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ПРЕДЛОГ-ЗАПИСНИК 

од 4та седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 31ви јануари 2022 година 

 

Седницата започна со работа во 10.00 часот. 

 

Седницата на Советот се одржа преку платформата Зум. 

 

 

Врз основа на евиденцијата, на почетокот беше утврдено дека на седницата присуствуваат 

23 членови на Советот, според што Советот може да работи и полноважно да одлучува.  

 

Присутни членови на Советот: Зоран Краљески, Добрила Андоновска, Роберт Вељановски, 

Марјан Стефановски, Адријана Јакимовска Панчевска,  Александар Илиески, Давор Грче, 

Благица Цветановска, Христо Саракинов, Марин Докузовски, Виолета Куновска, Наталија 

Спировска, Јахји Мемедов, Владимир Бислимовски, Александра Антевска, Дејан 

Лазаревски, Гордана Јакимовски Велковска, Мартин Димоски, Бранко Ристов, Ивана 

Стоименовска, Славко Митевски, Невена Георгиевска и Татјана Стојановска. 

 

На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски. 

 

Претседателот извести дека на седницата присуствуваат претставници од стучните служби 

во општината, директорот на ООУ Јан Амос Коменски, в.д. директорот на ЈОУДГ Мајсци 

Цвет и в.д. директорот на ООУ Аврам Писевски. 

 

Претседателот нагласи дека во салата за состаноци и одржување седници на советот во 

просториите на УЗ КЈП и ПБК е поставена опрема преку која заинтересираните граѓани на 

општината можат да ја следат четвртата седница и извести дека општината објавила 

соопштение за истото. 

 

На седницата присуствувале граѓани кои ја следеле седницата преку линкот кај Мартин 

Димоски од Левица. Поради тоа што истите не го најавиле своето присуство и не биле 

пријавени дека ја следат седницата од страна на Мартин Димоски, во Записникот не може 

да се утрди кој ја следел седницата, кој е бројот на граѓаните кои ја следеле и дали истите 

се граѓани на Општина Карпош. 

Претседателот истакна дека комисиите како помошни тела на Советот одржале седници, ги 

разгледале преложените точки од дневниот ред за четвртата седница и нагласи дека во 

текот на седницата претседателите на комисиите ќе го известат Советот за работата на 

истите. 

 

Ристов појасни дека поради неповолната епидемиолошка состојба со Ковид 19 четвртата 

седница која била закажана да се одржи со физичко присуство во Кинотека на РСМ, ќе се 

одржи преку платформата ЗООМ и нагласи дека согласно Урдбата со законска сила, како и 

врз основа на Одлуката донесена од Советот на Општина Карпош, гласањето по дневниот 

ред и по предложените точки ќе се одвива поименично, на начин што претставник од 

стручната служба поименично ќе ги чита имињата на членовите на Советот, по што 

членовите на Советот ќе се изјаснуваат како ќе гласаат: ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДРЖАН. 
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Претседателот Ристов го појасни начинот на работа на седница со упореба на 

комуникациски средства и истакна дека пријавувањето за збор членовите на Советот 

можат да го направат со ставање раче на апликацијата, со кревање рака или со праќање 

порака во чатот на апликацијата. 

 

Од како заврши со појаснувањето на начинот на работата на седница со помош на 

комуникациски средства, претседателот ги извести ченовите на Советот дека Дневниот ред 

ќе претрпи измени од првично испратениот дневен ред по кој работеле комисиите, и ги 

појасни измените: 

 Записникот од 2ра седница нема да биде разгледуван на четвртата седница, од 

причина што не бил изговен 

 На седницата на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, 

избори и именувања, членовите предложиле измени на составот на мешовитите 

комисии кои биле предложени во состав од 2 члена на советот и 3 члена од 

администрација, на начин што комисиите да бидат составени од 3 члена на советот 

и 2 члена од администрација, и појасни дека за таа цел е потребно да се изменат 

Програмата за култура и Програмата за спорт каде е дефиниран составот на 

комисиите. Појасни дека по усвоените измени во програмите, Советот ќе може да 

ги разгледува предметните решенија и заклучи дека дневниот ред ќе биде дополнет 

со 2 нови точки 6та и 7ма. 

 Претседателот го извести Советот дека ја симнува првата точка од Дневниот ред 

која се однесува на усвојување детален урбаниситчки план, при што појасни дека 

причината за тоа е потребата Комисијата за урбанизам да се одржи со физичко 

присуство, со цел членовите на Советот да можат да ги погледнат скиците на 

планот, графичките прилози и целата документација која е содржана од цртежи и 

дека сето тоа нема можност да се реализира преку платформата Зум. Ристов 

појасни дека минатиот состав на Советот на Општина Карпош речиси 2 години 

работел преку платформата Зоом, а Комисијата за урбанизам работела со физичко 

присуство, на отворено. 

 

Своето излагање по измените на предложениеот Дневен ред го приврши и истакна дека 

разгледувањето на Предлог-Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за 

Градска четврт З 09 (опфат помеѓу бул. Партизански одреди, ул. Франклин Рузвелт, 

бул.Митрополит Тедосије Гологанов и бул. 8-ми Септември), Општина Карпош – Скопје 

ќе биде ставено на дневен ред кога за тоа ќе се создадат услови, согласно 

епидемиолошката состојба. 

 

Ристов нагласи дека предложените измени не треба да се гласаат, бидејќи се произлезени 

од работа на Комисии и поради неповолната епидемиолошка состојба со Ковид 19 и истите 

имаат оправданост и се образложени. 

  
Претседателот отвори расправа по изменетиот Деневен ред за работа на четвртата Седница 

на Советот на Општина Карпош. 
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Татјана Стојановска се јави за збор, со предлог да се овозможи пренос во живо на 

седницата, при што ги прозва советничките групи на ВМРО ДПМНЕ и Левцица, 

посочувајќи дека истите биле најгласни во заложбите за пренесување на седниците во 

живо. 

 

Претседателот Ристов одговори на предлогот и констатациите на Стојановска и истакна 

дека во случај со приклучување на граѓани на Зум седницата ќе се поремети редот во 

работењето, од причина што секој учесник влезен во „собата“ ги има истите технички 

можности, да се вклучи за збор во секое време, потоа почоси дека екранот на кој се 

прикажани учесниците е поделен во неколку дела, истакна дека во моментот додека говори 

има околу 40 учесници и дека сите присутни не се гледаат на еден екран и дека поради 

сите наведени аргументи а со цел обезбедување нормален работен тек, нема да се 

овозможи присуство на граѓаните во Зум собата на која се одвива седницата. Нагласи дека 

на граѓаните им е обезбеден простор за следење на седницата во просториите на У.З.КЈП и 

У.З.ПБК во Козле, согласно протоколите на Ковид 19. Ристов укажа на фактот дека 4тата 

седница била закажана да се одржи со физичко присуство, дека во деновите пред 

орджувањето на седницата е золемена бројката на позитивни случаи во државата и во 

општината, поради што начинот на одржување на седницата е променет и истата се 

реализира преку платформата Зум. 

 

За збор се јави Мартин Димовски и истакна дека во име на советничките групи на Левица, 

Сдсм и коалицијата, Вмро Дпмне и колаицијата, Гром и Независни за Карпош, а на барање 

на жителите на Нерези, постави советничко прашање Зошто општината не постапува по 

забраните за градба и издадените решенија за отстранување на нелегално изградени 

објекти и дали непостапувањето по истите ги става во иста положба сите субјекти во 

општината па да секој има право да гради било каде и било што? 

 

ЗАБЕЛЕШКА НА ЗАПИСНИКОТ ДОСТАВЕНА ОД СОВЕТНИЧКАТА ГРУПА НА 

ГРОМ 

Забелешка на Зaписникот достави советничката група на ГРОМ, членовите на 

Советот Добрила Андоновска и Зоран Краљевски: 

Советничката група на ГРОМ се оградува од советничкото прашање поставено од 

Мартин Димоски на четвртата седница на Советот на Општина Карпош, поради 

следните причини: 

Советничката група на ГРОМ не беше поканета – известена за одржување на 

координативен состанок, ниту за одржување на средба со граѓаните. Покрај тоа, 

советничката група на ГРОМ не беше известена за ставовите на останатите 

советнички групи по одржаниот координативен состанок, како што не беше 

известена од средбата со граѓаните и пред се, советничката група на ГРОМ не беше 

известена ниту консултирана за поставување советничкото прашање, а членот на 

Советот Мартин Димоски на четвртата седница на Советот на Општина Карпош 

лажно се представи и посочи дека советничкото прашање го поставува и во името на 

советничката група на ГРОМ.  

Советничката група на ГРОМ се оградува од изјави на било кои советнички групи 

или советници за прашања за кои како советници на ГРОМ не се консултирани и 

известени. 
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ЗАКЛУЧОК:  

Прашањето на Мартин Димоски, како извадок од Записник: За збор се јави Мартин 

Димовски и истакна дека во име на советничките групи на Сдсм и коалицијата, Вмро 

Дпмне и коалицијата, Левица и Независни за Карпош, а на барање на жителите на 

Нерези, постави советничко прашање Зошто општината не постапува по забраните за 

градба и издадените решенија за отстранување на нелегално изградени објекти и 

дали непостапувањето по истите ги става во иста положба сите субјекти во 

општината, па да секој има право да гради било каде и било што? 

 

 

За збор се јави Невена Георгиевска со советничко прашање упатено до правниот сектор на 

Општина Карпош со барање писмено да и бидат доставени сите податоци за процесите кои 

се водат против општината, поради одлуки за укинување на ДУП-овите од Уставен суд. 

Георгиевска истакна дека не добила одговор од претседателот Ристов во однос на 

непоставување на точка на денвен ред во однос на предлогот на Независни за Карпош, за 

следење на работата на Полициската станица Карпош. Истакна дека имала намера да ја 

постави на дневен ред на 4тата седница, нагласи дека во текот на вчерашниот ден 

остварила средба со командирот на ПС Карпош и дека ќе почека Годишниот извештај на 

ПС Карпош да пристигне во општината, по што ќе ја постави точката на седница. 

 

За збор се јави Виолета Куновска и истакна дека во име на советничката група на СДСМ и 

коалицијата доставува предлог за 2 сообраќајни решенија во Карпош 4. Појасни дека се 

работи за барање Градоначалникот на Општина Карпош да се обрати до Град Скопје со: 

 барање да се постави светлосен уред за регулирање на сообраќајот на пешачкиот 

премин на улица Партизански одреди бр.80 (пред трговскиот центар Антико), во 

согласност со Законот за безбедност во сообраќајот.    

