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

Советот на Општина Карпош на 55та седница која треба да се одржи во месец април 2021 година. 

Врз основа на 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 четвртата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 3ти март 2021 

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, 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 54-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 односи со јавност Виолета Цветковска, Гордана 

Андоновска претставник од секторот за планирање и Јованче Цветановски претставник од 

секторот за екологија и енергетска согласност. 

 

Претседателот го извести Советот дека во текот на  подготовката за 54 седница  

се одржани 7 постојани комисии и дека претседателите на комисиите во текот на 

седницата ќе известат за работата на истите. 

 

Претседателот ги извести присутните на 54 седница дека е потребно камерите да бидат 

постојано вклучени, а микрофоните да бидат исклучени. Појасни дека по пријавување за 
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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. 

 

Пред да отвори расправа по предложениот Дневен ред Претседателот Пеливанова истакна 

дека предложениот Дневен ред  е дополнет со уште една 21 ва точка Предлог-Одлука за 

прифаќање донација по добиен грант од Фонд за иновации и технолошки развој за 

проектот „ Бојата на светлината, растот на растенијата и Microbit“. На минатата 53 та 

седница на Советот на Општина Карпош биле најавени оваа и донацијата за ООУ „Вера 

Циривири Трена’, но истите биле изземени од дневен ред, поради тоа што донаторските 

сметки не биле отворени. ООУ„Вера Циривири Трена “отворило донаторка сметка пред 

закажување на оваа седница и одлуката била доставена на 24.02.2021, додека ООУ „Јан 

Амос Коменски“ доставило документација на 01.03.2021 година, поради што го предлага 

ова дополнување.  

 

 

 

 

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

четвртата седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

дополнетиот Предлог-Дневен ред за работа на 54 (педесет и четврта) седница и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека со 22 гласови  ЗА, ПРОТИВ  нема  и  1 глас ВОЗДРЖАН  е усвоен 

дополнетиот Дневниот ред за работа на педесет и четвртата седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов, кој постави советничко прашање на 

тема Адреналински парк, поточно праша за која категорија на граѓани е направен паркот, 

дали е довршен и која е вкупната финансиска рамка на завршениот проект. 

 

Градоначалникот Стефан Богоев се јави за збор по советничкото прашање, при што 

одговори дека Адреналинскиот парк е готов и дека во петок на 5 ти март 2021 година ќе 

имат состанок со светска Банка за делот што е донација  од Европската Унија преку 

Светска Банка и на средбата ќе се разработува планот како ќе функционира паркот кој 

најверојатно ќе биде отворен во месец април. Своето излагање го заврши посочувајќи дека 

после 5 ти март (петок) 2021 година, ќе добие детален одговор на прашањето, од причина 

што паркот е наменет за повеќе категории на граѓани и има повеќе содржини како што се: 
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детско игралиште кое е наменето за деца, фудбалско игралиште и игралиште за одбојка кое 

е наменето за повозрасни граѓани, скејт парк наменет за повеќе групи на граѓани.  

 

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

стави на разгледување Записникот од 53 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 53 седница со рок 

најдоцна до понеделник 01.03.2021 година, ниту еден од членовите на Советот не доставил 

забелешки, поради што истиот ќе се разгледува во првично испратената верзија. 

 

Претседателот отвори расправа по Записникот од 53 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

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

Записникот од 53 седница на Советот на Општина Карпош и ја замоли стручната служба да 

го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Записникот од 53 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 ги разгледала сите материјали и дека актите 

биле поддржани од мнозинството членови во комисијата, 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-Годишен Извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за 2020 година 

 

Претседателот  Пеливанова  го повика членот на Советот Лиљана Трајаноска во својство 

на претседaтeл на Комисијата за финансики прашања и локален економски развој,  да го 

извести Советот за ставот на комисијата по точките кои ги рагледувала интегрално. 

 

Претседателот на Комисијата за финансиски прашања и локален економски развој 

ЛилјанаТрајаноска образложи за начинот на работата на Комисијата и посочи дека сите 

точки биле поддржани со мнозинство гласови  од членовите  

 

 

на комисијата, врз основа на што комисијата му предлага за Советот истите да ги разгледа 

и усвои.  

