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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Записник е усвоен од страна на Советот на Општина Карпош на 56та седница 

одржана на 06 мај 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. 

 

 

ЗАПИСНИК 

од педесет и петата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 9ти април 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 55-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, 

Помошник Раководител на Сектор за уредување на градежно земјиште и комунални 

работи Наташа Иванова, Раководител на Одделение за односи со јавност Виолета 

Цветковска,Помошник раководител на сектор за урбанизам Зорица Китанова, Гордана 

Андоновска претставник од секторот за планирање, претставник од  СЦМ Реатил Дооел 

Скопје и претставник од проектантското биро изготувач на ДУП от. 

 

Претседателот го извести Советот дека во текот на  подготовката за 55 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 55 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 две точки поради што го предложи 

следново дополнување.  

 

Од страна на Стручната служба бил испратен емаил со предложените одлуки, дополнетиот 

дневен ред, како и договорот чие потпишување ќе следи, по усвојувањето на одлуките. 

 

Потоа претседателот Пеливанова отвори расправа по проширениот предложен Дневен ред 

за работа на 55 (педесет и петтата) седница на Советот на Општина Карпош со две нови 

точки со реден број 26 и 27 и тоа: 

 

26. Предлог-Одлука за утврдување на приоритетна инвестиција за под-проект 

„Реконсктрукција на линиски објект-реконструкција на улица Париска“ Општина Карпош 

Скопје и 

27. Предлог-Одлука за давање согласност за одобрување и овластување на 

Градоначалникот на Општина Карпош да го поптише договорот за имплементација со 

Министерство за транспорт и врски за под-проект „Реконсктрукција на линиски објект-

реконструкција на улица Париска“ Општина Карпош Скопје 

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

седница на Советот на Општина Карпош. 

 

За збор се јави советничката Добрила Андоновска која постави неколку советнички 

прашања. 

Првото прашање кое го постави советничката Андоновска се однесуваше за состојбата во 

градинките кои се наоѓаат на територијата на Општина Карпош по однос на отсутни 

вработени и деца во градинките кои се заболени со Ковид 19.  

На прашањето одговори помошник раководителот на секторот за дејности од јавен интерес 

Гордана Стојчевска Зафировска.  

Стојчевска Зафировска одговори дека заклучно со 8 ми април 2021 година, состобата во 

градинките била следна: 

 Во ЈУОДГ„Орце Николов“ немало заболени од Ковид 19, но имало 13 деца во изолација, 

во ЈУОДГ„Распеана Младост“ имало 7 заболени што незначело дека се заболени сите од 

Ковид 19 и 3 деца биле во изолација, во ЈУОДГ„Мајски Цвет“ имало 2 заболени деца од 

Ковид 19 и 40 деца биле во изолација и во ЈУОДГ„Пролет“ имало 14 заболени од Ковид 19 
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и 59 биле во изолација.По однос на отсутни вработени во градинките состојбата била 

следна: 

Во ЈУОДГ„Орце Николов“ биле 12 вработени отсутни, во ЈУОДГ„Распеана Младост 8, во 

ЈУОДГ„Мајски Цвет“ 21 отсутен, и ЈУОДГ„Пролет„ 16 вработени биле отсутни од 

работа.Стојчевска Зафировска истакна дека заедно со градоначалникот Богоев правеле 

максимални напори за запишување на нови деца и формирање на нови групи во оние 

градинки каде имло услови за тоа, се со цел да им се излезе во пресрет на родителите кои 

немаат обезбедено место за своите деца во градинките. 

Второто прашање на советничката Андоновска се однесуваше на тоа колкава е 

заинтересираноста на наставниците што работат со физичко присуство со учениците но и 

на останатите наставници за имунизацијата и што превземаат директорките на 

општинските основни училишта и одделението за образование во општината за да ги 

мотивираат вработени во училиштата во што поголем број да се вакцинираат се со цел  да 

може од септември училиштата непречено да почнат со работа со физичко присуство. 

Раководителот на одделението за образование Емилија Арсовска одговори дека е почната 

имунизацијата на вработените во општинските основи училишта од територијата на 

општина Карпош. Сите вработени во училиштата биле должни да потпишат согласност и 

да изразат интерес за нивна вакцинацијата.Повеќе од 2/3 од вработените сакале да се 

вакцинираат и заклучно со 9 ти април ситуацијата била следна: 

Во ООУ„Димо Хаџи Димов“од вкупно вработени 80, пријавени биле 60 вработени во 

училиштето,во ООУ„Јан Амос Коменски“од вкупно вработени 68, се пријавиле 49 

вработени, во ООУ„Војдан Чернодрински“од 50 вработени се пријавиле 30, во ООУ„Владо 

Тасевски“ од 60 вработени се пријавиле се 52, во ООУ„Христијан Тодоровски Карпош“ од 

вкупно 46 вработени се пријавиле 31, во ООУ„Вера Циривири Трена“ од вкупно вработени 

48 се пријавиле 29, во ООУ„Лазо Трповски“ од 50 вработени се пријавиле 28, во 

ООУ„Петар Поп Арсов“ од вкупно вработени 64 се пријавиле 59, ООУ„Аврам 

Писевски“од 44 се пријавиле 29 и во училиштето „Братство“од вкупно вработени 64 се 

пријавиле 12. 

Раководителот на одделението за образование Арсовска појасни дека во моментот се 

имунизираат наставниците кои држат настава со физичко присуство на учениците и 

истакна дека бил многу мал бројот на оние наставници што несакаат да се вакцинираат. 

 

Третото прашање на советничката Андоновска се однесуваше на претставката од 

поранешната директорка на ООУ„Владо Тасевски“ Елка Даскаловска. 

Советничката Андоновска појасни дека поранешната директорка својата оставка ја дала од 

здравствени причини, и дека сеуште се лекувала во дневна болница.Андоновска го праша, 

а воедно и го замоли градоначалникот Богоев,  доколку е во можност поранешната 

директорка Елка Даскаловска да ја распореди на работно место во училиштото каде што  

предавала пред да стане директор или во најблиското училиште. 

Советничката посочи дека има информација за две училишта каде ќе се ослободат места и 

ќе може таа да се прераспредели, а тоа се ООУ„Јан Амос Коменски“ и ООУ„Војдан 

Чернодрински“ 

Градоначалникот Богоев и одговори дека Општина Карпош и тој како градоначалник ќе 

постапат така како што наложува законот, а тоа е дека треба да се најде трајно упразнето 

место, и дека според законот таа неможе да се прераспределни на место на некој што бил 

на породилно отсуство или на боледување. 
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Четвртото прашање на советничката Андоновска се однесуваше на уличното осветлување  

во Карпош 4 и на улица „Леринска“.Имено во овие делови на Карпош многу често се 

случувало уличното светло да се изгаси што претставува закана по безбедноста на 

граѓаните.Воедо таа побара уличното светло кое се наоѓа во нејзината урбана заедница 

„Владо Тасевски“да се гаси навреме, за да не се  троши електрична енергија непотрбно. 

