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

Советот на Општина Карпош на 52та седница која треба да се одржи во месец јануари 2021 година. 

Врз основа за член 5 од Одлуката за работа на Советот на Општина Карпош со употреба на 

комуникациски средства бр.09-8209/5 од 28.12.2020 година („Службен гласник на Општина 

Карпош“ бр.24/2020), 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 педесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 28ми декември 2020 

година 

 

Седницата започна со работа во 10.00 часот. 

 

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

преку платформата ZOOM. 

 

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

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

 

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

Антониевиќ, Филип Даскаловски, Александар Анѓушев, Билјана Костова, Емилија 

Ризеска-Спасова, Владимир Кроневски, Лиљана Трајаноска, Владимир Станивуковиќ, 

Зејнел Куч,  Димитар Зимбаков, Мики Филев, Бобан Ацевски, Тони Јаревски, Даниела 

Штерјова, Сашо Лазаровски, Предраг Станковски, Томи Кепевски, Светлана Пандиловска, 

Добрила Андоновска,Горан Михајлов и Бранко Ристов. 

 

На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев. 

 

Присутни на 51та седница на Советот на Општина Карпош од страна на администрацијата: 

Секретар Стојан Алексов, Помошник Раководител на Сектор за поддршка на 

Градоначалник Душко Бужаровски, Раководител на  Одделение за помошни работи 

Александар Симоновски, 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, 

Раководител на Сектор за екологија и енергетска ефикасност Петар Теов, Раководител на 

Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра Раде Мицковски, 

Раководител на Сектор за финансиски прашања Мирјана Ѓорѓиевска, Помошник 

Раководител на Сектор за уредување на градежно земјиште и комунални работи Наташа 

Иванова, Раководител на Одделение за култура и спорт Патрик Поповски, Раководител на 

Одделение за односи со јавност Виолета Цветковска. 

 

Претседателот го извести Советот дека со цел подготовка на 51 седница се одржани 10 од 

вкупно 11 комисии и дека претседателите на комисиите во текот на седницата ќе известат 

за работата на истите. 

 

Пред да отвори расправа по дневниот ред, ПретседателотПеливанова извести дека 

гласањето по дневниот ред и по предложените точки ќе се одвива поименично, а 
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евиденциските листи од гласањата ќе бидат дел од архивскиот материјал од одржаната 

седница. 

 

Претседателот отвори расправа по предложениот Дневен ред за работа на педесет и првата 

седница на советот на Општина Карпош. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов при штодаде два предлога за измена на 

дневниот ред. Предлага да се донесе Одлука која ќе го регулира платеното оправдано 

отсуство од седница на Совет, како резултат на болест предизвикана од Ковид 19. 

Вториот предлог на Михајловсе однесува на измена на Днениот ред за 51 седница, на 

начин што Предлог-Програмите да бидат ставени на разгледување и усвојување како први 

точки, а останатите прашања, заедно со Буџетот за 2021 година да бидат одложени за утре 

29.12.2020 година. Михајлов посочи дека барањето се основа на фактот дека опозицијата 

ќе предложи повеќе амандмани и доколку некои од амандманите бидат прифатени 

стучните служби да имаат време истите да ги имплементираат во програмите, односно во 

Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

 

За збор се јави членот на Советот Даниела Штерјова, посочи дека се согласува со 

сугестијата на Михајлов при што укажа на потребата во иднина да се внимава вака обемни 

и битни седници на Совет да бидат растеретени од прашања кои немаат приоритет,поточно 

побара во иднина дневниот ред да содржи помал број на точки, или доколку има потреба 

од разгледување на поголем број точки, истите да бидат поделени за работа во две 

седници. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревскии во контекс на излагањата на Михајлов и 

Штерјова посочи дека минатото искуство од работењето на Советот покажува дека реален 

и објективен број на точки за една седница е 20 до 30 точки. Јаревски посочи дека 

причината за ваквиот предлог е поднесување на амандмани, така што предлага оваа 

седница да се одржи во два дена, поточно предложи да се разгледа предлогот на Михајлов. 

 

За збор се јави членот на Советот Бранко Ристов во однос на вториот предлог на Михајлов 

и истакна дека не се согласува со истиот, од причина што дел од членовите на Советот 

работат во приватен сектор и немаат фактичка можност да отсуствуваат од работа 2 дена, 

иако постои законската можност за оправдано отсуство од работа.  

 

За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловски, истакна дека се согласува со 

излагањата на предходните колеги, но и потсети на фактот дека Советот на Општина 

Карпош работел во еден ден по дневен ред со 70 па и 80 точки и ја завршувал седницата во 

истиот ден. Посочи дека бројот на точки предложен за работа на оваа седница е обемен и 

оправдан од причина што Советот треба да го разгледа и усвои Буџетот за 2021 година и 

потсети дека ова е трета по ред седница на Советот во месец декември 2020 година. 

 

На предлозите и барањата на советниците одговори Претседателот Наташа Пеливанова 

при што најнапред се заблагодари за предлозите и укажувањата на членовите на Советот. 
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Укажа дека,доколку за тоа постоела можност, дел од точките ќе биле оставени за работа во 

јануари. Истакна дека голем дел од точките од предложениот дневен ред се поврзани со 

истекување на календарската година и тоа е причината за обемноста на Дневниот ред. 

Посочи дека доколку во иднина се наметне потреба за поголем број на точки, истите ќе ги 

организира со реализација на повеќе седници. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев, ги поздрави присутните и укажа дека е 

добро што Михајлов ја отвори  темата која се однесувана предлог за исплата на паушали за 

членовите на Советот кои реално, не по своја вина не можеле да бидат присутни на 

седници. Со раководителот на Секторот за финансиски прашања го разгледувале ова 

прашање. Посочи  дека членот на Советот кој што е во самоизолација поради контакт со 

заболен, мора да присуствува на он лајн седница. Член на Советот кој со решение со кое се 

потврдува дека е позитивен на Ковид 19 и е на домашно лекување, не може да се очекува 

да биде присутен на он лајн седници, врз основа на што и не треба да му се ускрати дел од 

паушалот. Во Општина Карпош се воведени ротации, како мерка за спречување од ширење 

на епидемијата и општината не одбива процент од плата поради отсуство предизвикано 

како последица од Ковид 19. Богоев заклучи дека на членовите на Советот кои имаат 

решение со кое се потврдува дека се позитивни на вирусот, да им се исплаќа паушал.  

 

За збор повторно се јави Горан Михајлов со кратко појаснување дека тој формално немал 

позитивен тест и дека бил упатен за лечење во Ковид центар како сомнителен на Ковид, со 

предлог за хоспитализација. Посочи дека ова прашање е малку пошироко од добивање на 

формално решение и истакна дека остава на Советот да одлучи. 

 

Процедурално за збор се јави членот на Советот Бранко Ристов и истакна дека нема 

потреба да се навлегува во материјална расправа за предлогот, предложи Советот 

најнапред да гласа за истиот дали ќе биде составен дел од Дневен ред или не. 

 

За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловскии го посочи мислењето дека Ристов 

не е во право, по што му предложи на Михајлов да го повлече предлогот и истиот да биде 

сработен во координација со сите, за наредната седница. 

 

На дискусијата се надоврза Горан Михајлов и го преиначи дадениот предлог.Предложи на 

оваа седница Советот да донесе Заклучок дека е потребно да се донесе одлука на наредната 

седница.  

 

Претседателот на Совет Наташа Пеливанова предложи на оваа седница да се донесе 

Заклуок, предлогот убаво да се формулира и да се одлучува по него на наредната седница. 

 

Расправата продолжи по предлогот на Михајлов, по точките од 51 седница да се работи во 

два дена. 

 

Членот на Советот Даниела Штерјова реплицираше на излагањето на Филип Даскаловски, 

посочи дека не се согласува со неговото излагање во однос на бројката на точките на 

дневен ред од минатите седници и посочи дека повеќе од 25 точки не разгледувал Советот 

на една седница. 
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Филип Даскаловски реплицираше на Штерјова со податок дека на 11 или 12 седница на 

Советот во овој состав дневниот ред броел 61 точка. 

 

За збор се јави членот на Советот Емилија Ризеска Спасова при што истакна дека во овој 

состав Советот уште првата година од мандатот имал обемни дневни редови, со далеку 

повеќе од 25 точки. Во своето понатамошно излагање Спасова посочи дека една недела 

пред одржување на оваа седница на комисиски расправи биле разгледани сите точки од 

денешниот предложен дневен ред и дека членовите на Советот се спремни да одлучуваат 

по истите. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревскипри што посочи дека седницата секако 

може да се одржи во еден ден, но мотивот за предлогот истата да се одржи во два дена 

лежи во фактот дека во овој случај се работи за круцијална седница и доколку постои 

здрава аргументицијасо можност за квалитетна дискусија, ќе постои можност да се уважат 

дел од предлозите кои ќе ги достават. Најави дека опозицијата поднела 54 амандмани, дека 

истите не се големи во однос на средства, но дека се суштински и нужни. Своето излагање 

го приведе кон крај, посочувајќи дека од дискусиите ќе произлезе дали и каде е потребно 

да се направи измена во програмите, со цел службите да имаат време да направат измени 

во Буџетот. 

 

ЗАБЕЛЕШКА ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТТА 

НА СОВЕТОТ: До моментот на излагањето на Јаревски до Одделението не се доставени 

писмени  Предлози или Амандамани. 

 

За збор се јави Добрила Андоновскаи даде предлог седницата да започне со работа, а во 

зависност од тоа како ќе тече, истата може да се одложи и за нареден ден. 

 

За реплика на Јаревски се јави Даскаловскии посочи дека нема ништо спорно да се 

разлегуваат точките, комисиите се одржани, точките подржани и посочи дека постоела 

можност предлозите да се дадат на комисиите, што во овој случај не е 

направено.Даскаловски потенцира дека предложените точки и позицијата и опозицијата ги 

поддржале со мнозинство. 

 

За збор се јави Горан Михајлов со дообјаснување дека не бара нова седница, туку бара 

точките што се однесуваат на програмите да бидат ставени најнапред во дневниот ред, од 

причина што доколку се прифати некој од предлозите, истото би можело да се 

имплементира во Буџетот.  

 

За збор повторно се јави Јаревски со констатација дека на комисијата за култура укажал 

дека најавил амандамнани, по што членот на Советот Емилија Ризеска-Спасова на 

одржаната Комисија за култура го поддржала тоа и кажала дека истото ќе се разгледа. 
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Бидејќи никој повеќе не се јави за збор, Претседателот го затвори претресот по Дневниот 

ред за работа на 51 седница на Советот на Општина Карпош и најапред на гласање го стави 

првиот предлог на советникот Горан Михајлов кој се однесува на паушалите на членовите 

на Советот. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и 1 

ВОЗДРЖАН  е усвоен Заклучок за изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал – 

надомест за оправдано отсуство од седници на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот на гласање го стави вториот предлог на советникот Горан Михајлов којсе 

однесува на одржување на 51 седница во два дена, со поместување на распоредот во 

точките. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА,  ПРОТИВ НЕМА и 14 

ВОЗДРЖАНИ предлогот не е прифатен. 

 

Бидејќи повеќе никој не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата, на 

усвојување го стави Предлог-Дневниот ред за работа на педесет и првата седница и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоен Дневниот ред за работа на педесет и првата седница на Советот 

на Општина Карпош. 

 

Пред да помине на разгледување на точките од усвоениот дневен ред, Претседатлот ги 

ставина разгледување Записниците од 48, 49 и 50 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот отвори расправа по Записникот од 48 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска со забелешка на Записникот за кој жестоко реагира, 

особено за точката број 4 ДУП З 04. Посочи дека во дискусијата се споменати само 

имињата на дискутатнтите, а не и нивните дискусии, што според неа не е коректно и 

побара истото да се искорегира. Посочи дека членовите на Советот не се тука само да 

земат паушали и побара комплетно да се преработи целиот Записник, особено точката број 

4 која се однесува на донесување на ДУП З04. 

Претседателот Наташа Пеливанова даде одговор на излагањето на Добрила Андоновска, 

упати на одредбите од Деловникот на Советот на Општина Карпоши побара од членовите 

на Советот да прочитаат што треба да содржи еден записник. Посочи дека Записникот не е 

стенодактилографска белешка, по што потенцира дека доколку членовите на Советот 

сакаат да се нотира во записникот нивното излагањето, потребно е за тоа да укажат на 

стручната служба и истото да се се внесе во Записникот. Посочи дека е многу тешко 

стручната служба од збор до збор да напише се што е кажано на Седницата. Заклучи дека 

доколку членовите на Советот имаат забелешки на нешто што е истакнато како став, 

потребно е да ги контактираат службите. Претседателот даде и втор предлог во однос на 

ова прашање, кој дефинира дека во рок од 2 до 3 дена по завршувањето на седницата 
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доколку инсистираат, потребно е излагањето писмено да го достават до стручните служби 

на општината и врз основа на снимката што се создава при реалиација на советот истото да 

се корегира.Пеливанова заврши со своето излагање посочувајќи дека како начин и 

принцип на работа ова треба се има во предвид. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска ја поздрави Наташа Пеливанова во сите заложби да 

постави правен и законски ред за работа на Седниците на Советот. Се согласува со сите 

новини на Пеливанова и ги поддржува. Посочи декадоколку се погледнат записниците од 

49 и 50 седница, во нив е цитирано се што е кажано од страна на членовите на Советот, 

додека во Записникот од 48 седница станува збор за некаков ислкучок. Истакна дека се 

работи за намерен пропуст. 