 

Претседателот отвори расправа.  
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 За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски кој констатираше дека Општина Карпош  

и покрај многуте заложби нема реален буџет и има катастрофална наплата на даночните 

приходи од околу 50 проценти од планираните 40 проценти од општинскиот Буџет. За 

расходната страна на Буџетот иако тој ја замолил  раководителката подетално да му 

објасни не добил објаснување за истата. Констатираше и дека има 30 проценти реализација 

на капитални расходи односно нема расходи и од планираните 260.000.000,00 денари 

реализирани се 78.000.000,00 денари, и дека овие проекции се дадени минатата година овој 

период потенцирајќи дека на оваа седница на Советот  на Општина Карпош има точка на 

дневен ред за проширување на Буџет на Општина Карпош. Констираше и дека реализација 

на капиталните расходи е на 30 проценти и дека тие  се носечки развојни елементи на 

општината и практично нема расходи, поради тоа што напомена дека нема реализација 

ниту кај одржувањето ниту кај урбанистичките планови итн... единствено што има 

реализација е на договорните услуги односно привремените врабтувања.  

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор, претседателот го затвори претресот по Предлог-

Годишниот Извештај за извршување на Буџетот 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 16 гласови  ЗА, 1 ПРОТИВ  и 6 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоен Годишниот Извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Карпош за 2020 година. 

 

ТОЧКА 2  Предлог-Завршна сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година 

 

Претседателот Пеливанова  отвори  расправа. 

 

 

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

сметка на Буџетот на Општина Карпош за 2020 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 8 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Завршната сметка на Буџетот на Општина Карпош за 

2020 година. 

 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на        

Општина Карпош за 2021 година 

 

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов кој праша дали може некој да даде 

кратко објаснување на кој дел се однесува проширувањето на средствата на Буџетот. 
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Раководителот на секторот за финансии Мирјана Ѓорѓиевска одговори дека Одлуката за 

проширување на средствата на Буџетот на  Општина Карпош за 2021 година се однесува на 

колоната донации и дотации, при што нагласи дека не се однесува на општинскиот Буџет, 

зошто кога станува збор за општинскиот буџет не може  да се врши проширување со 

Одлука, туку може само да се прави измени на Буџетот до 20 проценти од една на друга 

ставка со ребаланс на истиот. Појасни дека оваа Одлука за проширување се однесува на 

колоната донации за две ставки и тоа за една градинка која барала да и се пренасочат 

сретствата место за електрична енергија  за купување на друг вид на мебел, и 3 милиони 

денари кои се планирани за плаќање на ддв за изградба на градинката во Бардовци кои не 

ги предвиделе во Буџетот во колоната донации, а се на сметката. 

Шоршиевска го заврпи своето излагање со констатација дека оваа одлука се однесува и за 

двете училишта ООУ„Јан Амос Коменски“ и ООУ „Вера Циривири Трна“кои отвориле 

донаторски сметки за да можат  да ги користат  парите коишто веќе им биле на сметките. 

 

Советникот  Михајлов повторно се јави за збор и праша зошто кога средствата се легнати 

на сметката се носи одлука пост фестум, посочи дека се прејудицира со носење на 

одлуката за прифаќање на донацијата и  истакна дека има впечаток дека е спорен 

редоследот на нештата. 

 

Раководителот на секторот за финансиски прашања даде одговор и појасни дека за да 

можат училиштата да ги користат овие сретства кои не опфатени со Буџетот за 2021 

година и се нови сретства, истите мораат прво да се стават во Буџетот во план и да се 

одобрат од страна на општината, па дури потоа училиштата смеат да ги користат. 

 

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

Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година, 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 12 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 9 

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на 

Општина Карпош за 2021 година. 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во однос на заштита и спасување на граѓаните и 

материјалните добра  

 

 

Претседателот 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 

однос на заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра, истата ја стави на 

гласање, и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ  нема и 
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ВОЗДРЖАНИ нема, е усвоена Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во однос на заштита и спасување на граѓаните и 

материјалните добра.  