 Барање за поместување на автобуската постојка на улица Љубљанска која во овој 

момент е лоцирана непосредно до пешачки премин  

Куновска истакна дека барањата произлегуваат од многубројните сообраќајни нереќи со 

смтрни последици на пошачкиот премин, за што целата јавност е сведок и истакна дека 

бара да се дополни дневниот ред со посочената одлука. 

 

За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски и даде забалешка 

дека на Дневен ред не е поставена точка Советнички прашања, а членовите на Советот 

започнале со поставување советнички прашања, при што појасни дека доколку на дневен 

ред е предвидена точка советнички прашања, Советот не може да работи по останатите 

точки од Дневниот ред, до исцрпување на точката Советнички прашања и нагласи дека 

точката советнички прашања се поставува како прва точка на дневен ред. Градоначалникот 

истакна дека не го спори правото на членовите на Советот да поставуваат советнички 

прашања, но во исто време го замоли претседателот да го регулира ова прашање на начин 

кој предходно го укажа. Јакимовски истакна дека начинот на кој членовите поставуваат 

советнички прашања и даваат предлози во исто време, се нарушува редот на работењето на 
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Советот. Со цел воведување ред во работењето на седницата, Градоначалникот предложи 

во дневниот ред да се додаде прва точка Советнички прашања и појасни дека по истата 

сите членови на Советот ќе имаат можност да ги постават советничките прашања кои ги 

имаат. Јакимовски појасни дека по исцрпување на точката Советнички прашања, додека 

расправата по дневниот ред е се уште отворена, членовите на Советот ќе имаат можност да 

поставуваат предлози и дополнувања на Дневниот ред. 

 

Претседателот истакна дека ќе го постави предлогот на Градоначалникот за дополнување 

на Дневниот ред со точка 1-Советнички прашања, после гласање по предлогот за 

дополнување на дневниот ред доставен од Виолета Куновска.  

 

Татјана Стојановска се јави за збор со реплика и појасни дека нејзиното барање за 

реализирање на пренос на седницата во живо не се однесува на додавање граѓани во собата 

Зум, туку на реализирање лајв стримиг – пренос на седницата во живо на инетрнет канал 

на кој граѓаните ќе имаат можност да ја следат седницата во живо. 

 

Претседателот упати замолница до Куновска, да го исрати во порака насловот на предлог 

Одлуката.  

 

Куновска истакна дека пред почетокот на седницата ја испратила предложената одлука до 

сите членови на Советот на нивните емаил адреси. 

 

За збор се јави Роберт Вељановски процедурално и истакна дека во име на советничката 

група на ВМРО ДПМНЕ и нивните пред изборни и пост изборни заложби за следење на 

седниците во живо, неговата советничка група нема никаков проблем 4тата седница да 

биде пренесувана во живо преку лајв стриминг. 

 

Претседателот Ристов упати забелешка до Вељановски и замолница до сите членови на 

советот, во иднина да не бараат процедурално обраќање, кога обраќањето не е 

процедурално и не се однесува на конкретна точка на кое е упатено. Пред се, појасни дека 

предлогот се уште не е ставен на усвојување. 

 

За збор се јави Невена Георгиевска со предлог за дополнување на Дневниот ред со точка со 

која ќе се даде согласност за пренесување во живо (лајв стриминг) на 4тата седница и сите 

останати седници на Советот и побара точката да биде поставена како точка број 1 на 

дневниот ред. 

 

Претседателот Ристов укажа дека предлогот на Георгиевска не може да биде прифатен, од 

причина што општината е десеткувана поради Ковид пандемијата и истакна дека во 

моментот на одржувањето на седницата нема присутни од ИТ секторот кои би можеле да 

го реализираат преносот во живо. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор по предложениот Дневен ред за работа на 4тата 

седница на Советот на Општина Карпош, претседателот на гласање го стави 

 

ПРВИОТ ПРЕДЛОГ доставен од членот на Советот Виолета Куновска – Предлог-
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Одлука за давање согласност за овластување на Градоначалникот на Општина 

Карпош да се обрати писмено до Град Скопје и Министерство  за внатрешни работи 

за поставување на светлосен уред за регулирање на сообраќајот на пешачки премин 

на улица Партизански одреди бр.80 пред ТЦ Антико, во согласност со Законот за 

безбедност во сообраќајот и поместување на автобуската постојка на улица 

Љубљанска, како последна на двениот ред 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

1. ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА 12. ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

2. ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА 13.НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

3. РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 14. ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

4. МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 15. ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ 
коал.) 

ЗА 

5. АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА 16. АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

6. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 17. ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

7. ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА 18. МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

8. БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО 

коал.) 
ЗА 19. БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

9. ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА 20. ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

10. МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 21. СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

11.ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 22. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  23. ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

По спроведеното гласањето, беше констатирано дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоен предлогот за дополнување на Дневниот ред со Предлог-

Одлуката за давање согласност за овластување на Градоначалникот на Општина Карпош 

да се обрати писмено до Град Скопје и Министерство  за внатрешни работи за поставување 

на светлосен уред за регулирање на сообраќајот на пешачки премин на улица Партизански 

одреди бр.80 пред ТЦ Антико, во согласност со Законот за безбедност во сообраќајот и 

поместување на автобуската постојка на улица Љубљанска, како последна на двениот ред. 

 

Претседателот повторно ги замоли членовите на Советот камерите да бидат постојано 

вклучени. 

 

Претседателот на Советот го стави предлогот на Градоначалникот за дополнување на 

предложениот Дневен ред со прва точка – Советнички прашања и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА  ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА  ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА  ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

 АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА  АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

 АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА  ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

 ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА  МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

 БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА  БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

 ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА  ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

 МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА  СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА  НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

По спроведеното гласањето, беше констатирано дека со 23 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоен предлогот даден од Градоначалникот за дополнување на 

Дневниот ред со Точка 1 Советнички прашања. 

  

ТРЕТ ПРЕДЛОГ доставен од членот на Советот Татјана Стојановска и Невена 

Георгиевска – Предлог-Одлуката за давање согласност за пренесување во живо на 

четвртата и сите наредни седниците на Советот на Општина Карпош кои се 

реализираат со помош на средсва за електронска комуникација, на Фејсбук и/или 

Јутјуб каналите на Општина Карпош 

Престедалот Ристов се обрати кон Невена Георгиевска и уште еднаш укажа на 

недостатокот на вработените од ИТ секоторот поради Ковид и истакна дека за предметната 

седница не постои можност истата да се пренесува во живо, а со доставениот предлог 

Георгиевска и Стојановска сакаат да создадат впечаток дека претседателот е против 

преноси на седниците во живо и ги повтори заложбите на сите чинители на Советот 

седниците да се пренесуваат во живо.  

Невена Георгирвска го преиначи предлогот и истакна дека предлага одлука за давање 

согласност за пренесување во живо на седниците на Советот на Општина Карпош кои се 

реализираат со помош на средсва за електронска комуникација, на Фејсбук и/или Јутјуб 

каналите на Општина Карпош, почнувајќи од наредната 5та седница на Советот на 

Општина Карпош. 

Процедурално, во однос на предлогот се јави за збор Адријана Јакимовска Панчевска 

истакна дека на некои од предходните седници советот едногласно усвои одлука 

седниците на Советот да се пренесуваат во живо. Посочи дека од страна на стручните 

служби било појаснето дека се обезбедуваат услови за преноси на седниците во живо и 

постави прашање зошто е потребно на секоја наредна седница истата точка да се гласа. 
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За збор се јави Добрила Андоновска и побара од стручните служби да дадат појаснување 

дали се спремни во случај на учество 100тина ученици (советници, администрација и 

граѓани) од технички аспект да ги следат ефикасно и да ги реализираат седниците. 

Андоновска посочи дека е донесена одлука за преноси на седниците со физичко присуство, 

во живо, по обезбедување опрема за таа цел. 

 

Претседателот и одговори на Андоновска дека истото прашање го поставил до службите, 

по што добил одговор дека тие не се спремни за реализирање на седниците со дозволување 

пристап во зум собата на сите заинтересирани граѓани. 

 

Ристов истакна дека Секретарот на Општина Карпош најавил дека процедурата за 

набавување опрема за преноси во живо е во тек и дека во скоро време ќе биде пуштен 

огласот за набавка на опрема. 

 

За збор се јави Невена Георгиевска во својство на предлагач на одлуката со појаснување 

дека нејзиниот предлог не се однесува на приклучување на граѓани на линкот каде сите би 

имале можност да коментираат и истакна дека предлогот се однесува на лајв стриминг, 

поточно реализација на пренос во живо на одреден медиум (фејс бук или ју тјуб канал на 

Општина Карпош) и посочи дека медиумот ќе го одреди стручната служба, која технички 

ќе ги одреди подесувањата пред почетокот на седниците. 

 

Зоран Краљевски се јави за збор со забелешка упатена до Георгиевска и Стојановска и 

истакна дека се изминати 45 минути од почетокот на седницата, а Советот се уште нема 

усвоено дневен ред за работа. Посочи дека е неоспорен фактот дека сите чинители во 

Советот на општината се согласни и се со заложби седниците да се пренесуваат во живо и 

заклучи дека предлозите кои секоја седница ги доставуваат членовите на Незавнисни за 

Карпош оставаат впечаток дека истите имаат за цел Советот да работи непродуктивно и со 

одолговлекување. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор, претседателот го стави на гласање предлогот на 

Невена Георгиевска и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето.  

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

1. ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ПРОТ 12. ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

2. ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ПРОТ 13.НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

3. РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 14. ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

4. МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 15. ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ 

коал.) 
ЗА 

5. АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА 16. АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

6. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 17. ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 
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7. ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА 18. МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

8. БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО 

коал.) 
ЗА 19. БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

9. ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА 20. ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

10. МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 21. СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

11.ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 22. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  23. ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

По спроведеното гласањето, беше констатирано дека со 21 гласови ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоен третиот предлог за дополнување на Дневниот ред со Предлог-

Одлука за давање согласност за пренесување во живо на седниците на Советот на Општина 

Карпош кои се реализираат со помош на средсва за електронска комуникација, на Фејсбук 

и/или Јутјуб каналите на Општина Карпош, како 30та точка од предложениот Дневен ред. 