 

Претседателот на Советот ја упати стручната служба да го среди записникот, согласно сето 

предходно изложено. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски и посочи дека поради реакциите на 

членовите на Советот, овој Записник бил одложен од усвојување. Истакна дека ниту една 

од дискусиите не е имплементирана во овој записник. Зарши со своето излагање дека 

поради тоа ќе биде против усвојување на записникот од 48 седница. 

 

За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловскии истакна дека записникот не значи 

стенографска белешка и дококлку постоеле предлози и дополнувања на Записникот, истите 

треба да бидат импелемнтирани. 

 

За реплика се јави членот на Советот Тони Јаревски и истакна дека сите дискусии треба да 

бидат дел од Записникот од 48 седница, истакнувајќи дека поименичното гласање 

произлегло од таа седница. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлови истакна дека на 48 седница побарал 

гаранции дека висините на објектите нема да отстапат од презенираните висини и 

гаранција за тоа дека ништо не е сменето од предходниот план. Посочи дека тие две 

реченици се суштински во тој записник. 

 

По забелешките на дел од советниците, Претседателот на Советот го симна од дневен ред 

на доработка Записникот од 48ма седница.Побара од членовите на Советот со цел да не се 

губи време на самата седница, во моментот кога ќе се постават Записниците на линкот на 

кој се поставуваат материјалите за седница, а тоа е периодот од една недела пред 

одржување на седницата, да укажуат и бараат корекции кои ќе бидат имплементирани, со 

цел членовите на Советот да можат да  дискутираат по истите. Истакна дека сето укажано 

од страна на членовите на Советот ќе биде имплементирано од страна на стручната 

служба, поточно,членовите на Советот да проверат дали е нотирано се како што очекувале 

и да реагираат навремено, со цел експедитивно да се работи на седниците. 
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Претседателот отвори расправа по Записникот од 49 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, го стави на гласање Записникот од 49 седница на Советот 

на Општина Карпош и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по спроведеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 2  

ВОЗДРЖАНИ е усвоен Записникот од 49 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот отвори расправа по Записникот од 50 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, го стави на гласање Записникот од 50 седница на Советот 

на Општина Карпоши ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по спроведеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ и 2 гласови 

ВОЗДРЖАНИ е усвоен Записникот од 50 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот го повика членот на Советот Горан Михајлов, во својство на претседател на 

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

 

Горан Михајлов извести дека комисијата прва ја одржа седницата, ги разгледала сите 

материјали, по сите точки, поточно поголемиот дел едногласно го усвоиле, додека на 

помал број од точкитебиле усвоени со мнозинствоод гласовите, констатира дека актите 

можа да се разгледуваат од правен аспект и да се одлучува по нив. 

 

Претседателот помина на разгледување на точките по дневиот ред. 

 

ТОЧКА 1 – Предлог-Одлука за работа на Советот на Општина Карпош со употреба 

на комуникациски средства 

 

Претседателот ги  извести членовите на Советот дека во својство на Предлагач на оваа 

точка, ја дополнува истата, на начин што во членот 1 се додава нов став 2 кој ја дефинира-

предвидува он лајн работата на комисиите како помошни тела на Советот. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска, пред се посичи дека и се допаѓаат новите измени кои 

ги воведе Претседателот Пеливанова. Ја подржува оваа точка. Андоновска постави 

прашање дали ова значи дека без промена на Деловник во минатиот период сме работеле, 

поточно дали сме работеле надвор од законските одредби. 

 

Претседателот Наташа Пеливанова одговори на излагањата на советниците и посочи дека 

од месец април кога е донесена Уредбата со законска сила а која предвидува работа на 

седници предку комуникациски средства, Советот на Општина Карпош усвои Одлука врз 

основа на таа уредба. Уредбата со законска сила најнаапред имаше важност до завршување 
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на вонредната состојба, по што во месец јуни 2020 е донесена нова Уредба која дефинира 

работа со помош на комуникациски средства за време на вонредна состојба и по 

завршување на вонредната состојба, заклучно со 31.12.2020 година. Тоа значи дека 

Советот на Општина Карпош во согласност со позитивните законски прописи легитимно 

ги одржувал сите седници со помош на комуникациски средства. Предложената одлука 

која сега ја разгледуваме го дефинира на идентичен начин прашањата кои се посочени, 

како и предметната Уредба. Во однос на ова прашање има две правни решенија, посочи 

Пеливанова, да се усвои Одлука или да се измени Деловниот за работа на Советот. 

Постапката за менување на Деловникот е подолга и пообемна. Оваа Одлука е правосилна 

до нејзиното отповикување од Советот на Општина Карпош. Своето излагање го приведе 

кон крај посочувајќи дека стручните службина оваа тема се консултирале со надлежните 

институции, кои го потврдиле од правен аспект сето погоре наведено. 

 

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

Одлуката за работа на Советот на Општина Карпош со употреба на комуникациски 

средства, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за работа на Советот на Општина Карпош со употреба 

на комуникациски средства. 

 

ТОЧКА 2  Предлог-Одлука за задолжување на раководителите на Сектори и 

Одделенија во Општина Карпош 

 

Претседателот отваори  расправа 

 

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

на раководителите на Сектори и Одделенија во Општина Карпош, истата ја стави на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлуката за задолжување на раководителите на Сектори и 

Одделенија во Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на дел од 

Проект „Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на 

станбено-деловен комплекс-Порта Влае (прва фаза) во Општина Карпош, 

финансиран од Влада на Република Северна Македонија 

 

Претседателот го повика членот на Советот Лиљана Трајаноска во својство на претседател 

на Комисијата за финансиски прашања да го извести Советот, интегрално за точките кои 

ги разгледувала Комисијата. 
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Членот на Советот Трајаноска го извести Советот за ставот на комисијата и посочи дека 

комисијата му предлага на Советот да ги разгледа и усвои предложените точки. 

 

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

на Комисијата за комунални работи и сообраќај да извести интегрално за сите точки кои ги 

разгледувала Комисијата. 

 

Членот на Советот Лазаровски го извести Советот за ставот на комисијата и посочи дека 

комисијата му предлага на Советот да ги разгледа и усвои предложените точки. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Горан Михајлов и упати забелешка во однос на основот на усвојувањето на 

оваа одлука, пред  се на прашањето околку делот кој дефинира склучување на тристран 

договор помеѓу изведувачот, општина Карпош и Аеродромот. Според Михајлов не е 

познато како подизведувачот кој ќе работи на изведување на плочникот ја има добиено 

работата, особено од причина што општината учестува со сопствени средства во висина од 

еден и пол милион денари. Посочува дека никаде во одлуката не е дефинирано дека ТАВ 

ги дава финансиските средства, по што упати забелешка на дефинирањето на обврските и 

титуларите во договорот кој треба да биде потпишан.  

 

За збор се јави Тони Јаревскии постави прашање во однос на тоа дали со реконструкцијата 

на плочникот ќе се врши реконструкција во гаражниот простор кој се наоѓа под плочникот. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев и појасни дека реконструкцијата ќе опфаќа 

отстранување на плочките, премачкување со материјал за изолација како и партерно 

уредување на просторот. Исто така, ќе биде направена и хидроизолација, со цел да се 

спречи прокиснување во гаражите. 

 

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

Одлуката за давање согласност за прифаќање реализација на дел од Проект „Партерно 

уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс-

Порта Влае (прва фаза) во Општина Карпош, финансиран од Влада на Република Северна 

Македонија, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

Констатирано бешедека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 

ВОЗДРЖАН ,е усвоена Одлуката за давање согласност за прифаќање реализација на дел од 

Проект „Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-

деловен комплекс-Порта Влае (прва фаза) во Општина Карпош, финансиран од Влада на 

Република Северна Македонија. 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за давање согласност за прифаќање реализација на 

Проект „Изградба на ул.Партизанска 2 во Општина Карпош, финансиран од Влада 

на Република Северна Македонија 
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Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Тони Јаревски, посочи дека од почеток на мандатот упатува барање и 

укажува на потребата од изградба на улица Партизанска 2 во населба Нерези. Упати 

прашање кое се однесува на тоа дали со изграбата на оваа улица ќе биде пристапен 

паркингот кај воените згради од улица Партизанска 2, со што ќе се надмине сообраќајниот 

проблем кој постои повеќе години наназад. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев и одговори дека планираната улица за 

изградба започнува од паргингот кај воените кули, на улица „Ванчо Мицков“. 

Градоначалникот посочи дека проектот за реконструкција на улицата не е во моментов 

пред него, но од тоа што го видел и што се консултирал со стручните служби (од 

Одделението за комунална инфраструктура) паркингот кај воените кули ќе биде поврзан со 

улицата. 

 

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

Одлуката за давање согласност за прифаќање реализација на Проект „Изградба на 

ул.Партизанска 2 во Општина Карпош, финансиран од Владана Република Северна 

Македонија, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 18 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 4 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за давање согласност за прифаќање реализација 

на Проект „Изградба на ул.Партизанска 2 во ОпштинаКарпош, финансиран од Влада на 

Република Северна Македонија. 

 

ТОЧКА 5 Предлог-План -Програми за изменување на План-Програмите за развој на 

Општина Карпош за 2021 година  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Програмите за изменување на План-Програмите за развој на Општина Карпош за 2021 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање,со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 

ВОЗДРЖАН е усвоена План -Програмите за изменување на План-Програмите за развој на 

Општина Карпош за 2021 година. 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош  и Град Скопје за вршење редовен и вонреден инспекцискот надзор 

во областа на комуналната инспекција, инспекција за животна средина и комунални 

редари 
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Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Градоначалникот Богоев и истакна дека со новиот начин на функционирање 

на инспекторатот ќе се обезбеди поголема непристрасност на инспекторите. Имено, 

инспекторите, комуналните редари од една општина ќе можат да вршат инспекциски 

надзор и во друга општина. На пример, овластено лице од Центар, ќе може да врши увид и 

во Карпош, да делува по пријава и да изрекува парични глоби. 

 

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

Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош  и Град 

Скопје за вршење редовен и вонреден инспекциски надзор во областа на комуналната 

инспекција, инспекција за животна средина и комунални редари, истата ја стави на гласање 

и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош  и Град Скопје за вршење редовен и вонреден инспекцискот надзор во 

областа на комуналната инспекција, инспекција за животна средина и комунални редари. 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Одлука за прифаќање предлог за воспоставување меѓуопштинска 

соработка за заловување на кучиња на подрачјето на Општина Карпош, доставен од 

Град Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Предраг Станковски и укажа на повеќе дилеми во однос 

на усвојување на предметната Одлука. Особено се осврна на дилемата околку утврдениот 

финансиски  износ кој Општина Карпош би требало да го превземе како обврска доколку 

потпише Договор за меѓуопштинска соработка со Град Скопје, а истиот е во износ од 2 

милини денари годишно. Во своето понатамошно излагање Станковски ја истакна и 

дилемата која ја има во врска со ресурсите (технички, материјални, човечки) а кои се 

чинители во однос на обврските кои би требало да ги превземе со усвојување на 

предметната одлука, и врз основа на што треба да се потпише договор со Градот. На крајот 

на своето излагање Станковски посочи дека ќе се воздржи од гласањето по предметната 

одлука, од причина што постојат многу дилеми и недоречености. 

 

За збор се јави Тони Јаревскии истакна дека ќе се воздржи од гласање по предметната 

Одлука, поради постоење на многу нејаснотии во однос на истата. Посочи дека има 

информации од одржаната седница на Советот во Град Скопје каде се расправало по 

одлуката која ја усвоил градот, се водела широка дебата, биле поставувани многу прашања, 

но на истите се уште не е одговорено. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска и истакна дека ќе се воздржи од гласање по оваа 

точка. 

 

Претседателот Пеливанова зема збор во расправата и му појасни на Советот дека одлуката 
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која е предложена за рагледување на 51 седница не предизвикува други обврски за 

општината, освен прифаќањето на предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка 

кој се однесува на заловување и собирање на бездомните кучиња, односно не регистрирани 

кучиња и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини на подрачјето на Општина 

Карпош, кое ќе го врши  Јавното претпријатие „Лајка“ – Скопје. Пеливанова појасни дека 

договор за меѓуопштинска соработка исклучиво може да се потпише по усвојување на 

Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка, која ќе биде дефинирана на некоја од 

наредните седници на Советот на Општина Карпош и која прецизно ќе ги содржи правата 

и обврските на Општина Карпош и на Градот Скопје во однос на евентуралната 

меѓуопштинска соработка. Пеливанова во своето излагање даде реплика на Станковски во 

однос на финансискиот износ од 2 милиони денари кој тој го наведува и уште еднаш укажа 

дека со предметната одлука не се утврдува никаков финанскиски износ. 

 

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

Одлуката за прифаќање предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка за 

заловување на кучиња на подрачјето на Општина Карпош, доставен од Град Скопје, истата 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 6 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за прифаќање предлог за воспоставување 

меѓуопштинска соработка за заловување на кучиња на подрачјето на Општина Карпош, 

доставен од Град Скопје. 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за одобрување финансиска поддршка за воспоставување и 

одржување на советувалишен центар за жртви на семејно насилство (Предлагач: 

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство Скопје) 

 

Претседателот го повика членот на Советот Зејнел Куч во својство на Претседавач-

Известител од Комисијата за јавни дејности, да го извести Советот за работата на 

комисијата за точките кои беа разгледувани на истата, интегрално за сите точки. 

 

Куч извести за работата на Комисијата и го пренесе ставот дека истата му предлага на 

Советот да ги разгледа и усвои предложените акти. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

одобрување финансиска поддршка за воспоставување и 

одржување на советувалишен центар за жртви на семејно насилство (Предлагач: 

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство Скопје), истата ја 

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

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за одобрување финансиска поддршка за 
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воспоставување и одржување на советувалишен центар за жртви на семејно насилство 

(Предлагач: Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство Скопје).  