 

 

  ТОЧКА 5 Предлог-Акционен план за спроведување на мерки и активности 

дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален еколошки акционен план) за 2021 година 

 

Претседателот  го повика членот на Советот Александар Ангушев во својство на 

претседетал на Комисијата за екологија и енергетска ефикасност,  да го извести Советот за 

ставот на комисијата по точките кои ги рагледувала интегрално. 

 

Александар Анѓушев образложи за начинот на работата на комисијата и посочи дека 

Комисијата разгледувала една единствената точка која била на дневен ред на комисијата 

која била едногласно усвоена од членовите, врз основа на што комисијата му предлага на 

Советот истата да ја разгледа и усвои.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Членот на Советот Тони  Јаревски се јави за збор со прашање дали може подетално да му 

се објасни  делот на Акциониот план за воспоставување на мониторинг и следење на 

сосотојбата на појавите на недозволено одлагање на отпад на  јавни површини. 

 

Јованче Цветановски претставник од секторот за екологија и енергетска ефиксност објасни 

дека е ова краток едногодишен Акционен план, односно тоа се мерки и активности што ќе 

ги спроведуваат во реализација на ЛЕАП 2 и ова е извлечена активност од самиот ЛЕАП. 

Она што се однесува на делот на палењето на отворено, согласно условите и ситуацијата 

во која се наоѓаме денес  тој истакна дека ќе се издаваат  апели,  содржини, напоменувања 

на казнената одредба за секој еден што ќе биде фатен  и какви санкции ќе следат за секој 

кој ќе се осмели да го прави тоа, на пример палењето на кабли. Преку овие соопштенија, 

апели и предупредувања ќе се работи на  подигнувања на свеста и тие како сектор ќе 

изготват материјали со информативно едукативен и предупредувачки карактер за 

влијанието врз животната средина,  здравјето и последици по луѓето кои ке го прават тоа 

односно палењето на оган на јавна површина. 

 

Членот на Советот Тони Јаревски повторно праша за појавата на недозволеното одлагање 

на отпад на јавни површини .Тој истакна дека не е опфатен делот на улогата на 

инспекторатот, а праша како ќе се спроведе информирањето без финансиски трошоци. Тој 

кажа дека мерки и активности има но дека очекувани резултати нема. 

 

Членот на Советот Горан Михајлов праша дали постои Катастарот на загадувачи и што се 

превзема со евидентираните загадувачи за да се неутрализираат овие загадувачи со 

одредени мерки и дали дополнувањето се однесува само на нови загадувачи. 
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Во дискусијата учествуваше и членот на Советот Добрила Андоновска. 

 

Јованче Цветаноски од Секторот за екологија и енергетска ефикасност одговори  дека 

првично овој катастар на загадувачи бил направен само за оштинските потенцијални 

загадувачи, опфатени со уредбата од прилог 2, и тие сега се обидуваат да ги внесат во 

катасатрот сите што се на територија на Општна Карпош а се под ингеренција на Град 

Скопје и Министерството. Со ова дополнување само ќе се збогати Катастарот на 

загадувачи. 

 

На прашањето поставено од членот на Совето  Јаревски, Цветаноски одговори дека во 

службите работат инспектори кои за тоа земаат плата, поради што нема дополнителни 

финансиски импликации, поточно дека инспекторите ова го работат како дел од нивната 

работа, а за информативниот материјал кој што ќе се испечати и ќе се дели по урбаните 

заедници на граѓаните и ќе го делат наши вработени во истите. 

 

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

Акционен план за спроведување на мерки и активности дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален 

еколошки акционен план) за 2021 година, истиот го стави на гласање и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

глас ВОЗДРЖАН, е усвоен Акциониот план за спроведување на мерки и активности 

дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален еколошки акционен план) за 2021 година. 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Деловник за работа на партиципативното тело од областа на 

урбанизмот на Општина Карпош 

 

Претседателот  Пеливанова  го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својство 

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

на комисијата по точките кои ги рагледувала интегрално. 

