
 

 

ОПШТИНА КАРПОШ                                                                               

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

 

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

www.karpos.gov.mk 

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

Советот на Општина Карпош на 51та седница која треба да се одржи во месец декември 2020 

година. 

 

Врз основа член 2б, став 4 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска 

сила за примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2020), за текот на седницата на Советот со 

употреба на комуникациски средства, задолжително се води Записник, кој се објавува на веб 

страната на општината. 

 

                                                         ПРЕДЛОГ-ЗАПИСНИК 

од педесетата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04ти декември 2020 година 

 

Седницата започна со работа во 12.00 часот. 

 

Седницата на Советот се одржа по пат на средствата за електронска комуникација, 

преку платформата ZOOM. 

 

Педесеттата седница ја отвори и со неа претседаваше новоизбраниот претседател на 

Советот на Општина Карпош, Наташа Пеливанова. 

 

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

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

одлучува. 

 

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

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

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

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

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

 

Новоизбраниот член на Советот на Општина Карпош Бобан Ацевски се приклучи на 

работтата на Советот од 3та точка по Дневниот ред, откако Советот го верификуваше 

неговиот мандат.  

 

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

Секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов. 

 

Присутни на 50та седница на Советот на Општина Карпош од страна на администрацијата: 

Помошник раководител на Сектор за дејности од јавен интерес Гордана Стојчевска 

Зафировска, Раководител на Одделение за образование Емилија Арсовска, Помошник 

Раководител на Сектор за развој на општината Александра Теова. 

 

Пред да отвори расправа по дневниот ред, Претседателот го извести Советот дека 

гласањето по Дневниот ред и по предложените точки ќе се одвива поименично. За секоја 

акт засебно стручната служба поединечно ќе ги чита имињата на членовите на Советот, по 

што секој засебно ќе се изјасни за својот глас, дали згласа ЗА, ПРОТИВ или ВОЗРЖАН. 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

 

 

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

www.karpos.gov.mk 

 

 

Појасни дека по гласањето, сите точки засебно ќе имаат лист од гласањето, кој ќе се чува 

во архивата од одржаната седница. 

 

Претседателот ги извести членовите на Советот дека од предложениот Дневен ред го 

симнува Записникот од 48 седница на Советот на Општина Карпош на доработка и 

средување, по што истиот ќе биде предложен за разгледување и усвојување на наредната 

51 седница, заедно со Записниците од 49та и 50та седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот отвори расправа по Дневниот ред за работа на 50 (педесеттата) седница на 

Советот на Општина Карпош. 

 

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

ред за работа на 50 (педесеттата) седница. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДЖАН нема, е усвоен Дневниот ред за работа на 50 (педесеттата) седница на Советот 

на Општина Карпош. 

 

Претседателот помина на разгледување на точките од Дневниот ред за педесетата седница 

на Советот на Општината.  

 

Таа го повика членот на Советот Елена Антониевиќ, во својство на известител од 

Комисијата за прописи да го извести Советот за работата на Комисијата, од причина што 

претседателот на Комисијата за прописи од оправдани причини не ја водеше работтата на 

комисијата.  

 

Пред да извести за работата на Комисијата Елена Антониевиќ упати честитки на 

Претседателот Наташа Пеливанова и посака многу успех, по што го извести Советот дека 

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

Претседателот премина на разгледување на точкте од усвоениот Дневен ред за работа на 

50 седница на Советот на Општина Карпош.  

 

Претседателот помина на разгледување на точките по Дневиот ред. 

 

ПРВА ТОЧКА – Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот на Комисијата за 

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

Општина Карпош со Предлог за верификација на мандатот на член на Советот на 

Општина Карпош и Предлог за верификација на составот на Комисијата за прашања 

на верификација, мандатни прашања, избори и именувања, Комисијата за спорт и 

Комисијата за урбанистичко планирање при Советот на Општина Карпош 
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Претседателот го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својство на 

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

именувања да го извести Советот за ставот на Комисијата по точките од Дневниот ред кои 

беа разгледувани на истата.  

 

Пред да даде извештај од Комисијата, Филип Даскаловски упати честитки до новиот 

Претседател на Советот на Општина Карпош, Наташа Пеливанова.  