 

Градоначалникот Богоев одговори дека овој проблем со уличното осветлување во Карпош 

4 и на улицата „Леринска“бил од поодамна, нагласи дека полицијата била запознаена со 

проблемот, и максимално се ангажирала за негово решавање.  

Советникот Предраг Станковски постави две советнички прашања.  

Првото прашање се однесува на почната реконструција од страна на ЈП „Улици и 

патишта“, поточно проширување и реконструкција на патот почнувајќи од клучката од 

место Злокуќани до Бардовци, каде се става тампон од едната страна, но во меѓувреме е 

престанато со работа, па неговото прашање се однесува на тоа што навистина ќе се 

изведува и до кога е крајниот рок, бидејќи имал поплака од дел од сопствениците на 

земјоделските земјиштата кои се жалат на вработените од ЈП „Улици и патишта“ кои 

работат на тој дел, бидејќи согласно нивно тврдење, узурпирано е нивното земјиште, па 

прашуваат дали активностите се стопирани поради таа причина, или постои некоја друга 

околност на прекин на градежните активности. 

Станковски побара писмен одговор од Градоначалникот. 

Второто прашање се одесува на Барањата од месното население од Бардовци, поднесени 

пеку архивата на Општина Карпош бр.64-2208/3 од 26.03.2021 година и барање бр.64/71 од 

15.03.2021 година. Имено, граѓаните од овој дел на Бардовци се соочуваат со проблем каде 

им е загрозен непречениот пристап до имотите, но посочуваат и дека воедно е загрозен и 

јавниот интерес. Барањата на жителите на Бардовци се насочени кон тоа да се обезбеди 

пристапен пат до земјоделските парцели околу месноста викана Рупа и Крст, согласно 

урбанистичкиот план за село Бардовци. Појасни дека катастарските парцели се во 

непосредна близина и гравитираат: на југ со новопроектираната собирна ул.15, на исток со 

улица З, на запад со улица У и на север со улица Ф. Станковски упати апел во својство на 

член на Советот, општината веднаш да реагира, согласно надлежностите, по што за истото 

замоли да добие писмен одговор. 

За збор се јави советникот Јаревски кој постави две советнички прашња.Првото прашање 

на советникот Јаревски се однесуваше на тоа кој раководи со официјалниот профил на 

Општина Карпош. Посочи дека на една од дискусиите на социјалните  мрежи е излезено со 

тотално спротивставено тврдење од она што Советот го имал како дискусија во врска со 

„Адреналинскиот  парк“, каде што се вели дека во моментов се изготвува Основниот 

проект, а во исто време се преминува кон имплементација и посочи дека Советот усвоил 

Одлука за меѓуопштинска соработка со Град Скопје за изработка на техничка 

документација, но не и за основен проект. Јарески праша дали станува збор за лажно 

претставување, или некој во име на Градоначалникот и на Советот на Општина Карпош 

кажува невистини и побара тој навод да се провери. Посочи дека доколку станува збор за 

лажно претставување потребно е да следи соодветна пријава, а во случај да станува збор за 

погршно известување потребно е да следи дисциплинска одговорност за службеникот. 

Второто прашање на советникот Јаревски го упати на Иницијативата поднесена од „О2 

иницијативата“ и посочи дека тие имаат забелешки на „Деловникот за работа на 
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партиципативното тело од областа на урбанизмот“, при што упати на одредбата од 

Деловникот која се однесува на бројот на членови на предметното партиципативно тело, 

по што предложи наместо бројот на членови да биде 11, во Деловникот да стои во 

одредбата „најмалку 11 членови на пратиципативното тело“. 

 

Градоначалникот одговори дека советникот ќе добие писмен одговор на прашањата како 

што барал, меѓутоа појасни дека службите од општината веќе биле на терен и обележале 

каде ќе се движи трасаата и деновиве ќе почнат и со рамнење на земјиштето. 

 

Во однос на прашањето од советникот Јаревски за бројот на учесници во 

„Пратиципативното тело од областа на урбанизмот“ тој смета дека бројот на учесници во 

оддреден пленум ако оди до безконечност би било контра продуктивно, но дека ќе се 

разгледаат сите опци и ќе му се одговори дополнително на Советникот. 

 

За збор се јави советникот Филип Даскаловски кој истакана дека подолго време се 

злоупотребувало деловничкото право за збор од страна на некои советници и побара да се 

мери времето, бидејќи подолго време веќе се појавува оваа ситуација и истата се 

злоупотребува. 

Даскаловски своето советничко прашање го упати до службата за поддршка на работата на 

Советот, имено тој ја замоли службата да изготви Извештај за секоја комисија во овој 

мандат на Советот на Општина Карпош, поточно за секој советник кој членува во истата за 

неговото присуство односно отсуство од  истата, за да се види дали и колку советниците се 

посветени во својата работа. 

 

Советникот Горан Михајлов постави три советнички прашања. 

Првото прашање се одесуваше на последните две точки од Дневниот ред за оваа 55та 

седница на Советот на Општина Карпош, поточно на тоа што точно опфаќа проектот за 

улицата „Париска “. 

Второто негово прашање се однесуваше на тоа дали нашите општински патишта припаѓаат 

во локалните патишта на поврзување и третото прашање беше како Општина Карпош  

утврдила  дека улицата „Париска“ е приоритетна улица за реконструкција и праша дали 

можеби имало и други улици што требало приоритетно да се рекоструираат, наместо да се 

реконструира оваа улица. 

 

Градоначалникот Богоев му одговори на советникот Михајлов дека ова е Програма на 

Министерството за транспорт и врски односно Владата на Република Сверна Македонија 

со Светска Банка преку Министерството за транспорт и врски и дека за држвата ова бил 

кредит од Светска Банка, а дека за општината не.Тоа значело дека државата ги позајмува 

тие пари и таа ги враќа, додека имплементатор е Министерството за транспорт и врски. 

Бидејќи реконструкцијата се однесува на улицата „Париска“ која е општинска улица  

мораат овие две Одлуки да бидат усвоени од Советот на Општина Карпош. 

Градоначалникот појасни дека општината имала изработено готови ревидирани проекти за 

улицата „Париска“ и улицата„Мирка Гинова“. 