 

Даскаловски образложи за начинот на работата на комисијата и посочи дека сите точки 

биле едногласно поддржани од членовите на Комисијата, врз основа на што Комисијата му 

предлага за Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

Во дискусијата учествуваше членот на Советот Јаревски кој го поздрави формирањето на 

партиципативнотот тело и тоа што Градоначалникот именувал еден претставник од 

опозицијата во ова тело и замоли што повеќе да  

се промовира огласот за да може истиот да стигне до што повеќе граѓани за да истите се 

пријават и активно учествуваат во ова тело. 

 

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

Деловникот за работа на партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина 

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

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоен Деловникот за работа на партиципативното тело од областа на 

урбанизмот на Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Одлука за давање согласност за објавување Јавен повик за 

пријавување на заинтересирани лица за членување во Партиципативното тело од 

областа на урбанизмот на Општина Карпош. 

 

 

Претседателот  Пеливанова  го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својство 

на претседател на комисијата за прашања на верификацијата, мандатни прашања, избори  и 

именување, да го извести Советот за ставот на комисијата по точките кои ги рагледувала 

интегрално. 

 

Даскаловски образложи за начинот на работата на Комисијата и посочи дека сите точки 

биле едногласно поддржани од членовите на комисијата, врз основа на што Комисијата му 

предлага за Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот  на Советот отвори расправа. 

 

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

Одлуката за давање согласност за објавување Јавен повик за пријавување на 

заинтересирани лица за членување во Партиципативното тело од областа на урбанизмот на 

Општина Карпош, истиот го стави на гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за давање согласност за објавување Јавен повик за 

пријавување на заинтересирани лица за членување во Партиципативното тело од областа 

на урбанизмот на Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на 

користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со 

основните училишта на Општина Карпош бр.09-5055/4 од 04.07.2019 година. 

 

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

претседател на Комисијата за јавни дејности да извести за работата на комисијата.  

 

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

едногласно поддржани од членовите на комисијата, врз основа на што комисијата му 

предлага за Советот истите да ги разгледа и усвои.  
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Претседателот отвори расправа. 

 

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

престанување на важење на Одлуката за давање на користење училишен простор и 

спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош 

бр.09-5055/4 од 04.07.2019 година, истата ја стави на гласање и замоли да се спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за престанување на важење на Одлуката за давање на 

користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните 

училишта на Општина Карпош бр.09-5055/4 од 04.07.2019 година. 

  

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за начинот и условите за давање на користење училишен 

простор и спроведување на други активности во врска со основните општински 

училишта на територија на Општина Карпош 

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

начинот и условите за давање на користење училишен простор и спроведување на други 

активности во врска со основните општински училишта на територија на Општина 

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

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за начинот и условите за давање на користење 

училишен простор и спроведување на други активности  

во врска со основните општински училишта на територија на Општина Карпош. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Одлука за поништување на Одлуката за давање согласност за 

започнување постапка за издавање под закуп на училишен простор на општинските 

основни училишта од територијата на Општина Карпош за дел од учебната 2020/2021 

година. 

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

за поништување на Одлуката за давање согласност за започнување постапка за издавање 

под закуп на училишен простор на општинските соновни училишта од територијата на 

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

стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и  1 

глас ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за поништување на Одлуката за давање согласност 

за започнување постапка за издавање под закуп на училишен простор на општинските 

соновни училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Одлука за давање согласност за започнување постапка за 

издавање под закуп на училишен простор на општинските основни училишта од 

територијата на Општина Карпош за дел од учебната 2020/2021 година и за учебната 

2021/2022 година 

 

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

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

Одлуката за давање согласност за започнување постапка за издавање под закуп на 

училишен простор на општинските основни училишта од територијата на Општина 

Карпош за дел од учебната 2020/2021 година и за учебната 2021/2022 година, истата беше 

ставена на гласање, и побара од стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за давање согласност за започнување постапка за 

издавање под закуп на училишен простор на општинските соновни училишта од 

територијата на Општина Карпош за дел од учебната 2020/2021 година и за учебната 

2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Одлука за давање согласност за кофинансирање на Проектот 

„Отварање на Центар за работа со талентирани ученици од основните училишта на 

Општина Центар, Општина Кисела Вода и Општина Карпош 

 

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска при што постави прашање зошто 

Општина Карпош учествува со симболична сума во однос на вкупната сума, за проектот 

„Отварање на Центар за работа со талентирани ученици од основните училишта на 

Општина Центар, Општина Кисела и Општина Карпош“. 

