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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Предлог-Записник ќе биде ставен на разгледување и усвојување од 
страна на Советот на Општина Карпош на 53та седница која треба да се одржи во месец 
февруари 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 втората седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29ти 

јануари 2020 година 
 

Седницата започна со работа во 11.00 часот. 
 
Седницата на Советот се одржа по пат на електронска комуникација, преку 

платформата ZOOM. 
 
Врз основа на евиденцијата, на почетокот беше утврдено дека на седницата 
присуствуваат сите членови на Советот, и според тоа Советот можеше 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 52-та седница на Советот на Општина Карпош од 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. 
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Претседателот го извести Советот дека во текот на  подготовка за 52 седница се 
одржаа 10 постојани и најави одржување на една повремена комисија, и дека 
претседателите на комисиите во текот на седницата ќе известат за работата на 
истите. 
 
Претседателот ги извести присутните на 52. седница дека е потребно камерите да 
бидат постојано вклучени, а микрофоните да бидат исклучени. Појасни дека по 
пријавување за збор и откако говорниците ќе го слушнат своето име, го вклучуваат 
микрофонот. По завршување со излагањето, микрофонот треба да го исклучат. 
 
Пред да отвори расправа по дневниот ред, ПретседателотПеливанова извести 
дека гласањето по дневниот ред и по предложените точки ќе се одвива 
поименично, а 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 Добрила Андоновска, со три советнички 
прашања и посочи дека одговорите на истите може да бидат дадени писмено или 
усмено.  
Првото прашање Андоновска го подели во два дела – Прв дел Зошто во 
предложениот Дневен ред, во групата на извештаи не се доставени два поточно 
три извештаи и тоа: Извештај за реализација на Програмата за активностите на 
Општина Карпош во областа на располагање со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија за 2020 година, и истакна дека посочениот 
извештај треба да се разгледува заедно со извештајот за урбанистичко 
планирање, од причина што истите се надополнуваат. Вториот дел од првото 
советничко плашање на Андоновска беше упатен на околноста зошто не е 
доставен Извештај за водење на управни постапки во секторот Инспекторат во 
Општина Карпош за 2020 година? Во ова советничко прашање  го Андоновска го 
интегрира и прашањето зошто не е доставен Извештајот на ПС Карпош за 2020 
година. 
Второ советничко прашање Андоновска го постави во име на дел од жителите на 
Трнодол и праша до каде е реализацијата на планот за изградба на пристапната 
улица на Трнодол, која е изгребана во септември 2019 година и праша дали 
Општина Карпош ја има предвидено изградбата на пристапната улица во 
Програмата за 2021 година, односно во Буџетот на Општина Карпош за 2021 
година. 
Трето советничко прашање на Добрила Андоновска го упати до Секторот за 
дејности од јавен интерес – Одделение за детска, социјална и здравствена 
заштита во однос на случајот со самохраната мајка и малолетната ќерка во 
Карпош, кој бил објавен во медиумите. Таа праша дали Општината има 
информации што понатаму се случувало со тоа дете (кое завршило 6 одделение 
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со класен испит) и дали навистина се исцрпени сите можности да се помогне, од 
причина што мајката е хоспитализирана во институција за ментално болни, а на 
ќерката и е доделен старател.  
 
Претседателот на Советот Пеливанова предложи членовите на Советот да ги 
поставуваат прашањата поединечно, а службите да даваат одговор по 
поставеното прашање, или да даваат забелешка дека на истите ќе биде писмено 
одговорено.  
Пеливанова продолжи со излагањето со одговор на првото советничко прашање 
на Андоновска, при што појасни дека двата Извештаи од општинскте сектори не 
биле доставени во времето определено за доставување материјали за седница, за 
да бидат поставени на дневен ред, поради што истите ќе бидат дел од актите на 
Дневен ред за наредната седница. Во однос на Извештајот на полициската 
станица, не е ставен на дневен ред, од причина што се уште не е доставен до 
Општината. 
Во своето понатамошно излагање, Претседателот го информира Советот дека 
наредната 53 седница ќе се одржи на 8 февруари 2021 година. Појасни дека 
членовите на Советот на 51 седница реагирале на големиот број точки на дневен 
ред, и истакна дека се обидува да го намали бројот на актите на дневен ред, по 
што извести дека во овој момент има петнаесетина точки кои веќе чекаат да бидат 
ставени на дневен ред на наредната седница. Своето излагање го приведе кон 
крај истакнувајќи дека согласно потребите, во февруари 2021 година, кон крајот на 
месецот ќе се одржи уште една седница на Советот. 
  
За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев за 
советничкото прашање кое се однесува на случајот со самохраната мајка и 
нејзината ќерка и предложи, во разумно краток рок, да се состави писмен одговор 
и истиот да се достави до Андоновска. При тоа го задолжи Одделението за детска, 
социјална и здравствена заштита, во соработка со училиштето во кое учела 
ќерката, да изработат и достават до него информација, после која  тој ќе изготви и 
ќе достави одговор до Андоновска. 
Во однос на прашањето за пристапната улица во Трнодол, Богоев посочи дека, на 
барање на дел од жителите на населба Трнодол, Јавното претријатие за улици и 
патишта и Градот Скопје извршило гребење на улицата минатата година, од 
причина што истата пролизгувала и при најситен дожд, поради што граѓаните се 
соочувале со проблеми. Појасни дека улицата не е изгребана за да биде 
асфалтирана и посочи дека не е изгребан целиот горен слој на асфалтот за 
подготовка и нанесување на нов слој на асфалт, туку дека гребењето е изведено 
со цел да се спречи пролизгување на асфалтот. Богоев посочи дека јавното 
претпијатие излегло во пресрет на барање на Општината, со објаснение дека ќе го 
изведат гребењето на улицата, а потоа истата ќе ја санираат со некаков покрупен 
асфалт, кој во идинина нема да дозволува пролизгување. 
 