 

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во 

М.З.Влае 

 

Претседателот предложи да севоди заедничка расправа по оваа и наредните 7 точки, 

заклучно со точка под реден број 16, од причина што овие 8 точки се однесуваат на закупи 

на простори каде Општина Карпош се јавува во својство на Закупец, по што отвори 

заедничкарасправа од точка 9 заклучно со точка 16. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев и појасни за повеќе годишната потреба од 

изнајмување на просторот кој Општина Карпош го отстапува на користење на двете 

пензионерски друштва од територијата на Општина Карпош. Врз основа на предложената 

9 точка од усвоениот дневен ред, Општината ќе потпише договор за закуп на просторот во 

МЗ Влае, додека со наредната 10та предложена точка, истиот ќе биде отстапен на 

користење на 12 месеци на пензионерските друштва од територијата на Општина Карпош. 

Ист е случајот и со предложените одлуки за закуп односно отстапување на деловен 

простор во Нерези. 

Во понатамошното излагање Богоев даде појаснување и во однос на останатите 

предложени акти за закуп, заклучно со точка под број 16 и тоа: закуп на простории во 

ЗЕЛС кој се користи за општински канцеларии, магацински простор на Лапласт кој 

општината го користи за складирање на подвижни ствари во сопственост на општината, 

како и две предложени одлуки за закуп на простор во кој е сместена општинската 

администрација во УЗ Карпош 4 и во УЗ Тафталиџе.   

 

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

Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае, истата ја стави на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема  и 1 глас 

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во 

М.З.Влае. 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Одлука 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 замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1  

ВОЗДРЖАН, е усвоена 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 11 Предлог-Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во 
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У.З.Нерези 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во 

У.З.Нерези. 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Одлука за согласност за времено давање на користење без 

надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор 

во У.З.Нерези, на ул.„Ванчо Мицков“ бр.97, лок.6 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за согласност за времено давање на користење без 

надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во 

У.З.Нерези, на ул.„Ванчо Мицков“ бр.97, лок.6. 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор 

Лапласт 

 

Претседателотја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 17 гласови ЗА, 1 глас  ПРОТИВ и 4 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за давање согласност за закуп на магацински 

простор Лапласт. 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на 

улица „Копенхагенска“бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателотја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор 

на улица „Копенхагенска“бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на 

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

 

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 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор на 

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

 

ТОЧКА 16 Предлог-Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на 

улица „Букурешка“ бр. 2 ,Општина Карпош-Скопје 

 

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 усвоена Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор на 

улица „Букурешка“ бр. 2 ,Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца 

во групите во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје 

 

Претседателот предложи  да се води заедничка расправа по оваа и наредните 3 точки, 

заклучно со точка под реден број 20, од причина што предметот на овие 4 точки е 

идентичен. Разликата е во титуларите на кои се однесуваат точки, имено секоја точка се 

однесува на една од четирите градинки од територијата на Општина Карпош, каде 

општината се јавува во својство на основач-сопственик, по што отвори заедничкарасправа 

од точка 17 заклучно со точка 20. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по заедничката расправа, Претседателот го затвори 

претресот, на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на Одлуката за 

формирање на групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот 

број на деца во групите во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје и 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 давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 

групите во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца 

во групите во ЈУОДГ „Орце Николов“ Карпош-Скопје 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 

групите во ЈУОДГ „Орце Николов“ Карпош-Скопје. 
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ТОЧКА 19 Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца 

во групите во ЈУОДГ „Пролет“ Карпош-Скопје 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 

групите во ЈУОДГ „Пролет“ Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 20 Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца 

во групите во ЈУОДГ „Распеана младост“ Карпош-Скопје 

 

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 давање согласност на Одлуката за формирање на 

групи со поголем односно помал број на деца од законски предвидениот број на деца во 

групите во ЈУОДГ „Распеана младост“ Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 21 Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во јавната 

установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во јавната установа општинска детска градинка „Орце 

Николов“ Карпош-Скопје, истото го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението задавање согласност на Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во 

јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 22 Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје 
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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 менувања да го 

извести Советот за ставот на Комисијата по точките кои биле разгледувани и да ги прочита 

пероналните решениеја, интегрално за двете точки. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Во расправата по оваа точка учествуваа членовите на Советот:Тони Јаревски, Филип 

Даскаловски, Зејнел Куч и Даниела Штерјова. 

 

Расправата на сите говорници беше сведена на една дилема и се одвиваше околку 

прашањето зошто дури сега се врши верификација на членовите на училишниот одбор, по 

што членовите на Советот побараа појаснување од стручната служба. 

 

За збор се јави Емилија Арсовска во својство на раководител на Одделението за 

образование и појасни дека барањето кое е доставено од ООУ Вера Циривири Трена е 

навремено, бидејќи членовите на училишниот одбор имаат активен мандат и дека истиот 

истекува по оддржувањето на 51 седница, согласно што е потребно сите предлози да бидат 

верификувани, со цел непречено работење на едно од поважните тела во училиштето. 

 

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

Решението за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување 

членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, 

Општина Карпош-Скопје, истото го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 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 „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје.  

 

ТОЧКА 23 Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Јан Амос Коменски“, ОпштинаКарпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

за изменување и дополнување на 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. 

 

Констатирано бешедека 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 
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училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје.  

 

ТОЧКА 24 Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен 

граѓанин 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин, истата ја стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен 

граѓанин. 

 

ТОЧКА 25 Предлог-Одлука за прифаќање на донација од Друштво за управување со 

недвижен имот Белгравиа Инвест Дооел Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска со забелешка на Предлог-Одлуката во однос на тоа 

дека во истата недостасува спецификација на производот-предмет на донацијата. 

 

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

Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за управување со недвижен имот 

Белгравиа Инвест Дооел Скопје, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба 

да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за 

управување со недвижен имот Белгравиа Инвест Дооел Скопје. 

 

ТОЧКА 26 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 

определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на 

ОпштинаКарпош за учебната 2020/2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

изменување и дополнување на Одлуката за определување на стипендии за талентирани 

ученици од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година, истата ја стави 

на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 

определување на стипендии за талентирани ученици од подрачјето на Општина Карпош за 

учебната 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 27 Предлог-Одлука за давање на согласност за отстапување на користење на 

движна ствар-патничко моторно возило сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ 

Пролет Општина Карпош, Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

давање на согласност за отстапување на користење на движна ствар-патничко моторно 

возило сопственост на Општина Карпош на ЈОУДГ Пролет Општина Карпош, Скопје, 

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

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за давање на согласност за отстапување на 

користење на движна ствар-патничко моторно возило сопственост на Општина Карпош на 

ЈОУДГ Пролет Општина Карпош, Скопје. 

 

ТОЧКА 28 Предлог-Програма за урбанистичко планирање за 2021 година 

 

Претседателот го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својство на претседател 

на Комисијата за урбанистичко планирање да го извести Советот за ставот на Комисијата 

за точките кои биле разгледувани, интегрално. 

 

Даскаловски во својтво на претседател на Комисијата за урбанистичко планирање го 

извести Советот за работата на комисијата. Укажа на законската измена која се однесува на 

изготвување Анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на 

урбанистичките планови на територијата на Општина Карпош за 2020 годинапри 

изготвување на Програмата за урбанистичко планирање и дека истата ќе биде составен дел 

на програмата. 
 
Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски, истакна дека ја подржува целосно 

предложената Програма од која произлегува потребата и истата е јасна и утврдена и дека 

со оваа програма постои можност да се спроведе ревизија на сите детални урбанистички 

планови во 2021 година, согласно ветувањата дадени пред изборите во 2017 година. 

 

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

Програмата за урбанистичко планирање за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 1 глас 
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ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за урбанистичко планирање за 2021 година. 

 

ТОЧКА 29 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

екологија и енергетската ефикасност за 2021 година 

 

Претседателот го повика членот на Советот Александар Анѓушев во својство на 

претседател на Комисијата за екологија и енергетска ефикасност да го извести Советот за 

ставот на Комисијата по оваа точа. 

 

Анѓушев извести за работата на Комисијатаи му предложи на Советот да ја разгледа и 

усвои предложената програма. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски и најави дека советничката група на 

ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе постави предлози за измена на Програмата во одредени 

сегменти. Посочи дека истите се изработени во соработка со невладиното здружение О2. 

Претседателот на Советот побара од Јаревски да ги истакне поединечно предлозите со тоа 

што гласањето по истите ќе биде спроведено за секој предлог засебно. 

 

Предлог 1 – Промена на начинот на греење на основното училиште „Аврам 

Писевски“ од греење со мазут во греење со пелети со цел намалување на емисија на 

штетни супстанци испуштена во атмосферата од согорувањето на мазутот и 

намалување за загадувањето во Општина Карпош 

 

По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 13 

гласови ВОЗДРЖАН. не е усвоен првиот предлог. 

 

Предлог 2 –Субвенционирање на набавка на филтри за оџаци за 3.000 (три илјади) 

индивидуални станбени објекти во вредност од 18.000.000,00 (осумнаесет милиони) 

денари 

 

По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано бешедека по извршеното гласање, со 7 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 15 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен вториот предлог. 

 

Предлог 3 –Изведба на нов систем за следење на загадувањето на територијата на 

Општина Карпош, со мрежа на мерни единици за следење на загаденоста на воздухот 

во износ од „6.000.000“ денари 
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По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен третиот предлог. 

 

Предлог 4 –Ажурирање на регистар на загадувачи на територијата на Општина 

Карпош. За оваа намена треба да се одвојат финансиски средства за изработка на 

ажуриран регистар 

 

По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен четвртиот предлог. 

 

Предлог 5-Субвенционирање на инсталација на плински уреди на 2000 патнички 

моторни возила, во сопственост на жители на Општина Карпош, со по 20.000,00 

денари од возило, во вредност од 40.000.000,00 (четириесет милиони) денари 
 

По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 6 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 16 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен петтиот предлог. 

 

Предлог 6 – Се додаваат 2.000.000,00 денари на веќе постоечкиот буџет, со цел 

подобрување на одржувањето на зеленилото околу станбените згради на територијата 

на Општина Карпош 

 

По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 7 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен шестиот предлог. 

 

Предлог 7 Реконструкција и замена на сите азбестни кровови во градинките и 

основните училишта со нови незагадувачки материјали. Субвенционирање на 

реконструкција и замена на сите азбестни кровови на објекти за семејно домување 

 

По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 9 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 13 

гласови ВОЗДРЖАН. не е усвоен седмиот предлог. 
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Предлог 8 Санација и ремедијација на Парк-депонија на бунарското подрачје Нерези-

Лепенец во износ од 65.000.000 (шеесет и петмилиони) денари.  

 

По даденото образложение на предлогот, претседателот истиот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 7 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 13 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен осмиот предлог. 

 

За збор, со појаснување се јави членот на Советот Тони Јаревски и го замоли Советот 

доколку не ја сфаќа серозноста на ситуацијата и доколку не се свесни за прекршувањата на 

законот, предлага да се направи студија со експерти кои ќе ги одбере општината, врз 

основа на која ќе се утврди дали е прекршен законот и дали е загрозена животната средина. 

Јаревски посочи дека доколку со студијата се утврди дека не е прекршен законот и не е 

загрозена животната средина, стои на располагање со сопствените паушалите кои му 

претстојат, да го надомести трошокот на општината за изработената студија. 

 

Претседателот на Советот Наташа Пеливанова истапи со предлог и побара, согласно 

Деловникот за работа на Советот,  5 членови на Советот да го поддржат Предлогот, 

дискусиите на членовите на Советот да бидат ограничени на 10 минути по точка, од 

причина што Дневниот ред за 51 седница е обемен. Пеливанова посочи дека со 

предложеното ограничување, правото на реплика и процедурално обраќање нема да бидат 

ускратени. 

 

За збор се јави Тони Јаревски и истакна дека не се согласува со овој предлог, од причина 

што се работи за круцијална седница, и истакна личен став дека дискусиите не треба да 

бидат ограничени. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор по предлогот, Претседателот го стави истиот на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Прддлогот го поддржаат повеќе од 5 члена на Советот, по што беше констатирано дека по 

извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 8 ПРОТИВ и ВОЗДРЖАН нема, е усвоен предлогот 

на Претседателот Пеливанова за ограничување на дискусијатапо една точка на 10 минути. 

  

За збор се јави Светлана Пандиловска со два предлога. 

 

Предлог 1 -Светлана Пандиловска – Општината да обезбеди субвенции за украсни 

цвеќиња, поточно општината да субвенционира украсни цвеќиња на граѓаните на 

општина Карпош кои ќе ги засадат на терасите и во дворовите 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот, Претседателот го стави истиот на гласање и 

ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 7 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 15 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен првиот предлог на Пандиловска. 

 

Предлог 2 -Светлана Пандиловска –општината да обезбеди финансиски средства и да ги 

обврзе граѓаните за поставување зелени фасади на крововите на објектите за колективно 

домување  

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот, Претседателот го стави истиот на гласање и 

ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 7 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 15 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен вториот предлог на Пандиловска. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетската 

ефикасност за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со  15 гласови ЗА, 5 гласови ПРОТИВ и 1 

глас ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 

на екологија и енергетската ефикасност за 2021 година. 

 
ТОЧКА 30 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

развојот на општината за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски со предлог во Програмата за развој да се 

предвидат средства за помош на старт ап бизниси. 

