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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 шестата вонредна седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 3ти 

Ноември 2020година 

 

Седницата започна со работа во 09.30 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. 

 

 

 

 

 

На самиот почеток Претседателот го честиташе 44от роденден на Општина Карпош, а 

потоа даде објаснување за свикување на вонредната седница.  

Врз основа на Предлогот за свикување вонредна седница, доставен од Градоначалникот на 

Општина Карпош, а во врска со член 40, став 4 од Законот за локалната самоуправа и врз 

основа на доставените материјали и образложение за оправданоста на вонредната седница, 

Претседателот  го прочита образложението по истиот. 

 

Претседателот му предложи на Советот на Општина Карпош да оржи вонредна седница на ден 3 

ноември 2020 година, со цел разгледување и усвојување на Одлука за определување награди на 

ученици од општинските основни училишта, по двата конкурса – прозно или поетско дело и цртеж 

на зададените теми. 
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Одлуката за распишување конкурс беше донесена на Седница на Советот. Согласно позитивните 

законски прописи и позитивните пракси на транспарентно работење на Општина Карпош. Потребно 

е Советот како колективно тело кое одлучува да ги усвои предложените награди, кои се состојат од 

награди – плакети и парични награди. 

Комисијата формирана од страна на Советот на Општина Карпош ги разгледала доставените 

апликации, одлучувала и до Градоначалникот – односно до советот на Општина Карпош дава 

предлози, како следи: 

 

Претседателот ги прочита имињата на наградените ученици, и тоа :   

 

НА ЛИКОВЕН/ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА : 

1. Што сонуваат децата  

2. Училиштата од моите соништа  

 

Литератутрен конкурс   

1 МЕСТО  -  ЛАРА СТАНЧЕВА        ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ  (6.000 ден) 

2 МЕСТО -  ЈАНА КОЦЕСКА           ООУ ПЕТАР ПОП АРСОВ  (4.000 ден) 

3 МЕСТО – ЕРЗАНА САЛИУ            ООУ БРАТСТВО  (2.000 ден)     

 

 

Ликовен конкурс   

 

1 МЕСТО -  ДОРИС  ГЕРАКАР               ООУ ПЕТАР ПОП АРСОВ  (6.000 ден) 

2 МЕСТО – АНА АНДРЕСКА                  ООУ ПЕТАР ПОП АРСОВ  (4.000 ден) 

3 МЕСТО – МОНИКА ТРАЈКОВСКА     ООУ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ  (2.000 ден)      

 

Претесдателот објасни дека итноста за свикување на вонредна седница лежи во фактот 

дека поради пандемијата предизвикана од Covid -19 училиштата работат со променет 

начин на работа – он лајн настава. Сите активности кои училиштата и општината ги 

организираат за денот на општината се откажани. Единствена активност која беше 

возможно и безбедно да се реализира е распишувањето на предметниoт оглас. 

Со оглед на тоа дека бројката на позитивни случаи на Covid-19 е во постојан пораст 

поради што не можат да се предвидат натамошни активности, му предлагам на Советот да 

ја изгласа оваа Одлука, со цел на свечената седница која ќе се оддржи на отворено, 

согласно пропишаните протоколи за заштита од ширење на пандемијата, да се доделат 

наградите на нашите наградени ученици. Со тоа, барем во еден сегмент ќе се влијае 

позитивно, ќе се даде мотив и поттик за учење и творење во овие не така лесни времиња.  

 

Претседателот побара од советниците да гласаат за оправданоста на причините за 

свикување на оваа седница. 

 

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

Предлогот за свикување вонредна 46 седница на Советот на Општина Карпош. 
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Потоа Претседателот ја отвори  46 (четириесет и шестата) вонредна седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

Тој истакна дека согласно позитивните законски прописи Советот не може да го менува 

дневниот ред за работа на вонредна седница, поради што нема да отвори расправа по 

дневниот ред, туку веднаш ќе го стави на гласање. 

 

 

 

 

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

Дневниот ред за работа на 46 (четириесет и шеста) вонредна седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

Претседателот помина на разгледување на точката од Дневниот ред за седница на Советот 

на Општината.  

