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

Советот на Општина Карпош на 49та седница која треба да се одржи во месец декември 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 осмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 12ти Ноември 

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 48 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 Андреј Манолев ги 

информираше советниците дека ова е негова последна седница на совет и се заблагодари 

на сите за соработката, а најмногу на Градоначалникот, Секретарот, општинската 

администрација и Одделението за организација и поддршка на работата на советот.  

 

Претседателот отвори расправа по дневниот ред на 48та седница.  

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски. Тој информираше дека сака да постави две 

советнички  прашања и една замолница. Првото прашање беше поврзано со актуелната 

состојба во целиот свет со вирусот Ковид. Истакна дека Општина Карпош заедно со 

Општина Аеродром имаат најголема бројка на заразени. Потсети на состаноците кои се 
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одржувале тука во општината што да се преземе за спречување на ширењето на вирусот и 

дека биле усвоени 18 заеднички точки. Неговото прашање беше дали може да добие 

извештај од сите преземени активности по точките кои тогаш ги усвоилие, со цел да се 

види динамиката на нивното исполнување со какво темпо се реализираат, дали има 

некаков резултат од нив или нема, бидејки бројката на заразени и починати налага да се 

направи пресек и да се види доколку мерките кои заеднички се утврдени не даваат 

резултат, да се обидат да размислат сите заедно за нови мерки. Второто прашање на 

советникот Јаревски беше за наредната седница да му биде доставено за време на овој 

мандат колку средства се прибрани по основ на комуналии и како потпрашање на истото, 

колку дозволи за градба се издадени и колку м2 за градба се одобрени во овој мандат. 

Третото негово барање, односно замолница беше поврзана со барање на двајца жители 

членови на групата Заштита на зеленилото во Карпош, да бидат присутни на оваа седница 

и само да ја следат истата.  

 

Претседателот Манолев ги задолжи службите за наредна седница да имаат подготвено 

одговор на двете советнички прашања на советникот Тони Јаревски, а за замолницата 

истакна дека доколку двајцата жители сакале да бидат дел од истата требале да му се 

обратат на него навремено и ќе биле дел од оваа седница, во овој случај веќе е доцна и 

нема да може. Тој истакна дека неколку пати пред почетокот на седницата ги консултирал 

вработените во одделението за поддршка на советот дали има пријавено граѓани кои би 

сакале да ја следат седницата, но добил одговор дека не стигнало такво барање. Додаде 

дека ова е убава идеја за понатака доколку жителите на Карпош сакаат да бидат дел од 

седниците, но само доколку навремено се обратат до советот.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски. Тој информираше дека имало стигнати прашања од 

граѓани кои тој ги проследил, администрацијата ги одговорила и истите биле вратени како 

одговор на граѓаните. 

Тој исто така се надоврза на првото прашање на советникот Јаревски во врска со мерките 

кои се преземаат за спречување на ширење на вирусот и додаде дека било неформална 

средба и дека не може да се бара извештај, туку може да се побара од општината одговор 

што се е направено за справување со пандемијата која го засегна целиот свет.  

 

За збор се јави советникот Мики Филев. Тој поставиу прашање дали може да се преземе 

нешто околу заштитата на граѓаните кога пазарат во маркетите. Голем дел од нив немале 

средства за дезинфекција и внатре се пуштаат неограничен број на потрошувачи. 

 

Бидејќи повеќе никој не побара збор, Pретседателот ги стави на гласање дневниот ред за 

48та седница  

 

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

Дневниот ред за работа на 48та седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Потоа Претседателот на разгледување го стави Записникот од 45  седница. 
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Отвори расправа по Записникот од 45та седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

Записникот од 45та седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот на разгледување го стави и Записникот од 46та  седница. 

 

Отвори расправа по Записникот од 46та седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

Записникот од 46та седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот го повика Горан Михајлов во својство на Претседател на Комисијата за 

прописи да извести за работата на истата.  

 

Горан Михајлов ги информитраше присутните за работата на комисијата и му предложи на 

советот точките да бидат изгласани.  

 

1 ТОЧКА Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Карпош 2020 година 

 

Претседателот ја повика Лилјана Трајаноска во својство на Претседател на Комисијата за 

финансии да извести за работата на истата.  

 

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

исгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, го затвори претресот по Одлуката за измена на распоредот 

на средствата на Буџетот на Општина Карпош 2020 година и истата ја стави на гласање. 