Во продолжение на своето излагање, Даскаловски информираше дека Комисијата за 

верификација  ја одржала 28та седница на Комисијата по завршување на 49тата и пред 

почетокот на 50тата седница на Советот. Го извести Советот дека  Комисијата работела по 

првите 6 точки од Дневниот ред за 50тата седница на Советот. Посочи дека сите точки 

едногласно биле усвоени со 3 гласа ЗА и му предложи на Советот да ги разгледа и усвои 

истите. Даскаловски истакна дека на 49тата седница на Советот, Советот констатира 

престанок на мандат на член на Советот и претседател на Советот Андреј Манолев. Додаде 

дека Манолев бил член на три комисии од кои Комисија за спорт, Комисија за 

урбанистичко планирање и Комисија за верификација и дека тие места треба да бидат 

пополнети со нови членови.  

Во своето понатамошно излагање Даскаловски го извести Советот дека Претседавачаот на 

Советот на 49тата седница-Димитар Зимбаков до Општинската изборна Комисија Карпош, 

согласно закон, доставил Известување за престанок на мандат на член на Советот на 

Општина Карпош и доставил Барање податоци за лицето кое е наредно на Листата за 

ченови на Советот на Општина Карпош, поднесена од СДСМ и Коалицијата, од одржаните 

локални избори 2017 година. ОИК Карпош доставиле Известување до Бобан Ацевски со 

кое го известиле дека е нареден кандидат за член на Советот на Општина Карпош од 

Листата на кандидати за членови на Советот на Општина Карпош, поднесена од 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија-СДСМ, во име на Коалицијата „За живот во 

Македонија“. Исто така, ОИК Карпош го известиле Ацевски дека врз основа на член 155, 

став 3 од Изборниот законик е должен во рок од 8 дена од денот на приемот на 

Известувањето да ја извести Општинската изборна комисија-Карпош дали го прифаќа 

мандатот за член на Советот на Општина Карпош, до остатокот од мандатот на актуелниот 

состав на Советот и му укажала на законската одредба дека доколку во наведениот рок не 

ја извести Општинската изборна комисија Карпош за прифаќање на мандатот, тоа право ќе 

биде пренесено на наредниот кандидат од Листата. На 4.12.2020 година Бобан Ацевски 

доставил Известување до ОИК Карпош дека е согласен да го прифати мандатот за член на 

Совет на Општина Карпош, до остатокот од мандатот на актуелниот состав на Советот. 

ОИК Карпош писмено го известила претседавачот на Советот Димитар Зимбаков, при што 

ги доставиле потребните документи, вклучително и Уверение за избран член на Советот на 

Општина Карпош. Даскаловски посочи дека согласно пропишаните законси процедури, 

останува уште Советот на Општина Карпош да го верификува мандатот на Бобан Ацевски.   

Во своето понатамошно известување по точките кои биле рагледувани на Комисијата, 

Даскаловски го извести Советот за персоналните предлози за членување во 3те Комисии и 

тоа: 

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

именувања, Комисијата предлага на местото на поранешниот член Андреј Манолев 

да биде избран новиот член на Советот Бобан Ацевски. 

 Во Комисијата за урбанистичко планирање, Комисијата предлага на местото на 
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поранешниот член Андреј Манолев да биде избран членот на Советот Владимир 

Станивуковиќ 

 За петата точка каде треба да се именува претседател и членови на Комисијата за 

спорт, Андреј Манолев бил Претседател на оваа Комисија и на негово место сега се 

предлага Владимир Станивуковиќ, а Филип Даскаловски се предлага како нов член 

на Комисијата.  

За шестата точка која се однесува на разрешување и именување на членови во училишниот 

одбор на ООУ Аврам Писевски, Даскаловски појасни дека од 7 члена во училишниот 

одбор два члена имаат активен мандат, додека на 5 членови им е престанат мандатот по 

различни основи, ги прочита имињата на оние кои се разрешуваат и оние кои се именуваат.  

На крајот на своето излагање, Даскаловски му предложи на Советот да ги разгледа и усвои 

предметните акти.  

 

Претседателот отвори расправа по оваа точка. 

 

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

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

именувања на Советот на Општина Карпош со Предлог за верификација на мандатот на 

член на Советот на Општина Карпош и Предлог за верификација на составот на комисиите 

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

спорт и Комисијата за урбанистичко планирање при Советот на Општина Карпош и истиот 

го стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот на Комисијата за 

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

Општина Карпош со Предлог за верификација на мандатот на член на Советот на Општина 

Карпош и Предлог за верификација на составот на Комисијата за прашања на 

верификација, мандатни прашања, избори и именувања, Комисијата за спорт и Комисијата 

за урбанистичко планирање при Советот на Општина Карпош. 