По исцрпување на расправата по предложениот Дневен ред, претседателот го стави на 

усвојување дополнетиот и изменет предлог-Дневен ред за работа на четвртата седница на 

Советот на Општина Карпош: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

- Усвојување на Записник од трета седница на Советот на Општина Карпош 

 

1. Советнички прашања 

2. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталиот извештај за извршување на Буџетот 

на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2021 до 

31.12.2021 година; 

3. Предлог-Одлука за отпис на основни средства за 2021 година  

4. Предлог-Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување и Просторна единица 

за заштита и спасување на Оштина Карпош   

5. Предлог-Одлука за давање согласност за утврдување како приоритетна инвестиција 

под-проектот „Реконструкција на линиски објект – реконструкција на улица „Бледски 

Договор“ Општина Карпош, Скопје, изработен од  Прима Инженеринг ДОО Скопје  

6. Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Договор за соработка за 

поддршка на Проектот „Инклузија на деца Роми во јавните општински установи-детски 

градинки“ во Република Северна Македонија за календарска 2022 година 

7. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Карпош во областа на културата за 2022 година  

8. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година  

9. Предлог-Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина 

Карпош за формирање на Комисијата за  доделување на еднократна парична помош во областа на 

детска, социјална и здравствена заштита за 2022 година 

10. Предлог-Одлука за прецизирање на Одлуката за одобрување на средства на лица со 

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

11. Предлог-Одлука за објавување на оглас за доделување на 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 2022 година 

12. Предлог-Решение за номинирање/верификација на членови во Комисија за 

активности на Општина Карпош од областа на образованието за 2022 година  

13. Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за Финансиска 

поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година  

14. Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување 

стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на територија 

на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година  

15. Предлог-Решение за именување - верификација на членови од редот на Советот на Општина 

Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска поддршка за спорт 

и рекреација за 2022 година  

16. Предлог-Решение за именување - верификација на членови од редот на Советот на Општина 

Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска поддршка за 

културни активности за 2022 година 

17. Предлог-Одлука одобрување финансиски средства за реализација на проект од 

областа на Културата на „МКУД Цветан Димов”  

18. Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на оглас за доделување на 

финансиска поддршка за проекти од културата за физички и правни лица од 

подрачјето на Општина Карпош за 2022 година 

19. Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за закуп на 

деловен простор во М.З.Влае,  

20. Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за согласност за времено 

отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец 

Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ 

бр.153,  

21. Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за закуп на 

деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 ,Општина Карпош-Скопје  

22. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната 

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

23. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор на 

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

24. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во училишниот одбор на 

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

25. Предлог-Одлука за прифаќање на донација бесплатен производ од АЛКАЛОИД АД 

Скопје  

26. Предлог-одлука за прифаќање донација од Индивиа 

27. Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на приватната установа за деца-

градинка ПИКОЛИНИ Скопје – (пречистен текст)  
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28. Предлог-Решение за давање согласност на сатутот на приватната установа за деца-детска 

градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ –Скопје 

29. Предлог-Одлука за овластување на Градоначалникот на Општина Карпош за 

доставување барања до Министерство за внатрешни работи и до Град Скопје за нови 

сообраќајни решенија во У.З.Карпош 4, Општина Карпош Скопје 

30. Предлог-Одлука за давање согласност за пренесување во живо на седниците на Советот 

на Општина Карпош кои се реализираат со помош на средсва за електронска 

комуникација, на Фејсбук и/или Јутјуб каналите на Општина Карпош 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

1. ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА 12. ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

2. ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ВОЗДР 13.НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

3. РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 14. ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

4. МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 15. ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ 
коал.) 

ЗА 

5. АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА 16. АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

6. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 17. ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

7. ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА 18. МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

8. БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО 

коал.) 
ЗА 19. БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

9. ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА 20. ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

10. МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 21. СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

11.ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 22. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  23. ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоен Дневниот ред за работа на четвртата седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

Претседателот посочи дека Записникот од втората седница не е изготвен поради што ќе се 

најде на разгледување и усвојување на наредната четврта седница на Советот на Општина 

Карпош, по што отвори расправа по Записникот од 3тата седница. 

 

За збор се јави Татјана Стојановска и истакна дека ќе гласа воздржано по записникот, од 

причина што службата изготвила записник од десетици реченици со „рекла казала“ од 

одредени говорници, додека записите од други горовници биле ставени во една реченица, 

според нејзе како на кого му одговара да интерпретира. Смета дека записникот содржи 

небитни работи поради што ќе биде воздржана. 

 

Претседателот упати констатација до Стојановска дека наместо да достави забелешки по 
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предложениот записник, за што стручната служба оставила простор, Стојановска нема да 

дава забелешки, туку ќе гласа воздржано. 

 

УКАЖУВАЊЕ ОД ИВАНА ОРДЕВСКА ВО СВОЈСТВО НА ИЗГОТВУВАЧ НА 

ЗАПИСНИКОТ ОД 3ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ПО 

ДОБИЕНАТА ЗАБЕЛЕШКА ОД СТОЈАНОВСКА: 

 

Записниците (од одржани седници и од одржани комисии) се изготвуваат врз основа на 

видео и/или аудио запис од одржаните седници на комисиите и на Советот на Општина 

Карпош. 

При изготвување на Записнииците, стручната служба ги внесува записите од 

говорниците кои се јавиле за збор и говореле од говорница. Записите на говорниците се 

пренесени изворно, точно онака како што биле кажани, без додавање, одземање или 

додавање коментари кои не биле изречени од страна на говорниците. По изготвување на 

Предлог-Записниците, стручната служба ги испраќа до членовите на Советот и остава 

простор истите да дадат писмени забелешки, (нешто за што нема законска обврска) со 

цел записниците во целост да бидат потврдени од членовите на Советот. 

Класификациите „рекла казала“ укажуваат на непознавање на прописите кои се 

однесуваат на работата на членовите на Советот. Стучната служба умножи доволен 

број примероци од Законот за локалната самоуправа, Законот за Градот Скопје, 

Статуту на Општина Карпош и Деловникот за работа на Советот и истите ги подели 

на сите членови на советот пред оржувањето на конститутивната седница на Советот 

на Општина Карпош. Дополнително, стручната служба им укажа на сите членови на 

Советот дека стои на располагање за консултации, појасувања, давање стручна помош и 

стои на таа обврска, што во повеќе наврати е покажано и за што постојат писмени 

докази. 

 

До стучната служба во неколку наврати биле доставени писмени Забелешки на одреден 

Записник и сите без исклучок всушност биле менување на веќе кажаното од страна на 

член на Советот, а формално правно не биле забелешки на начинот на запишување на 

дискусиите кои биле изречени од говорница. 

 

Стручната служба не ги прифаќа и нема да ги прифати неоснованите класификации и 

никогаш нема да го коментира начинот на гласање на членовите на Советот. 

Стручната служба е одговорна за организирање и поддршка на работата на Советот и 

како и досега ќе остане доследна на своите определби да ги почитува позитивните 

законски прописи и поздаконските акти кои се однесуваат на работата на Одделението 

за поддршка и организацијана работата на Советот. 

  

За збор се јави Добрила Андоновска со реплика до Татјана Стојановска и истакна дека 

Записникот се доставува на време и сите примедби по истиот треба да се достават во 

писмена форма, врз основа на што Записникот ќе биде преработен. Андоновска укажа и на 

можноста која ја имаат членовите на Советот, доколку сакаат одредено искажано мислење 
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да биде изворно пренесено во Записникот, да побараат истото да биде влезено во 

Записник. 

  

Бидејќи никој друг не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата и на гласање го 

стави Записникот од 3тата седница на Советот на Општина Карпош. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

1. ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА 12. ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

2. ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА 13.НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

3. РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 14. ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

4. МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 15. ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ 

коал.) 
ЗА 

5. АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА 16. АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

6. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА 17. ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

7. ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА 18. МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

8. БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО 

коал.) 
ЗА 19. БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

9. ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА 20. ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

10. МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 21. СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

11.ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 22. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

  23. ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 2 

гласа ВОЗДРЖАН е усвоен Записникот од 3тата седница на Советот на Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 1 Советнички прашања 

 

Претседателот отвори расправа и истакна дека советничките прашања кои беа поставени 

на почетокот на седницата се евидентирани и членовите на Советот немаат потреба 

повторно да ги поставуваат, по што отвори расправа и праша дали некој сака за земе збор 

со советничко прашање. 

 

Татјана Стојановска постави прашање до Секторот за финансиски прашања до каде е 

постапката за набавка на опрема за преноси на седниците во живо, и посочи дека бара да ја 

добие информацијата до крајот на седницата. 

 

Татјана Стојановска постави уште едно советничко прашање до правната служба што се 

случува со автентичното толкување упатено до Собранието на РСМ во однос на мандатот 

за членот на Советот Димитар Оровчанец, дали е пристигнат одговор и што општината 

планира да превземе доколку не добие одговор од Собрание. 

 

Ивана Ордевска се јави за збор во однос на првото прашање во врска со набавката на 
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опремата и посочи дека постапката е во тек, за што ќе побара дополнителен одговор од 

Секторот за јавни набавки и одговорот ќе го достави во писмена форма со сите членови на 

Советот на емаил адреси. 

 

Ивана Ордевска даде одговор и на прашањето во врска со барањето автентичко толкување 

доставено до Собранието на РСМ, при што истакна дека во општина Карпош е доставен 

одговор на барањето од страна на Собранието на РСМ и дека истиот ќе биде доставен до 

сите членови на Советот на емаил. 

 

Ордевска одговори на советничкото прашање поставени од Мартин Димовски дека 

одговор ќе побара од стручната служба и дека истиот ќе биде проследен до членовите на 

Советот на емаил. 

 

Во однос на прашањето доставено од Невена Георгиевска, Ордевска истакна дека 

прашањето ќе биде проследено во службата и по добивање на одговорот, истиот ќе биде 

препратен до членовите на Советот на емаил. 

 

За збор, со одговор на Советничко прашање поставено од Мартин Димоски се јави 

Градоначалникот на Општина Карпош, и во однос на нелегално изградените објекти 

посочи дека Димовски ја посочува урбаната заедница Нерези, особено во делот на средно 

Нерези и нагласи дека во тој дел речиси и да не постои објект кој е легализиран, или не бил 

третиран со Законот за легализација на бесправно изградени објекти. Прашањето на 

дивоградби на територијата на Општина Карпош не е алармантно, како што е случај со 

некои други општини, додаде Јакимовски и посочи еден дел од Средно Нерези каде 

Општина Карпош нема донесено детален урбанистички план. Јакимовски истакна дека во 

сите останати делови на општината се донесени урбанистички планови, врз основа на што 

општината ја има состојбата под контрола. Јакимовски нагласи дека поништувањето на 

деталните урбаниситички планови и не усвојувањето на нови урбанистички планови 

создава проблеми кои продуцираат појава на нови дивоградби. Јакимовски посочи дека 

градежниот инспектор кој оптшината го имала, поради задравствени причини е преместен 

на друго работно место, вработениот кој бил асистент на овластениот градежен инспектор 

поседувал диплома за завршена виша градежба школа и истакна дека овластен градежен 

инспектор треба да има звање диломиран градежен инженер. Дипломирал минатата година 

и истакна дека законот предвидува 1 година работно искуство по дипломирањето, како 

основ истиот да се стекне со звање овластен градежен инспектор. Јакимовски појасни дека 

тоа е причината зошто општината нема овластен градежен инспектор. Истакна дека во 

Секторот за инспекторат постои Одделение за градежна инспекција која врши мониторинг 

на градби, но воедно не може да постапува. Јакимовски посочи дека од страна на Општина 

Карпош е побарано од повеќе општини да отстапат примвремено градежен инспектор, но 

дека ниту една од посочените општини не прифатила да отстапи градежен инспектор, од 

причина што за иста плата, испекторот треба да работи во 2 општини, за иста плата, со 

половина работно време во едната, а половина работно време во другата општина. 