За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов и постави советнички прашања.  
ПРВОТО ПРАШАЊЕ НА МИХАЈЛОВ на кое бара писмен одговор– Бара целосна 
информација за состојбата со општинската зграда (во каква состојба е, колку е 
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изградена, проценка на тоа колку е изградено, проценка на тоа колку треба да се 
догради, финансиска проценка, проценка на градежната вредност и проценка на 
комерцијалната вредност).  
 
ВТОРОТО ПРАШАЊЕ НА МИХАЈЛОВ на кое бараше писмен одговор–Михајлов 
побара целосна информација за долгот на Општина Карпош, за тоа колку изнесува 
долгот на Општината и дали долгот е намален со приходите што до сега ги добила 
Општината и дали Општината го зголемила долгот кој го наследила. 
 
ТРЕТОТО ПРАШАЊЕ НА МИХЛАЈОВ - беше насочено на дел од сообраќајниот 
режим во Карпош 4. Истакна дека конкретното сообраќајно решение е згрешено и 
дека поради тоа се создаваат големи проблеми на жителите од урбаната 
заедница. Посочи дека веќе го поставил ова прашање до градоначалникот,  но 
дека не добил одговор на истото. 
 
ЧЕТВРТОТО ПРШАЊЕ – Михајлов го упати за празниот пракинг кој се наоѓа кај 
Томато продукција, па праша дали општината го изградила тој паркинг и колкав е 
финансискиот износ кој го платила општина Карпош за изградба на паркингот.  
 
Михајлов посочи дека сите поставени прашања може да бидат одговорени 
писмено. 
 
Градоначалник Богоев се јави за збор и посочи дека накратко ќе одговори на 
поставените прашања, по што ќе изготви и писмени одговори, а истите ќе бидат 
доставени до Михајлов. 
Во однос на прашањето за општинската зграда во изградба појасни дека е 
изградено едно подземно ниво помалку за паркирање од потребното. Богоев 
објасни дека проблемот поради кој не е продолжена изградбата на зградата е 
настанат како последица од направените отстапки за одобрениот основен проект 
во текот на градбата од делот на паркирањето, изведбата на фасадата и во некои 
други делови од одобрениот проект, поради што се поставува прашањето дали и 
како може понатаму да се продолжи изградбата на општинската зграда, имајќи ја 
во предвид фактичката состојба. Своето излагање го приведе кон крај со 
констатацијата дека очекува во периодот кој следи да се добие информација околу 
идните постапките во однос на комплетирање од документацијата на новата 
општинска зграда.   
Богоев го продолжи своето излагање со осврт на прашањето кое се однесуваше на 
долгот кој го има општината. Појасни дека податоците за состојбата се гледаат во 
Буџетите и во Извештаите кои ги добиваат членовите на Советот и истакна дека ќе 
има консултации со раководителот на Секторот за финансиски прашања со цел 
изготвување писмен извештај за поставеното прашање и истиот во разумен рок  да 
го достави  до Михајлов.  
Во однос на прашањето кое се однесуваше за решението на сообраќајниот режим 
во Карпош 4, Богоев посочи дека ќе го задолжи Секторот за уредувње на градежно 
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земјиште и комунални работи да побара писмено објаснување од сообраќајките 
инженери кои на терен го изгработувале сообраќајниот проект-решение за Карпош 
4 и посочи информацијата да се однесува на улиците Волгоградска и Разловечко 
востание. Градоначалникот, врз основа на излагањето на Михајлов го дефинира 
прашањето кое треба да се постави до инженерите во насока за добивање 
одговор -Зошто инженерите се одлучиле за насоките кои улиците ги имаат во 
моментов (се мисли на двете улици кои што ги поврзуваат улиците Волгоградска и 
Разловечко востание) и дали е тоа најдоброто и најпотребното решение за 
сообраќајниот режим во тој дел од блокот? 
Во однос на прашањето за паркингот пред Томато продукција градоначалникот го 
извести Михајлов дека општината таму има изградено детско игралиште и 
поставено тротоари, изградени согласно јавниоѕ интерес. Посочи дека општината 
не гради во фукнција на поединци и истакна дека обврска на општината е пред се 
уредувањето на државно земјиште. Со цел да даде прецизен одговор Богоев 
истакна дека ќе изврши консултации со надлежните сектори и ќе достави писмена 
информација до Михајлов и додаде дека општината гради и уредува на јавни 
површини и во интерес на граѓаните, согласно нивите потреби, сето тоа во рамки 
на законските и финансиските можности кои ги има општината 
За збор се јави членот на Советот Бранко Ристов и пред се се заблагодари на 
претседатателката за навремената најава за одржување на наредната седница. 
Ристов постави советничко прашање во однос на Заклучокот усвоен на 52 
седница, а во насока на добивање информација до каде е постапката и дали се 
испитани техничките можности за пренос на седниците во живо.  
 
За збор се јави претседателката Пеливанова која по советничкото прашање на 
Ристов образложи дека временскиот период помеѓу двете одржани седници не бил 
доволен да се испитаат сите можности, од причина што половина од работните 
денови минатиот месец биле неработни (празниици). Пеливанова упати прашање 
до Ристов дали е согласен писмено да му се одговори на прашањето, а одговорот 
ќе содржи информација за планираната динамика и дали воопшто се планира 
создавање на можности за седниците на Советот да се пренесуваат во живо со 
цел истите да ги следат сите заинтересирани граѓани.  
 