 

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

Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Карпош 2020 

година 

 

 

 

 

2 ТОЧКА Одлука за проширување  на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 

2020 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, го затвори претресот по  Одлуката за проширување  на 

средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година     и истата ја стави на гласање. 
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Констатирано беше дека со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 ВОЗДРЖАН е усвоена 

Одлуката за проширување  на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година 

 

 

3 ТОЧКА План Програми за развој на Општина Карпош за 2021 година 
 

Претседателот го повика Александар Анѓушев во својство на Претседател на Комисијата 

за екологијада извести за работата на истата.  

 

Александар Анѓушев извести за работата на комисијата и му предложи на советот да ги 

изгласа точките. 

 

Претседателот го повика и Сашо Лазаровски во својство на Претседател на Комисијата за 

комунални работи да извести за работата на истата.  

 

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

изгласа точките. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој предложи измена на оваа точка во 

делот на мониторинг и управување со потрошувачка на енергија во Општина Карпош, 

изградба на јавно осветлување , односно од програмата за развој на Општина Карпош да 

остане само делот кој се однеува на изградба на паркиралишта и плоштади односно 

партерно уредување, реконструкција на пешачка зона платформа во Порта Влае .  Тој 

образложи зошто го предлага ова и истакна дека во разговор со раководителката на 

секторот за финансии Мирјана Ѓорѓиевска и во разговор со одделението за екологија ова 

да биде дел од програмата за развој на општината  бидејки можно е измена на законот за 

фнансирање на локалните единици кој би дал поголем комодитет за да може ова да се 

предвиди. Бидејќи и во овој момент нема придвижувања на тоа поле би создало 

дополнителен проблем при креирање на буџетот, бидејки не сме на чисто каков ке биде 

законот за финансирање на единици на локална самоуправа до моментот на носење на 

буџет. Затоа тој предложи да се тргне овој дел од програмата , да се донесе програмата но 

само за плочникот во Влае. Доколку се направат законските измени ќе нема општината 

никаков проблем веднаш после февруари доколку има поволни измени на законот да може 

во март да ја смениме програмата и повторно да се додаде овој дел. Доколку сега се усвои 

може да се искреира проблем при составување на буџетот бидејки моменталниот закон не 

дава комоција во рамки на буџетот да можеме да го предвидиме со оваа сума бидејки е 

навистина голема инвестиција и мора да почекаме да видиме како ке се одвива законот. 

Уште еднаш Градоначалникот предложи да се измени програмата односно да се донесе 

само со вротиот дел од програмата кој се однесува на партерното уредување и 

реконструкција на пешачката зона во порта Влае.  
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За збор се јави Александар Анѓушев и постави прашање дали ова значи дека комисијата 

повторно ќе треба да се произнесува по овој став . 

 

Претседателот Манолев му одговори дека нема да има потреба да се разгледува понатаму. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа истакна дека ова е добар проект. На самата 

комисија било зборувано дека ова е можност да Општина Карпош биде лидер , но со 

самото тоа што сега имаме некој нов момент каде што пред седницата Градоначалникот и 

Претседателот се договориле и тоа за неа не е добар пример, таа истакна дека генерално е 

за проектот но дека од искуство знае кога се пролонгираат проектите истите не се 

реализираат . Поради сето ова таа истакна дека ќе гласа воздржано за оваа точка.  

 

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

Програмата за развој на Општина Карпош за 2021 година и истата ја стави  на гласање. 

 

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

Програмата за развој на Општина Карпош за 2021 година 
 

4 ТОЧКА Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска 

четврт З 04, Блок 04.02, Општина Карпош - Скопје 
 

Претседателот го повика Филип Даскаловски во својство на Претседател на Комисијата за 

урбанизам да извести за работата на истата.  

 

Филип Даскаловски ги информитраше присутните за работата на комисијата и му 

предложи на советот точките да бидат изгласани.  

 

Претседателот отвори расправа. 

  

За збор се јави Тони Јаревски. Тој истакна дека имале дискусија во однос на овој план на 

Комисијата и грешката што била е дека практично беа две различни работи и затоа се 

воздржал од понатамошно навлегување во дискусијата и од самото гласање. Додаде дека 

овој план е дел од поголем план кој бил од дофатот на Карпош 3 , план за кој своевремено 

имал голем интерес како и тензија во самото носење во сите негови фази и имаше серизоен 

отпор во носење на самиот план. И тој план ги поминал сите фази за негово носење, 

вклучително и одобренија дозволи и ревизии но на крајот имал некој технички пропуст по 

што истиот се оспорил на уставен суд и бил поништен. Сега имаме дел од тој план, еден 

блок бидејки тој план е поделен на 6 блока и еден од нив ни е ставен сега на разгледување . 