 

Раководителот на одделението за образование Емилија Арсовска одговори дека и 

останатите општини кои учествуваат во овој проект (Општина Центар и Општина Кисела 

Вода) кофинансираат со истиот износ, како и нашата општина, а останатата сума до 9 

милиони денари ја финансира Центарот за развој на скопски плански регион. 

 

Андоновска додаде дека треба да биде назначено во Одлуката дека Општина Карпош и 

останатите општини учествуваат со таа сума, а остатокот го покрива Центарот за развој на 

скопски плански регион. 



  
ОПШТИНА КАРПОШ 

  
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

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

www.karpos.gov.mk 

 

 

Раководителот на одделението и одговори дека овие забелешки ќе бидат ставени на 

Меморандумот за соработка што ќе го потпишат сите три општини што ќе биде на 

следната седница. 

 

Советникот Горан Михајловски смета дека прво треба да се направи Одлука за 

меѓуопштинска соработка, а потоа да се дефинираат правилата на учество во ваквиот 

проект и ја поддржа советничката Добрила Андоновска во нејзината констатација. 

 

За збор се јави и членот на Советот Тони Јаревски кој предложи општината да иницира 

сличен или ист ваков проект да се направи на територијата на Општина Карпош. 

 

Членот на Советот Светлана Пандиловска предложи да се создадат можности секое 

училиште од територијата на Оштина Карпош да има ваква лабараторија. 

 

За збор се јави и членот на Советот Александар Анѓушев кој  предложи ученици од 

училиштата во Општина Карпош да одат во лабораториите каде има лаборанти кои се 

стручни и работат на факултетите и  да им се овозможи на учениците  да  вежбаат со овие 

стручни лица. 

 

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

Предлог-Одлуката за давање согласност за кофинансирање на Проектот „Отварање на 

Центар за работа со талентирани ученици од основните училишта на Општина Центар, 

Општина Кисела Вода и Општина Карпош, истата ја стави на гласање и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

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

Проектот „Отварање на Центар за работа со талентирани ученици од основните училишта 

на Општина Центар, Општина Кисела Вода и Општина Карпош. 

 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Град Скопје за планирање и проектирање на сообраќајници, 

јавни паркиралишта и парк во Општина Карпош, дел од градска четврт „З 01“ 

 

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

биле поддржани со мнозинство од членовите на комисијата, врз основа на што комисијата 

му предлага на Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот отвори расправа. 
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За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски со прашање и предлог да се донесе ДУП 

за тој дел, од причина што таму нема план. Јаревски посочи дека смета дека на овој дел во 

релативно брза постапка би се донел овој ДУП и посочи дека на седницата на комисијата 

за урбанизам поставил прашање кој ќе биде нашиот удел во оваа меѓуопштинска 

соработка, на што му било одговорено дека нашиот удел е во носењето на одобрението, 

при што го постави прашањето на советникот Владимир Станивуковиќ кој на Комисија 

прашал кој ќе го користи овој паркинг. 

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов со прашање на што се однесува оваа Одлука, 

што би значело тоа? 

 

За збор се јави и членот на Советот Филип Даскаловски и објасни дека на советниците 

детално им била објаснета предлог-одлуката од страна на стручните служби и дека нема 

ништо спорно во носењето на истата. 

 

За збор повторно се јави советникот Тони Јаревски кој повторно истакна дека на овој дел 

нема ДУП и дека без важечки ДУП на овој дел неможе да се издаваат одобренија, потоа 

повторно се осврна на сообрќајниците кои се планирани на овој дел како и на паркингот 

кој е планиран тука и на тоа кој ќе го користи истиот. 

 

Во дискусијата учествуваше и  советничката Елена Антониевиќ.  

 Советникот Александар Анѓушев праша дали со овие пари од Град Скопје ќе се изработи 

Дуп  за овој дел. 

