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

Советот на Општина Карпош на 54та 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 третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 8ми февруари 2021 

година 

 

Седницата започна со работа во 10.00 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, според што 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 53-та седница на Советот на Општина Карпош од администрацијата: 

Секретар Стојан Алексов, Помошник раководител на Сектор за дејности од јавен интерес 

Гордана Стојчевска Зафировска, Раководител на Одделение за образование Емилија 

Арсовска, Раководител на Одделение за екологија и енергетска ефикасност Љупчо Димов, 

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, Помошник раководител на Сектор 

инспекторат Богданка Милошевиќ Мучева, претседателот на Комисијата за спроведување 

и објавување оглас и спроведување на постапката за доделување финансиска поддршка за 

поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни покривачи на станбени 

згради за колективно домување во Општина Карпош Данче Поповска. 

 

На 53 седница на Советот на Општина Карпош присуствуваше и Командирот на 

Полициска станица Карпош Владо Симјановски. 

 

Претседателот го извести Советот дека во текот на  подготовката за 53 седница  
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се одржани 9 постојани комисии и дека претседателите на комисиите во текот на 

седницата ќе известат за работата на истите. 

 

Претседателот ги извести присутните на 53 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, Претседателот Пеливанова 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 извести во однос на предложениот дневен ред кој бил доставен на 1 

февруари 2021 година, дека истиот претрпел 2 измени во законски дозволениот рок. 

Појасни дека на 2  февруари 2021 година, од првичниот дневен ред биле изземени точка 18 

и точка 19, кои се однесувале на одлуки за давање согласност за прифаќање донации во 

ООУ Јан Амос Коменски и ООУ Вера Циривири Трена, од причина што училиштата не 

успеале да ја завршат постапката за отварање донаторски сметки, поради што не доставиле 

потребен материјал како основа за изготвување предлог-одлуки.  

 

Претседателот извести и дека Дневниот ред претрпел техничка измена во насловите на 

точка 16 и точка 17, за што членовите на Советот добиле известување на емаил адресите на 

5 февруари. 

 

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

третата седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

стави Предлог-Дневниот ред за работа на педесет и третата 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 третата седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

стави на разгледување Записникот од 52 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот ги извести членовите на Советот дека по испратеното известување од 

стручната служба за доставување писмени забелешки по записникот од 52 седница, ниту 

еден од членовите на Советот не доставил забелешки, поради што истиот ќе се разгледува 

во првично испратената верзија. 
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Претседателот отвори расправа по Записникот од 52 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

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

Записникот од 52 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 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Записникот од 52 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 и бидејќи 

Михајлов се уште не беше вклучен на седницата, во својство на член на Комисијата за 

прописи извести за работата на комисијата, истакна дека комисијата прва ја одржа 

седницата, ги разгледала сите материјали и дека актите биле поддржани 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. 

 

ТОЧКА 1 – Предлог-Одлука за давање согласност за аплицирање на Општина 

Карпош преку Здружението „Милиеуконтакт Македонија“ на меѓународниот повик 

на Германското федерално министерство за животна средина (International Climate 

Initiative) со проектот „Соларна енергетска задруга во Република Северна 

Македонија“ 

 

Претседателот  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 образложи за начинот на работата на комисијата и посочи дека сите точки биле 

едногласно усвоени од членовите на комисијата, врз основа на што комисијата му предлага 

за Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот го повика членот на Советот Александар Анѓушев во својство на 

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

работата на комисијата, по што Анѓушев појасни за работата на комисијата и во име на 

комисијата му предложи на Советот да ја разгледа и усвои предложената одлука. 

 

Претседателот отвори расправа и бидејќи никој не се јави за збор, го затвори претресот по 

Предлог-Одлуката за давање согласност за аплицирање на Општина Карпош преку 

Здружението „Милиеуконтакт Македонија“ на меѓународниот повик на Германското 

федерално министерство за животна средина (International Climate Initiative) со проектот 

„Соларна енергетска задруга во Република Северна Македонија“, 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 15 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 6 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за давање согласност за аплицирање на Општина 

Карпош преку Здружението „Милиеуконтакт Македонија“ на меѓународниот повик на 

Германското федерално министерство за животна средина (International Climate Initiative) 

со проектот „Соларна енергетска задруга во Република Северна Македонија“. 

