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

Советот на Општина Карпош на 48та седница која треба да се одржи во месец ноември 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 петата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29ти Октомври 

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 

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 Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев. 

 

Присутни на 45 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 

 

Пред да отвори расправа по дневниот ред, Претседателот предложи дополнување на 

истиот со нова 22 точка - Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на 

приватната установа за деца-детска градинка Веселата Дружина Скопје – нов назив 

Приватна установа за деца-детска градинка Спирит Веселата Дружина (пречистен 

текст) 

 

Тој даде објаснување дека на 27.10.2020 откако беше закажана оваа седница и испратени 

материјалите, во Општина Карпош пристигна Барање за издавање согласност за измена на 

статутот на приватната установа за деца Веселата Дружина. Предметот беше пратен цо 

Одделението за детска социјална и здравствена заштита со цел да добиеме мислење дали 
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потребната документација е во ред со цел да дадеме согласност на измените на Статутот. 

Од одделнието добивме позитивно мислење. 

Законската одредба предвидува рок од 15 дена за давање согласност од денот на прием во 

општина, во спротивно ќе се смета дека е дадена согласноста. Поради тоа предлагам оваа 

точка денес да се најде на дневен ред. 

 

Претседателот отвори расправа по предлогот. 

 

За збор се јави Мики Филев кој постави прашање дали стануива збор за промена на 

сопственост иле промена на фирма. 

 

Претседателот Андреј Манолев одговори дека станува збор за промена на називот но и 

промена на просториите.  

 

Мики Филев поставипрашање дали за ова ќе треба да се прави нов договор за 

продолжување. 

 

За збор се јави Ивана Ордевска која даде објаснување на прашањето на советникот Мики 

Филев. Таа истакна дека се работи за промена на основачот , правно лице излегува од 

друштвото , а пристапуваат две физички лица како основачи , седиштето останува исто, но 

со нас немаат никаков договор. Ова е согласно член 19, став 7 од законот за заштита на 

децата кој предвидува дека секоја приватна установа за згрижување деца мора да добие 

согласност пред се од советот на општината на територијата на која се наоѓа. Без овој 

документ не би можеле од ниту една државна институција да добијат позитивно мислење 

за да ја направат таа промена во основачката структура. Таа додаде дека нема ништо 

спорно и дека може да се одлучува по оваа точка. 

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов. Тој постави прашање, дали овој субјект 

користи простории или било каква услуга од општина Карпош освен согласност. 

 

На советникот Горан Михајлов се надоврза Ивана Ордевска која истакна дека таа токму 

тоа го кажала , дека они користат свои простории. 

 

Претседателот Андреј Манолев додаде дека треба само да се даде согласност на статутот и 

во дел на називот и во дел на сопственоста.  

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата и предлогот за 

дополнување на дневниот ред со нова точка 22 Предлог-Решение за давање согласност 

на Статутот на приватната установа за деца-детска градинка Веселата Дружина 

Скопје – нов назив Приватна установа за деца-детска градинка Спирит Веселата 

Дружина (пречистен текст) го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 21 гласови за и 1 воздржан  е усвоен предлогот за дополнување 

на дневниот ред со точка 22 Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на 
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приватната установа за деца-детска градинка Веселата Дружина Скопје – нов назив 

Приватна установа за деца-детска градинка Спирит Веселата Дружина (пречистен 

текст) 

 

Претседателот отвори расправа по дополнетиот Дневен ред за работа на 45 (четириесет и 

пета) седница на советот на Општина Карпош 

 

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

на 45 седница 

 

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

дополнетиот Дневен ред за работа на 45 (четириесет и пета) седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

Потоа Претседателот на разгледување го стави  Записникот од 44 (четириесет и четврта) 

седница. 

 

Отвори расправа по Записникот од 44 (четириесет и четврта) седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

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

Записникот од 44 (четириесет и четвртата)  седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Пред да помина на разгледување а точките од дневниот ред, Претседателот ја повика 

Раководителката на одделението за образование, Емилија Арсовска да даде информација 

во врска со заклучокот од минатата седница за состојбите со ИТ опремата на децата во 

основните училишта на територија на Општина Карпош.  