Ристов посочи дека повеќе општини во државата реализираат преноси во живо и 
истакна дека можноста за истото не се доведува во прашање, по што го дефинира 
прашањето во насока за тоа да добие одговор кога ќе се обебеди следење на 
седниците, диманиката на реализирање на истото и истакна дека е согласен 
писмено да добие одговор.  
 
Пота, бидејќи никој не се јави за збор, Претседателката ја затвори расправата и за 
на усвојување го стави Предлог-Дневниот ред за работа на педесет и втората 
седница и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, е 
усвоен Дневниот ред за работа на педесет и првата седница на Советот на 
Општина Карпош. 
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Пред да помине на разгледување на точките од усвоениот дневен ред, 
Претседатлката ги стави на разгледување Записниците од 48 и 51 седница на 
Советот на Општина Карпош. 
 
Претседателката ги извести членовите на Советот дека по испратеното 
известување од стручната служба за доставување писмени забелешки по 
записникот од 48 и записникот од 51 седница, забелешка по записникот од 51 
седница доставил единствено членот на Советот Добрила Андоновска. Појасни 
дека забелешката е имплементирана во Записникот од 51 седница, по што истиот 
бил поставен на линкот . 

 
Претседателката отвори расправа по Записникот од 48 седница на Советот на 
Општина Карпош. 
 
Бидејќи никој не се јави за збор, го стави на гласање Записникот од 48 седница на 
Советот на Општина Карпош и ја замоли стручната служба да го спроведе 
гласањето. 
 
Констатирано беше дека по спроведеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ 
нема и ВОЗДРЖАНИ нема, е усвоен Записникот од 48 седница на Советот на 
Општина Карпош. 
 
Претседателот на Советот отвори расправа по Записникот од 51 седница на 
Советот на Општина Карпош. 
 
Бидејќи никој не се јави за збор, го стави на гласање Записникот од 51 седница на 
Советот на Општина Карпоши ја замоли стручната служба да го спроведе 
гласањето. 
 
Констатирано беше дека по спроведеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ 
нема и ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Записникот од 51 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 и истакна дека актите биле подржани од мнозинството, врз основа 
на што истите може да се разгледуваат од правен аспект и да се одлучува по нив. 
 
Претседателот помина на разгледување на точките по дневиот ред. 
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ТОЧКА 1 – Предлог-Заклучок за усвојуваaње информација по Заклучокот за 
изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал – надомест за оправдано 
отсуство од седници на Советот на Општина Карпош бр. 09-8209/54 од 
28.12.2020 година 
 
Претседателката Пеливанова  го повика членот на Советот Лиљана Трајаноска во 
својство на претседетал на Комисијата за финансики прашања и локален 
економски развој, да го извести Советот за ставот на комисијата по точките кои ги 
рагледувала интегрално. 
 
Трајаноска појасни дека комисијата ја одржала својата седница на која од вкупно 5 
членови присуствувале 4 членови, бидејќи Тони Јаревки не присуствувал на 
истата. Трајаноска го пресене ставот на комисијата и извести дека сите точки биле 
едногласно усвоени, врз основа на што комисијата му предлага за Советот истите 
да ги разгледа и усвои. 
 
Претседателката отвори расправа и бидејќи никој не се јави за збор, даде 
објаснение дека законските рамки се такви што не даваат можност во овој момент 
да се донесе одлука која што би значела целосна исплата на паушал во случај 
член на Советот да е отсутен од седница на Советот во услови на пандемија 
поради заболување предизвикано од Ковид 19.  
 
Претседателот го затвори претресот по Предлог-Заклучокот за усвојувaње 
информација по Заклучокот за изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал 
– надомест за оправдано отсуство од седници на Советот на Општина Карпош бр. 
09-8209/54 од 28.12.2020 година и истиот го стави на гласање и ја замоли 
стручната служба да го спроведе гласањето. 

 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 6 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување информација по 
Заклучокот за изготвување Предлог-Одлука за исплата на паушал – надомест за 
оправдано отсуство од седници на Советот на Општина Карпош бр. 09-8209/54 од 
28.12.2020 година; 
 
ТОЧКА 2  Предлог-Одлука за прифаќање Иницијатива за изменување и 
дополнување на Статутот на Општина Карпош во делот „Партиципативно 
тело од областа на урбанизмот“ 
 
Претседателот го повика членот на Советот Филип Даскаловски најнапред во 
својство на предлагач на Иницијативата да ја образложи истата, а потоа и во 
својство на претседател на Комисијата за урбанистичко планирање да извести 
интегрално за двете точки кои ги разгледувала Комисијата.  
 
Даскаловски даде известување за работата на Комисијата по двете точки од 
дневниот ред. Посочи дека Иницијативата е предложена со цел усогласување на 
Статутот на општината со новите законски одедби. Извести дека на комисијата 
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прусуствувал претставик од општинската администрација Гордана Силјановска и 
извести дека комисијата работела во состав од 4 присутни членови и дека на 
истата не присустувал членот на комисијата Тони Јаревски. Предочи дека 
комисијата со 4 гласови му предлага на Советот да ги разгледа и усвои 
предложените акти. 
Пеливанова се јави за збор и посочи дека Законот за урбанистичко планирање кој 
е донесен во 2020 година има измени во однос на прецизирањето за постапката 
кон  формирање на Партиципативно тело во областа на урбанизмот. Статутот на 
Општина Карпош е донесен во 2006 година и истиот содржи одредби кои го 
дефинираат телото, Со Иницијативата се предлага измена на текстот во Статутот 
согласно новиот закон.  
 