 

ВТОРА ТОЧКА Предлог-Решение за верификација на мандат на член на Советот на 

Општина Карпош, врз основа на предлог од Општинската изборна комисија Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

на мандат на член на Советот на Општина Карпош, врз основа на предлог од Општинската 

изборна комисија Карпош и истото го стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за верификација на мандат на член на Советот на 

Општина Карпош, врз основа на предлог од Општинската изборна комисија Карпош. 

 

После гласањето по втората точка, Претседателот Пеливанова го повика новиот член на 

советот Бобан Ацевски да ја прочита и потпише Свечената изјава. 

 

Бобан Ацевски се обрати пред членовите на Советот и ја прочита и потпиша свечената 

изјава, по што Претседателот Пеливанова му го врачи Уверението за избран член на 

Советот на Општина Карпош, издадено од Општинска изборна комисија Карпош, и 

извести дека од следната точка новиот член на Советот Бобан Ацевски активно ќе 

учествува во расправите и одлучувањата. 

 

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

именување на претседател и ченови на Комисијата за прашања на верификација, 

мандатни прашања, избори и именувања 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

и дополнување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за 

прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања и истото го стави на 

гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за изменување и дополнување на Решението за 

именување на претседател и ченови на Комисијата за прашања на верификација, мандатни 

прашања, избори и именувања. 

 

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

именување на претседател и членови на Комисијата за урбанистичко планирање 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

и дополнување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за 

урбанистичко планирање и истото го стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за изменување и дополнување на Решението за 

именување на претседател и членови на Комисијата за урбанистичко планирање. 
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ПЕТА ТОЧКА Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за 

именување на претседател и членови на Комисијата за спорт 

 

Претседателот отвори  расправа. 

 

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

и дополнување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за 

спорт и истото го стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за изменување и дополнување на Решението за 

именување на претседател и членови на Комисијата за спорт. 

 

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

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот го повика членот на Советот Билјана Костова во својство на претседател на 

Комисијата за јавни дејности да го презентира ставот на Комисијата по точките кои беа 

разгледувани на истата. 

 

Билјана Костова најнапред упати честитки до новоизбраниот Претседател Наташа 

Пеливанова, по што извести дека Комисијата ги разгледала сите точки и со 4 гласа му 

предлага на Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

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

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

го стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје. 
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СЕДМА ТОЧКА Предлог-Одлука за определување на спортски стипендии за 

талентирани спортисти - ученици од општинските основни училишта од подрачјето 

на Општина Карпош, за учебната 2020/2021 година 

 

Претседателот го повика членот на Советот Зејнел Куч, во својство на известител од 

Комисијата за спорт да го извести Советот за ставот на Комисијата за двете точки кои биле 

разгледувани на истата. 

 

Зејнел Куч информира дека на седницата на Комисијата за спорт се водела конструктивна 

расправа за точките и му предложи на Советот да ги разгледа и усвои истите. 

 

Претседателот го повика и членот на советот Лиљана Трајаноска, во својство на 

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

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

 

Трајаноска најнапред упати честитки до Претседателот за новата функција и до новиот 

член на Советот и посака успешна соработка, по што извести дека Комисијата за финансии 

и локален економски развој едногласно ги поддржала сите точки врз основа на што му 

предложи на Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

на спортски стипендии за талентирани спортисти-ученици од општинските основни 

училишта од подрачјето на Општина Карпош, за учебната 2020/2021 година и истата ја 

стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за определување на спортски стипендии за 

талентирани спортисти - ученици од општинските основни училишта од подрачјето на 

Општина Карпош, за учебната 2020/2021 година. 

 

ОСМА ТОЧКА  Предлог-Одлука за определување на стипендии за талентирани 

ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година 

 

Претседателот отвори  расправа. 

 Во расправата по оваа точка учествуваа членовите на Советот: Бранко Ристов, Тони 

Јаревски, Наташа Пеливанова, Билјана Костова и Зејнел Куч. 