 

Емилија Арсовска информираше дека до училиштата биле испратени анкетни листови кои 

требаа да ги потполнат и да дадат повратна информација, дали и колку ученици имаат 

потреба од дополнителна ИТ опрема за да можат да ја следат редовната настава. Добивме 

повратни информации од училиштата и според нивните информации во училиштата нема 

потреба од ниту еден ИТ уред за следење на редовна настава. Од вкупно 5845 ученици сите 

ја следат редовната настава со тоа што во училиштата поединечно и испратиле броеви 

колку родители поднеле писмено барање, односно оставиле писмена согласност за 

подигање на печатени материјали од училиштето , станува збор за учебни материјали, 

домашни задачи и други училишни обврски , а тоа се вкупно 71 родител. Овие податоци, 

овие согласности се наоѓаат во склоп на училиштата согласно планот за одржување на 

настава во основните и средните училишта, родителите имаат таква можност да одберат ка 

нема да следат настава со физичко присутво, дека нема да селдат настава онлајн и имаат 

право да одберат да собираат на одреден начин во договор со училиштето печатени 

материјали од самото училиште. Такви родители се вкупно 71. Таа информираше 

поединечно за секое училиште. Од ООУ Димо Хаџи Димов од 756 ученици само 7 земаат 

печатени материјали. Од ООУ Братство од 617, само 8 земаат печатени материјали , од 

ООУ Јан Амос Коменски од 710 само 1 ученик зема печатени материјали, од ООУ Владо 

Тасевски од 1008 ученици само 6 родители земаат материјали, од ООУ Војдан 
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Чернодрински од 568 нема ниту еден кој зема печатени материјали, од ООУ Хрситијан 

Тодоровски Карпош од 369 ученици само 4 подигаат печатени материјали, од ООУ Вера 

Циривири Трена од 420, само 2 подигаат материјали, од ООУ Лазо Трповски ниту еден 

родител не подига материјали, од ООУ Петар Поп Арсов со вкупен број 686 ученици само 

1 родител подига печатени материјали и од ООУ Аврам Писевски од 239 ученици , 42 

родители подигаат печатени материјали. Таа уште еднаш додаде дека сите ученици во 

Општина Карпош се вклучени во редовен наставен процес.  

 

За збор се јави советничката Добрила Андоновска. Таа се заблагодари на извештајот од 

Емилија Арсовска. Таа истакна дека тоа е исцрпен извештај но не била целта да се 

реферира колку подигаат печатени материјали, туку колку ученици немаат ИТ опрема. 

Колку од нив немаат можност да посетуваат онлајн настава. Таа додаде дека сега добиваат 

бројка за тоа кој подига материјали. Според неа добро е да се разграничи колку од нив 

немаат услови во техника, бидејќи може станува збор за социјално загрозени семејства. 

Таа побара ако може да се направи анализа и да се знае, со оглед на тоа што општината 

има многу спонзори може да излезат во пресрет да се намали бројката на деца кои немаат 

ИТ опрема.  

 

На излегувањето на Добрила Андоновска се надоврза Претседателот Андреј Манолев и 

истакна дека по оваа работа на минатата седница бил донесен и заклучок преку кој 

требаше да се направи извештај преку кој ќе се констатира дали има деца кои не можат да 

следат онлајн настава. Тој додаде дека од она што тој успеал да разбере од излагањето на 

Емилија е дека нема деца кои немаат ИТ опрема . Според тоа сите деца имаат ИТ опрема и 

дополнително дел од родителите и покрај тоа што имаат ИТ опрема сакаат да земаат и 

печатени материјали. Како тој што разбрал, иако имаат ИТ опрема дел од родителите ја 

бојкотираат онлајн наставата и затоа доаѓаат во училиштето да си подигаат материјали. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој исто така го објасни извештајот. 