 

Јаревски го образложи предлогот и посочи дека со оваа измена во предложениот Буџет, ќе 

се предвидат средства за можеби најзначајната нова демографска категорија во модерното 

време, односно ќе може млади и невработени лица да започнат сопствен бизнис преку 

субвенционирање и директна финансиска поддршка на пред се, млади и невработени лица, 

жители на Општина Карпош, а со овозможување на економски развој на оваа демографска 

група, директен бенефит ќе сеосети врз Општина Карпошкако и врз целокупниот државен 

Буџет и Бруто домашниот производ. Преку оваа мерка општината ќе стане симбол на 

младата енергија на која сиот свет е сведок како економски двигател на модерното време, 

заврши Јаревски. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот, Претседателот ја затвори распаравата, 

истиот го стави на усвојување и ја замоли стучната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласа ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 
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За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска со Предлог од Програмата за развој 

да се тргне – изземе пректната активност – поддршка на манифестацијата Тортијада. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по поставениот предлог, Претседателот ја затвори 

расправата, на гласање го стави предлогот на Андоновска и ја замоли стучната служба да 

го спроведе гласањето. 

 

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

гласа ВОЗДРЖАНИ, е усвоен предлогот на Добрила Андоновска за иззменање на 

проектната активност Тортијада во износ од 40.000 денари од Програмата за активностите 

на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година. 

  

Андоновска го презентира својот втор Предлог и побара проектната активност Мој 

Карпош-Моја картичка со превидениот финансиски износ во висина од 100.000 денари да 

биде избришан од Програмата за развој за 2021 година, поради состојбата со пандемијата 

предизвикана со Ковид 19. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по вториот предлог на Андоновска, Претседателот истиот 

го стави на усвојување и ја замоли стучната служба да го спроведе гласањето.  

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен вториот предлог на Добрила Андоновска. 

 

За збор се јави членот на Советот Бранко Ристов и презентираше Предлог од Програмата 

за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2021 година да се тргне – 

изземе проектната активност под реден број 6 со наслов Поддршка на невладиниот сектор 

преку реализација на проекти и активности со предвиден финансиски износ во висина од 

500.000,00 денари 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Ристов, Претседателот го стави истиот на 

усвојување и ја замоли стучната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема , е усвоен предлогот на Бранко Ристов. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на општината за 

2021 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 

на развојот на општината за 2021 година.  
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ТОЧКА 31 Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на 

Општина Карпош за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За  збор се јави членот на Советот Предраг Станковски и посочи дека доставува 5 

Предлози, при што најави дека истите ќе ги презентира поединечно. 

 

Предлог 1на Предраг Станковски – Изградба на кошаркарско игралиште во 

Бардовци во износ од 1.000.000,00 денари 

 

Станковски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по првиот предлог на Станковски, Претседателот го 

затвори претресот, на гласање го стави предлогот и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен првиот предлог на Предраг Станковски. 

 

Предлог 2 на Предраг Станковски – Изработка на сообраќаен проект за поставување 

на хоризонтална и вертикална патна сигнализација за улица 10 од клучката кај 

н.м.Злокуќани до н.м.Бардовци, во вредност од 1.200.000,00 денари 

 

Станковски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по вториот Предлог на Станковски, Претседателот го 

затвори претресот, на гласање го стави предлогот и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен вториот предлог на Предраг Станковски. 

 

Предлог 3 на Предраг Станковски – Чистење на одводните канали за наводнување на 

земјоделски површини во атарот на Бардовци 

 

Станковски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по третиот Предлог на Станковски, Претседателот го 

затвори претресот, на гласање го стави предлогот и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен вториот предлог на Предраг Станковски. 

 

Предлог 4 на Предраг Станковски – Изградба на парк, со хортикултурно уредување и 
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поставување урбана опрема во склоп на месната задница Бардовци 

 

Станковски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по четвртиот Предлог на Станковски, Претседателот го 

затвори претресот, на гласање го стави предлогот и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен четвртиот предлог на Предраг Станковски. 

 

Предлог 5 на Предраг Станковски –Изградба на атмосферска канализација на улица 

10 во Бардовци во износ од 10.000.000,00 денари 

 

Станковски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по петиот Предлог на Станковски, Претседателот го 

затвори претресот, на гласање го стави предлогот и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен петиот предлог на Предраг Станковски. 

 

За збор се јави Светлана Пандиловска при што истакна дека поднесува Предлог за измена 

на предметната Програма, со предвидување активност во истата за 2021 година – 

Реконструкција на амфитеатарот на кејот на Вардар во износ од 5.000.000,00 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Пандиловска, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Светлана Пандиловска. 

 

За збор се јави членот на Советот Сашо Лазаровски со предлог измена на предметната 

програма со предвидување проектна активност – Дислокација на општинската 

администрација од објектите во Лазо Трповски на соодветна локација, поточно даде 

предлог за доизградба и ставање во функција на објектот на општинската зграда кој се 

уште е во изградба или да се најде друг соодветен простор во кој ќе биде сместена 

општинската администрација. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Лазаровски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање,  со 8 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Сашо Лазаровски. 

 

За збор се јави членот на Советот Томи Кепевски со Предлог за измена на предметната 

програма – Изградба на мултифункционарен центар согласно предизборна програма 

на СДСМ и градоначалникот Стефан Богоев во 2017 година во износ од 6.000.000,00 

денари 

 

Кепевски го образложи предлогот. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој посочи дека Општината веќе го 

заврши содржинскиот дел од Спортско – адреналинскиот дел (кај спортско – качувачката 

карпа) долж Кејот на реката Вардар. Направени се игралишта за фудбал и одбојка на песок, 

со монтажни трибини, како и нов адреналински дел, сквер, а поставена е и соодветна 

урбана опрема (клупи и корпи за отпадоци). Исто така, целосно е обновен скејт паркот. По 

техничкиот прием од Светска банка (која го администрира проектот), паркот ќе биде 

пуштен во употреба за граѓаните, веројатно на пролет, истакна Градоначалникот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Кепевски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Томи Кепевски. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски и посочи дека ќе постави Предлози за 

измена на предметната програма. 

 

Предлог 1 на Тони Јаревски – Зелена општина – Со изградба на монтажни зелени 

паркинзи ќе се реши проблемот со паркирањето, а зеленилото ќе биде пример како 

треба да изгледаат паркинзи во најурбаната општина во Скопје 

 

Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Јаревски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 2 на Тони Јаревски – Реконтрукција на улица Јуриј Гагарин во делот пред 

зградите со броеви: 43, 45, 47 и 49. Заедно со пристапните улички до подземните 

гаражи во износ од 12.000.000,00 денари 
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Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Јаревски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 10 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 13 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 3 на Тони Јаревски – Реконструкција на улица Варшавска во цела должина 

во износ од  35.000.000,00 денари 
 

Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Јаревски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  третиот предлог на Тони Јаревски. 

 

Предлог 4 на членот на Советот Тони Јаревски –Изградба на локален пат на улица 

Ловќенска 1, со поврзување на улиците Ловќенска 3, Ловќенска 5 и Ловќенска 7, по 

барање на локалните жители 

 

Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Јаревски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  четвртиот предлог на Тони Јаревски. 

 

Предлог  5 на Тони Јаревски – Реконструкција на улиците: Гиго Михајловски, 760, 

Иван Аговски и Руѓер Бошковиќ во цела должина во износ од 35.000.000,00 денари 

 

Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Јаревски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен петиот предлог на Тони Јаревски. 

 

Предлог 6 на Тони Јаревски – Реконструкција на улица Теодосиј Синаитски во 

населба Жданец во цела должина во износ од 35.000.000,00 денари 

 

Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Јаревски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 9 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 13 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  шестиот предлог на Тони Јаревски. 

 

Предлог 7 на Тони Јаревски – Реконструкција на улица Жданец во населба Жданец 

во цела должина во износ од 35.000.000,00 денари 

 

Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Јаревски, Претседателот го затвори 

претресот по предлогот, на гласање го стави истиот и ја замоли стучната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  седмиот предлог на Тони Јаревски. 

 

 

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

Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 

2021 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 9 гласови ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Програмата за уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на Општина Карпош за 2021 година.  

 

ТОЧКА 32 Предлог-Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и 

зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето 

на Општина Карпош за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, 

станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година, 
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истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и 

зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на 

Општина Карпош за 2021 година.  

 

ТОЧКА 33 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

културата за 2021 година 

 

Претседателот го повика членот на Советот Емилија Ризеска Спасова во својство на 

претседател на Комисијата за култура да го извести Советот за ставот на Комисијата по 

оваа точка. 

 

Ризеска-Спасова образложи за работата на Комисијата, ги пренесе дискусиите на 

членовите на комисијата и извести дека Комисијата му предлага на Советот да ја разгледа 

и усвои предложената Програма. 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Тони Јаревски со 7 предлози. 

 

Предлог 1 на Тони Јаревски – Поставување на спомен плоча посветена на патронот 

на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“ со текст 

„Општинското основно училиште со гордост го носи името на Христијан Тодоровски 

Карпош загинат во борба со бугарскиот фашистички окупатор. 

 

Јаревски го образложи предлогот, по што Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го затвори претресот, предлогот 

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

 

Констатирано бешедека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен првиот предлог на Јаревски.  

 

Предлог 2 на Тони Јаревски – Поставување на спомен плоча посветена на патронот 

на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“ со текст: „Општинското 

основно училиште со гордост го носи името на Петар Поп Арсов, борец за слбодна и 

независна Македонија“ 

 

Јаревски го образложи предлогот, по што Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го затвори претресот, предлогот 

го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 6 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 16 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 3 на Тони Јаревски – Поставување на спомен плоча посветена на патронот 

на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“ со текст: „Општинското 

основно училиште со гордост го носи името на Димо Хаџи Димов, борец за слободна и 

независна Македонија“ 

 

Јаревски го образложи предлогот, по што Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го затвори претресот, предлогот 

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

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 4 на Тони Јаревски – Поставување на спомен плоча посветена на патронот 

на општинското основно училиште „Владо Тасевски“ со текст: „Општинското 

основно училиште со гордост го носи името на ВладоТасевски, загинат во борба со 

бугарскиот фашистички окупатор.“ 

 

Јаревски го образложи предлогот, по што Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го затвори претресот, предлогот 

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

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 5 на Тони Јаревски – Поставување на спомен плоча посветена на патронот 

на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“ со текст: „Општинското 

основно училиште со гордост го носи името на Вера Циривири Трена, загината во 

борба со бугарскиот фашистички окупатор.“ 

 

Јаревски го образложи предлогот, по што Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го затвори претресот, предлогот 

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

 

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

15гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен петиот предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 6 на Тони Јаревски – Поставување на спомен плоча посветена на патронот 

на општинското основно училиште „Лазо Трповски“ со текст: „Општинското 

основно училиште со гордост го носи името на Лазо Трповски, борец за слободна и 

независна Македонија“ 
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Јаревски го образложи предлогот, по што Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го затвори претресот, предлогот 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 4 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

18гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен шестиот предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 7 на Тони Јаревски – Поставување на спомен плоча посветена на патронот 

на општинското основно училиште „Аврам Писевски“ со текст: „Општинското 

основно училиште со гордост го носи името на Аврам Писевски, загинат во борба со 

бугарскиот фашистички окупатор.“ 

 

Јаревски го образложи предлогот, по што Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го затвори претресот, предлогот 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 4 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 18 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен предлогот на Тони Јаревски. 

 

За збор се јави Горан Михајлов, посочи дека ќе истакне предлози за изменување и 

дополнување на предметната програма. Посочи дека предлозите ќе ги презентира засебно. 

 

Предлог 1 на Горан Михајлов –надополнување на програмската активност Карпошово 

Културно лето 2021 во однос на организација и локации. Посочи дека поради пандемијата 

предизвикана со Ковид 19, предлага одржувањето на манифестацијата да се дисперзира на 

десет локлации во 10 урбани заедници. Во однос на периодот на одржување предложи 

манифестацијата да трае цело лето, почнувајќи од јуни, па заклучно со август. Истакна 

дека во однос на финансиските средства нема забелешка. 

 

За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловски и посочи дека од оваа дистанца не е 

извесно како ќе се одвиваат состојбите во државата поради пандемијата, поточно дали 

воопшто ќе се создадат услови за реализација на културното лето. Истакна дека доколку 

состојбата се подобри и се создадат услови во месеците март-април 2021 година, постои 

можност да се направи ребаланс на Буџетот и покрај организациониот да се измени и 

финансискиот дел од проектната активност. 

 

За збор се јави Емилија Ризеска Спасова, истакна дека Михајлов не присуствувал на 

комисија на која се дискутирало на оваа и на други теми и посочи дека не е во ред да се 

оптоварува седницата со теми кои веќе комисијата ги елаборирала и завземала одредени 

заклучоци. 
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Претседателот Пеливанова зема збор во дискусијата со констатација дека доколку во текот 

на годината се создадат услови може да се направи промена на програмите и Советот 

истото ќе го разгледува. 

 

Горан Михајлов се јави повторно за збор и истакна дека го повлекува првиот предлог. 

 

Втор предлог на Горан Михајлов – Предлог по програма култура за еднократна 

финансиска помош на културните работници 
 

Михајлов го образложи предлогот при штп посочи дека во годината со пандемијата биле 

загрозени креативните извршители и креативните реализатори. Даде предлог да се зголеми 

и расчлени програмската активност, на начин што ќе се дефинира доделување 5 подршки 

на ликовни и 5 подршки на драмски настани. Посочи дека во загрозената категорија 

спаѓаатписателите, музичарите, и предложи за сите категории општината да предвиди 

еднократна финансиска помош во износ од по 30.000 денари. Со изменувањето, вкупната 

финансиска рамка за оваа програмска активност наместо 300.000,00 денари да изнесува 

1.500.000,00 денари. 