Службите во општината сметале дека подобро е да се аплицира за грантот со улицата 

„Париска“ наместо со ул.„Мирка Гинова“, бидејќи улицата „Париска“ е една од главните 

артерии на населбата Тафталиџе и  услужува повеќе граѓани од улицата „Мирка Гинова“. 
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Бидејќи никој  друг не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата и на усвојување 

го стави дополнетиот Предлог-Дневен ред за работа на 55 (педесет и петата) седница, и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека со 21 гласови  ЗА, ПРОТИВ  нема  и  1 глас ВОЗДРЖАН  е усвоен 

дополнетиот Дневниот ред за работа на педесет и петата седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

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

стави на разгледување Записникот од 54 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 54 седница со рок 

најдоцна до среда 07.04.2021 година до 15.00 часот, 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 54 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

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

гласање Записникот од 54 седница на Советот на Општина Карпош, и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Записникот од 54 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-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

урбанистичко планирање на Општина Карпош за 2021 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 Лилјана 

Трајаноска образложи за начинот на работата на Комисијата и посочи дека сите точки биле 
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поддржани со мнозинство гласови  од членовите на комисијата, врз основа на што 

комисијата му предлага за Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Потоа Претседателот на Советот Пеливанова го повика членот на советот Филип 

Даскаловски во својство на претседател на Комисијата за урбанистичко планирање, да го 

извести Советот за точките кои ги разгледувале интегрално 

 

Престедателот на Комисијата за урбанизам извести за работата на Комисијата, посочи дека 

сите точки биле поддржани со мнозинство од членовите на Комисијата, врз основа на што 

комисијата му предлага за Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот отвори расправа.  

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов. Тој праша кога биле отпочнати со работа овие 

планови и дали се ненамерно испуштени. 

 

Градоначалникот Богоев одговори дека подолго време се прават овие планови и дека е 

направен пропуст и се ненмамерно изоставени од Програмата. 

 

 

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

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на 

Општина Карпош за 2021 година, и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови  ЗА, 1 ПРОТИВ нема и 2 

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

урбанистичко планирање на Општина Карпош за 2021 година. 

 

ТОЧКА 2  Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 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.  

 

Претседателот на Комисијата Билјана 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.  

 

Претседателот Пеливанова  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 образованието за 2021 година, и истата ја стави на гласање, и ја замоли 

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

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

активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година. 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Програма за изградба на спортска сала - затворен пливачки базен, 

Општина Карпош Скопје 

 

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов кој истакна дека не е против градењето на 

базенот, но праша како Општина Карпош утврдила дека е приоритетно да се гради базенот 

наместо салата „Партизан“ која е во лоша состојба и поприоритетно според него била таа 

да се направи.  

Второто прашање на советникот Михајлов се однесуваше на постапката за носење на 

базенот.Според него подобро било базенот да се носи со ДУП или со некоја друга 

урбанистичка документација, а не со Програма. 

Градоначалникот Богоев му одговори дека Програмата за изградба на базенот е проект на 

Агенцијата за млади и спорт.Градоначалникот појасни дека Службите во Општина Карпош 

се консултирале со Министерството за транспорт и врски и со Агенцијата за млади и 

спорт, и тие им одговориле дека така треба да оди постапката околу изградбата на овој 

базен. Градоначалникот појасни дека се работи за Програма за изградба на спортски 

базени на Агенцијата за млади и спорт коишто испратиле допис до Општина Карпош во 

кој се вели дека планираат да прават училишен спортски базен на територија на Општина 

Карпош и заради тоа доставиле и проект и барање за локација.Комплетното финансирање 

на сите фази за проектот е на товар на Агенцијата за млади и спорт, а базенот ќе се наоѓа 

на делот помеѓу Спортската сала Партизан и помеѓу катната гаража на трговскиот центар 

Сити мол, од западна страна е салата Партизан а од источна страна е трговскиот центар 

Сити Мол, но дека спортската сала Партизан и Базенот се два различни проекти. 

Едниот е прект е за реконструкција и ревитализација на спортската сала „Партизан“ а 

другиот е проект за изградба на пливачки базен. 

 

Горан Михајлов истакна дека е задоволен од одговорот од градоначалникот и дека после 

неговиот одговор му станало јасно за што се работи, но постави уште едно прашање за тоа 

дали може да се направи катна гаража на овој дел од општината. 

 

Градоначалникот му одговори дека е предвиден паркинг од постојниот паркинг пред 

трговскиот центар „Сити мол“ кон црквата поставен паралелно со улицата „Љубљанска“. 

 

За збор се јави советникот Бранко Ристов кој истакна дека имал дилема конкретно дека ако 

веќе се правел Базенот и немало некоја експлицитна забрана за отуѓување или концесија на 

тој простор, тој смета дека било грешно да се прави и  да се узурпира тој простор. 

 

Градоначалникот му одговори на советникот Ристов дека откако ќе биде изграден бзенот и 

ставен во употреба тој ќе им се стави на располагање на учениците од општинските 

основни училишта од терторијата на Општина Карпош. 



  

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 

 

 

Советничката Добрила Андоновска истакна дека ја дава својата поддршката за изградба на 

Базенот, но истакна дека имала дилема околу локацијата на истиот и дека Општината 

можела да  најде и друга локација на пример во спортскиот центар „Влае“. 

 

Градоначалникот Богоев појасни дека Агенцијата за млади спорт ги прави овие спортски 

сали и базени и ги предава во владение на општините каде ги гради, така е и со овој 

базенот кој ќе се гради во Општина Карпош, Агенцијата за млади и спорт ќе го изгради и 

ќе го предаде во владение на Општина Карпош. 

 

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

Програмата за изградба на спортска сала - затворен пливачки базен, Општина Карпош 

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

 

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

гласови ВОЗДРЖАН, е усвоена Програмата за изградба на спортска сала - затворен 

пливачки базен, Општина Карпош Скопје. 

 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за градска 

четврт ССИ 03, Блок 02, Општина Карпош и Општина Бутел, Скопје 

 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски кој истакна дека ќе биде против носењето на 

било кој Дуп пред да се направат ревизии на предложените Дупови  и дека тој ќе биде 

против носењето на било кој дуп  кој предвидува макар и една ново изградена зграда. 

 

Советникот Горан Михајлов праша кој дел од Дупот кој сега треба да се донесе  припаѓа во 

Општина Карпош. 

 

Градоначалникот Богоев му одговори дека административно планот опфаќа делови од 

Општина Карпош и од Општина Бутел, и дека сите тие дупови што се кај касарната 

Илинден имаат таков опфат. Некои од нив се доминантно во Општина Карпош, додека 

некои во општина Бутел. Во овој случај Дупот кој се носи е доминантно околу 90 проценти 

во Општина Карпош  со искучок на горниот дел којшто е  непосредно во близина на  

булеварот„ Словенија“, и само тој дел припаѓа административо на општина Бутел. 