Итакна  дека има број на деца во ООУ Аврам Писевски кои се од Злокуќани или Бардовци 

и кои подигаат печатени материјали, а притоа немаат електрични уреди за следење на 

онлајн наставата но тука се доаѓа до вториот проблем за кој минатата седница се 

усогласиле и со советникот Тони Јаревски дека тие деца дома немаат ни интернет, немаат 

никакви услови. Тука вече станува проблематично и проблемот не се решава само со 

набавка на компјутери . Тој истакна дека не сака да биде погрешно разбран дека ова е 

некоја општина во Катар или Дубаи и сите се ситуирани и имаат ИТ уреди . Дел од 

учениците и да добијат ИТ уреди тоа нема да заврши работа бидејќи немаат услови за да 

може да се користи ИТ уредот.  

 

За збор се јави Добрила Андоновска која се заблагодари за одговорот од Градоначалникот 

Стефан Богоев , а истото не било претходно реално кажано од Емилија Арсовска 

 

За збор се јави Филип Даскаловски кој истакна дека не е коректно ако на некој не му е 

даден збор да се јавува . Според него секако е отежната ситуацијата за комуникација и без 
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да дае претседателот збор на било кој колега или колешка никој не треба да се уфрла во 

збор.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека сега му било малку појасно после 

излагањето на Градоначалникот дека сепак има деца кои не можат да ја следат наставата 

онлајн. Тој додаде дека претходно разбрал дека сите деца имаат услови за онлајн настава  

само одредени родители од хир сакаат да земаат и материјали. СЕга како што објасни 

Градоначалникот, сепак има родители кои не можат да им обезбедат на децата да ја следат 

наставата онлајн.  

 

На излагањето на Горан Михајловски се надоврза Претседателот Андреј Манолев кој 

истакна дека минатата седница разговарале на децата да им бидат доделени лаптопи , а не 

се расправало дали имаат дома интернет или немаат. Извештајот ан Емилија е направен врз 

основа на тоа дали децата имаат дома ИТ уреди за да ја следат наставата, а не дали имаат 

интернет мрежа воспоставена во нивните домови. Тоа што го кажа градоначалникот е плус 

на извештајот од Емилија. Тој додаде дека не бил донесен заклучок да се проверува дали 

луѓето имаат дома интернет туку барале заклучок колку ученици се пријавиле дека немаат 

ИТ технологија за да ја следат наставата.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека сега му е уште појасно што било 

побарано и не му е јасно зошто во извештајот било детално образложено по училишта кој 

зема печатен материјал. Според него по тоа што го кажува Претседателот никој не побарал 

извештај за материјали.  

 

За збор се јави Даниела Штерјова. Таа истакна дека делумно добиле одговор но ине 

добиле. Таа постави прашање, дали од овие 71 родител кои земаат печатени материјали се 

изјасниле дека би следеле онлајн настава но не можат бидејќи немаат ИТ техника или само 

поради бојкотирање бидејки не се согласуваат со онлајн настава или порадо недостаток на 

мрежа дома мораат да работат со печатени материјали . Додаде дека бројката која они ја 

кажале на седницата околу 200 деца што немаат компјутери на територија на Општина 

Карпош, тоа значи дека дел од нив се снашле да купат, може и кредити земале за да дојдат 

до ИТ уред и според ена општината не им искочила во пресрет бидејки на добар дел од 

родителите о децата им било изнудено да си купат, бидејќи ако не купат лаптоп нема да 

можат да ја следат наставата. Според неа како општина не направиле доволно.  

 

За збор се јави Емилија Арсовска. Таа објасни дека бил испратен анкетен лист кој 

училиштата требале да го потполнат колку ученици имаат реална потреба од ИТ уред. 

Повратна информација од училиштата добила дека ниту едно училиште нема потреба од 

ИТ уред.  

 

После излагањето на Емилија Арсовска, Претседателот истакна дека извештајот ќе го 

добијат сите советници 

 

Пред да помине на разгледување на точките од дневниот ред, Претседателот го повика 

членот на Советот Горан Михајлов, во својство на претседател на Комисијата за прописи 

да го извести Советот за работата на комисијата.  
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Горан Михајлов извести за работата на комисијата и му предложи на сиветот да ги изгласа 

точките. 

