голем дел од програмите не се реализираа поради сегашната состојба , 

така да убаво ќе беше да видиме до каде сме и што сме сработиле изминатата година, па 

врз основа на тоа што не било изработено, само така можеме да ја направиме програмата. 
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Треба да се реагира на корегирање на овие законски одредби, да се даде извештајот  пред 

да се составуваат програмите.  

 

За збор се јави Претседателот Андреј Манолев. Тој истакна дека не го дели мислењето 

исто со Даниела и Добрила бидејки овие програми се во одреден дел по одреден терк за 

работа и најголениот дел не зависат од извештаите што ние треба да ги узвоиме.  

 

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

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за отпочнување 

со работа на новиот објект на јавната установа општинска детска градинка „РАСПЕАНА 

МЛАДОСТ“, Општина Карпош, во објектот „ВИНОЖИТО“ во М.З. Бардовци, Општина 

Карпош и истата ја стави на гласање. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за отпочнување 

со работа на новиот објект на јавната установа општинска детска градинка „РАСПЕАНА 

МЛАДОСТ“, Општина Карпош, во објектот „ВИНОЖИТО“ во М.З. Бардовци, Општина 

Карпош 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 

продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Карпош и Општина Аеродром 

 

 Претседателот отвори расправа. 

 

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

дополнување на Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа. 
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Бидејќи  никој не побара збор, го затвори претресот по  Предлог-Заклучокот за  усвојување 

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави на гласање. 

 

 

 

 

Констатирано беше  дека со 21 гласови ЗА, 1  ПРОТИВ и 1  ВОЗДРЖАН е усвоен 

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за учебната 

2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Братство“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави на гласање 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

за учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

  

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

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Вера Циривири 

Трена“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави на 

гласање 

 

 

 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 
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општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 

учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави на гласање. 

 

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

Заклучокот  за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

за учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Војдан 

Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави 

на гласање. 

 

 

 

 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Димо Хаџи 

Димов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави на 

гласање. 
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Констатирано беше  дека со 22 гласови ЗА, 1  ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоен 

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

За збор се јаво советничката Добрила Андоновска. Таа упати прашање до директоркана на 

ООУ Јан Амос Коменски Маја Старова , бидејки раководителот за образование спомена 

дека извештаите до сега биле давани после 31 август, дали тоа има увид сегашната 

директорка дали извештаите во минатиот мандат на поранешната директорка биле 

усвојувани во јули, во август или септември.  

 

Збор зема директорката на ООУ Јан Амос Коменски, Маја Старова. Таа истакна дека за 

работата на претходната директорка не може да зборува кога е предадено, тоа била нејзина 

работа таа била наставник и не знае кога било предавано и кога сите тие документи од 

училиштето се приложувале во општината. Таа истакна дека раководителката е во право 

според законот бидејки учебната година е до 31 Август и извештајот з аработата треба да 

се даде точно до 31 Август. Таа додаде дека закнски тоа е правилно, а како се работело 

претходно, таа истакна дека не може да збори.  

 

Збор побара советничката Добрила Андоновска. Таа се заблагодари на одговорот на 

директорката Маја Старова . Таа истакна дека го разбира нејзиното образложение , може 

држи и она што го кажа претседателот но закоснка одредба за поднесување извештаи нема. 

Таа истакна дека целата дискусија се однесува на раководителката на одделението за 

образование, бидејки таа неколку мандати била директор и нејзните извештаи биле 

усвојувани во месец  Јули. Тоа и била поентата на целата дискусија. 

 

Збор побара повторно Емилија Арсовска. Таа истакна дека во нејзиното време кога била 

директор како и сите директори , извештаите ги доставувале според протоколот на планот 

з аработа на општината. Кога ни ги побарувала тогаш сме ги доставувале. Никој не можел 

да каже дали треба или не треба. Таа истакна дека сега од овој аспект како раководител 

вели и тврди дека ова што се работи е целосно законски и од сега па натака така треба да 

продолжи.  

 

За збор се јави советничката Билјана Костова. Таа истакна дека сака да дополни нешто во 

контекст на тоа што треба да се изгласа дека многу е поважна содржината и целта на 

извештаите и на тоа што е сработено , отколку да се држиме до формалности кои се важни 

но не се противзаконски. Таа истакна дека заборавила да изрази голема благодарност до 

сите во училиштата и градинките кои изготвиле прекрасни извештаи. Таа замоли да се 

држат на тоа што некој го сработел бидејки Карпош води во сите тие активности, многу 

награди и прекрасни проекти имаме и спред неа не е во ред да се расправа за тоа кога треба 

да се поднесуваат извештаите. Според неа оваа дискусија е безпредметна.  
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За збор се јави советничката Елена Антониевиќ.  Таа истакна дека комисијата за прописи 

констатирала дека се е во ред со точките по дневниот ред и дека истите се во рамки на 

законот и може да се одлучува по нив.  

