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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Записник беше усвоен од страна на Советот на Општина Карпош на 57та 

седница која се одржа на 08 јуни 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 шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 6ти мај 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 56-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 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, Раководител на сектор за екологија Петар Теов, Александра Теова 

Помошник раководителот на секторот ЛЕР и Марко Петрушевски претставник од секторот 

ЛЕР и Надица Гировска директор на ЈУОДГ„Орце Николов“. 

 

Претседателот го извести Советот дека во текот на  подготовката за 56 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 56 седница дека е потребно камерите да бидат 

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

збор и откако говорниците ќе го слушнат своето име, го вклучуваат микрофонот. По 

завршување со излагањето, микрофонот треба да го исклучат. 
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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 ги 

извести присутните дека ќе има измени во предложениот дневен ред и притоа од истиот ги 

симна следните точки: 

1.Предлог-Решение за давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на работните места во ООУ „Војдан Чернодрински“ 

бр.04-157/1 од 16.04.2021 година. 

2.Предлог-Одлука за одобрување финансиска помош за лекување Роберт Јанковски, 

3.Предлог-Одлука за одобрување финансиска помош за лекување Ангела Ангеловска 

Усовска,  

Потоа Претседателот Пеливанова предложи дополнување на Дневниот ред со две точки: 

1. Предлог-Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 

Партиципативното тело од областа на урбанизмот, притоа претседателот Пеливанова ги 

информираше членовите на Советот на Општина Карпош и останатите присутни дека 

измената се однесува на два члена од Деловникот и тоа:член 4 каде е дефинирана бројката 

на членовите на партиципативното тело и се однесува на дополнување на зборот 

„најмалку“ пред бројот 11, втората измена ја предложи во членот 6 став 5 каде е дефиниран 

бројот на денови за испраќање на материјалот наместо 5 да стои 7 дена, понатаму таа 

предложи уште една точка на дневен ред: 

2.Прелог-Заклучок за усвојување на Извештај од комисијата за спроведување постапка за 

избор на членови на Партиципативното тело од областа на урбанизмот во Општина 

Карпош. 

 

Потоа претседателот Пеливанова отвори расправа по изменетиот и дополнет предложен 

Дневен ред за работа на 56 (педесет и шестата) седница на Советот на Општина Карпош. 

 

За збор се јави советничката Добрила Андоновска која го поддржа симнувањето од Дневен 

ред на двете точки за финансиска поддршка на Роберт Јанковски и Ангела Ангеловска 

Усовска.Советничката истакна дека треба да и се помогне на Ангела за нејзиното 

лекување, но дека не ги исполнува  законските услови за да и се даде помош преку Советот 

на Општина Карпош бидејќи Ангела е жител на Општина Ѓорче Петров, што незначи дека 

нетреба да и се помогне како вработена т.е директор на детската градинка „Мајски Цвет“.  

Во однос на барањето на Роберт Јанковски за финансиска помош за лекување таа го 

поддржа симнувањето и на оваа точка од дневниот ред за седницата и истакна дека треба 

да му се даде еднократна помош на Јанковски преку комисијата за доделување на 

еднократна финансиска помош на Општина Карпош, заради тоа што тоа што е направено 

во приватната болница каде се лекувал Јанковски истото лекување се добива и во 

државното здравство. 

 

Потоа за збор се јави советникот Горан Михајлов кој постави три советнички прашања. 
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Првото прашање се однесува на бројот на градежните дозволи што се издадени по 

донесување на одлуката за укинување на лимитирање на станбените единици во 

индивидуалната градба периодот по стапување на таа одлука и бројот на издадени дозволи 

кај колективните згради, бројот на квадратни метри којшто се одобрени  со тие градежни 

дозволи и приходот што го имаме остварено по основ на градежните дозволи. 

Одделно за колективни објекти и индивидуални објекти. 

 

Второто прашање се однесува на тоа колку и кои проекти кои што се одобрени за 2020 

година, а се влезени во програмите за работа на секторите во општина Карпош се 

реализирани и се исплатени. Бидејќи 2020 нагласи Михајлов беше специфична година. 

 Третото прашање се однесува на тоа кога ќе добие одговор на прашањата што ги има 

поставено на предходните седници. 