 

ТОЧКА 1 – Предлог-Заклучок за усвојување на корегиран Годишен извештај за 

работата на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, 

Општина Карпош-Скопје за 2019/2020 година 

 

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 даде исцрпен извештај за одржувањето на комисијата и му предложи на 

советот да ги изгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

усвојување на корегиран Годишен извештај за работата на Јавната установа општинска 

детска градинка „Орце Николов“, 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 корегиран Годишен извештај за работата на Јавната установа 

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

година 

 

 

ТОЧКА 2 Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за  

именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 

„Братство“, Општина Карпош-Скопје 

  

Претседателот Го повика и членот на Советот Филип Даскаловски во својство на 

Претседател на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и 

именувања да го извести Советот за ставот на Комисијата по точките кои беа разгледувани. 

 

Филип Даскаловски извести за работата на комисијата и му предложи на светот да ги 

изгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа 

 

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

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

училишниот одбор на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-

Скопје 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2020 година 

 

Претседателот го повикува членот на Советот Лиљана Трајаноска во својтво на 

претседател на Комисијата за финансиски прашања да го извести Советот за ставот на 

Комисијата по точките кои беа разгледувани на истата. 

 

Лилјана Трајаноска извести за работата на комисијата и му предложи на советот да ги 

изгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

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

областа на образованието за 2020 година и истата ја стави на гласање. 

 

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

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 

Карпош во областа на образованието за 2020 година 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука Одлука за објавување на конкурс за избор на најдобро 

прозно или поетско дело на тема 1.„Што сонуваат децата“  и тема 2. „Училиштето од 

моите соништа“ и конкурс за избор на најдобар цртеж на тема 1.„Што сонуваат 

децата“ и тема 2.„Училиштето од моите соништа“ за учебната 2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

објавување на конкурс за избор на најдобро прозно или поетско дело на тема 1.„Што 

сонуваат децата“  и тема 2. „Училиштето од моите соништа“ и конкурс за избор на 

најдобар цртеж на тема 1.„Што сонуваат децата“ и тема 2.„Училиштето од моите соништа“ 

за учебната 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 објавување на конкурс за избор на најдобро прозно или поетско дело на тема 

1.„Што сонуваат децата“  и тема 2. „Училиштето од моите соништа“ и конкурс за избор на 

најдобар цртеж на тема 1.„Што сонуваат децата“ и тема 2.„Училиштето од моите соништа“ 

за учебната 2020/2021 година 
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ТОЧКА 5 Предлог-Одлука за давање согласност за објавување оглас за доделување 

стипендии за талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и 

IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош 

за учебната 2020/2021 година – со корекција од комисија 1ва категорија 3000, 2ра 

категорија 2500. Од 8 на 7 месеци 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

согласност за објавување оглас за доделување стипендии за талентирани ученици, жители 

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

на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година со корекција од комисија 

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 објавување оглас за доделување стипендии за 

талентирани ученици, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во 

општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 

година со корекција од комисија 

 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за давање согласност за одобрување на настава со физичко 

присуство за учениците со ПОП од 4 до 9 одделение во општинските оснони 

училишта на територијата на Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

  

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

согласност за одобрување на настава со физичко присуство за учениците со ПОП од 4 до 9 

одделение во општинските оснони училишта на територијата на Општина Карпош 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 одобрување на настава со физичко присуство за 

учениците со ПОП од 4 до 9 одделение во општинските оснони училишта на територијата 

на Општина Карпош 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Одлука за објавување на оглас за доделување стипендии за 

талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение 

во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 

2020/2021 година, со корекција од 8 на 7 месеци 
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1ва категорија 3000 

2ра категорија 2500 

Од 8 на 7 месеци 

 

Претседателот Андреј Манолев во својство на Претседател на Комисијата за спорт извести 

за работата на комисијата и му предложи на советот да ги изгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа. 