Градоначалникот истакна дека дал предлог службите од инспекотар во општина Карпош 

да ги подговтвуваат сите потребни документи, а инспекторот кој би дошол привремено во 
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Општина Карпош само да ги потпишува актите и посочи дека и тој предлог не бил 

прифатен. Јакимовски заклучи дека општината ќе биде без градежен инспектор уште 5 

месеци, до крајот на месец мај 2022 година. На крајот од своето излагање Грдаоначланикот 

истакна дека прашањето на дивоградбите е под контрола на Секторот инспекторат. 

 

Татјана Стојановска истакна дека во мандатот на минатиот градоначалник Општината 

Аеродром отстапила на половина работно време градежен инспектор, кој постапувал на 

територијата на Општина Карпош, истакна дека не се согласува со опцијата општината до 

мај 2022 година да биде без градежен инспекотор и нагласи дека е потребно општината да 

изнајде решение. Стојановска се осврна на издадените решенија за уривање на бесправно 

изградени објекти и нагласи дека општината не постапува по нив и дека дивоградбите 

растат од ден во ден. Посочи дека во случаи кога има решение од градежен инспектор, 

постојат служби кои треба да постапуваат по истите. Стојановска нагласи дека не знае како 

е регулирана таа проблематика. Нагласи дека во делови од општината каде нема детален 

урбанистички план постои големо незаконие. Во однос на вработување градежен 

инспектор праша дали општината објавила оглас и никој не се јавува или не се објавува 

оглас од причина што се чека на вработување на конкретен човек. 

 

Градоначалникот се јави за збор со одговор на советничкото прашање на Стојановска и 

посочи дека по прием на градежен инспектор во општина, тој една година не може и не 

смее да работи како испектор и дека истиот работи под менстортсво, а дека по една година 

менторство има право да добие лиценца согласно закон. Градоначалникот преку пример го 

појасни својот одговор нагласувајќи дека во хипотетичен случај општината веднаш да 

прими градежен инспектор, истиот ќе биде оперативен во февруари 2023 година. 

Јакимовски упати аплел до членовите на Советот доколку познаваат градежен инспектор 

да го контактираат со прашање дали сака да работи во општина Карпош и дека тој лично 

веднаш ќе го контактира, со цел регулирање на работен однос. Истакна дека контактирал 

со инспектори од повеќе општини во државата, при што ги наведе истите и кажа дека сите 

одбиваат да прифатат ангажман во Општина Карпош. 

 

Во однос на непостапувањето по решенијата за отстранување, Јакомовски истакна дека 

контролата, носењето решенија за отстранување и спроведувањето решенија за 

отстранување на бесправно изградениот објект се врши под стручен надзор на овластениот 

градежен инспекор. 

 

Татјана Стојановска без да побара збор, зема збор, по што доби усмена опомена од 

претседателот на Советот, поради што нејзиното обраќање не е ставено во записник. 

   

Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот констатираше дека расправата по 

советнички прашања е исцрпена. 

 

Претседателот го повика членот на Советот Славко Митевски, во својство на претседател 

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

 

Митевски го извести Советот за работата на комисијата, за начинот на гласање по точките 

кои ги истата ги разгледувала и истакна дека комисијата констатирала дека сите 
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предложени акти се во согласост со позитивните законски прописи, врз основа на што 

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

 

ТОЧКА 2 Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталиот извештај за извршување 

на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

1.1.2021 до 31.12.2021 година 

 

Претседателот го повика членот на Советот Адријана Јакимовска Панчевска во својство на 

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

за работата на комисијата, интегрално за точките кои истата ги разгледувала 

 

Панчевска извести за работата на третата одржана седница, посочи дека комисијата ги 

разгледала предложените точки, истите биле појаснети од страна на претставници од 

стучната служба, членовите воделе расправа по што ги поддржала предложените акти, врз 

основа на што му предлага на Советот да ги разгледа и усвои истите. 

 

Претседтелот отвори расправа. 

 

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

за усвојување на Кварталиот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 

извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2021 до 31.12.2021 година, истиот го 

стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ВОЗДР 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 8 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Кварталиот извештај за 
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извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за 

квартал од 1.1.2021 до 31.12.2021 година. 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за отпис на основни средства за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

отпис на основни средства за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ВОЗДР 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 9 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за отпис на основни средства за 2021 година. 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за формирање на Штаб за заштита и спасување и 

Просторна единица за заштита и спасување на Оштина Карпош   
  

Претседателот отвори расправа. 

 

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

формирање на Штаб за заштита и спасување и Просторна единица за заштита и спасување 

на Оштина Карпош, истата ја стави на гласање и ја замоли стучната служба да го спроведе 

гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 
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РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлуката за формирање на Штаб за заштита и спасување и 

Просторна единица за заштита и спасување на Оштина Карпош.   

  

ТОЧКА 5 Предлог-Одлука за давање согласност за утврдување како приоритетна 

инвестиција под-проектот „Реконструкција на линиски објект – реконструкција на 

улица „Бледски Договор“ Општина Карпош, Скопје, изработен од  Прима 

Инженеринг ДОО Скопје  

  

Претседателот го повика членот на Советот Марјан Стефановски во својство на 

претседател на Комисијата за комунални работи и сообраќај да го извести Советот за 

работата на комисијата по точката.  

 

Стефановски извести дека на одржаната седница, комисијата водела плодна дискусија, на 

прашање дали ќе се проширува улицата добиле одговор од службата дека истата нема да се 

проширува, туку дека ќе се менува асфалт и рабници, по што комисијата предочила дека 

постои потреба улицата да биде проширена на влезот и излезот од истата и да се постават 

нови уреди за сигнализација. Стефановски посочи дека комисијата ја поддржала 

предметната одлука, врз основа на што му предлага на Советот да ја разгледа и усвои 

истата. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Славко Митевски и посочи дека еден од поголемите проблеми е влезот во 

Поликлиниката Букурешт и при тоа посочи дека проблем се создава и на спојот – влезот од 

двете страни на улицата Бледски договор (булевар Илинден и булевар Партизански 

одреди). Посочи дека советничката група на Левица ќе ја поддржи одлуката и истакна дека 

набрзо ќе се изнајде решение за решавање на проблемите кои ги посочи.  
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За збор се јави Татјана Стојановска со барање појаснување дали ќе се прави 

реконструкција само на коловозот или и на тротоарите, по што доби појаснување од 

Митевски дека е предвидена реконструкција на коловозот и на тротоарите. 

 

За збор се јави Адријана Јакомовска Панчевска и истакна дека советничката група на 

ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе ја поддржи предложената одлука, истакна дека 

реконструкцијата е неопходна поради болничкиот комплекс кој таму се наоѓа (болници и 

поликлиника) и нагласи дека пробемот со предметната улица ќе биде решен краткорочно, 

по што нагласи дека ставот на нејзината советничка група е дека општинските служби 

требале навремено да  предвидат во прокетната докумнетација покрај реконструкцијата и 

проширување на улицата. 

 

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

Одлуката за давање согласност за утврдување како приоритетна инвестиција под-проектот 

„Реконструкција на линиски објект – реконструкција на улица „Бледски Договор“ 

Општина Карпош, Скопје, изработен од  Прима Инженеринг ДОО Скопје, и истата ја стави 

на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за давање согласност за утврдување како приоритетна 

инвестиција под-проектот „Реконструкција на линиски објект – реконструкција на улица 

„Бледски Договор“ Општина Карпош, Скопје, изработен од  Прима Инженеринг ДОО 

Скопје.  

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Договор за соработка 

за поддршка на Проектот „Инклузија на деца Роми во јавните општински установи-

детски градинки“ во Република Северна Македонија за календарска 2022 година 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 
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Претседателот го повика членот на Советот Роберт Вељановски во својство на претседател 

на Комисијата за јавни дејнсоти да го извести Советот за работата на комисијата, 

интегрално за сите точки кои истата ги разгледувала. 

 

Вељановски појасни дека за точките број 7, број 8 и број 9 од предложениот дневен ред 

кои се однесуваат на именување членови во одбори, комисијата не завземала став од 

причина што од установите не доставиле кратки биографии за предложените членови. 

Вељановски истакна дека дополнително се доставни биографиите и истите се доставени до 

членовите на советот.  

Вељановски појасни за работата на комисиите во однос на двете точки кои се однесуваат 

на давање согласност на статути на приватни градинки и на двете точки кои се однесуваат 

на прифаќање донации од Алкалоид и Индивиа. 

На крајот од своето обраќање Вељановски извести дека на одржаната седница, комисијата 

водела плодна дискусија и ги поддржала сите предложени акти, врз основа на што му 

предлага на Советот да ги разгледа и усвои истите. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

давање согласност за потпишување Договор за соработка за поддршка на Проектот „Инклузија 

на деца Роми во јавните општински установи-детски градинки“ во Република Северна 

Македонија за календарска 2022 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за давање согласност за потпишување Договор за 

соработка за поддршка на Проектот „Инклузија на деца Роми во јавните општински установи-

детски градинки“ во Република Северна Македонија за календарска 2022 година. 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2022 година  

 

Претседателот го повика членот на Советот Христо Саракинов во својство на претседател 

на Комисијата за култура да го извести Советот за ставот на комисијата. 

Саракинов извести за работата на комисијата, посочи дека со измената на предметната 

програма се предвидува изменување на првичниот предложен сооднос на членови во 

комисијата, на начин што мешовитата комисијата да биде составена од 3 членови на 

Советот на Општина Карпош и два членови од општинската дминистрација. Саракинов му 

предложи на советот да ги разгледа и усвои предложените акти. 

 

Саракинов го заврши своето излагање со пренесување на заклучоци од комисијата дека на 

крајот од секоја седница на комисијата треба да се предвиди точка советнички прашања и 

предлог членот на Советот од коалицијата на СДСМ Гордана Ивановски Велковска да 

биде именувана за член во Комисијата за култура. 