 

Потоа за збор се јави советникот Александар Анѓушев кој праша дали е оваа истата 

проектантска фирма со онаа што го има планирано ДУПот З09-делот кај Млечен ресторан. 

 

Планерот од планерската куќа одговори дека е истата планерска куќа и за овој план . 

Советникот Анѓушев праша и дали е точно дека со нумерички податоци  тој ДУП 

отстапува од ГУП от. 

 

На ова прашање претставникот од планерската куќа не одговори. 
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлуката за 

донесување на Детален урбанистички план за градска четврт ССИ 03, Блок 02, Општина 

Карпош и Општина Бутел, Скопје, и истата ја стави на гласање, и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

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

гласа и ВОЗДРЖАНИ 3 гласа, е усвоена Одлуката за донесување на Детален урбанистички 

план за градска четврт ССИ 03, Блок 02, Општина Карпош и Општина Бутел. 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Одлука за давање согласност за започнување постапка за давање 

под закуп на дел од Адреналински парк-Карпош (High rope) - Општина Карпош 

 

 Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави градоначалникот Стефан Богоев кој одговорно потврди дека Одлуката се 

однесува за започнување на постапка за давање под закуп на дел од адреналинскиот парк, 

нагласи дека се однесува само на дел односно „High rope“, односно оваа Одлука се 

однесува на делот којшто адреналински дел - адреналинско качувања, и затоа во Одлуката 

се вели дека е  на површина од 1600 м2, додека целиот адреналински парк е многу повеќе 

од 1600м2 и дополнително од одлуката може да види дека  согласно законската одредба 

треба да се направи проценка од страна на овластениот проценител за почетната цена и 

дека таа несмее да изнесува помалку 0.5 проценти од проценетата вредност, што се глада и 

во одлукта каде дека пишува дека вредноста на High rope изнесува 13.554.172 денари. 

Градоначалникот појасни дека комплетниот проект првично изнесувал 54.000.000,00 

денари, во којшто шест до седум милиони денари биле обврска на општината но дека 

другите пари ги обезбедила Европската унија преку Светска Банка. Тој појасни дека оваа 

Одлука не го опфаќа воопшто делот којшто е со намена детското игралиште, делот којшто  

е за одбојка на песок, делот којшто е со фудбал на песок, скејт паркот, како и јавните 

површини што ги има рамки во адреналинскиот парк и малиот плоштад до паркот и сите 

јавни површини што ги има во паркот.  

Дополнително Карпата за качување воопшто не е дел од адреналинскиот парк , за неа се 

носи посебна одлука.Тој замоли сите советници во Советот на Општина Карпош да се 

одднесуват во духот на демократичноста и во духот на говорење на вистината и ништо 

повеќе. Овде во оваа одлука се зборува единствено за адреналинскиот дел од спортско 

адреналинскиот парк, затоа и се вели и спортско адреналински парк, бидејќи има спортски 

дел, одбојка, фудбал и детско игралиште, скејт парк и адреналински дел тоа е „High rope“ 

односно тоа е високото јаже коешто служи за качување. Кога станува збор за високото јаже 

коешто служи за качување во договорот којшто општината го има со Светска Банка 

општината била должна односно изведувачот бил должен да поседува сертификат со 

соодветен Исо стандард којшто му дозволува на изведувачот да гради објекти од ваква 

намена. Сертификатот го имала фирма од Словенија, којашто го извела делот од спортско 

адерналинскиот парк, а надзорот поточно инспекцискиот надзор го извела фирма од 

Франција, којашто поседува таков сертификат. За да се задржи сертификатот мора да се 

има обучени луѓе, поточно лиценцирани луѓе за таа дејност којшто се бават со  
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адреналинско качување, и којшто ќе можат да ги качуваат, врзуваат и симнуваат сите оние 

коишто се заинтересирани да го користат спортско адреналинскиот парк.Бидејќи 

општината нема такви сертифицирани кадри-лиценцирани, општинското раководство 

одлучило дека подобро е овој дел да се даде под закуп на соодветен субјект, којшто ќе 

стопанисува само со тој дел од паркот. 

Градоначалникот нагласи дека овој дел мораат да го работат само луѓе коишто се соодвено 

обучени, додека останатиот дел од паркот ќе го користат сите граѓани 

слободно.Останатиот дел од паркот ќе го чува и одржува општината, како што ги чува и 

одржува и сите останати игралишта и паркови на нејзина територија. 

 

Градоначалникот Богоев му одговори и на советничкото прашање на советникот Михајлов 

за тоа на која воздраст може да се користи адреналинскиот парк.Тој му одговори дека 

првото ниво можат да го користат деца од 6 години со висина над 140см, второто ниво 

можат да го користат деца од 8 години со висина 160 см и третото ниво можат да го 

користат од 10 години со висина од 180см. 

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски, кој истакна дека имал дилеми околу оваа одлука 

бидејки имало нецелосни информации уште кога се усвојувал проектот, па се до оваа 

Одлука. Во Одлуката каде што се вели дека предмет на давање под закуп е адреналинскиот 

дел од паркот, тој истакна дека во член 2 се вели дека предмет на давеање по закуп е 

адреналинскиот парк, а што опфаќа тој можело само да се погодува.Тој истана дека во 

предходните дискусиите што ги воделе со советниците  при презентација на овој проект, 

било дека тој ќе биде еден комплекс којшто ќе содржи повеќе содржини.Во ниеден момент 

немало разграничување кој дел е адреналински, кој дел не е адреналински дел од паркот. 

Втората работа на што се осврна советникот Јаревски е дека имало многу оскудна 

информација за тоа што се издава и за тоа дека досега немало информација за делот „High 

rope“. 

Јаревски кажа дека не ја виделе проценката врз база на која ќе се дава под закуп овој дел и 

побара таа да биде доставна до советниците и праша дали е сметководствено заведена во 

општината, под која група е заведена, зошто тој не се сеќава дека ја видел во завршната 

сметка на Буџетот на Општина Карпош. 

Претходно биле разгледувани неколку модели за стопанисување со паркот, едниот модел 

бил дека општината ќе го стопанисува, другиот модел бил со јавно претпријатие и третиот 

модел бил со јавно приватно партнерство.Тој истакна дека ниту една од претходните 

варијанти не биле земени во предвид и дека сега се оди со нешто ново а тоа е закупот. Тој 

истакна дека уште не е завршена работата општината сака да ја даде под закуп.Бараше да 

му се појасни на кого ќе може да се даде под закуп.Јаревски направи и паралела со базенот 

што ќе се гради и праша дали општината има спасувачи кои ќе работат во базенот.Тој 

посочи дека грантот што е добиен од Светска банка можел да се користи за што сака 

општината и  дека таа го искористила за нешто што сега ќе го даде под закуп,  а можела 

тие сретства да ги  искористи за нешто друго, како на пример за реконструкција на улици 

за кои сега се задолжува сега . 