 

ТОЧКА 2  Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот Извештај за работите во 

однос на јавната безедност и безбедноста на соораќајот на патиштата на подрачјето 

на Полициската станица од општа надлежност Карпош за 2020 година 

 

Претседателот појасни дека Годишниот Извештај за работата на ПС Карпош на членовите 

на Советот им бил доставен во затворен коверт, од причина што истиот е класифициран 

како доверлив материјал и истиот е достапен само за членовите на Советот на Општина 

Карпош. 

 

Претседателот го повика Командирот на Полициска станица Карпош Владо Симјановски 

да го презентира годишниот Извештај пред Советот. 

 

Симјановски детално го образложи Извештајот за годишната работа на ПС Карпош, по 

преземени активности, видови и бројки на кривични дела, прекршоци, останати 

прекршоци, активности во однос на контрола на лица за здравствен надзор во домашна 

изолација, постапување по поплаки од граѓани, пријави во однос на семејно насилство, 

примена на полициски овластувања, примена на средства за присила по даден активен 

отпор, асистенција на итна медицинска помош на лица со психички нарушувања, 

обезбедување на спортски натпревари и други манифестации, самоубиства, обиди за 

самоубиства, пожари, опожарени возила, починати лица во врска со Ковид 19, контроли, 

посети. Појасни за постапката во однос на постапување по проверки по барање за 

жителство, постапување по барање на суд, на крим техниката, постапување по барања на 

адвокати. Извести во врска со постапувања во однос на патен сообраќај и констатирани 

прекршоци, како и по поднесени пријави по истите.  

 

Претседателот Пеливанова  отвори  расправа. 

 

Во расправата по Извештајот учествуваа членовите на Советот: Сашо Лазаровски, Добрила 

Андоновска, Тони Јаревски и Филип Даскаловски. 

 

Во Записникот не се имплементирани прашањата, констатациите, информациите кои ги 

дадоа членовите на Советот, како и одговорите по истите на Командирот  Симјановски, од 

причина што Извештајот е класифициран како доверлив материјал и истиот е достапен 

само за членовите на Советот на Општина Карпош. 

 

За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, се заблагодари за 

Извештајот, за ангажманот на службениците на ПС Карпош во исклучително тешката 

година во пандемија. Даде осврт на проблемите со кои се соочува општината во однос на 
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уништувањето на урбаната опрема, во однос на нарушување на јавниот ред и мир во текот 

на пролетните, летните и есенските денови. Посочи дека и во наредниот период општината 

ќе ја продолжи соработката со ПС Карпош, со цел поефикасно и поефективно работење на 

станицата. Градоначалникот го заврши своето излагање при што се заблагодари на 

членовите на Советот за поддршката која ја даваат преку усвојување одлуки кои се 

однесуваат на соработката на општината со ПС Карпош. 

 

Претседателот на Советот се јави за збор, упати пофални зборови до Командирот и посака 

успешна работа на ПС Карпош.    

 

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

Заклучокот за усвојување на Годишниот Извештај за работите во однос на јавната 

безедност и безбедноста на соораќајот на патиштата на подрачјето на Полициската станица 

од општа надлежност 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 18 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 5 

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

работите во однос на јавната безедност и безбедноста на соораќајот на патиштата на 

подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Карпош за 2020 година. 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина 

Карпош во делот на Партиципативно  тело од областа на урбанизмот 

 

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

на Комисијата за урбанизам, да извести за работата на комисијата. Даскаловски извести за 

работата на Комисијата и го извести Советот дека комисијата му предлага на Советот да ги 

разгледа и усвои актите кои ги разгледувала истата. 

 

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

изменување и дополнување на Статутот на Општина Карпош во делот на 

Партиципативното  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 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 9 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на 

Општина Карпош во делот на Партиципативното  тело од областа на урбанизмот. 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Карпош за 

2020 година 

 

Претседателот отвори расправа. 
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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 во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ 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, 8 гласови ПРОТИВ  и 1 

глас ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Карпош за 2020 година. 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 

располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна 

Македонија за 2021 година 

 

 Претседателот отвори расправа. 