 

Гордана Силјаноска претставник од секторот за планирање објасни дека согласно Законот 

за урбанистичко планирање, член  58 став 2 и став 4, постои можност да се изработи 

урбанистички проект врз основа на Генерален план. Станува збор за урбанистичка 

документација којашто ќе направи терен за да се реализира идеата којашто Општина 

Карпош ја поддржува врз основа на усвоен регулациски план, согласно став 4 од член 58 

во кој јасно стои дека може да се врши урбанистичко архитектонски, градежни или 

техничко технолошки плански докумнентации за примарна сообраќајна мрежа за места за 

кои не е донесен детален урбанистички план, улиците кои што се спомнати во самата 

одлука се планирани и во регулацискиот план за градска четврт ЗО1, од друга страна во 

член 58 став 2 се вели дека урбанистички проект може да се изработи за градежно 

земјиште за општа употреба каде што се врши архитектонско урбанистичко обликување на 

јавни простори, станува збор за јавен простор за кој Град Скопје ќе го изработи 

урбанистичкиот проект и тоа е постапка што е пропишана согласно законот за 

урбанистичко планирање. 

 

За збор се јави градоначалникот Стефан Богоев кој истакна дека во досегашната дискусија 

околу оваа Предлог-Одлука се отишло на вториот чекор а тое е изведбата на паркот. 

Појасни додека во оваа Одлука се зборува за планирање на изведбата на што се работи во 

овој период и потенцира дека истата се води согласно Законот за урбанистичко планирање.  

Градоначалникот Богоев истакна дека претставникот од секторот за планирање дал убаво 
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појаснување. Во врска со паркингот којшто е планиран да се прави на овој простор, Богоев 

објасни дека тоа ќе биде јавно паркиралиште во функција на паркот што се изведува и дека 

истиот ќе можат да го користат и посетителите на Адреналинскиот парк и луѓето кои одат 

по кејот, верниците кои ќе одат во црквата којашто се гради во близина на паркот и салата 

Партизан. 

 

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

Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град 

Скопје за планирање и проектирање на сообраќајници, јавни паркиралишта и парк во 

Општина Карпош, дел од градска четврт „З 01“, истата ја стави на гласање и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 7 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за планирање и проектирање на сообраќајници, 

јавни паркиралишта и парк во Општина Карпош, дел од градска четврт „З 01“. 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Град Скопје за уредување на јавни површини со воспоставување 

елементи од урбана опрема за спорт и рекреација на подрачјето на Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска со идеја Општина Карпош да го 

следи примерот на општина Центар и да донесе Одлука дека поставувањето на урбаната 

опрема ќе биде во нејзина ингеренција. 

 

Во дискусијата учествуваше и советникот Горан Михајлов. 

 

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

Предлог-Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош 

и Град Скопје за уредување на јавни површини со воспоставување елементи од урбана 

опрема за спорт и рекреација на подрачјето на Општина Карпош, 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 воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Карпош и Град Скопје за уредување на јавни површини со 

воспоставување елементи од урбана опрема за спорт и рекреација на подрачјето на 

Општина Карпош. 

 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 

формирање Локален совет за превенција на Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 
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За збор се јави советничката Добрила Андоновска со прашање зошто во локалниот совет 

нема претставници од министерството за образование и  невладиниот сектор , дали се 

состанува овој Совет, какви одлуки носи  и дали е само формално  или е функционално 

тело? 

Претседателот Пеливанова и одговори на советничката дека незнае зошто нема 

претставници од невладиниот сектор и Министерството за образование,и истакна дека 

Советот е функционален и се состанува повремено и дека ова лето во сред пандемија беше 

последниот состанок на Локалниот Совет за  превенција. 

 

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

Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање Локален 

совет за превенција на Општина Карпош, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоенa Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање 

Локален совет за превенција на Општина Карпош. 

 

 

ТОЧКА 16 Предлог-Решение за давање согласност на Пречистен текст на Статутот 

на приватната установа за деца-детска градинка „Детско царство“-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Предлог-Решението за давање согласност на Пречистен текст на Статутот на приватната 

установа за деца-детска градинка „Детско царство“-Скопје, истата ја стави на гласање, и 

побара од стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за давање согласност на Пречистен текст на 

Статутот на приватната установа за деца-детска градинка „Детско царство“-Скопје. 