 

Претседателот упати повторна опомена до членовите на Советот да работат со вклучени 

камери. 

 

Претседателот го повика членот на Советот Александра Антевска, во својство на 

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

именувања да го извести советот за работата на комисијата. 

 

Антевска извести за работата на комисијата, посочи дека од установите не биле доставени 

кратки биогарфии на предложените членови во одборите, поради што комисијата пред 

четвртата седница повторно се состанала и не донела став, поради што истакна дека во 

текот на 4тата седница ќе побараат куса пауза за додефинирање на предлозите. Антевска 

истакна дека останатите точки кои ги разгледувала комисијата биле поддржани и му 

предложи на Советот да ги разгледа и усвои истите. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Татјана Стојановска и почна излагање по точка од дневен ред по која не е 

отворена расправа, поради што и беше одземено правото на збор, согласно Деловникот за 

работа на Советот. Претседателот и укажа на Стојановска да побара збор по точката по 

која сака да дискутира, кога за истата ќе се отвори расправа. 

  

Бидејќи никој друг не се јави за збор, претседателот ја затвори расправата по Предлог-

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 

Карпош во областа на културата за 2022 година, истата ја стави на гласање и ја замоли 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 
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стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  

(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2022 година.  

 

ТОЧКА 8 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година  

 

Претседателот го повика членот на Советот Славко Митевски, во својство на претседавач 

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

 

Митевски извести за работата на комисијата, истакна дека по одредени точки кои биле 

поврзани со работата на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, 

избори и именувања комисијата не можела да завземе став. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави раководителот на Одделението за култура и спорт Патрик Поповски и 

појасни дека во вториот дел од програмата е направен технички пропуст и ја замоли 

Ордевска при реализација да го корегира пропустот. 

 

Претседателот му даде насока на Поповски по завршувањето на седницата да достави до 

Ордевска корегирана програма. 

 



  
ОПШТИНА КАРПОШ 
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Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 

Карпош во областа на спортот за 2022 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

По извршеното гласање беше констатирано дека со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година. 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Решение за именување-верификација на членови од редот на Советот на 

Општина Карпош за формирање Комисијата за  доделување на еднократна парична помош во 

областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 година 

 

Претседателот побара од Александра Антевска да го прочита персоналниот состав на 

Комисијата, по што Антевска ги прочита персоналните решенија: 

Добрила Андоновска, Владимир Бислимовски, Адријана Јакимовска Панчевска и Ивана 

Стоименовска. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

именување-верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на 

Комисијата за  доделување на еднократна парична помош во областа на детска, социјална и здравствена 

заштита за 2022 година, истото го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за именување-верификација на членови од редот на Советот 

на Општина Карпош за формирање на Комисијата за  доделување на еднократна парична помош во 

областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 година. 

 

За збор се јави Роберт Вељановски и побара стучната служба да достави на емаил до 

членовите на Советот изменет и дополнет Дневен ред за работа на 4тата седница, од 

причина што имаат потешкотии во следењето на истиот по измените.  

 

Претседателот посочи дека Ордевска нема изготвено пречистен дневен ред кој бил изменет 

на седницата, од причина што истиот е изменет на самата седница, а Ордевска има обрвска 

да ја следи седницата и дека не постои начин да одговори на барањето на Вељановски. 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Одлука за прецизирање на Одлуката за одобрување на средства на 

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

на лицата со попреченост 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

прецизирање на Одлуката за одобрување на средства на лица со попреченост од подрачјето на 

Општина Карпош по повод 3-ти декември - Денот на лицата со попреченост, истата ја стави на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 



  
ОПШТИНА КАРПОШ 

  
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за прецизирање на Одлуката за одобрување на средства 

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

лицата со попреченост 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Одлука за објавување на оглас за доделување на 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 2022 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

објавување на оглас за доделување на 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 2022 година, истата ја стави на гласање и ја замоли 

стучната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 
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АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлуката за објавување на оглас за доделување на 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 2022 година. 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Решение за номинирање/верификација на членови во Комисија за 

активности на Општина Карпош од областа на образованието за 2022 година  

Претседателот отвори расправа. 

 

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

за номинирање/верификација на членови во Комисија за активности на Општина Карпош 

од областа на образованието за 2022 година, истото го стави на гласање и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 



  
ОПШТИНА КАРПОШ 

  
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за номинирање/верификација на членови во 

Комисија за активности на Општина Карпош од областа на образованието за 2022 година. 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за 

Финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година  

 

  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, претседателот ја затвоти расправата, ја стави на гласање 

Предлог-Одлуката за давање согласност за објавување на јавен оглас за Финансиска 

поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлуката за давање согласност за објавување на јавен оглас 

за Финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието за 2022 година.  

 

ТОЧКА 14 Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за 

доделување стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта 

на територија на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година  

Претседателот ја повика Александра Антевска, во својство на претседател на Комисијата 

за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања да го прочита 

предложениот персонален состав. 

 

Антевска ги презентираше персоналните решенија пред членовите на Советот: 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     Одделение за поддршка и организација на работата на Советот 
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Гордана Ивановски Велковска, Роберт Вељановски и Ивана Стоименовска. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Виолета Куновска и побара појаснување од службите во однос на 

дефинираната учебна 2021/2022 година и праша дали стипендиите ќе се доделуваат само за 

второто полугодие во учебната година. 

 

За збор се јави Ордевска и појасни дека во учебните години се преклопуваат две 

календарски години. Истакна дека предходниот состав на Советот не ја разгледувал 

предметната одлука, поради што со предложената одлука се предвидува доделување на 

стипендии од март 2022 година до јуни 2022, од причина што Советот не смее да усвојува 

одлуки со ретроактивна важност. 

   

За збор се јави Патрик Поповски со дообјаснување и посочи дека огласот кој 

традиционално се распишува на почетокот на секоја учебна година (месец септември), 

стипендиите се доделуваат од септември до декември. Додаде дека вообичаено, одлуката 

се усвојува кон крајот на месец август, пред почеток на учебната година и истакна дека 

минатото раководтво не објавило оглас поради што учениците не добија стипендии за 

првото полугодие од учебната 2021/2022 година. Поповски извести дека во Програмата за 

спорт е дефинирано дека во календарската 2022 година општината ќе објави 2 огласа, 

предметниот и втор оглас ќе се објави за првото полугодие од учебната 2022/2023. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска со забалешка дека предходното раководство не 

распишало оглас и на тој начин учениците се оштетени. 

 

За збор се јави Роберт Вељановски со прашање дали двојното објавување огласи во 2022 

година ќе повлече финансиски импликации на Буџетот на Општина Карпош, за нешто што 

не било спроведено минатата година. 

 

За збор се јави Виолета Куновска со прашање дали постои можност ретроактивно да се 

исплатат средствата на учениците, со цел да не бидат оштетени. 

Ордевска нагласи дека Советот не смее да усвојува одлуки за период што изминал, 

поточно ретроактивно и посочи дека одлуките донесени на седница на Совет најрано 

стапуваат во сила со денот на одржувањето на седницата. 

 

Ордевска одговори на поставеното прашање од Вељановски кое се однесуваше на тоа дали 

се предвидени средства во годиншата програма за објавување два огласи во календарската 

2022 годинаи истакна дека во програмата и во Буџетот на Општина Карпош за 2022 година 

се предвидени финансиски средства за двете постапки по објавување огласи. (дел од 

учебната 2021/2022 година и првото полугодие за 2022/2023 година). 

 

Добрила Андоновска посочи дека не треба да стои 2021/2022 година. 
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За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош и истакна дека не се предвидени 

средства за стипендии во 2021 година од страна на предходниот состав и нагласи дека со 

цел реализирање на проектот и продолжување на долгогодишната традиција се предлага 

усвојување на предметната одлука. Минатата година поради Ковид состојбата, појасни 

Јакимовски, голем дел од наставата се одвивала он лајн, натпреварите во сите области 

речиси и да не се реализирани и посочи дека со цел да се продолжи традицијата, со 

предметната одлука се предвидува доделување стипендии за неколку месеци во 2022 

година, за првото полугодие. 

    

Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори претресот, ја стави на 

гласање Предлог-Одлуката за давање согласност за објавување на јавен оглас за 

доделување стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на 

територија на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето.  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

По извршеното гласање беше констатирано дека со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлуката за давање согласност за објавување на јавен оглас 

за доделување стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на 

територија на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година. 

 

Претседателот појасни дека во однос на дадената забелешка од Добрила Андоновска во 

однос на дефинирање на учебната година 2022, добил известување од стручната служба 

дека истото не е можно од причина што законот ги дефинира учебните години различно од 

календарските и посочи дека во насловот од одлуката останува 2021/2022 година. 

 

Претседателот прогласи 15 минутна пауза.  

 

По завршувањето на паузата, Советот продолжи со работа по 15тата точка од дневниот 
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ред. 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Решение за именување - верификација на членови од редот на Советот на 

Општина Карпош за формирање на Комисија за доделување на еднократна финансиска 

поддршка за спорт и рекреација за 2022 година  

 

Претседателот ја повика Александра Антевска да ги прочита персоналните решенија, по 

што Антевска предложи: Марин Докузовки, Марјан Стефановски и Славко Митевски да 

бидат членови во предметната комисија. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

именување - верификација на членови од редот на Советот на Општина Карпош за формирање на 

Комисија за  доделување на еднократна финансиска поддршка за спорт и рекреација за 2022 година, 

истото го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 23 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено Решението за именување - верификација на членови од редот на 

Советот на Општина Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска 

поддршка за спорт и рекреација за 2022 година. 
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ТОЧКА 16 Предлог-Решение за именување - верификација на членови од редот на Советот 

на Општина Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска 

поддршка за културни активности за 2022 година 

 

Претседателот ја повика Александра Антевска, по што Антевска ги прочита персоналните 

решенија: Гордана Ивановски Велковска, Христо Саракинов и Зоран Краљевски. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Предлог-Решението за именување - верификација на членови од редот на Советот на Општина 

Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска поддршка за 

културни активности за 2022 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.)  
МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено Решението за именување - верификација на членови од редот на 

Советот на Општина Карпош за формирање на Комисија за  доделување на еднократна финансиска 

поддршка за културни активности за 2022 година. 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на 

проект од областа на Културата на „МКУД Цветан Димов”  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој од членовите на Советот не побара збор, Претседателот го затвори претресот 

по Предлог-Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на проект од 

областа на Културата на „МКУД Цветан Димов”,  истата ја стави на гласање и ја замоли 
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сттучната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ВОЗДР 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  

(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 9 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства за 

реализација на проект од областа на Културата на „МКУД Цветан Димов”.  