  

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа истакна дека на територија на Карпош има 

дечиња кои високо се рангирани на меѓународни натпревари  но за тие индивидуални 

спортови кај нас не постојат федерации. Таа додаде дека е запозната со условите за 

стипендии односно дека истите ги добиваат деца кои се натреваруваат во спортови за кои 

има федерации. Таа постави прашање дали постои можност не мора како стипендија туку 

општината да излезе во пресрет како спонзорство во однос на покривање на трошоци и 

дали тоа да биде како еднократна парична помош. 

 

Андреј Манолев одговори на прашањето и истакна дека му е жал што децата се 

натпреваруваат во вакви спортови за кои во нашата држава се уште нема федерации . 

Додаде дека една од можностите да добијат помош е преку еднократната помош , истакна 

дека секогаш општината излегува во пресрет на ваквите барања но само ако се 

исполнуваат условите. Тој информираше дека ако децата постигнуваат добри резултати 

можат да се обратат до советниците и да се рагледа можноста по што ќе се предочи на 

советот да добијат поголема финансиска помош.  

 

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

Одлуката за објавување на оглас за доделување стипендии за талентирани спортисти, 

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

училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година со корекција 

од 8 на 7 месеци и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за објавување на оглас за доделување стипендии за талентирани спортисти, 

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

училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година со 

корекција од 8 на 7 месеци 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб 

ТФТ, прва кошаркарска лига во организација на Кошаркарската федерација на 

Република Северна Македонија 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб ТФТ, прва кошаркарска лига во 

организација на Кошаркарската федерација на Република Северна Македонија и истиот го 
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стави на гласање. 

 

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

Одлуката за одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб ТФТ, прва 

кошаркарска лига во организација на Кошаркарската федерација на Република Северна 

Македонија 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб 

Водњански Лисици, за натпреварување во кошаркарска лига во организација на 

Кошаркарската федерација на Република Северна Македонија 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб Водњански Лисици, за 

натпреварување во кошаркарска лига во организација на Кошаркарската федерација на 

Република Северна Македонија и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за одобрување финансиски средства на Кошаркарски клуб Водњански Лисици, за 

натпреварување во кошаркарска лига во организација на Кошаркарската федерација на 

Република Северна Македонија 

 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка на проекти од 

областа на детската, социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 

2020 година (За реализирање на проектот  - „Зајакнување на капацитетите кај 

професионалците за проблемите и потребите на децата со аутистичен спектар на 

нарушувања, во предучилишните и училишните установи“, Подносител - 

Македонско научно здружение за аутизам – МНЗА), со корекција во износот??? 

 

Претседателот отвори расправа  

  

За збор се јави Даниела Штерјова. Таа истакна дека во описот на проектот пишувало дека 

истиот ќе се реализира во рок од 10 месеци од март 2020 до декември 2020 и постави 

прашање дали истиот би се реализирал наредната година и зошто се одбрани 5 училишта и 

5 градинки 

 

За збор се јави Гордана Зафировска која даде пдговор на прашањето на советничката 

Даниела. Таа истакна дека во Карпо има 10 училишта и 12 објекти на градинките и секој 

проект не може да ги опфати сите . Самиот подносител одбрал 5 училишта и 5 градинки и 

можеби сметал дека ако е успешен проектот наредна година ќе може да се продолжи со 

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

Одлуката за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на детската, 

социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 2020 година (За реализирање 

на проектот  - „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и 

потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и 

училишните установи“, Подносител - Македонско научно здружение за аутизам – МНЗА) 

со корекција во износот и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на детската, 

социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 2020 година (За реализирање 

на проектот  - „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и 

потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и 

училишните установи“, Подносител - Македонско научно здружение за аутизам – МНЗА) 

со корекција во износот 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка на проекти од 

областа на детската, социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 

2020 година (За реализирање на проектот  - „Компостирање – предизвик на нашето 

секојдневие“, Подносител –Гален – Пром ДООЕЛ Скопје) 

 

Претседателот отвори расправа  

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа истакна дека за неа е крајно несериозно 140 

илјади денари да се дадат на проект кој е добар но сега не е погоден момент за истиот. 