 

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

за активностите на Општина Карпош во областа на располагањето со градежно земјиште 

во сопственост на Република Северна Македонија 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, ПРОТИВ нема и 9 

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

областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна 

Македонија за 2021 година. 

. 

ТОЧКА 6 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на однови со јавност за 2021 година 

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на односи со јавност 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, ПРОТИВ нема и 9 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за изменување и дополнување на Програмата 

за активностите на Општина Карпош во областа на однови со јавност за 2021 година. 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Заклучок за усвојување на Извештај за водени управни попстапки 

во Општина Карпош во Сектор инспекторат за 2020 година 
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Претседателот  на Советот отвори расправа по Извештајот и Заклучокот 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска и упати забелешки на Извештајот 

во сите области од инспекцијата, при што посочи дека недостасува Извештајот за работата 

на овластен инспектор за данок на имот, посочи дека не се наведени позитивните законски 

прописи по кои постапуваат инспекциските служби, упати забелешка на процентот на 

реазлиација по постапени пријави, не е посочена акредитираната лабораторија кај 

Извештајот за заштита на животната средина, упати забелешки на процентот на 

постапување по барања на овластениот инспектор за домување. Во однос на работата на 

овластениот градежен инспектор, Андоновска посочи дека е мал процентот на излезност на 

терен во текот на целата година. На крајот од излагањето Андоновска предложи 

зголемување на бројката на вработени комунални редари. 

 

За збор се јави помошник раководителот на Сектор инспекторат Богданка Милошевиќ 

Мучева, со одговор на упатените забелешки од Андоновска. Мучева истакна дека Општина 

Карпош нема овластен инспектор за данок на имот бидејќи не е издадена лиценца, 

согласно новите законски прописи. Појасни и дека општината нема комунален инспектор, 

поради што за овие две области не може да се изготви извештај. Мучева истакна дека 

инспекторот за животна средина постапил 100% во однос на барањата, додека инспекторот 

за домување не постапил по сите барања од причина што дел од барањата-пријавите се 

неосновани, постојат барања доставени до инспектор за домување а се однесуваат на други 

области, поради што истите се препратени на постапување, а постојат и пријави по кои се 

уште се работи, отворени предмети по кои ќе се работи оваа година. 

Во однос на работата на градежната иснпекција, Мучева посочи дека процентот на 

постапувања е понизок во однос на останатите области и појасни дека акцентот се става на 

едукација која ја спроведуваат комуналните редари и не се поведуваат постапки, не се 

казнува. Укажа на потребата од ангажирање на уште еден инспектор, но во исто време 

појасни дека на територија на државата има мал број лиценцирани инспектори согласно 

новиот закон поради што општините се соочуваат со недостаток на кадар во оваа област.   

 

Добрила Андоновска се јави со реплика на излагањето на Мучева, при што истакна дека е 

недопустливо општината да нема Извештај за данокот на имот, во однос на тоа колку 

казни се изречени, колку постапки се поведени, особено во година на пандемија, од 

причина што средствата од данокот на имот многу значат за буџетот во Општина Карпош 

и посочи пример дека во предходните години општина Карпош остварувала приход од 

данок на имот по 100.000 евра. 

 

Богданка Милошевиќ Мучева се јави со реплика-одговор на Андоновска и појасни дека 

Извештај за днаокот на имот не е изготвен бидејќи општина Карпош нема лиценциран 

инспектор за данок на имот, согласно новите законски измени. Укажа дека податокот кој 

го бара Андоновска, а кој се однесува на информацијата колку средства влегле во 

општината по основ на данок на имот може да се добие од Одделението за данок на имот 

при Сектор за финансиски прашања. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски, посочи дека нема да го поддржи 

Извештајот од причина што процент на реализација не е добар, истакна личен став дека 
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инспекторите не постапуваат, и не се согласи со констатацијата дека комуналните редари 

ги едуцираат а не ги казнуваат граѓаните. Своето излагање го заврши со констатација дека 

во одреден  сегмент од кои се обезбедуваат приходи за општината не е сработено ништо во 

текот на целата година. 