 

ТОЧКА 18 Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на оглас за 

доделување на финансиска поддршка за проекти од културата за физички и правни 

лица од подрачјето на Општина Карпош за 2022 година 

 

Претседателот на Советот го повика Претседателот на Комисијата за прашања на 

верификација, мандатни прашања избори и именувања да ги прочита персоналните 

решенија, по што Антевска ги посочи предлозите: Гордана Инавновски Велковска, Христо 

Саракинов и Зоран Краљевски. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

давање согласност за објавување на оглас за доделување на финансиска поддршка за 

проекти од културата за физички и правни лица од подрачјето на Општина Карпош за 2022 

година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 
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РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ)  

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлуката за давање согласност за објавување на оглас за 

доделување на финансиска поддршка за проекти од културата за физички и правни лица од 

подрачјето на Општина Карпош за 2022 година. 

 

ТОЧКА 19 Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за 

закуп на деловен простор во М.З.Влае 

 

Претседателот предложи за предметната и наредните две точки да се води заедничка 

расправа, поради тоа што истите имаат сродна и меѓусебно поврзана содржина, а 

гласањето да се одвива поединечно. 

 

Претседателот го стави на гласање предлогот за заедничка расправа.  

По спроведеното гласање беше констатирано дека со 22 гласови ЗА е усвоен предлогот за 

водење заедничка расправа по предметната и наредните 2 точки од дневниот ред. 

 

Претседателот отвори заедничка расправа и ја замоли стручната служба да даде 

појаснување. 

 

Ивана Ордевска се јави за збор со појаснување дека во членот 2 од предложената одлука е 

дефеинирано дека одлуката стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се применува 

од 01 февруари 2022 година. Известувањето било испратено до закупецот, закупецот 

побарал да се испочитува отказниот рок од 30 дена, дефиниран во договорот, поради што 

предложената одлука ќе претрпи измена во членот 2 и наместо од 1 февруари ќе се 

применува од 1 март 2022 година. 

 

За збор се јави и Миле Стевков, раководител на Одделението за месна самоуправа и 

истакна дека со цел намалување на трошоците во општината, се превземале активности 

каде што постојат услови, канцелариите на месните заедници да се префрлат во 

училиштата и го наведе примерот со ООУ Лазо Трповски, каде канеларијата на месната 

заедница работи со децении. Појасни дека од 1966 година, со Одлука од Град Скопје се 

формирани месните заедници во Општина Карпош.  
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За збор се јави Виолета Куновска по точката која се однесува на закуп на деловен простор 

на улица Воденска и истакна дека советничката група на СДСМ и коалцијата се согласува 

со намаувањето на трошоците, но дека не се согласуваат урбаната заедница да се смести во 

училишните простории и истакна дека пристигаат голем број реакции со негодување од 

граѓаните на оваа тема. Истакна дека во истата одлука е дефинирано да се прекине закупот 

и да се преместат канцелариите на урбаната заедница во ООУ Петар Поп Арсов. Посочи 

дека општината треба да најде друг простор за урбаната заедница. Куновска истакна дека 

добила поплаки од граѓаните во однос на тоа дека предлози доставени од граѓаните во 

урбаната заедница, не биле доставени во општината.  

 

Миле Стевков даде појаснување дека урбаната заедница Карпош 4 долго време 

функционирала во спортскиот центар Партизан, во простории од 8 до 10 квадратни метри 

и истакна дека очекува по пуштање во употреба на спортскиот центар Партизан, 

просториите на урбаната заедница да бидат вратени таму. Стевков појасни дека договорот 

за закуп бил склучен на износ од 11.000 денари за месечна закупнина и нагласи дека 

закуподавачот побарал зголемување на месечната закупнина во противвредност од 250 

евра. 

 

За збор се јави Градоначалникот Јакимовски и истакна дека 250 евра месечно се всушност 

3000 евра годишно, го истакна и трошок во износ од 3000 евра за закуп на просторија во 

порта Влае и нагласи дека тоа е годишен трошок за општината во износ од 6000 евра. 

Градоначалникот појасни дека само за тие два закупи општината ќе заштеди 6000 

годишно. Јакимовски нагласи дека училиштата се сопственост на Општина Карпош и 

доколку има празен простор не постои проблем во нив да бидат сместени просториите на 

месната заедница, која нема секојдневни голем број на активности, како и посети од 

граѓани. Тој појасни дека граѓаните пред се се обраќаат телефонски и додаде дека е битно 

секретарот на месната заедница да биде сместен во затоплени простории. Ги појасни 

обврските кои ги работи секретарот и ги извести членовите на Советот дека општина 

Карпош повторно преку месните заедници ќе ги доставува даночните решенија. 

Јакимовски истакна дека според информациите со кои располага, тендерот за спортската 

сала Наум Наумовски Борче е распишан и дека е избран најповлен понудувач.  

Јакимовски во своето натамошно обраќање појасни дека општината вложила сериозни 

средства во реновирање на училиштата од територијата на Општина Карпош во 2011. Исто 

така, Грдаоначалникот истакна дека до кабинетот на градоначалникот на општина Карпош 

не е пристигната ниту една реакција од граѓани и родители во однос на прашањето за 

користењето на помошна просторија во училиштето Петар Поп Арсов и уште еднаш 

нагласи дека месната заедница привремено ќе ја користи предметната просторија. 

 

Благица Цветановска се јави за збор истакна дека се согласува со градоначалнкот, посочи 

дека голем дел од граѓаните не ја знаат функцијата на месната заедница и предложи 

членовите на Советот да ја афримираат улогата на месните заедници, со цел поефикасно 

сервисирање на потребите на граѓаните. Цветановска истакна дека на комисијата се 

отворила расправа по предметната точка и дека членовите на комисијата се согласиле дека 
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работењето на урбаната заедница во училиштето нема да пречи на воспитно образовниот 

процес, од причина што училиштето ќе отстапи помошна просторија која се наоѓа во 

административниот дел, каде нема фрекфенција на ученици. Истакна дека ќе го подджи 

предлогот. 

 

За збор се јави Марјан Стефановски истакна дека го подржува предлогот месните заедници 

да бидат сместени во простории на училиштата и предложи администрацијата да направи 

анализа и доколку постои можност и останатите месни заедници да се сместат во 

училиштата од соодветниот реон. Стефановски упати забелешка до службите во однос на 

тоа дека истите требало да направат анализа предходно, со цел да не се довесува Советот 

во ситуација да ги усвојува одлуките, па на наредна седница истите да ги поништува.  

 

За збор се јави Градоначалникот со реплика до Стефановски и појасни дека во општината 

пред 15 дена пристигнал допис од закуподавачот во кој допис ја известува општината дека 

закупнината за големува од 11.000 на 15.000 денари и истакна дека за една просторија со 

тоалет и 11.000 денари е превисока закупнина. Во однос на закупениот простор во Порта 

Влае, Градоначалникот истакна дека општината во Влае поседува празен простор, кој 

општината во предходниот период до 2017 година го отстапувала на користење на 

пензионерски друштва во Влае 2 (објект од 30 и повеќе метри квадратни). Јакимовски 

истакна дека се запознал со фактичката состојба по нова година, кога претставници од 

пензионерските друштва му укажале на градоначалникот дека преосторот кој го користеле 

е празен и не се употребува, а од друга страна општината плаќа надомест за многу помал 

простор. 

 

За збор се јави Невена Георгиевска со прашање дали со предметната одлука е предвидено 

доделување на просторот во училиштетп на урбаната заедница или за таа цел ќе се 

предложи нова одлука. Појасни дека во образложението на одлуките е појаснето истото, но 

дека во членовите на одлуката нема таква одредба.  

 

Претседателот Ристов даде појаснување и одговор на прашањето на Георгиевска и истакна 

дека предметните одлуки се однесуваат на прекинување на договорите за закуп на два 

закупени простори и дека истите не дефинираат согласност, од причина што општината е 

сопственик-основач на училиштата и располага со содветен простор, без согласност од 

советот. 

 

Георгиевска истакна дека го подржува прекинувањето на закупот, а во исто време не 

подржува училишен простор да се користи за месна заедница. Нагласи дека на совет на 

родители во училиштето немало дискусија на оваа тема и дека родителите не се 

согласуваат. 

 

Ордевска се јави за збор со појаснување и истакна дека за сопственоста на оптшината не 

може да одлучуваат родителите преку училишниот одбор и дека за истото не одлучува 

ниту Советот на Оптшината и истакна дека службите во општината одлучуваат, согласно 

потребите и со цел намалување на трошоците. Ордевска појасни дека образложението во 

одлуката е дел од предложените акти и истото се дефинира со цел започнавање на 

членовите на Советот со повеќе информации врзани за предложениот акт. Ордевска 
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истакна дека внатрешната организација на секторите и одделенијата во општината е 

надлежност на градоначалникот и дека Советот нема ингеренции да одлучува по истите. 

 

Георгиевска повторно се јави за збор и истакна дека во училиштето не било дозволено 

отварање на паралелка со продолжен престој за четврот одделение со образложение дека 

училиштето нема слободен простор покрај тоа што општината обезбедила кадар за таа цел.  

 

Ристов се обрати процедурално и истакна дека дел од дискусиите се сведуваат на 

манипулација и нагласи дека предмет на расправа не е училница, туку помошна 

просторија. Појасни дека доколку училиштето не обезбедило простор за продолжена 

настава, значи дека училиштето нема слободна училница за таа намена и уште еднаш 

нагласи дека урбаната заедница ќе користи помошна просторија или административна 

канцеларија, со квадратура не поголема од 15 метри квадратни.  

 

За збор се јави Адријана Јакимовска Панчевска и посочи дека на седницата на Комисијата 

за финансии била отворена расправа за закупите, службите посочиле дека се работи за 

простор – помошна или административна просторија, од мала квадратура и истата не е 

фукционална во однос на воспитно образовниот просторт. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска истакна дека од стручните служби на седниците на 

комисиите било детално појаснето во однос на видот на просторот во кој ќе биде сместена 

урбаната заедница, како и тоа дека бил посочен правниот аспкет за целата постапка и 

упати реплика до Георгиевска – добро е како советници да си побараат од стучните служби 

да им достават во писмена форма кои се надлежностите на урбаните заедници и посочи 

дека урбаните заедници имаат важна улога во системот на работењето на општината.  

 

Со реплика се јави Невена Георгиевска посочи дека примерот за училница го дала како 

пример и нагласи дека не се согласува ниту 1 метар квадратен училишен простор да се 

отстапи за урбана заедница. Посочи дека дел од училишниот двор е издаден за приватна 

градинка, дупло ограден, дел од училишниот двор е тениско игралиште и заклучи дека 

децата користат една четвртина од училишниот двор. Истакна дека не подржува 

отстапување училишен простор и нагласи дека општината треба да најде друг простор во 

кој ќе ја смести урбаната заедница и за истиот да плаќа закупнина.  