 

Пеливанова му постави прашање на Михајлов дали ова е поставено како предлог и бара по 

истиот да се гласа, на што доби потврден одговор, по што Претседателот истиот го стави 

на гласање и ја замоли стурчната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 7 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

15гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Горан Михајлов. 

 

Трет предлог на Горан Михајлов –Составот на комисијата која ги одредува 

добитниците на финансиска помош да биде изменет на начин што во комисијата ќе 

членуваат 2 претставника од администрација, 3 претставника од Советот на 

Општина Карпош, од кои еден од опозиција. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Михајлов, Претседателот ја затвори 

распаравата, го стави предлогот на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

13гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Горан Михајлов. 

 

Горан Михајлов го продолжи излагањето со предлог-иницијатива, при што посочи дека не 

бара да се гласа по истата како по предлог. Во своето излагање тој посочи дека предлага 

културна иницијатива, појасни дека на општината и е потребен културен центар, поради 

што предложи изградба на Културен центар на локацијата кај Адреналинскиот парк и 

Вештачката карпа. Предлага на предметната локација да се изгради амфитеатар во кој во 

долните простории би биле сместени изложбен центар и некој мал културен центар, 

доколку се успее да се обезбедат средства од донатори, а понатаму и од Буџетот на 

Општина Карпош. 
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Предраг Станковски и Бранко Ристов беа пријавени за дискусија, но се повлекоа од истата. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година, 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 6 гласови ПРОТИВ и 2 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на културата за 2021 година. 

 

Во 17.15 часот Претседателот прогласи пауза до 18 часот. 

 

Советот продолжи со работа во 18 часот, по констатација дека на истата се присутни 

вкупно 22 членови на Советот на Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 34 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

спортот за 2021 година 

 

Претседателот го повика членот на Советот Владимир Станивуковиќ во својство на 

претседател на Комисијата за спорт да го извести Советот за ставот на Комисијата по оваа 

точка. 

 

Членот на Советот Владимир Станивуковиќ во својство на Претседател на Комисијата за 

спорт го извести Советот за работата на комисијата, посочи дека 4 членови на комисијата 

разледувале една точка и му предлагаат на Советот да ја разгледа и усвои предложената 

програма. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Предраг Станковски со 4 предлози и посочи дека ќе ги 

презентира поединечно. 

 

Предлог 1 на Станковски –Финансиска помош и изградба на спортски простории и 

соблекувални за Фудбалскиот клуб „Лепенец“ во Бардовци во износ од 2.000.000,00 

 

Станковски го појасни предлогот. 

 

Бранко Ристов побара појаснување од Станковски, со прашање дали Општина Карпош има 

сопственички удел во клубот, на што доби негативен одговор. 

 

Бидејќи никој друг не побара збор по предлогот, Претседателот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе поименичното гласање. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Предраг Станковски. 

 

Втор предлог на Предраг Станковски- Реконструкција, ревитализација, набавка на 

спортски реквизити и опрема за одржување на фудбалско и одбојкарско игралиште 

на песок.  Целосно приспособени за активности за развој на спортскиот дух на децата. 

Предлагач Сити волеј Славков. Вредност 1.178.000,00 денари. 

 

Станковски го образложи предлогот како и намената на предложените средства: 

ревитализација на терените – 100.000,00, спортски реквизити – 60.000,00, Машина за 

репарирање на песочни терени – 40.000,00, Ангажман на спортски работници – 180.000,00, 

4 вработени за периодод 6 месеци – 432.000,00, 2 вработени за одржување на терените – 

216.000,00, санација на терените во период на користење – 150.000,00. 

 

За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев и посочи дека не му е 

јасен предлогот од причина што игралиштата се ново изградени, но во овој период поради 

пандемијата и временските услови истите не се во функција. Посочи дека не постои 

тарифник за наплаќање за користење на истите и дека постои можност секој да си донесе 

топка и да игра на игралиштето.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски при што замоли членовите на Советот да даваат 

конструктивни предлози, со цел да се работи конструктивно. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски, појасни дека бараат постоечките 

игралишта да бидат ставени во функција, со машина за репарирање на терените, реквизити 

и вработени кои ќе се грижат за одржување на терените. Постави прашање со кои средства 

ќе се одржуваат игралиштата. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор по предлогот, Претседателот ја затвори расправата, 

предлогот го стави на усвојуање и ја замоли стручната служба да го спроведе истото. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 9 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 13 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Предраг Станковски. 

 

Трет предлог на Предраг Станковски Ангажирање на спортски тренери за работа со 

ученици од прво до трето одделение. Обуката и тренинзите ќе опфатат развој на 

базична и основна моторика на децата. Програмата ќе биде спроведена во соработка 

со Факултет за физичко образование, спорт и здравје докажани спортисти од областа 

на гимнастиката и атлетиката. Вредност 2.000.000,00 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот ја затвори расправата, го стави 

предлогот на гласање и ја замоли службата да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 9 гласови ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 12 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен предлогот на Предраг Станковски. 
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Четврт предлог на Предраг Станковски- Изработка на проект „Играме бадминтон“-

предуслов за психо-физичко здравје низ популаризација и омасовување во основните 

училишта во Општина Карпош во износ од 200.000,00 денари 

 
Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот ја затвори расправата, го стави 

предлогот на гласање и ја замоли службата да го спроведе гласањето. 

 

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

15гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Предраг Станковски. 

 

Предраг Станковски даде забелешка, поточно предлог по Предлог Програмата во однос на 

составот на комисијата која е составен дел од програмата и е составена од 5 члена, од кои 3 

члена претставници на општинската администрација и 2 члена представници од Советот на 

Општина Карпош. Станковски предложи составот на комисијата да биде изменет на начин 

што истата ќе брои повторно 5 члена, од кои 2 од општинската администрација и 3 члена 

претставници од Советот на Општина Карпош во мешовит состав, позиција и опозиција. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев истакна дека се согласува со предлогот на 

Станковски и дека во својство на предлагач сугерира програмата да се измени во овој дел, 

комисијата да брои 5 члена, 2 од администрација, 3 од Совет од кои еден задолжително да 

биде од опозицијата и предложи истата да се корегира во реализација.  

 

Во своето понатамошно излагање, Станковски побара појаснување од стручната служба во 

однос на активноста од програмата Безбеденост на вода каде се предвидени финансиски 

средства 200.000 денари, организатор Црвен Крст на РСМ. Посочи дека во описот на 

активности не е дефинирано дали обуката ќе содржи теоретски или практичен дел, 

поточно дали обуката ќе се одвива во некои од водите на нашите езера и реки и предложи 

проектот да биде изземен од програмата. 

 

Филип Даскаловски се јави за збор по предлогот и појасни дека ова прашање е 

разгледувано и нејаснотиите се расчистени на Комисијата. Појасни во детали за расправата 

на комисијата на оваа тема. 

 

Патрик Поповски, во својство на преставник од стручната служба раководител на 

Одделението култура и спорт, се јави за збор и појасни дека на одржаната Комисија за 

спорт била отворена дискусија по ова прашање, појасни дека проектот предвидува 

теоретска и практична настава, со тоа што практичната обука ќе се одвива на суво. Истото 

прашање го поставил и на подносителот на овој проект – Црвен крст и било побарано 

појаснување дали обуката ќе се одвива на базен, езеро или река, од каде добил одговор 

дека доколку обуката се одвива на базен финансиските средства за проектот би биле многу 

поголеми, од причина што 592 деца, ученици од 9 одделение ќе бидат опфатени со истата и 

посочи дека тоа е причината што практичната настава ќе се изведува на суво. 
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Станковски од Претседателот побара предлогот за изземање на проектот од програмата да 

биде ставен на гласање, по што претседателот истиот го стави на гласање и ја замоли 

стучната служба да го спроведе истото. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 13 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Предраг Станковски. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година, 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 7 гласови ПРОТИВ и 2 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на спортот за 2021 година, со забелешката од Градоначалникот во однос на 

составот на комисијата. 

 

ТОЧКА 35 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Тони Јаревски со предлози и истакна дека истите ќе ги презентира 

поединечно. 

 

Предлог 1 на Тони Јаревски –Субвенционирање на партиципацијата во детските 

градинки во ОпштинаКарпош за деца од еднородителско семејство во износ од  

2.500.000,00 денари 

 

Јаревски го образложи предлогот, прецизирајќи го истиот помошта-субвенционирањето да 

се однесува на периодот додека трае Ковид кризата. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот, претедателот ја затвори распаравата, го 

стави истиот на гласање и ја замоли службата да го спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 

 

Предлог 2 на Тони Јаревски - Афирмација на класичната музика во детските 

градинки со проектот „Растеме со класика“ од предлагачот Проарт Маркетинг, во 

износ од 180.000,00 денари 
 

Јаревски го образложи предлогот. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлот, претседателот го стави истиот на гласање и ја 

замоли службата да го спроведе гласањето. 
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Констатирано бешедека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Тони Јаревски. 

 

Јаревски по гласањето зема збор, посочи дека има уште два предлога кои ќе ги презентира 

на расправата за Буџетот и посочи дека сите овие предлози кои денес не се усвоени од 

страна на Советот ќе бидат дел од изборната програма за локални избори на неговата 

партија. 

 

За збор се јави Даниела Штерјова по вториот предлог на Јаревски. Даде појаснување за 

предлогот кој веќе се спроведува во училишта и градински и истиот е позитивно оценет. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска, посочи дека овој сектор секогаш има добри прокети, 

воедно даде сугестија по која не бара да се гласа. Андоновска истакна дека, доколку 

постои можност во втората половина на годината, да се зголеми Буџетот на предметната 

програма. 

 

За збор се јави Горан Михајлов, постави прашање до изготвувачите на Програмата да дадат 

одговор на две прашања и потенцира дека не бара да се гласа по истите. 

 

Првото прашање се однесува на прочистувачите за водата за пиење во сите 12 објекти на 

градинките од територијата на Општина Карпош. Наведе дека во цел на активноста е 

дефинирано поставување на филтрите за вода со цел превентивна заштита на децата и 

вработените од заразни заболувања, посочи дека се работи за тешка квалификација и 

посочи дека во очекувани резултати е дефинирано дека филтрите ќе овозможат 

поквалитетен живот и намалување на ризиците од заразни заболувања. Михајлов истакна 

дека протестира на таквото дефинирање, од причина што водата за пиење која доаѓа од 

Скопски Водовод е исправна и квалитетна за пиење и не може да биде извор на заразни 

болести. 

 

За збор се јави Тони Јаревски со остра реакција, појаснувајќи дека водата која што се 

дистрибиура од Скопски водовод е најквалитетна вода за пиење, постојат 60 точки за 

проверка на дневно ниво. Водовод има најквалитетна референтна лабораторија каде се 

врши микробиолошка, физичка и хемиска анализа на питката вода. Посочи дека дури и 

отпадните води се предмет на редовна анализа и истите се референтни. Побара најостро да 

се осуди било каква инсинуација во однос на квалитетот на водата од скопски водовод. 

 

За збор се јави Гордана Стојчевска Зафировска со појаснување дека се работи за 

превентивна активност и појасни дека не ја разбира оваа проблематика и укажа дека не 

обвинува дека водата не е добра за пиење. Текстот „поквалитетен живот“ во програмата е 

дефиниран како шаблон кој се користи. Посочи дека доколку Советот побара, тектот на кој 

реагираат членовите на Советот ќе биде корегиран.  

 

Претседателот на Советот Пеливанова се јави за збор по оваа забелеша и укажа дека 

текстот на кој се дадени забелешките ќе биде корегиран. 
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Зафировска се јави за збор во однос на поминатите предлози: „Растеме со класиката“ за кој 

појасни дека минатата година бил прифатен и реализиран во Општина Карпош. Оваа 

година поради пандемијата истиот не е предвиден. Своето излагање го заврши со 

констатација дека истото се однесува и на проектот „Субенционирање на партиципација за 

еднородителски семејства“, кој бил дел од оваа програма, но сега од разбирливи причини 

не е имплементиран. 

 

За збор се јави Горан Михајлов со второто најавено прашање кое се однесува на 

обележување на денот 3 декември, со предвидени финансиски средствата во износ од 

550.000,00 денари и посочи дека според него истите се високи за обележување на денот. 

Постави прашање колкава ќе биде еднократката помош за лицата со попреченост, по лице, 

со цел да има јасна представа колку ќе чини обележувањето на денот, а колку ќе добијат 

лицата со пореченост. 

 

За збор се јави Гордана Зафировска и даде одговор на поставеното прашање на Михајлов. 

Појасни дека сите предвидени средства се предвидени и се доделуваат на лицата со 

попреченост, а дека средства за обележување на денот не се предвидени. До сега на денот 3 

декември, се организирале скромни собири со лицата, а коктелите кои биле приготвувавни 

за таа цел ги подготвувале градинките. Средствата во износ од 550.000 денари се делат на 

вкупниот број на регистрираните лица со попреченост и во просек едно лице со пореченост 

добива по 3.000 денари по повод Денот на лицата со попреченост. Појасни дека оваа 

активност во програмата се реализира долги години наназад, и дека со засебна одлука 

донесена од страна на Советот се одобруваат средствата. Потсети дека на една од 

предходните седници Советот усвоил одлука за одобрување на средства за 156 лица со 

пореченост и дека секое од тие лица врз основа на одлуката и решение добило по 3000 

денари. Посочи дека овој финансиски износ со ребаланс може да се зголеми доколку се 

зголеми бројката на лица со попреченост на територијата на Општина Карпош. Во 

дефинирањето на насловот – одбележувањето на 3ти декември единствено подразбира 

доделување финансиска помош на лицата со попреченост, средства за  други ставки  не се 

предвидени. 