 

За реплика се јави советникот Филип Даскаловски кој истакна дека советникот Јаревски 

пласирал во јавноста дезинформации и побара од советникот Јаревски јавно да се извини 

во тие групи каде што членува по социјалните мрежи за изнесените лаги и дезинформации 

којшто ги пласирал, каде што кажал дека во целост ќе биде даден адреналинскиот парк, и 
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уште не направен ќе се дава под закуп. Даскаловски истакна дека општината мора да го 

даде под закуп овој адреналински дел на сертифицирана фирма која има таков кадар кој е 

обучен односно сертифициран за работа со ваков парк, за да бидат граѓаните  уверени во 

нивната безбедност при користење на паркот. 

 

За реплика се јави советникот Јаревски кој праша како општината ќе го издава овој дел од 

адреналински парк ако го нема заведено во сметководствената евиденција. 

 

За збор се јави советничката Добрила Андоновска која праша дали ќе има реперкусии во 

однос на Договрот со Светска Банка и дали нема да биде проблем бидејќи општина 

Карпош ќе го дава под закуп, а тоа во почетокот од договорот не е кажано. 

 

За збор се јави советникот Бранко Ристов кој истакна дека согласно оваа одлука општината 

во моментот не во можност да стопанисува со паркот и ако е така зошто воопшто е правен 

паркот. Со оваа Одлука Ристов вели дека јавноста плаќа за нешто што нема да може да го 

користи, затоа што ако се даде под закуп ќе се наплаќа користењето на истиот. 

 

Потоа за збор се јави градоначалникот Богоев кој направи паралела со издавањето на 

спортските сали во општинските основи училишта од територијата на Општина Карпош во 

попладневните часови, и дека тоа се прави за да се  финансира нивното одржување. 

Градоначалникот Богоев кажа дека поентата на проектот е тој да има самоодржливост 

односно со адреналинскиот дел  ќе се привлечат и луѓе  надвор од нашата општина да 

доаѓаат и да го користат паркот и на тој начин да се промовира општината. 

 

За реплика се јави советникот Ристов кој рече дека нема дадено такво тврдење дека целиот 

парк ќе се издава. Истакна дека ја прочитал одлуката и дека разбира за кој дел точно се 

работи, но дека немало ништо иновативно во користењето на јавни пари, за јавноста да го 

користи тоа и да плаќа за користењето и нагласи дека споредбата со издавањето на салите 

во училиштата е неадекватна, и дека ова не е ист случај. 

 

Градоначалникот одговори на прашањето на советничката Андоновска и истакна дека 

имале состанок со Светска банка и дека ги презентирале овие намери  и тие се согласиле со 

тоа и немало проблем. 

 

Во дискусијата учествуваа и советниците Горан Михајлов и Зејнел Куч.  

  

За репилика се јави советникот Јаревски кој истакна дека неможеме да го издаваме под 

закуп овој дел ако не е сметководствено заведен во општината. 

 

За збор се јави раководителот на секторот за поддршка на градоначалникот Душко 

Бужаровски кој истакна дека објектот е во сопственост на Општина Карпош и е заведен во 

Имотните листови на Општина Карпош во Катастар. Тој истакна дека пред да започнат со 

процена овластените куќи за процена на имот, објектот мора да е запишан во сопственост 

на општината. Во завршната сметка за минатата 2020 годинана не е ставен овој спортско-

адреналински парк бидејќи завршните ситуации биле направени по донесувањето на 
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завршната сметка и тој ќе бидат внесен во оваа 2021 година, меѓутоа нагласи дека во 

катастарот се внесени како општински имот. 

Бужаровски појаси дека била направена физибилити струдија каде биле внесени сите 

расходи и приходи што би ги имал паркот, и затоа нагласи тој дека овој дел од паркот 

„High rope“ е најисплатливо да се даде под закуп и закуподавецот  на свој трошок да ги 

обезбеди сите лиценци и луѓе што треба да работат и дека е многу поисплатливо и 

поодржливо да се најде субјект кој ќе го стопанисува овој објект во првите години. 

 

Помошник раководителот на секторот за развој на општина Карпош Александра Теова  

истакна дека на 12.07.2018 година  сите советници гласале ЗА проектот за Адреналинскиот 

парк.Таа истакна дека овие проекти најголем проблем им е одржливоста и затоа истиот се 

дава 4 години  под закуп, а за тоа општината ќе оствари приход.Таа објасни дека овој 

објект мора да се управува според стандарди, а тие сандарди ќе се добијат со давањето под 

закуп на лиценцирана фирма. 

 

Советникот Горан Михајлов праша како е заведен овој објект во Катастар, дали е заведен 

со градежна дозвола врз основа на ДУП и дали имаме увид истражување колку фирми во 

нашата држава се лиценирани за ваква работа. 

 

Душко Бужаровски му одговори на советникот Михајлов дека Адреналинскиот парк е 

изграден врз основа на дозвола за поставување на урбана опрема врз база на генералниот 

план издадена од Град Скопје, врз база на тоа е заведена во Катастар. 

 

На второто прашање одговори дека нема информација колку сертифицирани фирми 

постојат што ја обавуваат оваа дејност и истакна дека во Пробиштип има ваков 

адреналински парк само од помал обем. 

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

Одлуката за давање согласност за започнување постапка за давање под закуп на дел од 

Адреналински парк-Карпош (High rope) - Општина Карпош, и 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 8 гласа и  

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

давање под закуп на дел од Адреналински парк-Карпош (High rope) - Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за одобрување финансиска помош за оперативен зафат  

 

Претседателот  на Советот отвори расправа. 

 

Советничката Добрила Андоновска даде поддршка за финансиската помош за 

оперативниот зафат и истакна дека ваков зафат сеуште не се прави во јавното здравство и 

ја даде својата поддршката. 

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

Предлог-Одлуката за одобрување финансиска помош за оперативен зафат,  и 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 21 гласови ЗА,  ПРОТИВ нема и  

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за одобрување финансиска помош за оперативен 

зафат.  

 

ТОЧКА 7 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како финансиска 

помош за лекување во странство 

 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Одлуката  за одобрување финансиски средства како финансиска помош за лекување во 

странство, и истата ја стави на гласање, и замоли да се спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката  за одобрување финансиски средства како 

финансиска помош за лекување во странство. 