Претседателката Пеливанова  тогаш  отвори  расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, го затвори претресот по Предлог-Одлука за 
прифаќање Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина 
Карпош во делот „Партиципативно тело од областа на урбанизмот“, истата ја 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 1 глас ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за прифаќање Иницијатива за 
изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош во делот 
„Партиципативно тело од областа на урбанизмот“. 
 
ТОЧКА 3 Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталиот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 1.1.2020 до 31.12.2020 година; 
 
Претседателот го повика раководителот на Сектор за финансиски прашања 
Мирјана Ѓорѓиевска да го образложи Кварталниот извештај. 
 
Ѓорѓиевска ја образлози реализацијата на Буџетот за четвртиот квартал, ја појасни 
реализацијата на консолидираниот Буџет на ниво на општина и на општинскиот 
Буџет. Беше дадено објаснување на самофинансирачките средства посебно за 
градинките и училиштата. 
Беше објаснета реализацијата на блок донациите и ги образложи општинските 
приходи, данокот на добивка, данок на имот, данок за промет на недвижности, 
данок на наследство и подарок, данок на специфични услуги (надоместок за 
уредување на градежно земјиште). 
На крајот од своето излагање Ѓорѓиевска ја допрецизира реализацијата по 
приходите од  трансфери на државата и приходите од продажба на земјиште, како 
и реализацијата на расходниот дел од Буџетот и капиталните инвестиции. 
 
Претседателката тогаш отвори расправа. 
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За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски и посочи дека процентот на 
реализација не е соодветен, поради усвоениот ребаланс на Буџетот за 2020 
година. Истакна дека во новиот Буџет повторно нема реализација и дека 
приходите се предимензионирани, по што констатира дека наредната година 
состојбата ќе биде идентична со ризик од нереализација на предвиденото како и  
можните судски постапки.  
 
Мирјана Ѓорѓиевска је јави со појаснување на Јаревски и истакна дека Буџетите не 
се предимензионирани и дека согласно законот, одобрениот износ е соодветно 
распределен. Појасни дека во последните 3 години Општината работи во рамки на 
новите законски прописи. Дообјасни дека во минатиот период општините креирале 
Буџети согласно потребите, период од кој и сега се пренесуваат обврските од 
минатото, по што уште еднаш истакна дека последните три години висината на 
вкупните средства во Буџетот се добиваат како просек од приходи од предходни 3 
години, зголемен за 30%. 
 
Јаревски се јави со реплика на излагањето на Ѓорѓиевска со барање одговор за 
прашањето кои ДУП-ови биле планирани да се донесат во минатата година, а 
истите не биле реализирани-усвоени. 
 
Ѓорѓиевска изјави дека не може да одговори на поставеното прашање, од причина 
што во однос на усвојување на Деталните урбанистички планови постапката е 
обемна и општината не може да знае кога ќе бидат обезбедени сите потребни 
законски согласности за усвојување на истите. Појасни дека постапката по правило 
трае и по неколку години. 
 
Расправата по кварталниот извештај ја заокружи претседателката  Пеливанона 
која истакна дека долговите кои биле наследени од составот на минатиот мандат 
во општината не можат така брзо и лесно да се изменаџираат. 
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по 
Предлог-Заклучокот за усвојување на Кварталиот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 
1.1.2020 до 31.12.2020 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, 6 гласови 
ПРОТИВ и 2 гласа ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Кварталиот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 1.1.2020 до 31.12.2020 година; 
 
 
ТОЧКА 4 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за  урбанистичко планирање за 2020 година; 
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Претседателот отвори расправа. 
 
За збор се јави Добрила Андоновска со забелешка на изготвениот Извештај и 
посочи дека Изветшајот треба да содржи одредени елементи, во однос на донесен 
ДУП: по кој закон и правилник, на чија иницијатива е донесен, која е оправданоста 
и кој е бенефитот за општинатаод усвојување на конкретниот урбанистички план, 
на која седница и како е донесен, која била финансиската рамка за негово 
донесување, пожелно да содржи кој ја финансирал изработката на дупот. 
Извештајот треба да содржи број на издадени одобренија по конкретниот дуп, 
колкава е бројката на заверени идејни решенија, од каде се извадени податоците 
кои се ставени во извешатјот, и кој го известил. Добрила даваше сугестии овој 
извештај да ги содржи сите наведени елементи и посочи дека ќе гласа против 
усвојување на извештајот. 
 
За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски побара одговор од службите кои 
дупови биле планирани и се реалиирани и кои дупови биле планирани а не се 
реализирани. 
 
Гордана Сијлановска од Секторот за урбанизам го појасни извештајот и посочи 
дека истиот е подготвен во форма во како и повеќе години наназад. Краток е затоа 
што е усвоен еден ДУП., со одлука на Совет, врз основа на преходно добиена 
согласност. При усвојување на планот во одлуката биле опишани сите потребни 
податоци кои се однесуваат на истиот.  
Силјановска даде одговор на прашањето на Јаревски и појасни дека во 
програмата се ставени сите планови, без разлика дали се во постапка или 
воопшто не е започната постапка за нивно донесување. Појасни дека општината 
има постапки кои се започнати пред неколку години, а се уште не се усвоени. 
Посочи дека на електронската апликацја за урбанизам има увид во плановите има 
секој граѓанин.  
 