  

За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев со појаснувања во 

однос на предходните дискусии, со цел расчистување на нејаснотии и дилеми кои ги имаат 

членовите на Советот. Појасни дека Град Скопје изготвува решенија за данок на имот и 

дека постапува во однос на навремена наплата на данокот. Посочи дека дел од средствата 

се приход за Општина Карпош, а дел се приход за Град Скопје. Градоначалникот истакна 

дека општината се соочува со проблем во однос на ангажирање кадар кој ги исполнува 

законските критериуми за инспектор од било која област, од причина што новите законски 

измени предвидуваат лиценцирани инспектори, а таков кадар недостасува во моментов на 

територијата на цела држава, поради што упати апел до членовите на Советот да помогнат 

со информации и препораки до Градоначалнкиот доколку имаат сознанија за таков кадар, 

со цел да го ангажира општината. Уште еднаш подвлече дека општината бара кадар кој 

исполнува критериуми од било која област со цел да биде ангажиран во делот на 

инспекторат. Градоначалникот го продолжи своето излагање и истакна дека во наредниот 

период општината очекува подобрување во делот на комуналната инспекција, врз основа 

на потпишаната Одлука за меѓуопштинска соработка со Градот Скопје, врз основа на која 

општина Карпош ќе ги користи градските комунални инспектори. Своето излагање го 

приведе кон крајот, посочувајќи пример дека комуналниот редар може да издаде 

максимална казна од 50 евра и дека истата не делува врз прекршителите. Додаде дека на 

барање на Општина Карпош, градскиот комунален инспектор постапил по пријава и издал 

казна од 5000 евра на правно лице кое фрлало шут на територија на Општина Карпош. 

Појасни дека едукацијата се однесува на ситни прекршоци и дека по укажувањето од 

страна на комуналните редари, граѓаните веднаш постапуваат, со цел да не бидат казнети. 

Богоев заклучи дека соработката со Град Скопје ќе отвори можности за поефикасна и 

поефективна работа и позитивни резултати во оваа област. 

 

Со реплика до Јаревски се јави Мучева и појасни дека едукацијата се однесува на ситни 

прекршоци и истата се одвива во периодот од 2 работни недели кога овластениот градежен 

инспектор не е на должност во Општина Капорш.   

 

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

Предлог-Заклучок за усвојување на Извештај за водени управни попстапки во Општина 

Карпош во Сектор инспекторат 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, 9 гласови ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Заклучокот за усвојување на Извештај за водени управни 

попстапки во Општина Карпош во Сектор инспекторат за 2020 година. 
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ТОЧКА 8 Предлог-Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата за спроведување 

и објавување оглас и доделување финансиска подршка за поправка и санација на 

постоечки лифтови и оштетени кровни покривачи на станбени згради за колективно 

домување 

 

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

претседател на Комисијата за комунални работи и сообраќај да извести за работата на 

Комисијата. Лазаровски презентираше за работата на Комисијата и во име на комисијата 

му предложи на Советот да го разгледа и усвои предложениот Извештај. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска при што упати критика до 

предметната комисија која го изготвила Извештајот, од причина што претседателот на 

заедницата на сопственици на колективниот станбен објект во кој живее Андоновска, 

поднела документација по огласот за лифтови, но не добиле никаква повратна 

информација и побара од комисијата известување во однос на поднесената апликација. 

 

За збор се јави претседателот на комисијата Данче Поповска и појасни за работата на 

комисијата, начинот на рангирање и начинот на добивање субвенции и посочи дека 

предложениот Извештај се однесува на апликантите кои поднеле документација до 

22.12.2020 година и посочи дека апликацијата за која Андоновска упати критика се уште 

не е разгледувана, при што посочи дека во периодот кој следи комисијата ќе ги разгледа и 

апликациите кои се поднесени после 22.12.2020 година.  