 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружени на 

психотерапија и едукација АМИГДАЛА“, за изготвување и реализација на проектот 

„Превентивна програма за работа со деца во градинките за надминување на 

последиците од разводот на родителите“ од областа на детска, социјална и 

здравствена заштита. 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

За збор се јави Александар Анѓушев  кој ја замоли стручната служба да му одговори колку 

деца има такви и дали заради кризата со Ковид 19 тој број е зголемен и предложи  овој 

проект да се применува и во општинските основни училшта од територијата на Општина 

Карпош. 

 

Гордана Зафировска Стојчевска му одговори дека дополнително ќе му биде одговорено 

колку вакви деца има во градинките и дека се согласува дека овој проект треба да биде и во 

основните училиштата.  

 

Во дискусијата учествуваше и советничката Добрила Андоновска која го поддржа овој 

проект и таа предложи да биде и во  училиштата. 

 

Даниела Штерјова го поддржа овој проект и предложи Носителот на проектот да даде еден 

подетален извештај околу целиот проект  и кој е ефектот од целиот проект. 

 

Зејнел Куч го поддржа проектот  и истакна дека тој е од големо значење за овие дечиња. 

Во дискусијата учествуваше и советникот Горан Михајлов 
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Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-

Одлуката за одобрување финансиски средства на „Здружение на психотерапија и едукација 

АМИГДАЛА“, за изготвување и реализација на проектот „Превентивна програма за работа 

со деца во градинките за надминување на последиците од разводот на родителите“ од 

областа на детска, социјална и здравствена заштита, истата ја стави на гласање и  побара 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства на „Здружени на 

психотерапија и едукација АМИГДАЛА“, за изготвување и реализација на проектот 

„Превентивна програма за работа со деца во градинките за надминување на последиците 

од разводот на родителите“ од областа на детска, социјална и здравствена заштита. 

 

ТОЧКА 9. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање 

комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на 

деца во јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина 

Карпош-Скопје 

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

за давање согласност на Одлуката за формирање комисија за прием на деца над капацитет 

и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска детска 

градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје, и истото го стави на гласање, и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

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

комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца 

во јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 10. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање 

комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на 

деца во јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина 

Карпош-Скопје 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

за давање согласност на Одлуката за формирање комисија за прием на деца над капацитет 

и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска детска 

градинка „Орце Николов“ Општина Карпош-Скопје, и истото го стави на гласање, и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

глас ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за давање согласност на Одлуката за формирање 
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комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца 

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

 

ТОЧКА 11. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање 

комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на 

деца во јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-

Скопје 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

за давање согласност на Одлуката за формирање комисија за прием на деца над капацитет 

и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска детска 

градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје, и истото го стави на гласање, и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

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

комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца 

во јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош-Скопје. 

 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за формирање 

комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на 

деца во јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина 

Карпош-Скопје 
 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

за давање согласност на Одлуката за формирање комисија за прием на деца над капацитет 

и утврдување на критериумите за прием на деца во јавната установа општинска детска 

градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош-Скопје, и 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 усвоено Решението за давање согласност на Одлуката за формирање 

комисија за прием на деца над капацитет и утврдување на критериумите за прием на деца 

во јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош-

Скопје. 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Решение за давање согласност на  Статутот на приватната 

установа за деца-приватна детска градинка „Малиот Принц“ Скопј 

 

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот на Советот го затвори претресот по Предлог-

Решението за давање согласност на  Статутот на приватната установа за деца-приватна 

детска градинка „Малиот Принц“ Скопје, и исто го стави на гласање, и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

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

1 гласа ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за давање согласност на  Статутот на 

приватната установа за деца-приватна детска градинка „Малиот Принц“ Скопје. 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Решение за разрешување и именување член во училишниот 

одбор на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош 

Скопје, 

 

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

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

именувања да го извести Советот за работата на комисијата интегрално и да ги презентира 

персоналните предлози. 

 

Филип  Даскаловски 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. 

 

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

за разрешување и именување член во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош Скопје, и истото го стави на гласање, 

и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Решението за разрешување и именување член во училишниот 

одбор на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош 

Скопје. 

 

 

  ТОЧКА 15 Предлог-Решение за номинирање и верификација на членови за 

формирање на Комисија за изработка на Стратегија за меѓуетничка интеграција во 

образованието (МИО) и младинско учество на Општина Карпош  за Проектот на 

УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО). 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Решението за номинирање и верификација на членови за формирање на Комисија за 

изработка на Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО) и младинско 

учество на Општина Карпош  за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на 
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младите во образованието (МИМО) , и истото го стави на гласање, и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоено Предлог-Решението за номинирање и верификација на 

членови за формирање на Комисија за изработка на Стратегија за меѓуетничка интеграција 

во образованието (МИО) и младинско учество на Општина Карпош  за Проектот на 

УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО).  

 

ТОЧКА 16 Предлог-Одлука за објавување јавен повик за најдобро уреден ЕКО-

училишен двор/катче на основните општински училишта од територијата на 

Општина Карпош, 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за објавување јавен повик за најдобро уреден ЕКО-училишен 

двор/катче на основните општински училишта од територијата на Општина Карпош, и 

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

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоенa Одлуката за објавување јавен повик за најдобро уреден ЕКО-

училишен двор/катче на основните општински училишта од територијата на Општина 

Карпош. 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Решение за верификација-именување членови од Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисијата за поддршка на ученици за учество на 

меѓународни натпревари и поддршка на ученици и ментори за учество на натпревари 

на национално ниво,  

 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

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

за членови во Комисијата за поддршка на ученици за учество на меѓународни натпревари и 

поддршка на ученици и ментори за учество на натпревари на национално ниво, истото го 

стави на гласање, 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 усвоено Решението за верификација-именување членови од Советот 

на Општина Карпош за членови во Комисијата за поддршка на ученици за учество на 

меѓународни натпревари и поддршка на ученици и ментори за учество на натпревари на 

национално ниво. 
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ТОЧКА 18 Предлог-Решение за верификација-именување членови од Советот на 

Општина Карпош за членови во Комисија за доделување награди на најдобрите 

наставници/стручни соработници во основните општински училишта од територијата 

на Општина Карпош. 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

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

за членови во Комисија за доделување награди на најдобрите наставници/стручни 

соработници во основните општински училишта од територијата на Општина Карпош 

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

 

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

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

Општина Карпош за членови во Комисија за доделување награди на најдобрите 

наставници/стручни соработници во основните општински училишта од територијата на 

Општина Карпош. 

