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

Советот на Општина Карпош на 51та 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 деветата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04ти декември 

2020 година 

 

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 

мнозинството членови на Советот, според што Советот може да работи и полноважно да 

одлучува. 

 

Присутни членови на Советот: Наташа Пеливанова, Димитар Оровчанец,  Филип 

Даскаловски, Александар Анѓушев, Билјана Костова, Емилија Ризеска-Спасова, Владимир 

Кроневски, Лиљана Трајаноска, Владимир Станивуковиќ, Зејнел Куч,  Димитар Зимбаков, 

Мики Филиев, Елена Антониевиќ, Тони Јаревски, Даниела Штерјова, Сашо Лазаровски, 

Предраг Станковски, Томи Кепевски, Светлана Пандиловска и Бранко Ристов. 

 

На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, како и 

Секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов. 

 

Поради заминувањето од функцијата на досегашниот Претседател на Советот на Општина 

Карпош, Андреј Манолев, четириесет и деветата седница ја свика и со нејзе претседаваше 

најстариот член во советот, Димитар Зимбаков. 

 

Тој на самиот почеток информираше дека врз основа на член 47, став 5 од Законот за 

локалната самоуправа, кој дефинира дека до изборот на Претседател, Советот го свикува и 

со него раководи најстариот член на Советот, тој ја свикува и ја отвора 49 (четириесет и 

деветтата) седница на Советот на Општина Карпош. 

Констатираше дека на седницата присуствуваат мнозинство од членовите на Советот, 

според што Советот на Општина Карпош може да расправа и полноважно да одлучува. 

 

Пред да отвори расправа по дневниот ред, Претседавачот Зимбаков предложи гласањето 

по Дневниот ред и по предложените точки да се одвива поименично, поради спецификата 

на точките кои ќе се усвојуваат на оваа седница. Додаде дека за секој акт засебно, 

стручната служба поединечно ќе ги чита имињата на членовите на Советот, по што секој 
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засебно ќе се изјасни за својот глас, дали згласа ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДРЖАН. По 

гласањето, сите точки засебно ќе имаат лист од гласањето, кој ќе се чува во архивата од 

одржаната седница. 

 

Претседавачот отвори расправа по Дневниот ред за работа на 49 (четириесет и деветата) 

седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори расправата и на усвојување го 

стави Дневниот ред за работа на 49 (четириесет и деветтата) седница. 

 

Претседавачот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Дневниот ред за работа на 49 (четириесет и деветата) седница 

на Советот на Општина Карпош, по што помина на разгледување на точките од Дневниот 

ред за четириесет и деветтата седница на Советот на Општина Карпош. Го повика членот 

на Советот Елена Антониевиќ, во својство на известител од Комисијата за прописи, да го 

извести Советот за работтата на Комисијата. 

 

Антониевиќ истакна дека биле присутни четири членови на Комисијата и го извести 

Советот дека не постои правна пречка Советот да ги разгледа и усвои предложените акти, 

по што Претседавачот премина на разгледување на точките од усвоениот дневен ред за 

работа на 49 седница на Советот на Општина Карпош.  

 

ПРВА ТОЧКА – Предлог-Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата за 

прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на 

Општина Карпош со Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот 

на Општина Карпош Андреј Манолев и Предлог за утврдување престанок на 

функцијата Претседател на Советот на Општина Карпош 

 

Претседавачот го повика 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 првите три точки од 

дневниот ред. 

 

Даскаловски истакна дека сите точки од Дневниот ред на Комисијата биле разгледани и по 

првата, втората и третата точка, тројца присутни членови ги поддржале истите, го прочита 

Извештајот од Комисијата и му предложи на Советот да ги разгледа и усвои предметните 

акти.  

 

Претседавачот отвори расправа по првата точка. 