 

Андоновска се јави со реплика на Поповска и појасни дека апликацијата за која реагира е 

поднесена на 31.12.2020 година. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски и истакна дека уделот со кој учествува 

општината на име субвенција е многу мал, дека во минатото уделот на општината бил 

поголем и упати апел да се зголеми процентот на уделот за субвенционирање од страна на 

општината. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов, упати критики во однос на тоа дека 

огласот е нејасен, посочи дека е потребно општината да ги известува управителите на 

заедниците, а не тие самите да доаѓаат во општина со барање информации и истакна дека 

бараната документација е преобемна, што се рефлектира на малиот број поднесени 

апликации. Посочи дека не му е јасно зошто во оваа фаза се поднесува Извештајот, од 

причина што во оваа фаза се уште не се одобрени апликациите, при што предложи 

Извештајот да биде симнат од Дневниот ред.  

   

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

Предлог-Заклучокот за усвојување Извештај од Комисијата за спроведување и објавување 

оглас и доделување финансиска подршка за поправка и санација на постоечки лифтови и 

оштетени кровни покривачи на станбени згради за колективно домување, истиот го стави 

на гласање и замоли да се 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 Извештај од Комисијата за 

спроведување и објавување оглас и доделување финансиска подршка за поправка и 

санација на постоечки лифтови и оштетени кровни покривачи на станбени згради за 

колективно домување. 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за отпис на основни средства по извршениот попис во 

Општина Карпош за 2020 година  

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

отпис на основни средства по извршениот попис во Општина Карпош за 2020 година, 

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

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за отпис на основни средства по извршениот 

попис во Општина Карпош за 2020 година.  

 

ТОЧКА 10 Предлог-Решение за верификација-именување членови на Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисијата за доделување еднократна финансиска 

поддршка во областа на културата 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 да 

извести интегрално за персоналните решенија по точките по кои работела.  

Даскаловски извести дека комисијата му предлага на Советот во Комисијата за едонкратна 

финансиска помош во областа култура од Советот на Општина Карпош да членуваат 

Димитар Оровчанец и Филип Даскаловски. Во однос на членовите од Советот во 

Комисијата за еднократна поддршка на проекти од областа на спортот потсети дека 

Градоначалникот Богоев го уважил барањето на опозицијата во Советот на општината, 

поради што во оваа комисија наместо два, ќе членуваат три претставника од Советот, 

двајца од позиција Владимир Станивуковиќ и Филип Даскаловски и еден претставник од 

опозицијата Предраг Станковски. Во продолжение Даскаловски ги презентира 

персоналните решенија од Советот на Општина Карпош за членови во двете Комисии кои 

се однесуваат на областа образование и тоа Билјана Костова и Даниела Штерјова. 

Даскаловски презентира дека поради истечен мандат на член во училишниот одбор на 

ООУ Владо Тасевски именуван од основачот Општина Карпош, за член во училишниот 

одбор на училиштето Комисијата за верификација ја предлага Анета Ламбевска. 

Врз основа на гореизложеното, Даскаловски му предложи на Советот да ги разгледа и 

усвои предложените персонални решенија и да ги разгледа и усвои предложените акти. 
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Претседателот го повика членот на Советот Емилија Ризеска Спасова во својство на 

претседател на Комисијата за култура да извести за работата на Комисијата. Спасовска 

извести за работата на Комисијата и му предложи на Советот да го разгледа и усвои 

предложеното решение. 

 

Претседателот на Совегот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов и посочи дека културата и понатаму 

останува најзатворена област во општината, посочи дека во комисијата нема претставник 

од опозицијата и истакна дека ќе биде против оваа точка. 

 

За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловски со реплика на Михајлов и појасни 

дека комисијата за култура во изминатите години работела и се уште работи 

транспарентно и отворено, посочи дека опозицијата не дала примедба ниту предлог за 

промена на составот на комисијата, како што тоа го стори во однос на комисијата за спорт 

и истакна дека предлогот за составот на комисијата е ист како и предходните години, 

поради што не гледа причина за критика и причина за не давање поддршка на ова решение. 