 

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

Одлуката за определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на 

Општина Карпош за учебната 2020/2021 година и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 19 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за определување на стипендии за талентирани ученици 

од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА Предлог-Одлука за категоризација и класификација на објектите 

за спорт од локално значење во сопственост на Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Зејнел Куч, при што истакна дека оваа точка била разгледувана од страна на 

Комисијата за јавни дејности како и од страна на Комисијата за спорт. При тоа појасни 

дека станува збор за класификација на објектите за спорт во сопственост на Општина 

Карпош и информира дека тука влегуваат сите спортски сали на 10те основни училишта од 

Општина Карпош, како и двојниот тениски терен во ООУ Јан Амос Коменски, тројниот 

тениски терен во ООУ Петар Поп Арсов и двојниот тениски терен на кејот на реката 

Вардар. 

 

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

Одлуката за категоризација и класификација на објектите за спорт од локално значење во 

сопственост на Општина Карпош и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 19 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за категоризација и класификација на објектите за спорт 

од локално значење во сопственост на Општина Карпош. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА Предлог-Одлука за одобрување на средства за набавка на 

еколошки и дидактички материјали и играчки за децата од предучилишните 

установи 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

средства за набавка на еколошки и дидактички материјали и играчки за децата од 

предучилишните установи и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за одобрување на средства за набавка на еколошки и 

дидактички материјали и играчки за децата од предучилишните установи. 
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ЕДИНАЕСЕТА ТОЧКА Предлог-Одлука за прецизирање на Одлуката за одобрување 

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, го затвори претресот по Предлог-Одлуката за прецизирање 

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

Карпош по повод 3-ти Декември-Денот на лицата со попреченост и со корекциите во 

бројката и финансискиот износ, истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена корегираната Одлука за прецизирање на Одлуката за 

одобрување средства на лица со попреченост од подрачјето на Општина Карпош по повод 

3-ти декември - Денот на лицата со попреченост. 

 

ДВАНАЕСЕТА ТОЧКА Предлог-Одлука за долгорочно домашно задолжување на 

Општина Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските 

услуги (MSIP2) 

 

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

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

Комисијата по оваа точка. 

 

Лазаровски најнапред упати честитки до Претседателот Пеливанова и до новиот член на 

советот Бобан Ацевски, по што информираше за работата на Комисијата и истакна дека по 

единствената точка на дневниот ред, Комисијата едногласно му предлага на Советот 

истата да ја разгледа и усвои.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување 

на општинските услуги (MSIP2) и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 18 гласови ЗА, 1 глас  ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина 

Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). 

 

ТРИНАЕСЕТА ТОЧКА Предлог-Одлука за намера за поднесување на концептна 

нота на Општина Карпош во рамки на проектот ЕУ за општините - Подобрување на 

општинските услуги преку иновативен концепт 
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Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се  јави членот на Советот Билјана Костова при што побара појаснување на оваа 

предложена Одлука. 

 

За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев и најнапред упати 

честитики до новиот претседател Пеливанова, посочувајќи дека му е особено драго што за 

Претседател имаме професионалец, а пред се жена Претседател,  посака успех и успешна 

соработка како што имале и претходно.  Во своето понатамошно обраќање 

Градоначалникот истакна дека оваа точка е предложена врз основа најавен повик од 

Европската унија врз основа на кој се доделуваат финансиски средства на општините за 

иновативни решенија. Појасни дека општината аплицира со проект кој се однсува на 

рециклирање на пластика, како еден сегмент од Проектот и вториот сегмент од Проектот  е 

собирање и управување со кабаст отпад, кој е навистина голем проблем. Станува збор за 

сета онаа дотраена покуќнина која граѓаните често пати ја одложуваат до контејнерите или 

во најлош случај ги одложуваат по кејот на Вардар  и на планината Водно. 

Градоначалникот додаде дека верува дека со помош на концепната нота, а понатаму и со 

апликацијата со проектот за одобрување средства, голем дел од овие проблеми ќе бидат 

решени. Во своето понатамошно излагање, Градоначалникот информира дека партнер во 

овој проект е Пакомак, компанија со долгогодишно искуство, особено во сегментот на 

управување со пластичен отпад и дека постои можност, бидејќи повикот е се уште отворен, 

општината да аплицира и со некој друг партнер со некој друг проект.  Градоначалникот 

истакна дека Општина Карпош е апликант во повикот, но во исто време посочи дека 

Општина Карпош може да аплицира и со друг Проект како коапликант, за што Советот ќе 

биде благовремено извесетен.  Своето излагање го приведе кон крај и посочи дека на 

првото рангирање на предлозите, Општина Карпош била второрангирана, со што шансите 

општината да добие средства се прилично големи.  