 

За збор се јави советникот Филип Даскаловски кој истакна дека законска основа постои 

Советот на Општина Карпош да и помогне на Ангела Ангеловска Усовска, бидејќи таа е 

директор на ЈУОДГ„Мајски Цвет“, и ги повка сите советници да помогнат за лекувањето 

со свој придонес. 

 

За реплика се јави советничката Андоновска која побара од службите да и се достави жиро 

сметка за да донира за Усовска и истакна дека треба да и се помогне на Ангела, но во 

моментов немаме законска основа за да и помогне Советот на Општина Карпош бидејќи 

таа ги нема доставено до Советот потребните документи за лекување. 

 

За збор се јави советникот Јаревки кој истакна дека и тој и неговите колеги и познаници ќе 

помогнат за лекувањето на Усовска.Тој истакна дека неговата политичка партија поднела 

амандмани на законот во Собранието на Република Македонија со коишто се барало да се 

рефундираат сретствата на оние што се лекуваат во приватните болници, и дека тоа  е една 

мерка којашто би била навистина од корист на жртвите на пандемијата и побара доколку 

некој е во можност да помогне овие амнандмани да се усвојат. 

 

Во дискусијата учестваше советникот Зејнел Куч и ги повика сите советници да помогнат 

за лекувањето на Ангела Ангеловска Усовска. 

 

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

го стави изменетиот и дополнетиот Предлог-Дневен ред за работа на 56 (педесет и 

шестата) седница, и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека со 20 гласови  ЗА, ПРОТИВ  нема  и  1 глас ВОЗДРЖАН  е усвоен 

именетиот и дополнет Дневниот ред за работа на педесет и шестаат седница на Советот на 

Општина Карпош. 

 

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

стави на разгледување Записникот од 55 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 55 седница со рок 

најдоцна до (вторник) 04.05.2021 година до 15.00 часот, ниту еден од членовите на Советот 
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не доставил забелешки, поради што истиот ќе се разгледува во првично испратената 

верзија. 

 

Претседателот отвори расправа по Записникот од 55 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски кој даде забелешка на Записникот. 

 

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

гласање Записникот од 55 седница на Советот на Општина Карпош, и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по спроведеното гласање, со 15 гласови ЗА, 7 гласа ПРОТИВ  и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоен Записникот од 55 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-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) 

за квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 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 

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.  

 

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

Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 

31.03.2021 година, и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со  гласови  14 гласа ЗА,  ПРОТИВ нема 

и 8 гласа ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за 

квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година. 

 

ТОЧКА 2 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година 

  
Претседателот Пеливанова  отвори  расправа. 

 

 

 

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски кој побара раководителот на секторот за 

финансии Мирјана Ѓорѓиевска да објасни за предлог измените и генерално за состојбите со 

буџетот на Општина Карпош. 

 

Раководителот на секторот за финансии Мирјана Ѓорѓиевска објасни дека во оваа Одлука 

за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош 

за 2021 година, се врши техничка исправка на неколку збора и дека од Министерството за 

финансии е побарано од Општина Карпош тие да се изменат и корегираат, додека во 

вториот дел од Одлуката укажуваат на соодветни конта кои треба да се сменат во 

Буџетот,меѓутоа раководителката се слушнала со министерството за финансии и тие 

дозволиле да останат тие конта за ова буџетска година и се однесуваат на судските 

трошоци кои веќе биле предвидени на тоа конто, за изградба на патишта и исплаќањето на 

фасадите, крововите и лифтовите и се обврски од минатите години и нема нови обврски. 

  

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

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 

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

 

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

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

извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

  

ТОЧКА 3 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетска ефикасност 

 

Претседателот  Пеливанова  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 разгледувале две точки која биле на дневен ред на комисијата кои биле 

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

истата да ја разгледа и усвои.  
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Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски кој истакна дека е добро што има зголемување на 

ставките онаму каде побарале за зголемување и одржување на јавното зеленилото, јавната 

чистота, и истакна дека има поголем број на измени и ставки за прв квартал од годината, 

па праша на што се должи и каде е увидена грешката од службите.  