Според неа тоа се многу пари и можеби ваков проект наредна година повеќе ќе најде своја 

примена . За таа сума можат да се купат 7 квалитетни прочистувачи и токму поради овие 

причини таа се изјасни дека ќе гласа против.  

 

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

Одлуката за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на детската, 

социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 2020 година (За реализирање 

на проектот  - „Компостирање – предизвик на нашето секојдневие“, Подносител –Гален – 

Пром ДООЕЛ Скопје) и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 20 гласови ЗА, 1  ПРОТИВ и 2 ВОЗДРЖАНИ е усвоена 

Одлуката за одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на детската, 

социјалната и здравствената заштитана Општина Карпош за 2020 година (За реализирање 

на проектот  - „Компостирање – предизвик на нашето секојдневие“, Подносител –Гален – 

Пром ДООЕЛ Скопје) 

 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка на урбанистички 

план за ГП2.436 од Детален Урбанистички План за Градска четврт З 03, опфат помеѓу 

бул.Партизански одреди, корито на река Вардар, бул.Македонија и ул.Московска, 

Општина Карпош (Донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош бр.08-8826/6 
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од 03.12.2015), изработена од Тајфа План Доо Скопје 

 

Претседателот Го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својтво на претседател 

на Комисијата за урбанизам да го извести Советот за ставот на Комисијата по точките кои 

беа разгледувани на истата. 

  

Филип Даскаловски извести за работата на комисијата и му предложи на советот да ги 

изгласа точките. 

  

Претседателот отвори расправа  

 

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

донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП2.436 од Детален 

Урбанистички План за Градска четврт З 03, опфат помеѓу бул.Партизански одреди, корито 

на река Вардар, бул.Македонија и ул.Московска, Општина Карпош (Донесен со Одлука на 

Советот на Општина Карпош бр.08-8826/6 од 03.12.2015), изработена од Тајфа План Доо 

Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП2.436 од 

Детален Урбанистички План за Градска четврт З 03, опфат помеѓу бул.Партизански 

одреди, корито на река Вардар, бул.Македонија и ул.Московска, Општина Карпош 

(Донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош бр.08-8826/6 од 03.12.2015), 

изработена од Тајфа План Доо Скопје 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Одлука за донесување на Техничка исправка на урбанистички 

план за ГП 1.2.22 од Детален Урбанистички План  (Измена и дополна) за Населба 

Влае 1, дел А, Општина Карпош (Донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош 

бр.07-895/1 од 10.07.2002), дооел НЕИМАР-д.е. Скопје 

 

 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП 1.2.22 од Детален 

Урбанистички План  (Измена и дополна) за Населба Влае 1, дел А, Општина Карпош 

(Донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош бр.07-895/1 од 10.07.2002), дооел 

НЕИМАР-д.е. Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за донесување на Техничка исправка на урбанистички план за ГП 1.2.22 од 

Детален Урбанистички План  (Измена и дополна) за Населба Влае 1, дел А, Општина 
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Карпош (Донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош бр.07-895/1 од 10.07.2002), 

дооел НЕИМАР-д.е. Скопје 

 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 

условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и 

санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи 

на станбени згради за колективно домување во Општина Карпош 

 

Претседателот го повика членот на Советот Сашо Лазаровски во својтво на претседател на 

Комисијата за уредување на градежно земјиште и комунални работи да го извести Советот 

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

 

Сашо Лазаровски извести за работата на комисијата и му предложи на советот да ги 

изгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, видот и начинот 

на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни 

конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективно домување во Општина 

Карпош 

 и истата ја стави на гласање. 