 

За збор се јави Марјан Стефановски и се обрати до претседателот со замолница да се 

почитува редот на седницата при што посочи дека советот расправа по одлука за 

поништување на закуп и дека дел од предходните говорници избегале од предметот на 

расправата.  

  

Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори заедничкиот претрес, 

најапред на гласање ја стави Предлог-Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за давање 

согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 
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ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ПРОТ 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ПРОТ 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, 2 гласови  ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за давање 

согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае, со корекција во однос на периодот на 

завршување на закупот 1 март 2022 година. 

 

ТОЧКА 20 Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за согласност за 

времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – 

закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански 

одреди“ бр.153 

 

Претседателот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за 

согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар 

– закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ 

бр.153 и ја замоли службата да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 
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МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 2 

гласа ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за согласност за 

времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец 

Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ бр.153. 

 

ТОЧКА 21 Предлог-Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање согласност за 

закуп на деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 ,Општина Карпош-Скопје  

 

Претседателот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за 

давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 ,Општина 

Карпош-Скопје и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) ЗА ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ВОЗДР 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ПРОТ 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ПРОТ 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 2 гласа  ПРОТИВ и 8 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за давање 

согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“бр.6/1/2 ,Општина Карпош-

Скопје.  

 

Претседателот прогласи пауза за координација во однос на персоналните решенија за 

членови во упавен односно училишни одбори. 
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Вељановски предложи координацијата да се одвива на веќе отворената соба на 

платформата Зум, на која се одржува 4тата седница на Советот. На координативниот 

состанок присуствуваа координаторите на советничките групи и членовите на Комисијата 

за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања. 

 

Пред започнување на координативниот состанок, за збор се јави Добрила Андоновска и 

укажа на потребата координаторите да водат сметка при доставување персонални 

решенија, со цел избегнување на ситуации од минатиот 4годишен мандат, каде директори 

на јавни институции се именувани и верификувани за членови во училишни односно 

управни одбори во градински и како пример го посочи Виктор Исјановски директорот на 

Здравствен дом Скопје. Андоновска истакна дека раководтвото на ЈУОДГ Мајски Цвет не 

доставило информација до Советот со што Исјановски продолжил со мандатот член во 

уравен одбор на Мајски Цвет и покрај постоње судир на интереси. Андоновска исто така 

истакна дека предлогот за член во управниот одбор на Мајски Цвет, доктор Алескандар 

Митов посочил во доставената биографија дека учествувал во подговотвката на менито за 

оброците на децата во истата градинка. Посочи дека општината има овластено лице во 

однос на квлаитетот и безбедноста на храна и контролирано од Агенција за храна и 

ветеринарство и дека не е во ред некој неовластено да учествува во подговтовката на 

менито.  Андоновска истакна дека ќе ги подржи предлозите, искажа почит кон колегите 

доктори, но истакна дека е потребно во идина да бидат отклонети дадените забелешки. 

 

Роберт Вељановски дека јави за збор во однос на мандатот на доктор Виктор Исјановски и 

искажа размислување во насока на тоа дека поради судирот на интереси што предизвикува 

одземање на мандатот член во управниот одбор, дали актите кои ги усвојувал управниот 

одбор биле формално правно усвоени, односно истите се неважечки во последните две 

години. Вељановски упати прашање до Ордевска во насока на тоа дали Советот може и 

треба да ги оспори одлуките на управниот одбор во минатите 2 години. 

    

За збор, со одговор на поставеното прашање се јави Ивана Ордевска и истакна дека не 

може да тврди дали одлуките на управниот одбор се донесени со потребно мнозинство и 

дека за тоа е потребно да се изврши увид во работењето на управниот одбор на мајски 

Цвет во последните 2 години. Ордевска пренесе неофицијална информација добиена од 

градинката, а тоа е дека членот Исјановски не присуствувал ниту на една од седниците на 

управниот одбор на Мајски Цвет. Посочи дека в.д.дирекоторот и педагогот на градинката 

се вклучени и ја следат работата на координативното тело и предложи истите да достават 

извештај за работењето на управниот одбор за последните две години, поточно за период 

кога член бил докторот Исјановски. Ордевска предочи проблем во случај дококлу актите 

не биле изгласани со потребното мнозинство и истакна дека се работи за витални акти, кои 

не може ретроактивно да се поништуваат, бидејќи истите се реализирани и биле од 

витално значење за работењето на градинката. 

 

Вељановски истакна дека неговото барање не е насочено кон создавање пробеми но 

нагласи дека присуството на Исјановски представувало проблем при работењето на 

управниот одбор. Предочи дека е неопходно почитување на законите. 

 

Ордевска истакна дека потребата од доставување кратка биографија на потенцијалните 
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членови во училишен одбор, произлегла со цел избегнување на грешки и пропусти при 

именување членови во општинските установи и спречување на судир на истереси во 

постапката за имеување и верификација. Ордевска појасни дека општината во училишните 

одбори именува по еден претставник, а во управните одбори на градинките по двајца 

претставници и истака дека во исто време ги бара на увид и биографиите на останатите 

членови во одборите кои не ги предлага, со цел доколку увиди судир кај некој од 

доставените предлози, навремено да укаже и да постапи согласно закон, во постапката за 

именување и верификација.  

 

Александра Антевска ја замоли Ивана Ордевска да ги прочита предлозите за персонални 

решенија, најнапред за ЈУОДГ Мајски Цвет, по што Ордевска ги прочита седните 

предлози: 

 

се разрешуваат членовите на управен одбор на ЈУОДГ „Мајски Цвет“ (двајца претставници 

од основачот), предложени и именувани/верификувани од Советот на Општина Карпош, 

поради истек на мандат: 

            

- Дијана Симјановска и 

- Виктор Исјановски. 

 

двајца претставници од основачот Општина Карпош-Скопје-Советот на Општина Карпош 

ги предлага, именува/верификува: 

 

- Дијана Симјановска и 

- Александра Решкова  

 

еден претставник од Градот Скопје, предложен од Советот на Град Скопје, а 

именуван/верификуван од Советот на Општина Карпош поради истек на мандатот: 

 

-  Васко Филев 

 

еден претставник од Градот Скопје, предложен од Советот на Град Скопје со Одлука 

бр.27-517/12 од 20.01.2022 година, Советот на Општина Карпош го именува/верификува: 

 

- Никола Попов – Ордевска посочи дека од институциите не доставуваат кратки 

биографии 

 

еден претставник од установата, предложен од установата ЈУОДГ „Мајски Цвет“, поради 

истек на мандатот: 

 

- Елизабета Ристоска 

еден претставник од установата, предложен од установата ЈУОДГ „Мајски Цвет“, Советот 

на Општина Карпош го именува/верификува: 
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- Фросина Ангелова – педагог 

 

(двајца претставници од родителите на децата, предложени од Советот на родители на 

установата ЈУОДГ „Мајски Цвет“, поради истек на мандатот по основ да бидат членови: 

 

- Наташа Симеонова 

- Огнен Ѓеорѓиевски 

двајца претставници од родителите на децата, предложени од Советот на родители на 

установата ЈУОДГ „Мајски Цвет“, Советот на Општина Карпош го именува/верификува: 

 

- Александар Митов 

- Евица Силјановска 

 

еден претставник од министерство, предложени од Министерство за труд и социјална 

политика на РСМ, поради истек на мандатот: 

 

- Ѓорѓи Стојановски 

еден претставник од министерство, предложен од Министерство за труд и социјална 

политика, Советот на Општина Карпош го именува/верификува: 

 

- Андријана Андреевска Стојановска 

 

Оредвска посочи дека управниот одбор на ЈУОДГ Мајски Цвет врз основа на 

предложеното решение ќе  добие целосно нов состав. 

 

Невена Георгиевска ја побара кратката биографија за предлогот Александра Решкова, по 

што Мартин Димоски ја прочита истата. 

 

Членовите го поддржаа предлогот. 

 

Ордевска даде појаснување за училишниот одбор на Аврам Писевски и посочи дека 

училиштето нема доставено прегледна документација која ќе претставува основа за 

именување и верификација на членови во одборот, поради што им предложи на членовите 

на Советот да бидат воздржани при гласањето по ова решение, од причина што Советот со 

усвојувањето на Дневниот ред за работа на 4тата седница, го усвои и предметното 

Решение, а по истото не може да одлучува. Ордевска посочи дека стручните служби од 

општината повторно ќе го задолжат училиштето да достави уредна документација, по што 

решението ќе се најде на дневен ред на некоја од наредните седници на Советот. 

 

Членовите се согласија со предлогот на Ордевска. 

 

Ордевска го презентираше решението за ООУ Јан Амос Коменски 

1. Се разрешува претставникот предложени од Советот на родители на ООУ„Јан Амос 

Коменски“, а именуван/верификуван од основачот Општина Карпош, од член на 
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Училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје, 

поради завршување на основното образвание на дете на членот и тоа: 

 

 Славка Петковска 

2. За член на училишниот одбор предложени од Советот на родители на ООУ „Јан Амос 

Коменски“, Општина Карпош-Скопје, се именува/верификува: 

 

 Тони Куноски 

3. Се разрешуваат претставниците предложени од Наставничкиот совет на ООУ„Јан Амос 

Коменски“, а именувани/верификувани од основачот Општина Карпош, од членови на 

Училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“-Скопје, 

поради истек на мандатот за кој се именувани: 

 

 Одделенски наставник Живка Пројчевска 

 Предметен наставник Александра Николовска 

4. За членови на училишниот одбор предложени од Наставничкиот совет на ООУ „Јан 

Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, се именуваат/верификуваат: 

 

 Психолог Елизабета Ивановиќ 

 Предметен наставник Жарко Благојевиќ 

Ордевска посочи дека кратките биоградфии се доставени на емаил. 

 

Роберт Вељаносвки се јави за збор со прашање кога истекува мандатот на членот на 

училишниот одбор предложен од Советот на Општина Карпош. Ордевска побара одговор 

од директорот на ООУ Јан Амос Коменски Маја Старова, која истакна мандатот на членот 

предложен од општина истекува на крајот на месецот февруари 2022 година. 

 

По исцрпување на расправата по предложените точки за работа на Комисијата за прашања 

на верификација, мандатни прашања, избори и именувања, претседателот Антевска ја 

затвори седницата на Комисијата, по што Советот продолжи со работа по точките од 

усвоениот дневен ред. 

 

Советот продолжи со работа со вкупно 22 членови на Советот.  