 

За збор се јави Билјана Костоваи посочи дека сака да му појасни на колегата Михајлов со 

посочување дека на оваа тема комисиите и советот дискутирале на минатата седница кога 

тој бил отсутен, поради што можеби ова не му е познато.  

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и 

здравствена заштита за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА, 6 гласови ПРОТИВ и 2 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година со имплементирани 

корекции во текстуалниот дел. 
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ТОЧКА 36 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

образованието за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Даниела Штерјова и посочи дека доставува 4 предлози, поединечно. 

 

Предлог 1 на Штерјова – Предвидување на средства за набавка на учебници кои 

недостасуваат согласно програмата за настава во училиштата во надлежност на 

Општина Карпош, во износ од „3.000.000“ денари 

 

Штерјова го образложи предлогот и посочи дека потребата за набавка на учебници се 

јавува како резултат на различен број на ученици по генерации и даде пример дека 

генерацијата која ги предава учебниците на наредната генерација брои 20 ученика 

помалку, врз основа на што за таа генерација недоставуваат 20 комплети на учебници. Во 

минатиот период Министерството за образование и наука наоѓало начини да обезбеди 

доволен број учебници кои недостасуваат, но во последните две години Министерството 

не го прави тоа со што се создава проблем со недостаток на учебници. Истакна дека 

постојат исклучително оштетени учебници од кои е невозможно да се учи. Посочи и друг 

пример,кај учениците од 2ро и 3то одделение кои следат настава по англиски јазик,појасни 

дека до минатата година се набавувале нови учебници за секоја генерација од причина што 

тие учебници се како боенки, учениците на таа возраст не читаат и пишуваат на англиски 

јазик. Посочи дека оваа учебна година се уште не се доставени нови учебници, поради што 

реагираат родителите.  

 

Претседателот на Советот по излагањето на Штерјова повторно им укажа на членовите на 

Советот дека Советот на оваа седница не расправа по Амандамни, туку по усмени 

предлози на членовите на Советот, како укажување од причина што членовите на 

опозицијата за цело време на седницата го користат терминот Амандмани. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот ја затвори расправата, го стави 

на усвојување предлогот и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Даниела Штерјова. 

 

Предлог 2 на Даниела Штерјова- Предвидување на средства за набавка на книги за 

библиотеките во износ од „1.000.000“ денари 
 

Штерјова го образложи предлогот и посочи дека библиотеката во ООУ Петар Поп Арсов е 

снабдена, но истакна дека има потреба за набавка на книги за лектира. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 9 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Даниела Штерјова 

 

Предлог 3 на Даниела Штерјова- Набавка на униформи за сите ученици во 

училиштата за основно образование во Општина Карпош во вредност од 10.000.000 

(десет милиони) денари 
 

Штерјова го образложи предлогот и посочи дека во други општини има позитивни 

искуства со спроведување на ваков проект. Предлага средства да се издвојат од ставката 

привремени вработувања и на тој начин да се набават униформи за учениците. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот го стави на усвојување и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Даниела Штерјова. 

 

Предлог 4 на Даниела Штерјова –Набавка на лаптоп компјутери за целиот наставен 

кадар во училиштата во Општина Карпош 

 
Штерјова го образложи предлогот и посочи дека со започнувањето на он лајн наставата 

постои голем дел наставници кои немаат сопствени преносни компјутери. Предложи да се 

направи анкета и да се прашаат наставниците дали имаат потреба. 

 

Градоначалникот се јави за збор и појасни дека неколку пати е елеаборирано на Седниците 

на Совет дека се набавени преносни компјутери преку субвенција од операторот која 

општината ја добива како корисник на истиот. Општината добила донацииво преносни 

компјутери, кои врз основа на одлуки биле усвоени на седници на совет. Богоев истакна 

дека ја користи оваа прилика да упати пофални зборови на тимот од секторот за 

информатичка технологија, кои преку спроведена огромна акција во координација со 

Одделението за образование во општината и директорите во општинските основни 

училишта се навабени хард дискови, слушалки и камери, со што голем број одстарите 

компјутери кои биле на располагање на училишттата од пред 10тина години се оспособени 

да можат да ја користат платформата која се користи во училиштата. Посочи дека до денес 

не добил никаква поплака дека наставник од училиште во Карпош не може да обави он 

лајн настава. Со сите активности кои ги наброи, продолжи Богоев се обезбедени околу 150 

компјутери и лап топи за да ги покријат потребите на воспитно-образовниот процес. 

 

Штерјова се јави со реплика до Градоначалникот и укажа на тоа дека информацијата не е 

стигната до Градоначалникот бидејќи не е направена темелна анализа. Како пример го 

посочи училиштето во кое работи и посочи дека овој проблем се јавува како потреба на 

наставниците за работа од дома. 

 

Раководителот на Одделението за образование Емилија Арсовска се јави за збор со 

укажување и појаснување дека пред први октомври се одржани околу 7 состаноци со 
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директорите на училиштата со цел надминување на овој проблем.Појасни дека на истите 

присуствувале вработени и од останати сектори и одделенија во општината со цел 

делотворно решавање на проблемот. Потенцира дека вкупно се поделени околу 150 лап 

топи и деск топи, за пример го посочи ООУ Владо Тасевски кое добило 20 уреди. Појасни 

дека секое училиште ја добило побараната бројка, врз основа на направена детална анализа 

на сите генерации и сите паралелки. Посочи дека до сега не е стигнат допис или барање за 

потреба од дополнителни компјутери. 

 

Бидејќи никој повеќе не побара збор по предлогот, Претседателот ја затвори расправата, го 

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

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Даниела Штерјова. 

 

Претседателот ја продолжи расправата по предлог програмата. 

 

За збор се јави членот на Советот Томи Кепески со предлог – Изградба на три 

реонски базени во основните училишта во Општина Карпош, ветено а неостварено од 

СДСМ и градоначалникот Стефан Богоев во износ од 22.000.000,00. 

 

Кепевски го образложи предлогот. 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот, Претседателот го стави на гласање и ја 

замоли стучната служба да го спроведе истиот. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 ласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Томи Кепевски. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска по Програмата за образование. 

Заклучи дека содржините и средствата кои се предвидени во Предлог-Програмата не 

одговараат со условите во кои се работи во училиштата како последица од пандемијата. 

Потенцира дека Програмата е несоодветна согласно условите во кои се работи и посочи 

дека за нормална работана училиштата може да се размислува од септември 2021 година. 

Поради гореизнесеното, ќе гласа против оваа програма. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со14 гласови ЗА, 8 гласови ПРОТИВ и 1 

глас ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 

на образованието за 2021 година.  

 

ТОЧКА 37 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 година 
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Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска и истакна дека ова Одделение е едно од подобрите во 

општината при што се заблагодари за нивните заложби и професионалното работење. 

 

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

Програмата за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални 

добра за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 

на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2021 година.  

 

ТОЧКА 38 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

информатичката технологија за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски и постави прашање до каде е 

реализацијата на бесплатните ВФ зони и побара одговор на прашањето. 

 

За збор се јави Раководителот на Одделението за гео-информационен систем Златко Чегар 

со одговор кон Јаревски дека нема информација за ВФ зони и додаде дека во Програмата 

не е предвидена таква активност.  

 

За збор се јави членот на Советот Даниела Штерјова и упати констатација кон Чегар дека 

бесплатните ВФ зони се дел од изборната програма на СДСМ и коалицијата во 2017 година 

и појасни дека поради тоа е поставено ова прашање. 

 

Претседателот Пеливанова се обрати со укажување на Штерјова дека Чегар не е советник и 

дека ова прашање треба да биде упатено на членовите на Советот од редот на СДСМ и 

коалицијата, по што Штерјова го корегираше своето излагање и посочи дека нејзиното 

излагање е со цел да информира и дека не поставува прашање. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката 

технологија за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 

на информатичката технологија за 2021 година.  

 

ТОЧКА 39 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 
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месна самоуправа за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска при што истакна личен став во 

однос на работењето на администрацијата во месните заедници, посочи дека истите се 

најслаба алка во општината. Цени дека тие треба да превземат голем дел од работтата на 

другите сектори во општината. Ова свое излагање го приведе кон крај со констатација дека 

вработените во месните заедници се локални чувари кои треба да се постојано на терен и 

воедно треба да бидат активна врска помеѓу граѓаните и општината.  

 

Во однос на Програмата Андоновска даде забелешка на првите две точки од истата. 

Посочи дека со години ја подржувала оваа програма, но сега во услови на пандемија, цени 

дека е потребно да се изземат првите две точки од истата. Прославување на Бадник – 

коледарски огнови и прослава на Водици. Посочи дека со оглед на состојбата овие 

активности нема да се реализираат, потсети на повикот од МПЦ и предложи првите 2 

активности од програмата со предвидените финансиски износи  да бидат тргнати.   

 

Членот на Советот Горан Михајов се јави за збор со барање за интервенција во делот од 

програмата кој се однесува на прослава на српската слава Свети Сава. Посочи дека во 

Карпош живее завиден број на припадници на оваа етничка заедница и укажа на 

податокотпо последниот попис дека истата е втора по големина во Карпош, а за нивната 

прослава општината предвидува да додели само 30.000 денари, што е далеку помалку од 

останатите суми што се утврдуваат за разни празници. Се согласува со Андоновска дека 

состојбата со Ковидот е незавидна и посочи дека забелешката ја дава генерално. Предлогот 

на Михајлов е да се дуплира износот за прослава на овој празник од 30 на 60 илјади 

денари, но доколку се согласи Градоначалникот како предлагач. Михајлов посочи дека би 

се согласил овие средства како што предложи Андоновска да се пренаменат за месните 

заедници, за подобрување на условите во месните заедници. Потенцира декакако предлог 

го дава дуплирањето на износот за прослава на Свет Сава, а пренамената на средствата ја 

дава како идеја. 

 

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

стави предлогот на Михајлов за дуплирање на финансискиот износ за прослава на Свети 

Сава од 30.000 на 60.000 денари, по што ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Горан Михајлов. 

 

За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловски и истакна дека сака да даде предлог 

заедно со колешката Андоновска, кој се однесува на изземање на точка 1 и точка 2 од 

програмата, на што се надоврза Андоновска дека се согласува со истиот. 
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Претседателот го затвори претресот по овој предлог, 

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

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен предлогот на Андоновска и Даскаловски. 

 

Претседателот Пеливанова упати прашање кон членовите на Советот во однос на 

средствата кои се изземени со предходното гласање дали истите да останат во програмата 

за месна самоуправа и да се прераспределат по други ставки или да се направи 

дополнување и измена на програмата во некоја друга насока. 

 

За збор се јави членот на Советот Зејлен Куч со Предлог средствата во програмата 

кои се предвидени за прослава на Бајрам да бидат изземени од прогамата за оваа 

година. 

 

Процедурално за збор се јави Тони Јаревски и појасни дека нешто што е веќе изгласано не 

може да се врати назад, но истакна дека постои можност во расправата по Буџетот да се 

интервенира. 

 

Во однос на предлогот кој е прифатен, Јаревски посочи дека средствата можат да бидат 

пренаменети во некоја друга ставка од Буџетот. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска со појаснување за дадениот предлог, појасни дека на 

сила е Владина забрана за групирање на повеќе од 4 граѓани до 20 јануари 2021 година, а 

тоа е период кога се празнуваат овие два верски празници, посочи дека постои јавен повик, 

поради што предложила тие два настани да не се одржат. Во однос на прераспределбата на 

средствата, заврши Андоновска посочи дека ќе остави мнозинството да одлучи. 

 

Горан Михајлов се јави со одговор во однос на прашањето од Претседателот за 

прераспределба на средствата кои се изземени од програмата, а биле предвидени  за 

прослава на коледарски огнови и водици. – средствата заедно со средствата од останатите 

програми. 

 

Втората реплика на Михајлов беше процедурална во однос на процедуралното обраќање на 

Јаревски по ова прашање и појасни дека оваа програма се уште не е усвоена и дека Куч 

има легитимно право се уште да доставува предлози, како и секој од членовите на Советот, 

се до затварање на расправата по предметната програма. 

 

За збор се јави Зејлен Куч со појаснување дека предлогот го дал со цел да не се создаде 

револт кај граѓаните од православна вероисповест во однос на граѓаните од муслиманска 

вероисповест, поточно појасни дека не сакада постои дискриминација. 

 

Збор зема Претседателот Пеливанова и заклучи дека средствата што ќе останат 

непрераспределени како резултат на изземање на одредени проекти, ќе бидат  пренаменети 

од страна на Советот. 
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Претседателот го затвори претресот, предлогот на 

Куч, го стави на гласање и ја замоли стучната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 14 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Зејнел Куч. 

 

За збор се јави членот на Советот Бранко Ристов и истакна предлог да се изземат сите 

прослави на празници по предметната програма, целата програма да се тргне од усвојување 

оваа година, посочи дека овој предлог го дава четврта година по ред и даде констатација 

дека оваа година предлогот е најиздржан. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор по предлогот на Ристов, Претседателот го затвори 

претресот, Предлогот го стави на гласање и ја замоли стурчната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 3 гласови ПРОТИВ и 12 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Бранко Ристов. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2021 

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

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во областа 

на месна самоуправа за 2021 година.  

 

ТОЧКА 40 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година 

 

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

Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите да го извести Советот за ставот на 

Комисијата по оваа точка. 