 

 

ТОЧКА 19 Предлог-Одлука за објавување јавен повик за доделување награди на 

најдобрите наставници/стручни соработници во основните општински училишта од 

територијата на Општина Карпош. 

 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за објавување јавен повик за доделување награди на најдобрите 

наставници/стручни соработници во основните општински училишта од територијата на 

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

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за објавување јавен повик за доделување награди на 

најдобрите наставници/стручни соработници во основните општински училишта од 

територијата на Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 20 Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на јавен оглас за 

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

родовата еднаквост за физички и правни лица за 2021 година, 

 

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

претседател на Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите да го презентира 

ставот на комисијата по оваа точка.  
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Претседателот на Комисијата Билјана Костова образложи за начинот на работата на 

комисијата и посочи дека Предлог-Одлуката била едногласно поддржана од членовите на 

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

усвои.  

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за давање согласност за објавување на јавен оглас за доделување на 

финансиска поддршка и парична помош на проекти од областа на родовата еднаквост за 

физички и правни лица за 2021 година, 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 на јавен оглас за 

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

еднаквост за физички и правни лица за 2021 година. 

 

ТОЧКА 21  Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Град Скопје и Општина Аеродром, Општина Бутел, Општина Гази Баба, Општина 

Ѓорче Петров, Општина Карпош, Општина Кисела Вода, Општина Сарај, Општина 

Центар, Општина Чаир и Општина Шуто Оризари за реализација на систем за 

паметно осветлување и платформа за дигитален град-Смарт сити 
 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

За збор се јави советничката Добрила Андоновска која го поддржи проектот и истакна дека 

е проект бил на предходниот градоначалник Коце Трајановски и е одличен проект и побара 

проектот да им биде доставен на советниците, за да се запознаат со истиот. 

 

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

стави  Предлог-Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје 

и Општина Аеродром, Општина Бутел, Општина Гази Баба, Општина Ѓорче Петров, 

Општина Карпош, Општина Кисела Вода, Општина Сарај, Општина Центар, Општина 

Чаир и Општина Шуто Оризари за реализација на систем за паметно осветлување и 

платформа за дигитален град-Смарт сити , 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 Предлог-Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Град Скопје и Општина Аеродром, Општина Бутел, Општина Гази Баба, Општина 

Ѓорче Петров, Општина Карпош, Општина Кисела Вода, Општина Сарај, Општина Центар, 

Општина Чаир и Општина Шуто Оризари за реализација на систем за паметно осветлување 

и платформа за дигитален град-Смарт сити. 
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ТОЧКА 22 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Град Скопје и Општина Карпош за финансиско учество за реконструкција на дел од 

улица Загребска. 

 

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

претседател на Комисијата за уредување на градежно земјиште и комунални работи да го 

извести Советот за ставот на комисијата. 

 

Сашо Лазаровски извести дека на Комисијата присуствувале мнозинство од членовите  и 

сите точки кои ги разгледувале на Комисијата биле поддржани со мнозинство од 

членовите на Комисијата. 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

За збор се јави советникот Зејнел Куч кој истакна дека ја поддржува ова Одлука за 

реконструкција на улицата „Загребска“ бидејќи ова улица е многу битна улица бидејќи 

води до Детската болница „Козе“ која во моментов е Ковид центар . 

 

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

стави Предлог-Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје 

и Општина Карпош за финансиско учество за реконструкција на дел од улица Загребска, и 

ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 19 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и  3 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за финансиско учество за реконструкција на дел 

од улица Загребска. 

 

  ТОЧКА 23 Предлог-Одлука за прифаќање донација од СЦМ Реатил Дооел    Скопје 

 

Претседателот Пеливанова појасни дека на ден 07.04.2021 година на одржаната седница на 

Комисијата за финансиски прашања било предложено и усвоено дополнување на оваа 

Одлука. Проширената Одлука ја добиле сите советници на емаил истиот ден. 

 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов кој истакна дека е против оваа Одлука. Против 

одлуката е зошто ова според него не е одлука за донација односно не се сразмерни 

обврските што ги превзема општината со донацијата што ја добива  сметка на тоа.  

Донацијата нагласи Михајлов се вика зелен појас, а всушност ќе има многу малку 

зеленило, и за сметка на тоа општината на 20 години го отстапува на користење тој дел, и 

несмее да интервенира во тој дел. Во текот на ова седница му се создала дополнителна 

дилема, за тоа дека со дозвола за поставување на урбана опрема која ќе биде поставена 

таму ќе може  подоцна да ја впишат како сопственост. 
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Михајлов нагласи дека со дозволата за поставување на урбана опрема трговскиот центар“ 

Сити мол“ ќе може после 20 години од користењето да ја впише како своја сопственост во 

Катастар.Тој смета дека на Општина Карпош не и треба таква донација и затоа ќе биде 

против. 

 

За збор се јави советникот Зејнел Куч кој истакна дека урбаната опрема која ќе се постави 

ќе биде во функција на сите граѓани и истата неможе да се впише во Катастар. 

 

За реплика се јави советникот  Михајлов  кој истакна дека на ова седница на Советот по 

донесената одлука за закуп на адреналинскиот парк тој разбрал дека може урбана опрема 

да се впише во Катастар. 

 

Советникот Станивуковиќ ја појасни предлог-одлуката за прифаќање донација од  СЦМ 

Ретаил Дооел Скопје.Тој образложи дека на комисијата за финасиски прашања тој 

предложил проширување и допрецизирање на истата одлука. 

 

За збор се јави градоначалникот Богоев кој најпрво им се заблагодари на претставниците 

од трговскиот центар „Сити мол“ затоа што се општествено одговорна фирма и ќе 

донираат во нашата општина.Оваа донација им одговара и на Сити мол но нагласи тој и 

одговара и на општина Карпош затоа што на 1000 м2 ќе добие комплетно уредена 

површина со ново зеленило и детско игралиште и што е најважно донаторот се задолжува  

да си го одржува тоа сам низ годините. 

Градоначалникот појасни дека по Деталниот план таму е предвидана јавна површина, што 

значи дека земјиштето е државно и нема можност да го користи на било кој друг начин. 

Градот Скопје давал дозвола за вршење дејност надвор од објект и за закуп на простор за 

урбана опрема, меѓутоа тоа Градот Скопје го прави на празни површини, кога таму веќе 

има содржина којашто е јавна оплеменета површина со клупи, хортикултура, парк и 

игралиште, градот Скопје веќе не ќе може да го даде на користење, оттука се елиминира и 

можноста и дека ќе остане со иста намена. 