За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловски и појасни дека секоја година 
праксата е во Програмата за урбанизам да се стават сите детални урбанистики 
планови.  
 
Пеливанова даде препорака до Секторот, врз основа на укажувањата на 
советниците, да направати оценка дали нешто треба да се промени на планот за 
изработка на Извештајот за наредната година. 
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по 
Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за  
урбанистичко планирање за 2020 година, истиот го стави на гласање и ја замоли 
стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 2 гласа 
ПРОТИВ и 5 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата за  урбанистичко планирање за 2020 
година; 
 
ТОЧКА 5 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и 
енергетската ефикасност за 2020 година; 
  
Претседатело го повика членот на Советот Александар Анѓушев во својство на 
претседател на Комисијата за екологија и енергетска ефикаснот да извести 
поединечно за сите точки кои ги разгледувала Комисијата. 
 
Анѓушев објасни за работата на комисијата по извештајот и по трите одлуки кои се 
однесуваат на физибилити студијата и ЕСКО партнерството, и му пренесе на 
Советот дека комисијата едногласно му предлага на Советот истите да ги 
разгледа и усвои. 
 
Потоа, Претседателката отвори расправа. 
 
За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов и истакна дека урбаната опрема 
не треба да биде дел од овој извештај туку во извештајот за комунални работи.  
Посочи дека општината имала многу еколошки проекти кои не ги сретнал во 
извештајот, поради што нема да гласа по извештајот. 
 
За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска и изјави дека генерално го 
подржува извештајот, но истакна дека не се согласува со трошокот од 600.000 
денари за новогодишно украсување, посочувајќи дека Информацијата од 
извешатој не содржи спецификација за потрошените средства.  
 
За збор се јави Петар Теов раководител на Секторот за екологија и енергетска 
ефикасност, во врска со забелешката на Михајлов и појасни дела урбаната опрема 
е дел од овој сектор 10 години. Сите донации и спонзорства се дел од извештајот и 
ги наведе фирмите кои донирале или дале спонзорство. Во однос на 
новогодишното украсување добил информации од секторот за поддршка преку кој 
одела реализиацјата на украсувањето и истите ги имплементирал во извештајот.  
 
За збор се јави членот на Советот Бијлана Костова со прашање до раководителот 
Теов во врска со урбаната опрема и дали истата се распределува поддеднакво на 
сите урбани заедници, по кој распоред и редослед. Советничката упати и 
забелешка дека корпите за отпадоци заедно со  клупите во голем дел се уништени. 
Костова истотака постави прашње кој ги поставил новите клупи на Илинденска. 
 
Теов одговори дека урбаната опрема се поставува плански при што се внимава да 
се распредели еднакво во сите урбани заедници. Посочи дека во 2020 година во 
Буџетот биле предвидени средства за 92 клупи, додека во Буџетот за 2021 година 
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се дуплирани средствата планирани за поставување урбана опрема. Појасни дека 
новите клупи на Илинденска ги поставил Градот на барање на Општина Карпош и 
дека треба да се постават 9 корпи за отпадоци. 
  
Тони Јаревски се јави за збор со генерална забелешка дека во извештаите 
недостасува информација за тоа што е планирано, а што е реализирано.  
 
Бидејќи  повеќе никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по 
Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на екологијата и енергетската 
ефикасност за 2020 година, истиот го 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 7 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
екологијата и енергетската ефикасност за 2020 година. 
 
ТОЧКА 6 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на развој за 2020 
година; 
 
Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по Предлог-
Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на развој за 2020 година и истиот го 
стави на гласање. 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 8 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
развој за 2020 година. 
 
ТОЧКА 7 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Карпош за 2020 година 
 
Претседателката 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. 
 
Лазаровски извести за работата на Комисијата по сите точки кои ги рагледувала 
истата и појасни дека на комисијата присуствувале 4 члена. Истакна дека по 
првите 2 точки комисијата се изјаснила со 2 гласови ЗА и 2 гласови ВОЗДРЖАН,  
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додека останатаите  точки биле едногласно усвоен, врз основа на што му предлага 
на Советот да ги разгледа и усвои предложените точки. 
 
Претседателот  на Советот повторно отвори расправа. 
 
За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски со прашање до секторот врз 
основа на што се даваат проекциите за подготовка на извештајот за годината, 
зошто не се рализирани и врз основа на што е проектирана работата на секторот 
во минатата годна на која се однесува овој извештај.  
 
Помошник раководителот на Секторот за уредување на градежно земјиште и 
комунални работи Наташа Иванова појасни дека Извешатјот е изготвен врз основа 
на извршените работи на теренот, според склучените договори за јавни набавки, 
согласно сите проекции и изготвените програми, како и врз основа на плановите за 
јавни набавки. Во извештајот се имплементирани извршените работи по 
доставените ситуации од страна на изведувачите. 
  
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори 
претресот по Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Карпош за 2020 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, ПРОТИВ нема 
и 8 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Карпош за 2020 година. 
 
ТОЧКА 8 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско 
оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето 
на Општина Карпош за 2020 година 
 
Претседателката отвори расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот по 
Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, 
станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2020 
година, истиот го стави на гласање и замоли да се спроведе гласањето. 

 
Констатирано бешедека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 8 гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и 
зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето 
на Општина Карпош за 2020 година.  
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ТОЧКА 9 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 
2020 година 
 
Претседателката го повика членот на Советот Емилија Ризеска Спасова во 
својство на претседател на Комисијата за култура да извести за работата на 
Комисијата. 
 