Второто прашање на советникот Јаревски се однесуваше на уличното осветлување бидејќи 

кога се зборувало за  еско програмата и лед светилките било укажано дека станува збор за 

детален проект, постави прашање зошто драстично се намалени сретствата за енергетска 

ефикасност. 

 

Раководителот на секторот за екологија и енергетска ефикасност објасни дека  

овие промени се настанати заради тоа што сретствата кои се одобрени во буџетот на 

Општина Карпош за екологија и енергетска ефикасност биле драстично намалени, заради 

носењето на таквиот буџет. Теов нагласи дека  во Собранието на Република Северна 

Македонија поминал законот за зголемување на буџетите од 30 проценти на 50 проценити 

просек земен од последните 3 години на Буџетот и дека затоа сега сретсвата за екологија и 

енергетска ефикасност се зголемуваат. 

По однос на второто прашање Теов одговори дека иако точката се однесува на еско 

партнерството, не се однесува на него бидејќи тоа уште не е почнато туку овие сретства се 

планираат за нормално фуккционирање на јавното осветлување. 

 

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

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина 

Карпош во областа на екологија и енергетска ефикасност, и ја замоли стручната служба да 

го спроведе гласањето. 

 

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

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

активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетска ефикасност. 

 

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

активностите на Општина Карпош во областа на уредување на градежно земјиште и 

комунални работи 

 

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.  

 

Сашо Лазаровски  образложи за начинот на работата на комисијата и посочи дека имале 

две точки кои 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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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 уредување на градежно земјиште и комулани работи и истата ја стави на 

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

 

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

гласа и ВОЗДРЖАНИ 5 гласа, е усвоена Програмата за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на уредување на градежно 

земјиште и комунлани работи. 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена 

заштита 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 биле разгледувани 10 точки од кои сега на седницата на Советот 

на Општина Картпош 3 точки кои биле разгледувани на комисијата сега се се тргаат од 

Дневниот ред на седницата на Советот и нема да се разгледуваат и усвојуваат, а  

останатите точки кои се разгледувале на комисијата поминале со мнозинство гласови и му 

предлагаат за Советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

 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 

областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година, и истата ја стави на 

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

 

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

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

активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита 

за 2021 година. 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина 

Карпош за 2021 година 

 

Претседателот  на Советот отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Карпош за 2021 

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

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 8 
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гласа ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на 

Општина Карпош за 2021 година 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Одлука за давање согласност за распишување Оглас и 

спроведување постапка за одобрување субвенции на жителите на Општина Карпош 

за купување нови велосипеди 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Одлуката за давање согласност за распишување Оглас и спроведување постапка за 

одобрување субвенции на жителите на Општина Карпош за купување нови велосипеди, и 

истата ја стави на гласање и 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 распишување Оглас и 

спроведување постапка за одобрување субвенции на жителите на Општина Карпош за 

купување нови велосипеди. 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за давање согласност за започнување постапки за 

издавање под закуп на училишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на 

организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во текот на  

   престојот во училиштето на општинските основни училишта на територија      на 

Општина Карпош  

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

давање согласност за започнување постапки за издавање под закуп на училишни кујни и за 

избор на понудувач за реализирање на организирана исхрана (топол оброк и ужинка) во 

текот на престојот во училиштето на општинските основни 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 13 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ, 8 гласа 

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за давање согласност за започнување постапки за издавање 

под закуп на училишни кујни и за избор на понудувач за реализирање на организирана 

исхрана (топол оброк и ужинка) во текот на престојот во училиштето на општинските 

основни училишта на територија  на Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за награди за 

полуматуранти–првенци на генерација–парична награда во општинските основни 

училишта на   Општина Карпош за учебната 2020/2021 година      

 

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

одобрување на финансиски средства за награди за полуматуранти–првенци на генерација–

парична награда во општинските основни училишта на   Општина Карпош за учебната 

2020/2021 година, и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлука за одобрување на финансиски средства за награди за 

полуматуранти – првенци  на   генерација – парична награда во општинските основни 

училишта на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година.     