 

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

Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите, 

видот и начинот на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и 

оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективно 

домување во Општина Карпош 

 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Одлука за давање согласност за објавување оглас за 

субвенционирање во постапката за поправка и санација  на постоечки лифтови и 

оштетени кровни конструкции и кровни покривачи  на станбени згради за 

колективно домување во Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

согласност за објавување оглас за субвенционирање во постапката за поправка и санација  

на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи  на станбени 

згради за колективно домување во Општина Карпош 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 објавување оглас за субвенционирање во постапката за 
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поправка и санација  на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни 

покривачи  на станбени згради за колективно домување во Општина Карпош 

 

ТОЧКА 16 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 30.09.2020 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 30.09.2020 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 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

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

30.09.2020 година 

  

 

ТОЧКА 17 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка за вршење 

определени работи помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

воспоставување меѓуопштинска соработка за вршење определени работи помеѓу Општина 

Карпош и Општина Аеродром и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка за вршење определени работи 

помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Одлука за прогласување заслужен граѓанин на Општина Карпош 

за 2020 година 

 

Претседателот на комисијата за верификација, Филип Даскаловски  го објави имато на 

овогодинешниот заслужен граѓанин на Општина Карпош. 

 

Претседателот отвори расправа  

 

За збор се јави Светлана Пандиловска. Таа даде замерка дека требало поопширно да се 

каже за заслужниот граѓанин, додаде дека и лично ја познава, истакна дека е вредна и дека 

работи како сестра но сепак требало поопширни податоци да се кажат за неа. Таа сепак 
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додаде дека е среќна што во време на ковид токму медицинска сестра е прогласена за 

заслужен граѓанин 

 

Зав збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека се сложува со Светлана 

Пандиловска дека за заслужен граѓанин треба да има поопширни информации и дека тоа е 

пропуст на службите и на него како градоначалник. Додаде дека предлогот дошол по 

консултација од колешките и колегите од клиниката за инфективни болести и фебрилни 

состојби, разговарале и со претседателот на советот, се мислеле дека во ек на пандемија 

оваа општина има многу со што да се пофали . Во минатите години, заслужни граѓани биле 

и еминентни музичари како Влатко Стефановски, исто така заслужни граѓани биле и 

еминентни глумци како актуелниот Никола Ристаноски, имало и доктори и писатели, така 

да како општина имамае со што да се пофалиме, но овојпат тргнале од размислувањето 

дека не треба сега да се одбере некој што е во друга фела кога имаме активна пандемија на 

светско ниво која е сериозен проблем. Тој додаде дека тргнале од премисата дека не треба 

да се бира и некој кој е на раководна функција, туку некој кој буквално секојдневно е во 

првите борбени линии. Тој истакна дека во советот има членови од најголемите политички 

партии кои се застапени и во собранието, има различни мислења и околу министерот 

Венко Филипче , околу начинот на кој здравствениот систем се справува , не сакале да 

навлегиваат во тоа, туку сакале да одберат некој за кој никој не би можел да спори за 

придонесот бидејки е токму на фронтот и се работи за медицинска сестра која таму 

работела и кога биле други министри, и таму ќе биде се до нејзиното пензионирање. 

Градоначалникот информираше дека тој се распрашал по урбаните заедници и инсистирал 

да биде непартиски определена личност. По информациите кои ги добил, сигурен е дека не 

е член на неговата партија, а не е ниту во другите партии кои се застапени во советот, 

додаде дека предлогот сакал да биде професионално и непристрасно за некој кој навистина 

целосно се вложува за да им помогне на пациентите кога тоа им е најпотребно. Тој истакна 

дека со ова како совет и општина сакале да пратат порака до сите здравствени работници 

со ова признание кое ќе го дадат , да се даде признание на сите здравствени работници кои 

се први на фронтот во борбата со невидливиот противник кој не снајде и нас и целиот свет. 

Според него ова е достоинствено и добро решение. Додаде дека малку ќе излезе од она 

што секоја година се бира некое звучно име, на граѓаните веројатно нема да им биде јасно 

и ќе прашуваат за кого се работи , но кога ќе објасниме, ќе испратиме порака и до оваа 

медицинска сестра и до сите нејзини колеги и колешки кои се први на линијата на фронтот 

и на тој начин да ги укуражиме и мотивираме дека некој знае да го види она шти тие го 

прават во моментот и дека некој навистина тоа го цени и го става на рамниште со некои 

великани кои што во минатото биле прогласувани за заслужни граѓани на Општина 

Карпош. 