 

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

Решението за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за 

членови во Комисијата за доделување еднократна финансиска поддршка во областа на 

културата за 2021 година, истото го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

глас ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за верификација-именување членови на Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисијата за доделување еднократна финансиска 

поддршка во областа на културата за 2021 година. 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Решение за верификација-именување членови на Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисијата за доделување еднократна финансиска 

поддршка во областа на спортот за 2021 година 

 

Претседателот го повика членот на Советот Владимир Станивуковиќ во својство на 

претседател на Комисијата за спорт, кој извести дека комисијата едногласно му предлага 

на Советот решението да го разгледа и усвои. 

 

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

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

Решението за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за 

членови во Комисијата за доделување еднократна финансиска поддршка во областа на 

спортот за 2021 година. Истото беше ставено на гласање и побара од стручната служба да 

го спроведе гласањето. 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за верификација-именување членови на Советот на 
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Општина Карпош за членови во Комисијата за доделување еднократна финансиска 

поддршка во областа на спортот за 2021 година. 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Решение за верификација-именување членови на Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисијата за избор и реализација на проекти од 

областа на образованието за 2021 година  

 

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

Комисијата за јавни дејности да го извести Советот за работата на комисијата, интегрално 

за сите точки кои ги разгледувала. 

 

Костова го извести Советот за работата на комисијата, при што во име на членовите на 

Комисијата му предложи на Советот да ги разгледа и усвои предложените акти. 

  

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

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

Решението за верификација-именување членови на Советот на Општина Карпош за 

членови во Комисијата за избор и реализација на проекти од областа на образованието за 

2021 година, истото 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 усвоено Решението за верификација-именување членови на Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисијата за избор и реализација на проекти од областа 

на образованието за 2021 година.  

 

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

доделување на финансиска поддршка и парична помош на проекти од областа на 

образованието за физички и правни лица за  2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување на финансиска поддршка и 

парична помош на проекти од областа на образованието за физички и правни лица 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, 1 глас ПРОТИВ и 8 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за давање согласност за објавување на јавен 

оглас за доделување на финансиска поддршка и парична помош на проекти од областа на 

образованието за физички и правни лица за  2021 година. 
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ТОЧКА 14 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување 

и дополнување на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското 

основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Решението за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на 

Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското основно училиште 

„Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, истото 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 усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2021 година на 

општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 15 Предлог–Решение за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот на Советот го затвори претресот по Предлог–

Решението за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување 

членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, 

Општина Карпош-Скопје, истото 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 усвоено Решението за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје.  

 

ТОЧКА 16 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Спасија 

Николова 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска, посочи дека ја поддржува одлуката 

и се наврати на донесена одлука за опожарена куќа во предходниот период за која не е 

исплатен финансискиот износ, по што упати апел помошта да се исплати.  

 

За збор се јави претседателот на Совет Пеливанова, извести дека Комисијата за јавни 

дејности водела опширна дебата во однос на барањата од овој вид, во однос на 

критериумите за доделување финансиска помош за опожарени објекти на територијата на 
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Општина Карпош и презентираше размислувања и препорака за усвојување Правилник за 

утврдување критериуми по кои ќе се одобруваат финансиски средства за опожарени 

објекти во иднина.   

 

За збор повторно се јави Андоновска и упати предлог за обезбедување и осигурување за 

граѓаните по пониски цени, со субвенционирање на осигурување од страна на општината, 

особено за граѓаните во социјален ризик. 

 

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

Предлог-Одлуката за одобрување финансиски средства на Спасија Николова, истата ја 

стави на гласање и ја побара од 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 одобрување финансиски средства на Спасија 

Николова. 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Роберт Јовчевски 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, Пеливанова го затвори претресот и  на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за одобрување финансиски средства на Роберт Јовчевски 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 одобрување финансиски средства на Роберт 

Јовчевски. 

 

По исцрпувањето на дневниот ред, Претседателот на Советот ја затвори педесет и третата 

седница на Советот на Општина Карпош, на ден 8 февруари 2021 година, во 12.30 часот. 

 
Записникот го изготви: Ивана Ордевска 

        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

       Наташа Пеливанова, с.р. 