Тој истакна дека за овој план имало сериозно ветување од лолакната власт дека и за овој и 

за сите други ќе биде спроведена ревизија и новата локална власт ќе се изјасни по сите нив 

, а тоа сега не е таков случај . Тој ги наброја и поддршките кои биле дадени од неговата 

парија за реализација на вакви и слични проекти како и за визијата на Градоначалникот за 

развојот на самата Општина каде било кажано дека урбаниот дел нема да се оптоварува со 

дополнителни згради, туку развојот на Општината ке биде насочен кон периферните 

делови или делови кои имаат потенцијал за раст и развој, стануваше збор за делот кај 

касарната илинден . Сега се работи за блок, дел од Карпош 4 . Првата дилема е зошто не се 
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сите 6 дела, зошто не се стават сите 6, ревизијата да помине на сите и да се искочи со чист 

став. Дали претходниот план беше добар или не и ако не бил да се каже во што е 

проблемот. Според него подобро ќе било доколку сите 6 блока билое ставени . Прашањето 

е зошто токму ова. Додаде дека очекувал првиот предложен дуп ќе биде за Влае бидејки 

имале сериозни политички ветувања дка Општината трга згради и става други објекти но 

тој таков дуп до сега не видел и се надевал дека на оваа седница ке биде тој дуп, но 

наместо тоа на седницава го добиле овој дуп. Јаревски ги спомена и парковите и   даде 

тврдење дека од големиот план барем еден дел е чист со парковски содржини , зошто на 

тој не му се даде приориотет да се стави да се помине за да здивнат и граѓаните и сите оние 

кои се загрижени дека новиот дуп нема да биде оптоваруван со нови згради. Додаде дека 

никогаш не бил против носењето на дупови. Тој истакна дека поради овие неколку дилеми 

ќе бидат воздржани за оваа точка. За крај тој сакаше да ги потсети сите оние кои биле 

против носењето на овој план и да ги потсети на аргументите поради кои тогаш гласале 

против овој план, за сега да се дава на предлог за носење.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој информираше за неколку работи. 

Советот на Град Скопје на седница донел регулациски план за градска четврт , односно она 

што претходно било целосен дуп по илинденска , донесена била регулација и го подели на 

вакви блокови за да може да се носат засебно. Кога Градот ја направи таа регулација голем 

дел од овој блок предвиде зеленило што во претходниот дуп беа станбени згради, втората 

разлика е што во еден дел предвидено е и намена В. Тоа е училиште и градинки, а еден ден 

кога ќе има тука населба или градба да не се оптеретуваат постојните градинки и училишта 

. Така да тоа е веќе изгласано од страна на советот на Градот Скопје суштински различна 

регулација од тоа што беше претходно на сила како дуп. Претходно беше станбено 

домување по должина на цела Илинденска , сега тоа во многу делови со самиот 

регулациски план е ставено да биде зеленило, а во делови е ставено да биде и намена В, 

односно училишта и градинки што претходно не беше таков случај. Регулацискот план е 

од повисок ранг од деталниот план и мора да бидеме во согласност така да дали е тука 

Стефан или било кој друг Градоначалник во иднина, нема да може да предвиди толку 

станбени згради како што претходно беше предвидено  бидејки веќе е на сила регулациски 

план кој што има неспоредливо многу повеке зеленило од претходно и има простори со 

намена В, училишта или градинки. Дополнително при спроведување на овој дуп е ставена 

напомена дека при издавање на одобрение за градење мора целосно да се имплементира и 

почитува законот за урбано зеленило кој предвидува степен односно процент на зеленило 

кое мора задолжително да го имате во градежната парцела кое што претходно кога се 

изградија постојните објекти кои се дел од овој опфат , не беше на сила и не беше 

имплементиран при издавањето на одобрение за градење. Оваа маркичка која е единствена 

останата од овој дуп која уште во деталниот план од 2004 бил на сила , тогаш со намена Г 

и Б, односно лесна и незагадувачка индустрија и деловни простории бидејки намената од 

гуп била Г и Д за разлика од сега каде што е А+Б, но во габарит и површински, маркичката 

уште тогаш постоела па потоа станала и дел од укинатиот дуп и следствено на тоа сега пак 

станува дел од истиот. Станува збор за објект кој има идентична висина како останатите 

веќе изградени објекти . Тој потенцираше и уште една работа од дупот а тоа е дека 

постојните објекти кои се изградени со одобрение добиено претходно имаат предвидено и 
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пристапни рампи за подземно паркирање. За да се стигне до тие пристапни рампи , треба 