 

ТОЧКА 10. Предлог-Одлука одобрување финансиски средства на „ДЕТСКИ 

ЛИКОВЕН ЦЕНТАР-градско здружение на ликовни педагози“ за изготвување и 

реализација на проектот од областа на образованието „15-та детска ликовна колонија 

Св.Пантелејмон-2021“   

 

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

одобрување финансиски средства на „ДЕТСКИ ЛИКОВЕН ЦЕНТАР-градско здружение на 

ликовни педагози“  за изготвување и реализација на проектот од областа на образованието 

„15-та детска ликовна колонија Св.Пантелејмон-2021“, и 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 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката одобрување финансиски средства на „ДЕТСКИ 

ЛИКОВЕН ЦЕНТАР-градско здружение на ликовни педагози“  за изготвување и 

реализација на проектот од областа на образованието „15-та детска ликовна колонија 

Св.Пантелејмон-2021“.   

 

             ТОЧКА 11. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на „ Центар за 

интеренет, развој и добро управување-Здружение ИМПЕТУС“ за изготвување и 

реализација на проектот од областа на образованието „Младите заедно во еко 

заштита“  

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

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

одобрување финансиски средства на „ Центар за интеренет, развој и добро управување-

Здружение ИМПЕТУС“ за изготвување и реализација на проектот од областа на 

образованието „Младите заедно во еко заштита“, и истото го 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  7 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства на „Центар за 
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интеренет, развој и добро управување-Здружение ИМПЕТУС“ за изготвување и 

реализација на проектот од областа на образованието „Младите заедно во еко заштита“. 

 

ТОЧКА 12. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на „Здружение за 

унапредување на меѓусебна доверба ТАКТ за изготвување и реализација на проектот 

од областа на образованието „Инклузивно активен свет-Карпош“  

 

Претседателот на Советот отвори расправа. 

 

За збор се јави советникот Тони Јаревски кој побара кратко објаснување на проектот. 

Раководителот на одделението за образование Емилија Арсовска објасни дека станува збор 

за одличен проект кој се спроведува за првпат во нашата општина. Станува збор за 

доопремување на сензорните соби во оние училишта во коишто нема такви и обука за 

вработени наставници по физичко и здравствено образование и одделенски наставници 

коишто имаат во оддленијата ученици со попреченост.Одличен проект којшто нуди 

можност на сите училишта да ги обучат своите наставници како да спроведуваат вежбовни 

активности со ученици со попреченост. 

 

Во дискусијата учествуваше и светничката Билјана Костова. 

 

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

Одлуката за одобрување финансиски средства на „Здружение за унапредување на 

меѓусебна доверба ТАКТ за изготвување и реализација на проектот од областа на 

образованието „Инклузивно активен свет-Карпош“, и истата ја стави на гласање и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

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

унапредување на меѓусебна доверба ТАКТ за изготвување и реализација на проектот од 

областа на образованието „Инклузивно активен свет-Карпош“. 

 

ТОЧКА 13 Предлог-План за интегритет 

  

Претседателот Пеливанова отвори расправа. 

 

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

Планот за интегритет, и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоен Планот за интегритет. 

  

ТОЧКА 14 Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на ЈУОДГ 

„Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01-73 од 24.03.2021 година 
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Претседателот отвори расправа. 

 

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

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

систематизација на работните места на ЈУОДГ „Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01-73 од 

24.03.2021 година, и истото го стави на гласање, и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 6 

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоено Решението за давање согласност на Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на 

ЈУОДГ „Орце Николов“ Карпош Скопје бр.01-73 од 24.03.2021 година. 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Одлука за формирање одбор за доделување плакета за животни 

остварувања на Трајан Петровски 

 

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 составот на одборот за доделување плакета за 

животни остварувања на Трајан Петровски 

 

Советникот Филип Даскаловски образложи за начинот на работа на Комисијата и посочи 

дека комисијата разгледувала една точка на дневен ред и тоа Предлог-Одлука за 

формирање одбор за доделување плакета за животни остварувања на Трајан Петровски, Во 

договор со координаторот на советничката група на ВМРО и коалицијата Тони Јаревски 

било договорено Одборот да биде во следниов состав:Филип Даскаловски, Наташа 

Пеливанова, Бобан Ацевски, Горан Михајлов и Сашо Лазаровски. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов кој праша чиј предлог бил да му се додели 

плакета  Трајан Петровски. 