 

За збор се јави Билјана Костова. Таа истакна дека со задоволство ќе гласа за овој предлог . 

Додаде дека неколку години до сега потенцирала дека е многу важно за сите граѓани на 

една општина да се одбере за заслужен граѓанин некој кој навистина со својот труд 

максимално се вложува во професијата што ја работи. Додаде дека ќе гласа за овој предлог 

бидејки таа е наша граѓанка , истакната во својата работа, како ми тоа што е жена.  

 

За бор се јави Добрила Андоновска. Таа истакна дека не можеле да направат подобар избор 

, според неа изборот и пораката се одлични . Додаде дека многу често по здравствените 
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работници се мава со дрва и камења и мисли дека е битен моментот и одличен изборот . 

Таа истакна дека ова треба да допре до граѓаните, и да добие уште поголемо значење и 

додаде дека треба некаде да биде објавена и кратка биографија.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека сака да се заблагодари на 

сите здравствени работници кои се и дел од советот. Без разлика дали се на клиниката за 

инфективни болести и фебрилни состојби или било каде, тој верува дека во овие времиња 

им е прилично тешко да работат и додаде дека му е драго што во советот имаат членови 

кои се доктори и од власта и од опозицијата. Тој искажа благораност и до сите нив и 

додаде дека ова признание е и за нив меѓудругото.  

 

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

Одлуката за прогласување заслужен граѓанин на Општина Карпош за 2020 година и истата 

ја стави на гласање. 

 

 

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

Одлуката за прогласување заслужен граѓанин на Општина Карпош за 2020 година 

 

 

ТОЧКА 19 Предлог-Одлука за определување финансиски средства за реализација на 

соработка со Црвен крст на Република Северна Македонија за време на вонредната 

состојба предизвиката со Коронавирусот Covid-19 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

определување финансиски средства за реализација на соработка со Црвен крст на 

Република Северна Македонија за време на вонредната состојба предизвиката со 

Коронавирусот Covid-19 и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за определување финансиски средства за реализација на соработка со Црвен крст 

на Република Северна Македонија за време на вонредната состојба предизвиката со 

Коронавирусот Covid-19 

 

ТОЧКА 20 Предлог-Одлука за прифаќање спонзорство од Прокредит банка АД 

Скопје 

 

Претседателот го повика членот на Советот Александар Анѓушев во својтво на 

претседател на Комисијата за екологија и енергетска ефикасност да го извести Советот за 

ставот на Комисијата по точките кои беа разгледувани на истата. 
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Александар Анѓушев извести за работатата на комисијата и му предложи на советот да ги 

изгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа  

 

 

 

 

 

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

прифаќање спонзорство од Прокредит банка АД Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 2 ВОЗДРЖАНИ е усвоена 

Одлуката за прифаќање спонзорство од Прокредит банка АД Скопје 

 

 

ТОЧКА 21 Предлог-Одлука за прифаќање спонзорство од ДТПУ Гранекспорт доо 

Скопје 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

прифаќање спонзорство од ДТПУ Гранекспорт доо Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 2 ВОЗДРЖАНИ е усвоена 

Одлуката за прифаќање спонзорство од ДТПУ Гранекспорт доо Скопје 

 

ТОЧКА 22 Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на приватната 

установа за деца-детска градинка Веселата Дружина Скопје – нов назив Приватна 

установа за деца-детска градинка Спирит Веселата Дружина (пречистен текст) 

 

Претседателот отвори расправа  

 

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

согласност на Статутот на приватната установа за деца-детска градинка Веселата Дружина 

Скопје – нов назив Приватна установа за деца-детска градинка Спирит Веселата Дружина 

(пречистен текст) и истото го стави на гласање. 

 

 

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

Решението за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца-детска 

градинка Веселата Дружина Скопје – нов назив Приватна установа за деца-детска 

градинка Спирит Веселата Дружина (пречистен текст) 

 

По исцрпување на дневниот ред, седницата заврши со работа во 14.41 часот. 
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