 

ТОЧКА 1 – Предлог-Одлука за определување награди по конкурсот за избор на 

најдобро прозно или поетско дело и определување награди по конкурсот за избор на 

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

соништа“, за учебната 2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Даниела Штерјова. Таа истакна дека целта за која се јавила за збор е што 

сака да укаже на некои слабости , што ги укажала и на седницата кога ја усвојувале точката 

но не биле земени во предвид. Според неа конкурсот бил предоцна објавен во училиштата, 

дописот стасал на 22.10.2020 , а крајниот рок за доставување на творбите бил 26.10.2020 , 

тоа се само 4 дена, за на 29.10.2020 советот да ја усвлоии одлуката за распишување на 

оглас. Таа додаде дека покрај тоа што без распошан оглас ги информирале училиштата 

туку и децата имале многу малку простор за творење. Таа исто така истакна дека има 

забелешки и за комисијата. Таа нагласила дека не може натсавници кои предаваат во 

училиштата да бидат истовремено и во комисија бидејќи  таа како член на советот 

присутна на комисијата за лични творби забележала дека одредени членови на комисијата 

од наставниците  си ги препознаа творбите од децата, бидејки децата не секогаш ги 

разбираат правилата и податоците ги пишуваат во песничката. Со тоа наставникот ја гледа 

творбата на својот ученик  и нормално дека ќе биде пристрасен и ќе каже дека песничката 

е добра. Според неа најдобро ќе било да состават надворешна комисија од наставници кои 

не предаваат во овие основни училишта и додаде дека ова требало да биде малку 

посериозно, додаде дека е невозможно истиот ден да ги отвараат и оценуваат. Уште една 

забелешка која ја истакна е дека требало да има твпрби на албански јазик и требало 

навремено да се побара да се преведат творбите за да можат тие кои не говорат албански да 

ја разберат и на тој начин да не биде обесправено детето кое творело на албански јазик 

бидејки тие не разбирале, а штом не разбираат не можат ни да гласаат. Според неа целата 

постапка била избрзана. Устакна дека ќе гласа за и им честита на децата но дека сака да 
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укаже на некои слабости за да се знае во иднина да не се избрзуваат работите бидејки за 

ова треба време.  

 

За збор се јави Бранко Ристов. Тој замоли ова да не се третира како да даваат нобелова 

награда , даваат награда на деца, не треба ннекои посебни комисии .  

 

За збор се јави Тони Јаревски . Тој постави прашање, кога била донесена одлуката на 

седница на совет и кога бил распишан конкурсот за наградите. 

 

Претседателот Андреј Манолев му иодговори на прашањето. Тој истакна дека се согласува 

дека постапката била во краток обем , динамиката за донесување на таква одлука е брза, но 

поради роковите кои биле дадени за време на роденденот да се учетсвуваат децата и да ги 

покажат своите знаења, смета дека е во ред. Додаде дека во иднина треба да се обрне 

повеќе внимание во тој дел , а за комисиите истакна дека има 5 члена и сите се од различни 

училишта така да тешко кој може да си даде за право да се групираат наставниците и да 

даваат свои мислења за свои творби . Додаде дека и присуството на советничката Даниела 

дава поголема тежина на сето тоа . Според него одлуката на професорите е оправдана и 

објективна . Истакна дека одлуката била донесена на последната седница на совет на 

29.10.2020, конкурсот беше објавен на сајтот на општината  и сите заинтересирани можеа 

да учествуваат на тој конкурс. Делата кои ги добиле биле доставени од комисијата која ги 

одбрала и вчера одлучуваа по пристигнатите апликации.  

 

За збор се јави Тони Јаревски кој се надоврза на излагањето на Андреј Манолев и даде 

констатација дека во четвртокот била седницата, петокот конкурсот и понеделник се 

отварале.  

 

Андреј Манолев го корегираше и информираше дека во четвртокот веднаш бил објавен 

конкурсот.  