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и 

истиот го стави на гласање. 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Лазо 

Трповски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави на 

гласање. 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

учебната 2019/2020 година 

 

 Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Петар Поп 

Арсов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го стави на 

гласање. 
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Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, 1  ПРОТИВ и  ВОЗДРЖАНИ нема е усвоен  

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Христијан 

Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2019/2020 година и истиот го 

стави на гласање. 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 

2019/2020 година 

 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-

Скопје  за 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

 

 

 

 

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

на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка 

„Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година и истиот го стави на 

гласање. 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 

општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-

Скопје  за 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  
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За збор се јави советничката Даниела Штерјова. Таа истакна дека за ова аточка на 

комисијата за јавни дејности гласала воздржано и сака да образложи зошто. Ги пофали 

извештаите на директорките, но нејзината забелешка била во однос на овој извештај во 

делот на појдовни основи за реализација на дејности се назначени донатори кои обавуваат 

политички функции , станува збор за донација на претседателот на општинската 

организација на СДСМ  Марија Ѓорѓиевска . Таа додаде дека за пофалба е што таа 

направила вакво нешто, но смета дека во извештајот нејзината функција не треба да се 

наведува бидејки тоа се коси со законот . Таа додаде дека во извештајот има и други 

донации од родители кои не  се споменати и според ена убаво би било и нивните имиња да 

бидат споменати, бидехќи и тие направиле хуман гест , освен ако самите тие не 

инсистирале да не влезат во извештајот.  

 

За збор се јави советникот Зејнел Куч. Тој истакна дека оваа дилема била расчистена на 

комисијата. Според него нема ништо противзаконско. Грешката на директорката е што не 

требаше да стои дека е претседател на општинска организација на СДСМ , според него 

децата не се злоупотребени воопшто со ова . Тој додаде дека ова било расчистено на 

комисијата и дека нема потреба сега за политички говори.  

 

За збор се јави директорката на ЈУДГ Орце Николов, Надица Гировска. Таа истакна дека 

тоа не било намерно направено. Донацијата не била за време на кампања, градинката била 

затворена  со децата не се работело и тоа воопшто не било политички претставено пред 

децата. Кога станува збор за родителот кој донирал, и не сакал ни благодарницата да ја 

прифати , бидејки според него гестот не го правел за да биде јавно обележан.  

 

На излагањето на директорката се надоврза советникот Тони Јаревски, кој истакна дека 

гестот на Марија бил убав, но зошто имало потреба д ас енаведе дека е претседател на 

општинска организација на СДСМ.  

 

Директорката Надица Гировска истакна дека Марија ја направила донацијата како 

претседаелка, а не како родител и затоа ја споменала фунцијата. Таа додаде ако е тоа 

проблем, таа истото ќе го смени и ќе достави нова програма.  

 

Се надоврза и Претседателот и истакна дека ќе биде направена корекција на програмата.  

 

За збор се јави советникот Филип Даскаловски. Тој истакна дека не гледа зошто треба да се 

тргне дека е претседател на општинска организација, бидејки они како општествено 

одговорна компанија се грижат и за најмладите и за социјално загрозените и на овој начин 

сакале да покажат дека се грижат за најмладите во Карпош и да остават белег како 

функционери.  

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 

општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 

година и истиот го стави на гласање. 
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Констатирано беше  дека со _15 гласови ЗА,  2 гласови ПРОТИВ  и 6  ВОЗДРЖАНИ е 

усвоен  Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 

општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 

година 

 

ТОЧКА 16 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје  за 

2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка 

„Пролет“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година  и истиот го стави на гласање. 

 

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

Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 

општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година   

 

ТОЧКА 17 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина 

Карпош-Скопје  за 2019/2020 година 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

на Годишниот извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка 

„Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 година и истиот го стави на 

гласање. 

 

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

усвоен  Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 

општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје  за 2019/2020 

година 

 

 

 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Одлука за намера за реализација на проекти по пат на 

долгорочно домашно задолжување на општина Карпош во рамки на Вториот проект 

за подобрување на општинските услуги (MSIP2). 

 

Претседателот отвори расправа  

 

Бидејќи  никој не побара збор, го затвори претресот по Предлог-Одлуката за намера за 
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реализација на проекти по пат на долгорочно домашно задолжување на општина Карпош 

во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2) и истата ја 

стави на гласање. 

 

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

усвоена  Одлуката за намера за реализација на проекти по пат на долгорочно домашно 

задолжување на општина Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на 

општинските услуги (MSIP2) 

 
ТОЧКА 19 Предлог -Одлука за давање согласност за потпишување на Анекс Договор за 

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

Претседателот отвори расправа  

 

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

согласност за потпишување на Анекс 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 на Анекс Договор за реализација на Проектот 

„Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година  

 

 

 

 

 

 

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

12.26часот 

 

Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

 

 

Број: 09-0000/0 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 00.00.2020 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје        Андреј Манолев,ср 

 

 

 

 

 