да се изведат и одредени сообраќајници. За да се изведат сообраќајниците , треба да има 

дуп. Градоначалнкот додаде дека дополнително се прави и адреналински парк финансиран 

со пари од светска банка и тој исто така треба да има пристап, а Градот направи проект , 

тој проект го прифати Владата и во ребалансот на владиниот буџет влегоа средствата за 

градење на мост на Љубљанска со што пред зградите на Елена Лука да се спојува со 

клучката кај што се спојува патот за Бардовци на улица Скупи. Од тука и во нашиот дуп 

кој е денеска предложен , предвидени се сообраќајници кои ќе треба да се прават 

паралелно со градењето на мостот на Љубљанска за постојните згради кои се веќе 

изградени , за адреналсинкиот парк кој е веќе изграден и за она што како ново ќе се гради 

да можат сообраќајниците да се изведат и да ги служат граѓаните кои веќе живеат таму. Тој 

додаде дека бил противник на тој дуп и се уште стои на истиот став бидејќи како целост, 

целата градска четврт беше со надминати параметри и беше со ѕид од градби по должина 

на илинденска. Сега со регулацискиот план тоа е оневозможено , параметрите се вратени 

во нормала и дополнително обезбедени се две локации со В намена каде што можат да се 

предвидат училишта или градинки. Овој дуп е скоро идентичен со претходниот но на ниво 

на цел дуп, тој гарантираше дека нема да биде исто, туку драстично различно со комплетно 

различни намени кои што  претходно биле предвидени за згради , а сега ќе бидат 

предвидени за парковски површини или претходно за згради а сега ќе бидат површини кои 

што се со намена училишта или градинка. Додаде дека тоа не е прашање дали тој или 

советниците сакаат или не сакаат бидејки тоа е веќе факт на усвоен регулациски план од 

страна на Градот Скопје кој што тоа како такво го предвидел. Динамиката на носење на 

дупови е согласно обемот на планот , согласно динамиката со која што планерот работи, 

така да и во наредниот период дупови ќе доаѓаат како што планерите ги завршуваат и како 

што е обемот.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски. Тој истакна дека сакал да го образложи тоа што го 

кажал Градоначалникот но тој во целост објаснил за се . Тој упати апел до колегите да се 

воздржат од политички говори и да се задржат на точката од дневниот ред и да не се 

развлекуваат на други теми. 

  

За збор се јави Светлана Пандиловска. Таа истакна дека носењето на дуп е долготраен 

процес кој поминува низ многу законски норми . Таа потенцираше, дека читајки ги сите 

објави каде што се пишува дека Карпош го забетонирале би сакала во текстуалниот дел да 

се вметне вертикално зеленило или зелени фасади или таванските делови да бидат со 

зеленило . Таа се осврна и на тоа дека голем дел од граѓаните не ги користат своите гаражи 

и паркираат по улиците, за што таа многу често коментирала. 

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека ова е најгорливата точка која ја носат во 

овој мандат и се доаѓа до план кој наизглед е ист како тој што бил претходно донесен а 

потоа поништен. Тоа покажува  дека е добро планирано во тој период. Неговото очекување 

било планерот да даде свое објаснување пред тие да почнат да ја коменираат точката , да го 

објасни планот и деталите околу истиот . Според него задржани се сите згради и 

параметрите и се друго е исто во овој план кој претходно бил оцрнет. Тој постави прашање 

дали може планерот да објасни што значаѕ сите овие делови околу графичките прикази , 

што занчи линиски центар 25 метра 
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За збор се јави Сашо Лазаровски. Тој истакна дека никогаш не бил против носење на 

дупови бидејки тоа е развој на една локална самоуправа од каде доаѓаат и средства и 

финансии за општината . Тој додаде дека според него во овој дел е направено истото 

решение кое го имале и во времето кога тој бил претседател на советот .Тој истакна дека 

кампањата која ја терала позицијата пред избори вродила со лош плод бидејки сега 

граѓаните креваат фама околу се и прават проблем и некаде каде што го нема.  