Спасова извести за работата на комисијата и посочи дека му предлага на Советот 
да го разгледа и усвои предметниот Извештај. 
 
Претседателот на Советот отвори расправа. 
 
За збор се јави Горан Михајлов и истакна дека ќе го подддржи извештајот.  
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори 
претресот по Предлог-Заклучоотк за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2020 
година, истиот го стави на гласање и  побара стручната служба да го спроведе 
гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема  
и 1 глас ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
културата за 2020 година 
 
ТОЧКА 10 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 
2020 година 
 
Претседателот го повика членот на Советот Владимир Станивуковиќ во својство 
на претседател на Комисијата за спорт. Тој извести за работата на Комисијата и му 
предложи на Советот да го разгледа и усвои предложениот извештај. 
 
Претедателот на Совегот отвори расправа. 
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по 
Предлог-Заклучоотк за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на спортот за 2020 година, и истиот 
го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 9 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
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реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
спортот за 2020 година 
 
ТОЧКА 11 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита за 2020 година 
 
Претседателот го повика членот на Советот Билјана Костова во својство на 
претседател на Комисијата за јавни дејности, која извести интегрално за сите 12 
точки кои ги разгледувала Комисијата и му предложи на Советот истите да ги 
разгледа и усвои. 
 
Тогаш, Претседателот Пеливанова отвори расправа. 
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот на Советот го затвори 
претресот по Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на детска, социјална 
и здравствена заштита за 2020 година. Истиот беше ставен на гласање и побара 
од стручната служба да го спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 7 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
детската, социјалната и здравствената заштита за 2020 година. 
 
ТОЧКА 12 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
образованието за 2020 година 
 
Претедателот Пеливанова отвори расправа. 
 
За збор се јави Добрила Андоновска, посочи дека нема да го подржи Извештајот, 
како што не ја подржала и Програмата за 2021 година поради забелешките кои се 
имплементирани во записникот од 51 седница. 
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот на Советот го затвори 
претресот по Предлог-Заклучоотк за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 
2020 година, истиот го 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 7 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од 
областа на образованието за 2020 година. 
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ТОЧКА 13 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
информатичката технологија за 2020 година 
 
Претедателот отвори расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-
Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Карпош од областа на информатичка технологија за 
2020 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, ПРОТИВ нема 
и 7 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
информатичката технологија за 2020 година. 
 
ТОЧКА 14 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на заштита и 
спасување на граѓани и материјални добра за 2020 година 
 
Претедателката отвори расправа. 
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот на Советпот го затвори 
претресот по Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на заштита и 
спасување на граѓани и материјални добра за 2020 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, ПРОТИВ нема 
и 7 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2020 година. 
 
ТОЧКА 15 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на развојот на 
месната самоуправа во Општината за 2020 година 
 
Претедателот отвори расправа. 
 
За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска и укажа на техничка 
грешка по извештајот, по што побара истиот да се корегира за реализација.  
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Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот на Советот го затвори 
претресот по Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на развојот на 
месната самоуправа за 2020 година, истиот го 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 6 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
развојот на месната самоуправа во Општината за 2020 година. 
 
ТОЧКА 16 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за одбележување на 44 годишнината од формирањето на 
Општина Карпош 
 
Претедателот отвори расправа. 
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори 
претресот по Предлог-Заклучоотк за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за одбележување на 44 годишнината од формирањето на Општина 
Карпош, истиот го стави на гласање и ја побара од стручната служба да го 
спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 7 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за одбележување на 44 годишнината од формирањето 
на Општина Карпош. 
 
ТОЧКА 17 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на еднакви 
можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2020 година 
 
Претсдеталката го повика членот на Советот Билјана Костова во својство на 
претседател на Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите да извести 
за работата на Комисијата. 
 
Костова извести за работата на Комисијата и му предложи на советот да го 
разгледа и усвои предметниот извештај.  
 
Претседателот Пеливанова тогаш отвори расправа. 
 
Бидејќи никој не се јави за збор, Пеливанова го затвори претресот и  на гласање го 
стави Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на еднакви можности 
меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2020 година и ја замоли стручната 
служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 9 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на 
еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2020 година. 
 
ТОЧКА 18 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на односи со 
јавноста за 2020 година 
 
Претедателот Пеливанова отвори расправа. 
 
За збор се јави Добрила Андоновска, упати пофални зборови на извештајоти и до 
секторот. Постави прашање по точка 4 - мерење и анализа, ангажирање рејтинг 
агенција и зошто во точката не се предвидени  финансиски средства па упати уште 
едно прашање во однос на ниската бројка на објавени огласи во Слободен печат. 
 
Раководителот на Одделението со односи со јавност Виолета Цветковска се јави 
за збор со појаснување и даде одговор на поставените прашања на Андоновска.  
 
Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот на совтот го затвори 
претресот по Предлог-Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на односи со јавноста 
за 2020 година, истиот го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 
спроведе гласањето. 
 
Констатирано бешедека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 8 гласови 
ПРОТИВ нема и 1 глас ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на 
Извештајот за реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош во 
областа на односи со јавноста за 2020 година. 
 
ТОЧКА 19 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2020 година 
 
Претедателот накратко го образложи Извештајот и отвори расправа по истиот. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-
Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа 
на Советот на Општина Карпош за 2020 година, истиот го стави на гласање и 
побара да се  спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 1 ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за работа на Советот на Општина Карпош за 2020 година. 
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ТОЧКА 20 Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на 
Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2021 година 
 
Претседателот го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својство на 
претседател на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, 
избори и именувања, кој ги презентираше имињата на предложените членови и му 
предложи на Советот истите да ги разгледа и усвои. 
 