 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Одлука за давање согласност на ООУ „Вера Циривири Трена“ за 

прифаќање донација за добиен гранд од Фонд за иновации и технолошки развој за 

проект „Напредна  биологија за нашата екологија“ 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

За збор се јави Тони Јаревски кој побара подетално да му се објасни Предлог-Одлуката. 
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Раководителот Емилија Арсовска објасни дека Фондот за иновации  и технолошки развој 

секоја година објавува јавен повик за  основните и средните училишта да можат да 

аплицираат со се она што се однесува на иновациите. Училиштата индивидуално односно 

наставниците којшто предаваат предмети од природните науки биологија, хемија, физика и 

математика имаат можност преку своето училиште да аплицираат за проект  којшто сакаат 

да го работат со учениците на коишто го предаваат тековниот предмет. Минатата учебна 

година исто учествуваа училишта од територијата на Општина Карпош, а оваа година 

учествуваа две училишта ООУ„Јан Амос Коменски“ и ООУ„Вера Циривири Трена“. 

Поточно во склоп на училиштето се наоѓа ботаничка градина и наставничката Дивна 

Карапанчевска којашто предава биологија изработила со учениците проект којшто го има 

насловот „Напредна биологија за нашата екологија“во самиот проектот се дадени 

активности што ќе ги работат учениците во ботаничката градина. Оваа градина била 

добиена како гранд минатата година, проектот ќе го работат учениците коишто изучуваат 

биологија заедно со наставничката, а потоа наставничката е должна за добиениот гранд да 

поднесе извештај до Фондот за иновации и технолошки развој и до Општина Карпош. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот и  на 

гласање ја стави  Предлог-Одлуката за давање согласност на ООУ „Вера Циривири Трена“ 

за прифаќање донација за добиен гранд од Фонд за иновации и технолошки развој за 

проект „Напредна  биологија за нашата екологија“,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 нема, е усвоена Одлуката за давање согласност на ООУ „Вера Циривири 

Трена“ за прифаќање донација за добиен гранд од Фонд за иновации и технолошки развој 

за проект „Напредна  биологија за нашата екологија“. 

 

 

 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Решение за верификација-именување членови на Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисијата за избор на најдобро уреден ЕКО-

училишен двор 

 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

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

членови во Комисијата за избор на најдобро уреден ЕКО-училишен двор и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

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

на Општина Карпош за членови во Комисијата за избор на најдобро уреден ЕКО-училишен 

двор. 
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ТОЧКА 19 Предлог-Одлука за усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1402 за 

проценета штета од елементарни непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 

04.02.2020 година 

  

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1402 за проценета штета 

од елементарни непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 04.02.2020 година 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 усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1402 

за проценета штета од елементарни непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 

04.02.2020 година. 

  

 

 

ТОЧКА 20 Предлог-Одлука за усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1403 за 

проценета штета од елементарни непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 

26.02.2020 година 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1402 за проценета штета 

од елементарни непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 04.02.2020 година 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 усвојување на Извештај-Елаборат број: 11-1402 

за проценета штета од елементарни непогоди на подрачјето на Општина Карпош од ден 

04.02.2020 година. 

 

ТОЧКА 21 Одлука за прифаќање донација по добиен грант од Фонд за иновации и 

технолошки развој за проект „Бојата на светлината, растот на растенијата и 

Microbit“. 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за прифаќање донација по добиен грант од Фонд за иновации и 
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технолошки развој за проект „Бојата на светлината, растот на растенијата и Microbit“ и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за прифаќање донација по добиен грант од Фонд за 

иновации и технолошки развој за проект „Бојата на светлината, растот на растенијата и 

Microbit“. 

 

 

 

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

четвртата седница на Советот на Општина Карпош, на ден 3 март 2021 година, во 13.28 

часот. 

 
Записникот го изготви:Ана Тантуровска 

        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

       Наташа Пеливанова, с.р. 