Градоначалникот ја повика Александра Теова, Помошник Раководител на Сектор за развој 

на Општината да објасни повеќе за проектот и воедно упати пофални зборови за целиот 

тим во Секторот за развој на општината, кој работи на овој Проект.  

 

Претседателот даде збор на Александра Теова. 

Теова упати честитки до новиот Претседател Наташа Пеливанова и изрази благодарност за 

пофалните зборови до Градоначалникот, за нивната работа. Теова појасни дека станува 

збор за Проект кој тимот го работи од месец април 2020 година. Додаде дека општината 

има прилично сериозен партнер- Пакомак како коапликант како и компанија, пандан на 

Пакомак од Финска, каде во неколку фински општини уште во 1996 година започнале да го 

спроведуваат овој Проект и до ден денес работат на  поставување на вендинг машини и 

посочи дека успешно се справуваат со селектирање на отпадот. Со размена на овие 

искуства и преку нивно директно присуство, додаде Теова,  тука во нашата општина, ќе 

може на еден полесен начин да научиме како да го спроведеме овој специфичен Проект. 

Ова е проект од ЕУ со вредност од 300.000 до 800.000 илјади евра и рок на имплементација 

од 18 до 40 месеци. Посочи дека во овој момент не знае точно колку ќе изнесува нашиот 
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проект, бидејќи подготовките за буџетот се во завршна фаза и истакна дека вкупниот 

финансиски износ на Проектот би се движел од 700.000 до 800.000  евра. Појасни и дека 

освен поставување на машините, планирано е да се постават и 4 контејнери на различни 

локации во општината, со тоа што секоја недела таа локација ќе се менува, граѓаните ќе 

бидат навремено информирани, со тоа што сите граѓани кои ќе ги аплицираат/одлагаат 

пластичните шишиња и лименки во контејнерите ќе добиваат поени на картичка,  така 

наречени зелени поени. Зелените поени, продолжи Теова, понатака ќе ги користат за 

директно намалување на сметката која ќе ја направат во Рамстор и Веро, додаде дека се 

прават напори тоа да биде реализирано и со сметката за комунален отпад, понатаму со 

сметките при пазарење во Просветно дело, Кам маркетите и уште во некои други маркети 

и ресторани.  Вториот сегмент, нагласи Теова, е поставувањето на контејнерите и за таа 

цел ќе биде набавено и возило за подигање на контејнерите и директна дистрибуција на 

комуналниот отпад. Додаде дека набавен ќе биде и багер кој ќе помогне во расчистување 

на помалите депонии и според неа на овој начин општината сериозно ќе успее конечно да 

се справи со проблемот кој го има, а тоа е собирањето на отпад покрај контејнерите. 

Посочи дека големо внимание треба да се обрне на едукацијата на населението и поради 

тоа за оваа цел ќе бидат изработени видео промотивни материјали, сето тоа ќе биде 

покриено од ЕУ и ќе се настојува да стигне до секој дом во Општина Карпош. Своето 

излагање го приведе кон крајот и посочи дека ова можеби ќе биде една од најтешките и 

најдолги активности во овој Проект, за што и говори поголемата ставка во буџетот која ќе 

биде издвоена, бидејќи наголемиот проблем е да се мотивираат граѓаните да го 

селектираат отпадот и да го одлагаат на соодветните места. Теова потенцира дека на 

почетокот ќе се започне со едукација на децата во училиштата и градинките, преку 

интересни претстави со познати детски глумци и херои од цртани филмови. Потоа ќе се 

снимаат неколку видео спота, ќе се постават билборди, ќе се испечатат над 20.000 флаери, 

брошури, плакати и мини спотови кои ќе бидат емитувани на самите машини. Теова изрази 

надеж дека сето ова ќе вроди со плод и дека општината успешно ќе го реализира овој 

Проект. 

 

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

Одлуката за намера за поднесување на концептна нота на Општина Карпош во рамки на 

проектот ЕУ за општините - Подобрување на општинските услуги преку иновативен 

концепт и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 19 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за намера за поднесување на концептна нота на Општина 

Карпош во рамки на проектот ЕУ за општините - Подобрување на општинските услуги 

преку иновативен концепт. 

 

По исцрпување на дневниот ред, Претседателот Пеливанова ја затвори педесетата седница 

на Советот на Општина Карпош, на ден 4 декември 2020 година, во 13.28 часот. 

 

Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

Корегирал: Ивана Ордевска 
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