Претедателот на Советот отвори расправа. 
  
Бидејќи никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по Предлог- 
Решението за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на 
Советот на Општина Карпош за 2021 година, 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 2 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за формирање Комисија за 
изработка на Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 2021 година. 
 
Во 13.55 часот Претседателот прогласи пауза до 14.30 часот, со цел одржување 
седница на Комисијата за изработка на Програма за работа на Советот на 
Општина Карпош за 2021 година. 
 
По завршувањето на паузата во 14.30 и по извршената проверка за присуство на 
членовите на Советот на Општина Карпош, беше констатирано дека присуствуваат 
22 од вкупно 23 члена, врз основа на што Советот продолжи со работа на 52 
седница. 
  
ТОЧКА 21 Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Карпош за 
2021 година 
 
Претседателот извести за работата на комисијата, за правниот основ и ја 
презентира содржината на програмата, му предложи на Советот во име на 
комисијата истата да ја разгледа и усвои, а потоа да отвори расправа по 
предложената програма. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот по 
Програмата за работа на Советот 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 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 1 глас ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за работа на Советот на Општина 
Карпош за 2021 година. 
 
ТОЧКА 22 Предлог-Одлука за поништување на Одлуката за долгорочно 
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домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (MSIP2) 
 
Претседателкатавпредложи за оваа и наредната точка Советот да води заедничка 
расправа, а по одлуките да се гласа поединечно. 
 
Тогаш, Претседателот на Советот отвори заедничка расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот 
заедничката расправа, на гласање ја стави Предлог-Одлуката за поништување на 
Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на 
Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2) и ја замоли 
стручната служба да го спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 17 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 4 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за поништување на Одлуката за 
долгорочно домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот 
проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). 
 
ТОЧКА 23 Предлог-Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина 
Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги 
(MSIP2) 
 
Претседателот Пеливанова ја стави на гласање Предлог-Одлуката за долгорочно 
домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (MSIP2) и ја замоли стручната служба да го 
спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА, 6 гласови 
ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за долгорочно домашно 
задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на 
општинските услуги (MSIP2). 
 
ТОЧКА 24 Предлог-Одлука за усвојување на физибилити студија за ЕСКО 
партнерство за реконструкција на јавно осветлување во Општина Карпош 
Претседателот отвори расправа. 
 
Претседателот предложи Советот да води заедничка расправа по оваа и 
наредните 2 точки, од причина што трите точки се поврзани и се однесуваат на 
усвојување на физибилити студијата, а гласањето по истите да се одвива 
поединечно. 
 
За збор се јави раководителот на Одделението за енергетска ефикаснот Љупчо 
Димов и даде детално образложение на постапката за изработка и усвојување на 
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физибилити студијата. еско партнерството и назначување на одговорни лица за 
спроведување на постапките. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот на Советот го затвори претресот по 
заедничката расправа и на гласање ја стави Предлог-Одлуката за усвојување на 
физибилити студија за ЕСКО партнерство за реконструкција на јавно осветлување 
во Општина Карпош и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 1 глас 
ПРОТИВ и 5 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за усвојување на 
физибилити студија за ЕСКО партнерство за реконструкција на јавно осветлување 
во Општина Карпош. 
 
ТОЧКА 25 Предлог-Одлука за утврдување на референтната потрошувачка на 
електрична енергија за јавно осветлување и референтните услови за 
ескплоатација во Општина Карпош 
 
Претседателот Пеливанова ја стави на гласање Предлог-Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на ЕСКО 
партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Карпош и 
побара да се спроведе гласањето. 

 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 1 глас 
ПРОТИВ и 5 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за утврдување на 
референтната потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување и 
референтни услови за ескплоатација во Општина Карпош. 
е 
ТОЧКА 26 Предлог-Одлука за започнување на постапка за доделување на 
договор за воспоставување на ЕСКО партнерство за реконструкција на 
јавното осветлување во Општина Карпош 
 
Претседателката ја стави на гласање Предлог-Одлуката за започнување на 
постапка за доделување на договор за воспоставување на ЕСКО партнерство за 
реконструкција на јавното осветлување во Општина Карпош и ја замоли стручната 
служба да го спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 1 глас 
ПРОТИВ и 5 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на договор за воспоставување на ЕСКО партнерство за 
реконструкција на јавното осветлување во Општина Карпош. 
 
ТОЧКА 27 Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за доградба на ЈУОДГ „Орце Николов“, 
Општина Карпош-Скопје 
 
Претседателототвори расправа, при што го појасни дополнувањето на основот во 
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Одлуката со членот 96 од Законот за градежно земјиште. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по Предлог-
Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште за доградба на ЈУОДГ „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје, 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 ослободување од плаќање на 
надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба на ЈУОДГ „Орце 
Николов“, Општина Карпош-Скопје, со корекциите во основот. 
 
ТОЧКА 28 Предлог-Решение за верификација-именување членови на Советот 
на Општина Карпош за членови во Комисијата за доделување еднократна 
парична помош во областа на детска, социјална и здравствена заштита 
 
Претседателот го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својство на 
претседател на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, 
избори и именувања, да ги презентира персоналните решенија на Комисијата. 
 
Даскаловски ги презентираше персоналните решенија и му предложи на Советот 
да го разгледа и усвои предметното Решение. 
 