 

Костова извести за работата на Комисијата, истакна дека членовите на комисијата 

едногласно ја профатиле предметната програма и му предлага на Соетот да ја разгледа и 

усвои истата. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Зазборсе јави членот на Советот Тони Јаревски, посочи дека од Унијата на жени на ВМРО 

ДПМНЕ Карпош добил два предлога кои би можеле да влезат како составен дел на оваа 

програма, но истакна дека нема да ги презентира во расправата по оваа точка, туку ќе ги 

појасни на расправта за Буџетот, а секако истите ќе се најдат како дел од изборната 

програма на неговата партија за престојните локални избори. 
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За збор се јави Даниела Штерјоваи истакна дека нема предлози по оваа програма, посочи 

дека има забелешка на програмата и појасни дека на одржаната Комисија за еднакави 

можности меѓу жените и мажите ја поддржала програмата од причина што во најголем дел 

проектите и се допаѓаат. Забелешката се однесува на проектот кој се однесува на 

воведување на сексуално образование во градинките, за деца од предучулишна возраст. 

Штерјова продолжи со излагањето, посочувајќи дека збунува описот на проектната 

активност каде стои дека истиот ќе се спроведе во основните училишта во паралелките од 

повисоките одделенија. Истакна дека е нејасно како ќе бидат потрошени средствата и за 

што општината ќе ги намени. Не побара одговор, единствено ја појасни причината зошто 

ќе гласа воздржано по оваа Програма.  

 

За збор се јави Горан Михајлов се надоврза на излагањето на Штерјова, при што посочи 

дека во насловот на проектната активност е дефинарана предучилишна и училишна 

возраст,додека во описот недостасува предучилишна возраст, што според Михајлов е во 

ред. Посочи дека проектот како дел од програмата е многу нејасен, непрецизен и истакна 

дека се работи за проблематика која мора да биде дефинирана точно и треба прецизно да 

биде опишана. 

 

За збор сејави Добрила Андоновска и посочи дека ќе ја подржи програмата. На комисијата 

побарала појаснување и добила одговор, од кој не била задоволна. Посочи дека 

недоумиците се уште постојат и апелира до службите при изработка на програмите до 

членовите на Советот да бидат доставувани и проектите кои се предложени во програмите, 

со цел советниците да бидат целосно информирани и врз основа на тоа соодветно да 

одлучуваат. 

 

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

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности меѓу 

жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 7 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година.  

 

ТОЧКА 41 Предлог-Програма за одбележување на 45 годишнината на Општина 

Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

за одбележување на 45 годишнината на Општина Карпош, истата ја стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за одбележување на 45 годишнината на Општина 
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Карпош.  

 

ТОЧКА 42 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението 

за односи со јавност за 2021година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Бранко Ристов со три предлози. 

 

Предлог 1 на Бранко Ристов- Да се иземат финансиските средства во предметната 

програма кои се однасуваат на изработка на прес клипинзите, од причина што смета 

дека е тоа непотребен трошок кој го предвидува општината.  

 

Бидејќи никој не се јави за збор по дадениот предлог, Претседателот го стави на гласање 

истиот и ја замоли стучната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 9 гласови ЗА,  2 гласови ПРОТИВ и 12 

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен првиот предлог на Бранко Ристов. 

 

Предлог 2 на Бранко Ристов –Магазинот Карпош Ин наместо во печатена, да се 

изработува во дигитална форма додека не заврши состојбата со пандемијата, од 

причина што државата и општината се наоѓаат во лоша финансиска состојба. 

 

Бидејќи никој не побара збор по предлогот, Претседателот истиот го стави на усвојување и 

ја замоли стучната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен вториот предлог на Бранко Ристов. 

 

Предлог 3 на  Бранко Ристов – Општина Карпош да врши преноси во живо од 

седниците на Советот.  

 

Ристов даде појаснување на предлогот и како пример ја посочи општина Чашка која 

спроведува преноси во живо од седниците на Советот и истакна уверување дека Општина 

Карпош може да го спроведе истото. 

 

Пеливанова зема збор и посочи дека еден од приоритетите на Општина Карпош е токму 

предлогот на Ристов. Воедно посочи дека ова е проблематика на која треба посериозно да 

се поработи со цел овозможување на лајв стриминг. Претседателот постави прашање до 

Ристов дали се согласува со појаснувањето кое го дала или оставнува на предлогот и бара 

да се гласа по истиот, на што Ристов одговори дека се согласува Советот да донесе 

зкалучок дека општината ќе работи сериозно на обезбедување на преноси од седници на 

совет т.н. лајв стиминг. Претседатлот го формулира усмено Заклучокот дека штом бидат 

создадени технички услови и финансиски услови да се направи измена и дополнување на 
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предметната програма, а кое ќе се однесува на реализирање лајв стиминг од седници на 

советот. 

 

Јаревски се јави за збор со предлог да се донесе Одлука за лајв стриминг со задолжување 

до службите истиот да го реализираат во период кој Советот ќе го определи.  

 

Ристов, врз основа на погореводената дискусија го повлече предлогот со забелешка 

доколку во догледно време не биде реалзиран неговиот предлог, дополнително писмено ќе 

го достави истиот до општината. 

 

Претседателот Пеливанова изведе заклучок од дискусијата по овој предлог, по што 

продолжи со расправата по Програмата за односи со јавност за 2021 година. 

 

За збор се јави Тони Јаревски со прашање до Претседателот на Совет дали сега може да 

постави предлог кој се однесува на снимањето на седници и дозвола за он лајн присуство 

на граѓани на седница на Советот на општина Карпош, од причина што на расправата по 

првата точка од денешниот дневен ред, Претседателот укажал на Јаревски овој предлог да 

го достави подоцна. 

 

Претседателот негираше дека посочила на Јаревски таков предлог да достави на расправа 

по предметната програма ипојасни како се одвивала дел од расправата на почеток на 

седницата. 

 

Јаревски предложи Советот да им дозволина членовите на Советот да добијат дозвола за 

снимање на седниците кои се одржуваат преку платформата ЗООМ, со одобрение на 

администраторот од општинската дминистрација, од причина што седниците се јавни. 

 

Вториот предлог го упати во насока на тоа Советот да даде согласност на членовите на 

Советот да го споделуваат линкот за седница на граѓаните кои сакаат истата да ја следат 

преку средства за електронска комуникација, повторно со одобрување – давање пристап од 

администартотор од општинската администација. Јаревски појасни дека најмногу 5 граѓани 

побарале да ја следат седницата со добивање одобрение на линкот, а тоа не им било 

дозволено и истакна дека со фактот дека општината размислува да воведе лајв стриминг за 

седници, на кој начин седницата ќе може да ја следи кој сака, а општината за тоа нема да 

треба да дава согласност. 

 

Пеливанова посочи дека кога се работи со физичко присуство начинот за вклучување на 

јавноста во седниците на Советот е различен од начинот кој би се применувал при 

одржување на седници со посредство на електронската комуникација. Во однос на новиот 

начин на одржување на седници, посочи дека таа новина се уште ја совладуваат сите 

чинители и притоа се уште не се испитани сите можности кои ги дава овој начин на работа, 

поради што многу лесно можат одредени работи да бидат злоупотребени. Во таа насока, 

продолжи Пеливанова, додека не се созадаат услови кои ќе дадат сигурност дека ниту еден 

сегмент од работењето на Советот нема да биде злоупотребен, Советот ќе има резерва кон 

одредени барања. 
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Во однос на поставеното прашање од Јаревски кон Пеливанова на почетокот на оваа 

седница, поточно прашањето кое било поставено на расправа по првата точка,Пеливанова 

одговори дека се уште не може да се знае како ќе се употреби односно злоупотреби линкот 

кој би бил доставен до граѓани кои имаат интерес да ја следат работата на Советот, 

односно кој се ќе може да го користи во иднина. Пеливанова извести дека во пресрет на 

седницата двајца граѓани побарале да ја следат истата, општината овозможила непречено 

следење на 51 седница во службени општински простории во УЗ КЈП и УЗ ПБК на улица 

Стрезово бр.7, со создадени технички предуслови од администрацијата и со запазување на 

сите потребни мерки со цел заштита од ширење на пандемијата Ковид 19. Своето излагање 

го приведе кон крај со констатација дека се додека Советот не е сигурен како ќе биде 

употребен линкот на кој се одржуваат седниците, службата ќе има резерви во однос на 

таквите барања. Во таа насока Претседателот упати аплел до службата за информатичка 

технологија да ги провери и испита сите можности за непречено следење на седниците од 

страна на јавноста, без при тоа да постои можност за злоупотреби на истите. Пеливанова 

уште еднаш нагласи дека сериозно ќе биде рагледан предлогот на Ристов во однос на 

реализирање на лајв стриминг со цел не само одредена група граѓани, туку да се создаде 

можност сите граѓани да можат да ги следат седниците на Советот во живо.  

 

Тони Јаревски реплицираше на излагањето на Пеливанова и истакна дека не се согласува 

со нејзиното излагање. Посочи дека останува на своето излагање и констатира дека 

најдобра можност е да се овозможи лајв стриминг со што ќе се надминат сите овие дилеми 

и ограничувања.  

 

Пеливанова приврши со распаравата по оваа програма и го извести Советот дека од 

непознати причини заинтересираните граѓани денес одбиле да дојдат во општинските 

простории со цел да ја следат седницата за која покажале интерес.  

 

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

Програмата за активностите на ОпштинаКарпош на Одделението за односи со јавност за 

2021година, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Програмата за активностите на Општина Карпош на 

Одделението за односи со јавност за 2021година. 

 

 

 

 

ТОЧКА 43 Предлог-Буџет на Општина Карпош за 2021 година 

 

Пред да отвори расправа по предлог Буџетот, Претседателот даде збор на Раководителот 

на Секторот за финансиски прашања, Мирјана Ѓорѓиевска 
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Ѓорѓиевска го образложи предложениот Буџет и ги презентираше: 

 вкупните износи на консолидираниот и на општинскиот Буџет.  

 Појасни дека Буџетот е изготвен врз основа на просекот на приходите од 

предходните 3 години, зголемен за 30 проценти.  

 Појасни дека даночните приходи се намалени во однос на предходната 2020 

година, и образложи зошто е тоа така, за секој данок и такса поединчено. 

 Истакна дека како и до сега така и со овој Буџет приходите се реално превидени. 

 Ѓорѓиевска ги појасни капиталните приходи, засебно по дефинриани приходи и 

даде осврт на донациите и дотациите. 

 Ги објасни трансферите кои произлегуваат од соработката со Град Скопје и 

соработката со Министерството за локалната самоуправа. 

 Ги појасни самофинансирачки дејности кои училиштата и градинките ги 

предвидуваат за 2021 година,  

 Посочи дека дотациите од државата за наредната година се зголемени кај 

училиштата,а намалени кај градинките, поради што најави можен проблем околу 

исплатаат на тековните трошоци кај градинките поради намалените средства кои ќе 

ги добиваат, поради што општината од оваа година веројтано ќе треба да дотира 

како за училиштата така и за градинките, што не било случај во последните 15 

години.  

 Ѓорѓиевска ги посочи торошоците кои општината ќе ги има во 2021 година, акои се 

однесуваат на одржување на локланите избори, трошоци со кои се исплаќа 

надоместокот за работата на избирачките одбори. 

 Го појасни и расходниот дел од Буџетот, истакна дека сите програми се пресликани 

во Буџетот за 2021 година.  

 Даде појаснување во однос на средствата кои на оваа седница беа иззмени од 

програмата за месна самоуправа и програмата за развој ќе ги намали износите врз 

основа на изземанње на двата празника и Тортијда и поддршка на невладин сектор 

и предложи оваа сума од 250.000 денари плус 540.000 денари да се пренасочат во 

набавка на средства за хигиена за општинска администрација. 

 

Претседателот отвори расправа по предлог Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски, при што посочи дека има повеќе прашања 

од причина што не е сигурен како треба процедурално да постапи. Истакна дека го 

повлекува Амандаманот за улица Варшавска. Ги повлекува и Амандманите за родова 

еднаквост за двете женски лиги, го повлекуваат и Амандамнот за лап топ компјутери од 

причина што добиле детално појаснување, го повлекуваат и Аманданот за ревитализација 

и опремување на фудбалското и одбојкарскто игралиште. Посочи дека нема искуство со 

Амандмани и дека е во недоумица дали истите треба да ги чита секој посебно.  

Постави прашање до раководителката Ѓорѓиевска дали пренамената на средствата за 

хигиена ќе биде извршена по желба на Раководителот или постои постапка во Советот која 
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треба да се спроведе.  

 

Процедурално, за збор се јави Ивана Ордевска со појаснување во однос на поставените 

предлози и постапката по предлозите по кои Советот работи на 51 седница. Во однос на 

Амандмаите, на кои членовите на опозицијата се повикуваат во распарвите по актите, 

Ордевска појасни дека седницата започнала со работа во 10.10 часот, а дека околу 12 часот 

од Архива на Општина Карпош до Одделението за организација и поддршка на работата на 

Советот биле доставени писмени докуманти (барања/предлози), насловени како Амадмани. 

Упати на одредбите предвидени во Деловникот за работа на Советот на Општина Карпош 

и посочи дека во истиот, амандаманската процедура е комплетно опишана. Даде 

појаснување дека Советот на 51вата седница расправа по доставени усмени Предлози на 

членовите на Советот и констатира дека Советот на 51 седница не води Амандаманска 

распарава. Потсети дека сите доставени усмени Предлози биле разгледани и гласани, во 

постапка за разгледување Предлози, а не во постапка за разгледување Амандамни. Упати 

на член 168 од Деловникот за работа кој дефинира дека Амандманот може по правило да 

се поднесе најдоцна 3 дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот на 

која ќе се претресува Предлогот на Одлуката, а се поднесува преку Претседателот на 

Советот. Ордевска упати и на останатите одредби кои упатуваат на процедурата за водење 

на амандманска расправа, која во овој случај, на оваа седница се прекршени, не се запазен, 

како што не се запазени и останатите деловнички одредби кои се однесуваат на 

амандманска расправа. 