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа истакна дека една општина не може да се развива 

по нагорна линија ако не се носат дупови. Таа додаде дека не и се допаѓа начинот на кој 

како сега Град Скопје што доминира над Општина Карпош . Таа напомена дека е донесен 

регулациски план за кој имало големи реакции станува збор за Трнодол . За неа сето ова 

значи мешање на централната власт во локалната. Додаде дека не и се допаѓа начинот прво 

да се носи регулациски план на дел од дупови. Поради тоа таа истакна дека ќе биде 

воздржана по оваа точка.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски. Тој истакна дека дел од советниците од опозицијата 

цело време ја споменувале изборната кампања тој сака да напомене дека они во 

предизборната кампања никогаш не биле против развој на општината и во делови каде 

недостасува таа урбанизација , туку тие биле против кога се уништувале постоечки 

паркови во урбана средина каде што се уништувале игралишта и во тие делови се 

уцртувале маркици . Успеале како опозиција и со граѓанскиот сектор да скратат барем една 

зграда и со донесување на регулацискиот план тој верува дека ке се спасат уште две до три 

локации каде што ќе останат зелени површини , а за овој план кој се носи денеска они како 

опозиција тогаш не биле против урбанизација на тој дел туку против силување на градби 

по секоја цена на сметка на гушење на јавниот простор и немањето на проток на ветер. Тој 

додаде дека голем дел од советниците кои сега се бунат за овој дуп, претходно го 

поддржале и затоа нема потреба сега да не го поддржат пак.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој сакаше да објасни за прашањето на 

Горан Михајлов што е линиски центар. Одговори дека во гупот донесен 2012 година , 

направена била една работа која и на него не му била јасна и тој чекал да се донесе 

генералниот план , тоа практично значело од булеварот Илинден  25 метри во длабочина 

кон коритото на реката Вардар објектите во тие 25 метри со својата површина не влегуваат 

во вкупниот број на параметри на дупот. Се што е изградено во тие 25 метри не влегува со 

своите параметри во параметрите кои гупот ги предвидел за целата населба. Практично 

како тој објект да ќе лебди. На тој начин е направен и објектот кај бившите игралишта на 

алумина. Тоа во гупот 2012 дали некој го направил како пропуст или намерно за да може 

да се манипулира за жал постои, но тој истакна дека они гледаат тоа да го контролираат и 

да не дозволат претерување користејки го тој линиски центар.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека во претходниот план кој е поништен од 

уставниот суд овој објект кој сега го предвидуваат воопшто не бил во таа линија. Сега му 
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се дава можност да оди и повисоко . Според него добиваат повеќе станови во овој план 

него во претходниот. 

 

Претседателот и даде збор на Искра, планерката на дупот.  Таа информираше дека се 

согласува дека за подобра слика требало да се изработи целата градска четврт но заради 

поедноставно за нив планерите е оваа поделба која е направена со регулацискиот план и 

донесување на само еден блок. Регулацискиот план не е само регулација , во тој план се 

даваат намените со параметри кон кои мораат да се придржуваат . На овој план поделбата е 

различна од претходниуот план. Таа додаде дека и е жал што во другите делови има повеке 

зеленилои јавно соджини кои не се гледаат на овој план но овој начин на презентирање и 

носење на планови е поедноставен и побрз. Таа истакна дека за се се согласува со 

градоначалникот  , освен со тоа што во линискиот центар кога ги рачунаме 

инфраструктурните водови, тие ги рачунаат и оние во линиски центар. Целата 

инфраструктура е израчуната реално. Таа нагласи дека со овој план се дозволува 

максимална населеност 605 жители на хектар  

 

Александар Анѓушев побара збор. Тој постави прашање до Искра, како го толкува 

линискиот центар, дали тоа треба да е логична целина или исечок од едно парче.  

Искра му одговори на Анѓушев дека линискиот центар е логична целина со длабочина од 

25 метри од двете страни на магистралните улици. 

 

Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателотго затвори претресот по Одлуката за 

донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 04.02, Општина 

Карпош - Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 15 гласови ЗА, 2 ПРОТИВ нема и 6 ВОЗДРЖАНИ е усвоена 

Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 04.02, 

Општина Карпош - Скопје 

 

 

5 ТОЧКА Одлука за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на 

Општина Карпош по повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост 
 

Претседателот ја повика Билјана Костова во својство на Претседател на Комисијата за 

јавни дејности да извести за работата на истата.  

 

Билјана Костова извести за работата на комисијата и му предложи на советот да ги исгласа 

точките. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, го затвори претресот по Одлуката за одобрување на средства 

на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември-Денот 

на лицата со попреченост и ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена  
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Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина 

Карпош по повод 3-ти декември-Денот на лицата со попреченост 

 

 

6 ТОЧКА Решение за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското 

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

Претседателот го повика Филип Даскаловски во својство на Претседател на Комисијата за 

верификација да извести за работата 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, го затвори претресот по Решението за изменување и 

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

општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје и 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 разрешување и именување 

членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

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

 
Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

 

Број: 09-0000/0 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 00.00.2020 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје        Андреј Манолев 

 

 

 

 

 