Претседателката отвори расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот по 
Предлог-Решението за верификација-именување членови на Советот на Општина 
Карпош за членови во Комисијата за доделување еднократна парична помош во 
областа на детска, социјална и здравствена заштита, 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 1 глас ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за верификација-именување членови 
на Советот на Општина Карпош за членови во Комисијата за доделување 
еднократна парична помош во областа на детска, социјална и здравствена 
заштита. 
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ТОЧКА 29 Предлог-Одлука за субвенционирање на ужинки за учениците од 1-
9 одделение во општинските основни училишта на Општина Карпош за 
учебната 2020/2021 година и за учебната 2021/2022 година во висина од 50% 
од износот на месечниот надоместок 
 
 
 
Претседателката отвори расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот по 
Предлог-Одлуката за субвенционирање на ужинки за учениците од 1-9 одделение 
во општинските основни училишта на Општина Карпош за учебната 2020/2021 
година и за учебната 2021/2022 година во висина од 50% од износот на месечниот 
надоместок, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 
спроведе гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со  14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 6 гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за субвенционирање на ужинки за 
учениците од 1-9 одделение во општинските основни училишта на Општина 
Карпош за учебната 2020/2021 година и за учебната 2021/2022 година во висина 
од 50% од износот на месечниот надоместок. 

 
ТОЧКА 30 Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на јавната установа општинска детска градинка „Мајски 
Цвет“, Општина Карпош-Скопје 
 
Претседателот Пеливанова предложи по оваа и наредните три точки Советот да 
води заедничка расправа, а гласањето да се одвива засебно. 
 
Претседателот на Советот отвори заедничка расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателката го затвори заедничкиот претрес и 
на гласање ја стави Предлог-Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот 
на работното време на јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, 
Општина Карпош-Скопје 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 усвоена Одлуката за утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време на јавната установа општинска детска градинка 
„Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје.  
 
ТОЧКА 31 Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на јавната установа општинска детска градинка „Орце 
Николов“, Општина Карпош-Скопје 
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Претседателот ја стави на усвојување Предлог-Одлуката за утврдување на 
почетокот и завршетокот на работното време на јавната установа општинска 
детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје и замоли да се спроведе 
гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време на јавната установа општинска детска градинка 
„Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје.  
 
ТОЧКА 32 Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, 
Општина Карпош-Скопје  
 
Претседателката ја стави на гласање Предлог-Одлуката за утврдување на 
почетокот и завршетокот на работното време на јавната установа општинска 
детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје 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 усвоена Одлуката за утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време на јавната установа општинска детска градинка 
„Пролет“, Општина Карпош-Скопје.  
 
ТОЧКА 33 Предлог-Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на 
работното време на јавната установа општинска детска градинка „Распеана 
Младост“, Општина Карпош-Скопје 
 
Претседателот на Советот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за утврдување 
на почетокот и завршетокот на работното време на јавната установа општинска 
детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје и побара од 
стручната служба да го спроведе гласањето. 

 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време на јавната установа општинска детска градинка 
„Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје. 
 
ТОЧКА 34 Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на јавните службеници кои вршат 
административни работи за 2021 година во јавните установи општински 
детски градинки од територијата на Општина Карпош 
 
Претседателот на Советот тогаш отвори расправа. 
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателката го затвори претресот по Предлог-
Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 
јавните службеници кои вршат административни работи за 2021 година во јавните 
установи општински детски градинки од територијата на Општина Карпош, истата 
ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 19 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на јавните службеници кои вршат административни 
работи за 2021 година во јавните установи општински детски градинки од 
територијата на Општина Карпош. 
 
ТОЧКА 35 Предлог-Одлука за утврдување најниска плата за најнискиот 
степен на сложеност на вработените во општинските основни училишта од 
територијата на Општина Карпош за 2021 година 
 
Претседателот отвори  расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот по 
Предлог-Одлуката за утврдување најниска плата од најнискиот степен на 
сложеност на вработените во општинските основни училишта од територијата 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 19 гласови ЗА, ПРОТИВ нема 
и 1 глас ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за утврдување најниска плата од  
најнискиот степен на сложеност на вработените во општинските основни училишта 
од територијата на Општина Карпош за 2021 година. 
 
ТОЧКА 36 Предлог-Одлука за  давање на користење на училишните спортски 
сали и одржување на натптревари на спортските клубови при системот на 
националните федерации на РСМ, на танцови и балетски клубови и тренинг 
на спортисти во поединечни спортови и работа на едуктивни центри, 
музички училишта и центри за странски јазици во услови на епидемија со 
COVID-19 
 
Претседателката отвори  расправа. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот на Советот го затвори претресот по 
Предлог-Одлуката за  давање на користење на училишните спортски сали и 
одржување на натпревари на спортските клубови при системот на националните 
федерации на РСМ, на танцови и балетски клубови и тренинг на спортисти во 
поединечни спортови и работа на едуктивни центри, музички училишта и центри за 
странски јазици во услови на епидемија со COVID-19, истата ја стави на гласање и 
побара да се 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 на користење на училишните 
спортски сали и одржување на натпревари на спортските клубови при системот на 
националните федерации на РСМ, на танцови и балетски клубови и тренинг на 
спортисти во поединечни спортови и работа на едуктивни центри, музички 
училишта и центри за странски јазици во услови на епидемија со COVID-19.  
 
По завршувањето на дневниот ред, Претседателлот на Советот ја затвори педесет 
и втората седница на Советот на Општина Карпош, на ден 29 јануари 2021 година, 
во 15.17 часот. 
 
Записникот го изготви: Ивана Ордевска 
        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
       Наташа Пеливанова, с.р. 