 

Повикна беше Ивана Ордевска админстративен службеник во одделението за поддршка на 

работата на советот да појасни. Таа истакна дека огласот бил објавен на 29.10.2020 веднаш 

после седницата но како што кажала и Даниела Штерјова, училиштата предвремено биле 

известени дека ќе има конкурс . Таа додаде дека од формално правен аспект е се во ред и 

дека училиштата немале само два дена да доставуваат туку имале повеќе денови.  

 

Тони Јаревски постави прашање кој пуштил известување до училиштата без претходна 

одлука на совет. 

 

Ивана Ордевска истакна дека ќе ја провери оваа информација и ќе му одговори на 

прашањето.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека во целост ја поддржува колешката 

Штерјова во забелешките што ги даде. Додаде дека никој нема лоша намера во целата 

постапка , се работи за деца, истакна и дека не се согласува со Бранко Ристов дека ова не е 
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нобелова награда, напротив за децата е повеќе од нобелова награда , децата кои ќе ја 

добијат веројатно ќе бидат порадосни од оние што ќе добијат нобелова награда и додаде 

дека затоа треба во иднина да се внимава и да имаат можност сите да учествуваат. Истакна 

дека ќе гласа за бидејки сепак се работи за деца и ова е убава работа , а кога станува збор за 

комисијата тој истакна дека би требало барем претседателот да биде некој од страна кој е 

стручен во таа област . Тој им честиташе на децата мкои добиле награди  и го честиташе 

роденденот на Општина Карпош.  

 

За збор се јави Бранко Ристов. Тој истакна дека не спори какво е значењето на децата за 

наградите , туку дека они не треба да го третираат како нобелова награда.  

 

Претседателот Андреј Манолев се надоврза на дискусијата и истакна дека и тој многу се 

мислел за вонредна седница бидејки во законот точно се напишани кои се можностите за 

свикување вонредна седница , но имајки ја предвид ситуацијата со ковид 19 и 

мотивацијата на децата да работат нешто, со оглед на тоа што имаат онлајн настава , 

мислел дека е во ред таква можност да им се даде на децата и со одлука на совет да се 

потврди нивниот труд . Додаде дека тоа било негова лична идеја и дека е оправдана  

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа даде поддршка на дискусијата која се водела и да 

им честита на децата за наградите кои ги добиле, и даде предог доколу општината може да 

додели благораница или признание на наставничката од ООУ Димо Хаџи Димов , станува 

збор за наставник по музичко, деновиве на социјалните мрежи бил поставен настап на 

хорот и ако постои можност нивната активност да се пофали.  

 

За збор се јави Даниела Штерјова. Таа истакна дека немала намера да ја политизира оваа 

ситуација , станува збор за убав настан кој во општината се одржува години наназад , ја 

поздрави иницијативата на Претседателот . Таа додаде дека само сакала да укаже, да во 

иднина да бидат избегнати некои слабости кои таа ги забележала и да се работи малку 

потемелно , да бидат покриени за да можат да кажат дека сето тоа било реализирано во 

дадените рокови и дека се дало доволно простор и на комисиите и на учениците , да не се 

избрзува.  

 

За збор се јави Билјана Костова. Таа истакна дека ќе гласа за оваа одлука и упати честитки 

до учениците кои ги добиле наградите . Таа предложи наградените текстови и цртежи да 

бидат испратени до сите советници . 

 

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

Одлуката за определување награди по конкурсот за избор на најдобро прозно или поетско 

дело и определување награди по конкурсот за избор на најдобар цртеж на тема 1.„Што 

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

и истата ја стави на гасање. 

 

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

Одлуката за определување награди по конкурсот за избор на најдобро прозно или поетско 

дело и определување награди по конкурсот за избор на најдобар цртеж на тема 1.„Што 

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



                      
                       ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

 

 

                     
 
                         ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925 

www.karpos.gov.mk 

 

 

 

По исцрпување на дневниот ред, вонредната 46та седница заврши со работа во 10.05 часот. 

 
Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

 

 

Број: 09-0000/0 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 00.00.2020 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје        Андреј Манолев 

 

 

 

 

 