Она  што е битно за градоначалникот е да можат граѓаните без проблем и без надоместок 

да го користат неограничено, затоа што така е и по закон бидејќи  државно земјиште и е на 

јавна површина. 

 

Претставникот од „Сити мол“ истакна дека главна мисија на компанијата е промовирање 

на социјална и еколошка одговорност.Главниот план на нивната компанијата бил да имаат 

повеќе зелени површини околу трговскиот центар. 

Претставникот нагласи дека ова е голема донација со најквалитетни дрва што ќе се посадат 

и најкваалитетни реквизити што ќе се постават. Таа истакна дека не се согласуваат со член 

6 на вториот пасос на реченицата и  бараат на 20 години да им се отстапи просторот за да 

бидат и тие заштитени. 

 

Претседателот Пеливанова им појасни на советниците што е барањето на давателот на 

донацијата „Сити Мол“. Во член 6 да остане формулацијата Давателот на донацијата се 

обврзува донацијата да ја чува, сервисира и одржува целокупната донација предмет на оваа 

одлука 20 години по поставување на истата и тука да стои точка, а да отпадне оној дел 
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„Доколку во наведениот период не се јави потреба за други активности кои се од повисок 

јавен интерес“. 

Пеливанова ова го потенцираше за да знаат советниците за што гласаат. 

 

За реплика се јави советникот Михајлов кој истакна дека ова не е донација од „Сити мол“ 

бидејќи тие си го уредуваат просторот околу нивниот објект, за донација би се сметало 

истакна тој ако тие донираат на друго место, на пример на друг дел од општината или како 

донација би се сметало  местото каде што има многу прашина а тоа е нивниот паркинг од 

задната страна. 

 

За збор се јави советикот Александар Анѓушев кој праша дали е блиску до улица и дали ќе 

се постави ограда заради заштита на помали деца и второто прашање е дали подлогата за 

игралиштето за деца е соодветна. 

 

Одговор прашањето на советникот Анѓушев даде претставникот на „Сити мол“ кој истакна 

дека подлогата на целиот простор на детското игралиште е по сите 

 светски стандарди, додека што се однесува до поставувањето на оградата треба да видат 

дали смеат да ја постават истата и дали би добиле одобрение од општината. 

 

За збор се јави и советничката Светлана Пандиловска кој ја поздрави идеата за донацијата, 

но праша зошто на 20 години им се отстапува просторот. 

 

За збор се јави советникот Филип Даскаловски кој истакна дека е добро да се прифати 

ваква донација бидејќи бенефитот е за сите граѓани и дека бекатонот кој сега таму се наоѓа 

ќе се замени со зеленило и ќе се разубави целиот простор. Тој одговори и на прашањето на 

советничката Пандиловска зошто им се дава на користење на 20 години. Одговорот е дека 

им се дава на 20 години на користење  просторот за да им се  гарантира на граѓаните  дека 

нема да се направи некој друг објект, нема да се нацра било каква маркица и дека ќе остане 

јавна површина парковско зеленило и игралиште за деца. 

 

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

стави Предлог-Одлукта за прифаќање донација од СЦМ Реатил Дооел Скопје, и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

  

Констатирано беше дека по извршеното гласање со 14 гласа За, Против нема и 7 гласа 

Воздржан е усвоена Одлуката за прифаќање донација од СЦМ Реатил Дооел Скопје. 

 

ТОЧКА 24 Предлог-Одлука за давање согласнот за времено отстапување на 

користење движни ствари-мотоцикл без странична приколка и мопед, сопственост на 

Општина Карпош на Полициска станица од општа надлежност Карпош 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

стави Предлог-Одлуката за давање согласнот за времено отстапување на користење 

движни ствари-мотоцикл без странична приколка и мопед, сопственост на Општина 

Карпош на Полициска станица одопштанадлежност Карпош, и ја замоли стручната служба 
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да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за давање согласнот за времено отстапување на 

користење движни ствари-мотоцикл без странична приколка и мопед, сопственост на 

Општина Карпош на Полициска станица од општа надлежност Карпош 

  

ТОЧКА 25 Предлог-Заклучок за усвојување Извештај од Комисијата за 

спроведување и објавување оглас и спроведување на постапка за доделување 

финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени 

кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективно 

домување бр.11-1666/2 од 03.03.2021 година 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

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

објавување оглас и спроведување на постапка за доделување финансиска поддршка за 

поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни 

покривачи на станбени згради за колективно домување бр.11-1666/2 од 03.03.2021 година, 
и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 18 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и  3 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоен Предлог-Заклучокот за усвојување Извештај од Комисијата за 

спроведување и објавување оглас и спроведување на постапка за доделување финансиска 

поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и 

кровни покривачи на станбени згради за колективно домување бр.11-1666/2 од 03.03.2021 

година. 

 

ТОЧКА 26 Предлог-Одлука за утврдување на приоритетна инвестиција за под-

проект „Реконсктрукција на линиски објект-реконструкција на улица Париска“ 

Општина Карпош Скопје 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

стави Предлог-Одлуката за утврдување на приоритетна инвестиција за под-проект 

„Реконсктрукција на линиски објект-реконструкција на улица Париска“ Општина Карпош 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 6 гласа ПРОТИВ  и  1 

глас ВОЗДРЖАН, е усвоен Предлог-Одлуката за утврдување на приоритетна инвестиција 

за под-проект „Реконсктрукција на линиски објект-реконструкција на улица Париска“ 

Општина Карпош Скопје  

 



  

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 

 

ТОЧКА 27 Предлог-Одлука за давање согласност за одобрување и овластување на 

Градоначалникот на Општина Карпош да го поптише договорот за имплементација 

со Министерство за транспорт и врски за под-проект „Реконсктрукција на линиски 

објект-реконструкција на улица Париска“ Општина Карпош Скопје. 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

стави Предлог-Одлуката за давање согласност за одобрување и овластување на 

Градоначалникот на Општина Карпош да го поптише договорот за имплементација со 

Министерство за транспорт и врски за под-проект „Реконсктрукција на линиски објект-

реконструкција на улица Париска“ Општина Карпош Скопје, и ја замоли стручната служба 

да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоена Предлог-Одлуката за давање согласност за одобрување и 

овластување на Градоначалникот на Општина Карпош да го поптише договорот за 

имплементација со Министерство за транспорт и врски за под-проект „Реконсктрукција на 

линиски објект-реконструкција на улица Париска“ Општина Карпош Скопје. 

 

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

седница на Советот на Општина Карпош, на ден 9 април 2021 година, во 14.45 часот. 

 
Записникот го изготви:Ана Тантуровска 

 

 

Дата: 06.05.2021 година                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Број: 09-3046/3    НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје       Наташа Пеливанова,  