  

ТОЧКА 22 Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор 

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

Скопје  
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Претседателот ја повика Александра Антевска во својство на претседател на Комисијата за 

прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања  да го извести Советот 

за работата на комисијата. 

 

Антевска ги прочита предложените персонални решенија, кои се дефинирани во предметниот 

записник и истакна дека комисијата му предлага на Советот да ги разгледа и усвои решението 

за членови во управен одбор на ЈУОДГ Мајски Цвет и решението за  членови во училишниот 

одбор на ООУ Јан Амос Коменски и му предложи на Советот да не го разгледува решението 

за членови во училиштен одбор на ООУ Аврам Писевски, од причина што училиштето нема 

доставено уредна документација. Антевска истакна дека истото ќе се најде на разгледување 

пред Советот, по доставување на уредна документација.  

 

Претседателот ја замоли Антевска за секоја точка засебно да ги прочита кадровските 

решенија (кои се нотирани погоре во записникот), Антевска ги прочита, по што претседателот 

отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Татјана Стојановска со забелешка кон претседателот и 

членовите на комисијата за верификација и истакна дека не присуствувала на продолжението 

на комисијата за верификација, од причина што мислела дека се одржува координација. 

Истакна дека поради начинот на водење на седницата  и начинот на кој работела комисијата 

ќе биде воздржана по сите предложени точки со персонални решенија. 

 

Со појаснување и одговор на Стојановска, за збор се јави Ивана Ордевска и нагласи дека 

членовите на Советот добиле матријал 8 дена пред одржување на Седницата, нагласи дека 

персонални решенија недостасувале, појасни дека стручната служба постапила согласно 

задолженијата од Комисијата за верификација и дека сите потребни документи биле 

доставени до членовите (на линк и на емаил). Ордевска нагласи дека согласно предходен 

договор, Комисијата за верификација одржала координација пред започнување на четвртата 

седница и истакна дека Претседателот на Советот во текот на седницата укажал дека ќе 

направи пауза во работењето на седницата, со цел комисијата за верификација да ја заврши 

започната седница на комисијата, по остварената координација и нагласи дека работата по 

координацијата и работата на продолжетокот на седницата на комисијата се одвивала на 

истиот линк на кој се одржува 4тата седница, пред сите членови на Советот на Општина 

Карпош. Ордевска таксативно ги наведе документите кои ги доставила до членовите на 

комисијата. 

 

За збор се јави Александра Антевска, се обрати до Татјана Стојановска и потсети на предлогот 

кој го најавила Стојановска точките кои се однесуваат на персонални решенија да бидат 

повлечени, при што истакна дека Стојановска не побарала повлекување на истите. Антевска 

повторно појасни за работата на Комисијата за верификација и истакна дека Татјана 

Стојановска ниту еднаш не се јавила за збор по точките кои биле разгледувани. 

 

За збор се јави Благица Цветановска и упати замолница Советот да работи конструктивно во 

однос на  актите кои се однесуваат на работата на градинките и училиштата и потврди дека до 

членовите на Советот е пристигната целокупната документација која претставниот од 
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стручната служба ја образложил. 

   

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

за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа општинска 

детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, истото го стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ)  ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  

(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ПРОТ 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ПРОТ 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 2 гласови 

ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за разрешување и именување членови во Управниот одбор 

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

 

ТОЧКА 23 Предлог-Решение за разрешување и именување членови во училишниот 

одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-

Скопје  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Александра Антевска со потсетување дека Комисијата за прашања на 

верификација, мандатни прашања, избори и именувања му предлага на Советот по 

предметното решение да биде воздржан, од причина што доставената документација е 

неуредна и некомплетна. 

 

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

Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското 
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основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, истото го стави на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ)  ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ВОЗДР 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ВОЗДР НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ВОЗДР ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ВОЗДР ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ВОЗДР АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ВОЗДР ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ВОЗДР МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ВОЗДР 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ВОЗДР БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ВОЗДР 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ВОЗДР ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ВОЗДР 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ВОЗДР 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со гласови ЗА нема,  ПРОТИВ нема и 22 

гласови ВОЗДРЖАН не е усвоено Решението за разрешување и именување членови во 

училишниот одбор на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина 

Карпош-Скопје.  

 

ТОЧКА 24 Предлог-Решение за разрешување и именување членови во училишниот 

одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-

Скопје  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Александра Антевска и ги прочита персоналните решенија, кои се нотирани 

во предметниот записник. 

 

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

Решението за разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското 

основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, истото го стави на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ)  ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ВОЗДР ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 
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АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 19 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 3 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за разрешување и именување членови во 

училишниот одбор на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина 

Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 25 Предлог-Одлука за прифаќање на донација бесплатен производ од 

АЛКАЛОИД АД Скопје  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска со дискусија по двете предложени одлуки кои се 

однесуваат на прифаќање донации и истакна дека го поддржува предлогот на Алкалоид 

дистрибуцијата на донацијата да спроведе Алкалоид, со цел донираните производи да 

бидат чувани во контролирани и соодветни услови. Во однос на препаратите кои се 

донираат, посочи дека истите се кавалитетни и дека ги подржува двете донации. 

  

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

Одлуката за прифаќање на донација бесплатен производ од АЛКАЛОИД АД Скопје, 

истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) отсутен ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 
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ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за прифаќање на донација бесплатен производ од 

АЛКАЛОИД АД Скопје.  

 

ТОЧКА 26 Предлог-Одлука за прифаќање донација од Индивиа 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска и нагласи дека во однос на дилемата која била 

посочена на комисијата, производите се во продажба подолг период и истиите се 

квалитетни. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, претседателот ја затвори расправата, на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за прифаќање донација од Индивиа и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) отсутен ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за прифаќање донација од Индивиа. 

 

ТОЧКА 27 Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на приватната 

установа за деца-градинка ПИКОЛИНИ Скопје – (пречистен текст) 

 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 
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                            ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902 

www.karpos.gov.mk 

 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, претседателот ја затвори расправата, на гласање го стави 

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

градинка ПИКОЛИНИ Скопје – (пречистен текст) и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) отсутен ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ВОЗДР 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) ЗА НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ПРОТ 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 5 гласови  ПРОТИВ и 9 

гласови ВОЗДРЖАН не е усвоено Предлог-Решението за давање согласност на Статутот на 

приватната установа за деца-градинка ПИКОЛИНИ Скопје – (пречистен текст). 

 

ТОЧКА 28 Предлог-Решение за давање согласност на сатутот на приватната установа за 

деца-детска градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ –Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата, на гласање го стави 

Предлог-Решението за давање согласност на сатутот на приватната установа за деца-детска 

градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ –Скопје и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Добрила Андоновска се јави за збор во текот на гласањето, по што претседателот го исклучи 

гласот на Андоновска. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) отсутен ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  ВОЗДР 
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(СДСМ коал.) 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) отсутна НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА 

ПАНЧЕВСКА  (ВМРО коал.) 
ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ВОЗДР СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ПРОТ 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ВОЗДР НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ВОЗДР 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 7 гласови ЗА, 4 гласови ПРОТИВ и 10 

гласови ВОЗДРЖАН не е усвоено Предлог-Решението за давање согласност на сатутот на 

приватната установа за деца-детска градинка ,, Мајлс оф смајлс‘‘ –Скопје. 

 

ТОЧКА 29 Предлог-Одлука за овластување на Градоначалникот на Општина Карпош за 

доставување барања до Министерство за внатрешни работи и до Град Скопје за нови 

сообраќајни решенија во У.З.Карпош 4, Општина Карпош Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот го затвори претресот, на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина Карпош за доставување 

барања до Министерство за внатрешни работи и до Град Скопје за нови сообраќајни решенија 

во У.З.Карпош 4, Општина Карпош Скопје и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) Отсуте ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  

(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) исклуч НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 
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БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина 

Карпош за доставување барања до Министерство за внатрешни работи и до Град Скопје за 

нови сообраќајни решенија во У.З.Карпош 4, Општина Карпош Скопје. 

 

ТОЧКА 30 Предлог-Одлука за давање согласност за пренесување во живо на седниците 

на Советот на Општина Карпош кои се реализираат со помош на средсва за електронска 

комуникација, на Фејсбук и/или Јутјуб каналите на Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата, на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за давање согласност за пренесување во живо на седниците на Советот на 

Општина Карпош кои се реализираат со помош на средсва за електронска комуникација, на 

Фејсбук и/или Јутјуб каналите на Општина Карпош и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГЛАС 

ЗОРАН КРАЉЕВСКИ  (ГРОМ) отсуте ГОРДАНА ИВАНОВСКИ ВЕЛКОВСКА  
(СДСМ коал.) 

ЗА 

ДОБРИЛА АНДОНОВСКА  (ГРОМ) Отсуте НАТАЛИЈА СПИРОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

РОБЕРТ ВЕЉАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ЈАХЈИ МЕМЕДОВ  (СДСМ коал.) ЗА 

МАРЈАН СТЕФАНОВСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ВЛАДИМИР БИСЛИМОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

АДРИЈАНА ЈАКИМОВСКА ПАНЧЕВСКА  
(ВМРО коал.) 

ЗА АЛЕКСАНДРА АНТЕВСКА  (СДСМ коал.) ЗА 

АЛЕКСАНДАР ИЛИЕСКИ  (ВМРО коал.) ЗА ДЕЈАН ЛАЗАРЕВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА 

ДАВОР ГРЧЕ  (ВМРО коал.) ЗА МАРТИН ДИМОСКИ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

БЛАГИЦА ЦВЕТАНОВСКА  (ВМРО коал.) ЗА БРАНКО РИСТОВ  (ЛЕВИЦА) ЗА 

ХРИСТО САРАКИНОВ  (ВМРО коал.) ЗА ИВАНА СТОИМЕНОВСКА  (ЛЕВИЦА) ЗА 

МАРИН ДОКУЗОВСКИ  (СДСМ коал.) ЗА СЛАВКО МИТЕВСКИ (ЛЕВИЦА) ЗА 

ВИОЛЕТА КУНОВСКА  (СДСМ коал.) ЗА НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 

  ТАТЈАНА СТОЈАНОВСКА (НЕЗАВИСНИ) ЗА 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за давање согласност за пренесување во живо на 

седниците на Советот на Општина Карпош кои се реализираат со помош на средсва за 

електронска комуникација, на Фејсбук и/или Јутјуб каналите на Општина Карпош. 

 

По исцрпување на дневниот ред, Претседателот ја затвори четвртата седница на Советот на 

Општина Карпош, на ден 31ви јануари 2022 година, во 15:12 часот. 

 

 

Записникот го изготви: Ивана Ордевска 

 

 

 