 

За збор сејави Мирјана Ѓорѓиевска со појаснување за пренамената на средствата од 

Програма месна самуоправа во набавка на средства за хигиена за општинската 

администрација. Посочи дека измените во програмите се веќе изгласани и дека средствата 

кои се изземени ќе се пренаменат во средства за хигиена. Појасни дека постојат 3 програми 

во кои можат да се пренаменат средства, од причина што останатите програми се веќе 

усвоени.  Овие три програми кои ги посочува ќе се гласаат заедно со Буџетот на Општина 

Карпош. Посочи дека Јаревски може да даде предлог истите да се пренаменат на друго 

конто. 

 

Со реплика се јави Јаревски ипобара совет, односно постави правно прашањеза начинот на 

извршената пренамена од програма месна самоуправа во средства за хигиена и посочи дека 

прашењето го темели врз основа на излагањето на Ѓорѓиевска. 

 

Ѓорѓиевска појасни дека постои обврска да се напрви Буџетска рамнотежа и дека во 

спротивно во Министерство за финансии нема да го вчитаат Буџетот. Појасни дека на 

расправите по актите од дневниот ред,  сите предлози ги запишувала со цел, доколку бидат 

усвоени, да го консултира Советот каде да се изврши измена во Буџетот пред неговото 

усвојување, а да се запази Буџеткста рамнотежа.Своето излагање го приведе кон крај и 

уште еднаш даде Предлог по измените за кои се изгласало износите да ги префрли во 

средства за хигиена за потребите на општинската администрација. 
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За збор се јави Градоначалник Стефан Богоев, со констатација дека Јаревски и Ѓорѓиевска 

имаат иста поента во излагањата, но постои недоразбирање поради формулацијата во 

излагањето на Ѓорѓиевска, имено, посочи Богоев,Ѓорѓиевска предлага во својство на 

Раководител на секторот за финансиски прашања, аво име наГрадоначалникот како 

предлагач на актите, средствата да се префртат од една во друга програма и предлага 

Советот да го разгледа и да гласа за конкретниот предлог. Своето појаснување го заврши 

со констатација дека реакцијата на членот на СоветотЈаревски е на место, од причина што 

Ѓорѓиевска во своето искажување се изкажалакако веќе да ги пренаменала средствата. 

 

За збор по Буџетот за 2021 година се јави членот на Советот Бранко Ристов и истакна дека 

има два предлози. 

 

Предлог 1 на Бранко Ристов –Предлага предвидените средства за патување во 

странство, патни торшоци итн, да се сведат на 0 и да се преманемат за отплата на 

долгови кои ги има општината. 

 

Ѓорѓиевска се јави за збор и даде појаснување и посочи дека ставките кои се однесуваат на 

патни и дневни расходи треба да останат во Буџетот од причина што буџетската година е 

долга и не се знае кога и какви потреби ќе се јават во текот на работењето. Посочи дека  

сумите се минимални и дека истите во минатите Буџети биле многу поголеми и уште 

еднаш нагласи дека во предложениот Буџет се сведени на минимум. Извести дека до сега 

дневници за патување во државата не се исплаќале, дека оваа година за прв пат во 

републичкиот Буџет поточно во Законот за извршување на Буџетот се предвидува 

исплаќање на истите со дефиниран износ од 700 денари. Посочи примери во кои случаи би 

се јавила потреба од исплата. Посочи дека доколку до септември или октомври не се 

потрошат овие предвидени средства, со следните ребаланси на Буџетот ќе предложи нивно 

намалување.  

 

За реплика се јави Ристов и истакна дека останува на предлогот и побара по истиот да се 

гласа. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор по предлогот, Претседателот ја затвори расправата, 

истиот го стави на усвојување и ја повика стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, не е усвоен  предлогот на Бранко Ристов. 

 

Бранко Ристов го истакна вториот предлог и воедно го преформулира во прашање и 

побара одговор од стручните службиво однос на активноста изнајмување на моторни 

возила. 

 

За збор се јави Мирјана Ѓорѓиевска со појаснување дека во програмата Ј4 – Јавна чистота 

која е дел од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и 

енергетска ефикасност овие средства се предвидени за изнајмување моторно возило – 

камион за собирање смет во износ од 1.000.000 денари.  
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За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоеви појасни дека се работи за набавка која 

општината ја има реализирано во предходниот период, а со овој Буџет е префрлена 

обврската за плаќање. Општината изнајмува голем кипер камион кој се користи неколку 

пати во месецот за собирање на кабаст отпад кој граѓаните го одлагаат до контејнерите или 

во околина на контејнерите, каде комуналните редари од општината не стигнале да 

напишат казна и да го спречат тоа. Со камионите кои ги има општината, кои имаат мал 

капацитет, трошоците за одлагање на отпадот до Дрисла биле големи. Богоев појасни дека  

вообичаено киперот се користи на 7 до 10 дена, кога ќе се собере поголема колична на 

отпад. Своето образложение го приведе кон крај со размислување во наредниот период, 

согласно приликите на општината,ќе сенаправи анализа дали општината да распише нова 

набавка за изнајмување кипер, или да спроведе постапка за набавка на кипер за сопствени 

потреби.  

 

Од причина што Ристов не даде предлог туку постави прашање, предметната дискусија не 

беше ставена на гласање. 

 

Процедурално за збор се јави членот на Советот Горан Михајлови побара појаснување во 

однос на прифатениот предлог на Ристов со кој се укинуваат  средствата за поддршка на 

невладините организации од Програмата за развој и праша каде ќе се прераспределат тие 

средства. 

 

Второто процедурално обраќање на Михајлов беше во однос на предходната забелешка на 

Јаревски, која Градоначалникот во голема мера ја разјаснил. Даде појаснување дека 

Граданачалникот е предлагач на Буџетот, Ѓорѓиевска предложила техничко решение и сега 

Градоначалникот предлага измена во Буџетот по кој членовите на Советот ќе гласаат. 

Продолжи со појаснувањето и истакна дека секој член на Советот легитимно може да 

истапи со предлози, по кои Советот засебно ќе гласа. 

 

За збор се јави Мирјана Ѓорѓиевска со појаснување во однос на зголемувањето на 

средствата за хигиена. Предложи сите ослободени средства од програмите да се 

пренаменат во средства за хигиена. Посочи дека се работи за дополнителни 500.000 денари 

кои со прифатениот предлог на Ристов биле изземени од Прогрмата за развој, како што 

била изземена и точката од истата програма која дефинира доделување средства во износ 

од 40.000 денари за одржување на манифестацијата Тортијада и посочи дека се работи за 

вкупен износ во висина од 540.000 денари од Програмата развој. Врз основа на 

гореизкажаното, Ѓорѓиевска го дополни предходноусвоениот предлог со пренамена на 

средствата од програмата за месна самоуправа со средствата од Програмата за развој. 

 

Горан Михајлов се јави за збор и истапи со Предлог овие средства да се преманенат и 

да се зголеми износот на Програмата за култура, наместо во средства за хигиена. 

Предлага зголемувањето на средставта да се однесува на делот од Програмата за 

култура кој ја дефинира поддршката на култирните дејци од територијата на 

Општина Карпош. 
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Претседателот го стави предлогот на Михајлов на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано бешедекапоизвршенотогласање,со8 гласови ЗА, 1 гласПРОТИВ и 14 гласови 

ВОЗДРЖАН,не е усвоен  предлогот на Горан Михајлов. 

 

Претседателот на гласање го стави предлогот на Мирјана Ѓеорѓиевска, средстава 

ослободени со прифатените предлози (Програма месна самоуправа и Програма развој), да 

се пренаменат во средства за хигиена. 

 

Констатирано бешедекапоизвршенотогласање,со15 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 8гласови 

ВОЗДРЖАН,еусвоен предлогот на Мирјана Ѓорѓиевска. 

 

За збор се јави членот на Советот Даниела Штерјова со констатација дека не и е јасно со 

каква леснотија се гласа за пренамена на средства, додекаАмандамните кои тие ги 

предлагале биле одбиени. Уште еднаш посочи дека ниту еден предлог од опозицијата не е 

усвоен, посочи дека предлозите се поднесени врз основа на барања и врз основа на 

потребите на граѓаните на Карпош и заклучи дека со неприфаќањето на истите, општината 

ги оштетува нејзините граѓани. 

 

За збор се јави Тони Јаревски втор пат по исто прашање. Упати реплика до Михајлов но не 

посочи на кое излагање на Михајлов се однесува истата. Посочи дека уште на почетокот на 

седницата констатирале дека седницата ќе биде долга и тешка и дека треба време да се 

разгледаат предлозите, поради што опозицијата предложила седницата да се одржи во 2 

дена, што воедно било предлозено од Михајлов. Укажа на намерата да ги исполнат 

барањата на граѓаните преку предложените амандамани, кои не се прифатени. Ја замоли 

службата, доколку за тоа постои можност да се утврди минутажата на излагањата на 

советниците и минутажа на гласањето од денешната седница. 

 

За збор се јави Филип Даскаловски, се обрати до членовите на Советот и порача дека е 

потребно да останат во добра комуникација и добри меѓучовечки односи. Неговите 

укажувања да не се одолговлекуваат расправите се однесувале на неосновани дискусии, 

посочи дека не му е јасна причината зошто на самата седница се поднесуваат 

предлози.Појасни дека Советот ги одржал сите комисии како помошни тела.Посочи дека 

доколу благовремено и во деловнички предвидениот рок пристигнале Амандамните по 

истите ќе била спроведена деловнички утврдената процедура. Укажа дека подносителите 

на Предлозите не ја искористите деловничката можност најдоцна 3 дена пред денот на 

одржување на седницата до претседателот на Советот да достават писмени и образложени 

амандмани, со цел и членовите на Советот од редот на позицијата да се запознаат подобро 

со истите. Во однос на доставените писмени предлози посочи дека голем дел од истите се 

реализирани, или се во фаза на реализација или истите изискуваат дополнителни средства 

за нивна реализација, во време кога Буџетот на општината е во незавидна положба во 

однос на долговите од минатото. Во име на координатор на советничката група на СДСМ и 

коалицијата се заблагоради на сите членови на Советот за исцрпната и плодна дискусија.  

 

Процедурално за збор се јави Горан Михајлови реплицираше на Даскаловски со 
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констатација дека точката за која се води расправата е Буџетот на Општина Карпош за 

2021 година, на која расправа Даскаловски одржал политички говор. 

 

Даскаловски ја прифати забелешката на Михајлов. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев и упати пофални зборови кон 

претседателот на Советот за начинот на кој ја води овааа седница. 

 

Како последен дискутант во расправата по Буџетот за 2021 година се јави Ѓорѓиевска со 

укажување дека веќе извршила корекции во Буџетот за 2021 година, во трите програми,на 

начин што од Програма за развој и од Програма за месна самоуправа  ги распределила 

изземените средства во Програмата општинска администрација,поточно извршила 

корекции кои веќе се усвоени преку предлози за измена и дека Советот ќе го гласа Буџетот 

во согласнот со извршените корекции. На крајот од своето излагање, Ѓорѓиевска 

поединечно ги прочита износите во трите програми, со цел да ги извести членовите на 

Советот и да се запази Буџетската рамнотежа. 

 

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

Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, истиот го стави на гласање и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Буџетот на Општина Карпош за 2021 година.  

 

ТОЧКА 44 Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 

година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 

2021 година.  

 

ТОЧКА 45 Предлог-Одлука за вредноста на бодот на платите на државните 

службеници за 2021 година 

 

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

вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2021 година, истата ја стави на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за вредноста на бодот на платите на државните 

службеници за 2021 година.  

 

ТОЧКА 46 Предлог-Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

утврдување на благајнички максимум за 2021 година, истата ја стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за утврдување на благајнички максимум за 2021 

година.  

 

ТОЧКА 47 Предлог-Буџетски календар за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

календар за 2021 година, истиот го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоен Буџетски календар за 2021 година.  

 

ТОЧКА 48 Предлог-Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за 

распределба на  блок дотацијата наменета за Јавните установи општински детски 

градинки на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Правилникот за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок 

дотацијата наменета за Јавните установи општински детски градинки на подрачјето на 

Општина Карпош за 2021 година, истиот го стави на гласање и ја замоли стручната служба 

да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоен Правилникот за методологија за утврдување  на критериуми за 

распределба на блок дотацијата наменета за Јавните установи општински детски градинки 



 
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 

 

 

на подрачјето на Општина Карпош за 2021 година.  

 

ТОЧКА 49 Предлог-Правилник за методологија за утврдување  на критериуми за 

распределба на  блок дотацијата наменета за општинските основни училишта на 

подрачјето на Општина Карпош за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Правилникот за методологија за утврдување  на критериуми за распределба на  блок 

дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош 

за 2021 година, истиот го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Правилникот за методологија за утврдување  на критериуми за 

распределба на блок дотацијата наменета за општинските основни училишта на подрачјето 

на Општина Карпош за 2021 година.  

 

 

По исцрпување на дневниот ред, Претседателот ја затвори педесет и првата седница на 

Советот на Општина Карпош, на ден 28 декември 2020 година, во 21.45 часот. 

 
Техничка подготовка: Ивана Стефановска Крстевска 

Записникот го изготви: Ивана Ордевска 

        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

       Наташа Пеливанова, с.р. 