 

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

за усвојување на Извештајот од Комисијата за прашања на верификација, мандатни 
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прашања, избори и именувања на Советот на Општина Карпош со Предлог за утврдување 

престанок на мандат на член на Советот на Општина Карпош Андреј Манолев и Предлог 

за утврдување престанок на функцијата Претседател на Советот на Општина Карпош и 

истиот го стави на гласање. 

 

Претседавачот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 6 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување Извештај од Комисијата за прашања 

на верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Карпош 

со Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Општина Карпош 

Андреј Манолев и Предлог за утврдување престанок на функцијата Претседател на 

Советот на Општина Карпош. 

 

ВТОРА ТОЧКА Предлог-Решение за утврдување престанок на мандат на член на 

Советот на Општина Карпош Андреј Манолев 

 

Претседавачот отвори расправа. 

 

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

престанок на мандат на член на Советот на Општина Карпош Андреј Манолев и истото го 

стави на гласање. 

 

Претседавачот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за утврдување престанок на мандат на член на 

Советот на Општина Карпош Андреј Манолев. 

 

ТРЕТА ТОЧКА Предлог-Решение за утврдување престанок на функцијата 

претседател на Советот на Општина Карпош 

 

Претседавачот отвори расправа. 

 

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

престанок на функцијата претседател на Советот на Општина Карпош и истото го стави на 

гласање. 

 

Претседавачот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за утврдување престанок на функцијата 

претседател на Советот на Општина Карпош. 

 

ЧЕТВРТА ТОЧКА Предлог-Заклучок за усвојување Извештај на Комисијата за 

прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на 
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Општина Карпош со Предлог за избор на Претседател на Советот на Општина 

Карпош 

 

Претседавачот го повика 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 оваа и наредната точка и да 

го презентира предлогот за избор на Претседател на Советот на Општина Карпош. 

 

Даскаловски истакна дека по овие точки Комисијата со два гласа ЗА и еден глас 

ВОЗДРЖАН му предлага на Советот да ги разгледа и усвои истите.  

 

Даскаловски информира дека за Претседател на Совет на Општина Карпош се предлага да 

биде избран членот на Советот на Општина Карпош, Наташа Пеливанова.  

 

Претседавачот отвори расправа. 

 

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

Извештај на Комисијата за прашања на верификацијата, мандатни прашања, избори и 

именувања на Советот на Општина Карпош со Предлог за избор на Претседател на 

Советот на Општина Карпош и истиот го стави на гласање. 

 

Претседавачот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 6 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување Извештај на Комисијата за 

прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на 

Општина Карпош, со предлог за избор на Претседател на Советот на Општина Карпош. 

 

ПЕТА ТОЧКА Предлог-Решение за избор на Претседател на Советот на Општина 

Карпош 

 

Претседавачот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, го затвори претресот по Предлогот-Решението за избор на 

Претседател на Советот на Општина Карпош и истото го стави на гласање. 

 

Претседавачот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 6 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за избор на Претседател на Советот на Општина 

Карпош. 

 

Претседавачот Зимбаков упати честитки до новоизбраниот Претседател на Советот на 

Општина Карпош, Наташа Пеливанова и ја повика да се обрати на Советот. 
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Новоизбраниот Претседател на Совет на Општина Карпош, Наташа Пеливанова се 

заблагодари на членовите на Советот за укажаната доверба и можност да претседава со 

Советот на Општина Карпош, се обрати до Градоначалникот Стефан Богоев и до 

вработените во општинската администрација и изрази надеж дека во преостанатиот дел од 

мандатот успешно ќе соработуваат како и до сега. На крајот од нејзиното излагање, таа му 

се заблагодари за доскорешниот претседател на Советот Андреј Манолев и му посака 

успех во реализација на новиот ангажман.  

 

По исцрпување на дневниот ред, Претседавачот ја затвори четириесет и деветата седница 

на Советот на Општина Карпош, на ден 4 декември 2020 година во 11.36 часот. 

 

Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

Корегирал: Ивана Ордевска 

 

Број: 09-0000/3 година    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата:00.00.2020 година         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје      Наташа Пеливанова, с.р. 

 