Претседателот Пеливанова му одговори дека Градоначалникот Стефан Богоев е предлагач. 

 

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

Предлог-Одлуката за формирање одбор за доделување плакета за животни остварувања на 

Трајан Петровски, и истото го стави на гласање, и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за формирање одбор за доделување плакета за 

животни остварувања на Трајан Петровски. 

 

ТОЧКА 16 Предлог-Одлука за доделување плакета за животни остварувања на 

Трајан Петровски 
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Претседателот Пеливанова го повика претседавачот на Одборот за доделување на плакета 

за животни остварувања на Трајан Петровски. 

 

Советникот Филип Даскаловски во својство на претседавач на Одборот за доделување на 

плакета за животни остварувања на Трајан Петровски извести за работата на Одборот. 

 

Тој појасни дека плакетата на Трајан Петровски му се доделува како знак на признание за 

постигнатите животни остварувања.Трајан Петровски бил истакнат дипломат и промотор 

на македонската култура во светот. 

 

Одборот за доделување на плакета со 5 гласа ЗА, му предлага на Советот да ја разгледа и 

усвои оваа Одлука. 

  

Претседателот отвори расправа. 

 

Во дискусијата учествуваше советникот Зејнел Куч. 

 

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

Предлог-Одлуката за доделување плакета за животни остварувања на Трајан Петровски, и 

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

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоенa Одлуката за доделување плакета за животни остварувања на 

Трајан Петровски. 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 2.39 во 

Детален Урбанистички План за Градска Четврт З 03, опфат помеѓу Бул.Партизански 

одреди, корито на р.Вардар, Бул. Македонија и ул.Московска, Општина Карпош 

(донесен со одлука Бр. 08- 8826/6 од 03.12.2015) Предлог за техничка исправка на 

урбанистички план за ГП 2.39 во Детален Урбанистички План за Градска Четврт З 

03, опфат помеѓу Бул.Партизански одреди, корито на р.Вардар, Бул.Македонија и 

ул.Московска, Општина Карпош (донесен со одлука бр.08-8826/6 од 03.12.2015)  , 

изработена од Тајфа План доо – Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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. 

 

Советникот Филип Даскаловски образложи за начинот на работата на комисијата и посочи 

дека на комисијата разгледувале една точка која била поддржана 4 члена на Комисијата, 

врз основа на што Комисијата му предлага за Советот истите да ги разгледа и усвои.  
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Бидејќи  никој не побара збор, Претседателот Пеливанова го затвори претресот по 

Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 2.39 во Детален Урбанистички 

План за Градска Четврт З 03, опфат помеѓу Бул.Партизански одреди, корито на р.Вардар, 

Бул. Македонија и ул.Московска, Општина Карпош (донесен со одлука Бр. 08- 8826/6 од 

03.12.2015) Предлог за техничка исправка на урбанистички план за ГП 2.39 во Детален 

Урбанистички План за Градска Четврт З 03, опфат помеѓу Бул.Партизански одреди, корито 

на р.Вардар, Бул.Македонија и ул.Московска, Општина Карпош (донесен со одлука бр.08-

8826/6 од 03.12.2015)  , изработена од Тајфа План доо – Скопје, истото го стави на гласање, 

и побара од стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

6 гласа ВОЗДРЖАН, е усвоена Одлуката за донесување на техничка исправка за ГП 2.39 во 

Детален Урбанистички План за Градска Четврт З 03, опфат помеѓу Бул.Партизански 

одреди, корито на р.Вардар, Бул. Македонија и ул.Московска, Општина Карпош (донесен 

со одлука Бр. 08- 8826/6 од 03.12.2015) Предлог за техничка исправка на урбанистички 

план за ГП 2.39 во Детален Урбанистички План за Градска Четврт З 03, опфат помеѓу 

Бул.Партизански одреди, корито на р.Вардар, Бул.Македонија и ул.Московска, Општина 

Карпош (донесен со одлука бр.08-8826/6 од 03.12.2015)  , изработена од Тајфа План доо – 

Скопје 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Одлука за давање согласност за кофинансирање на проектот 

„Реконструкција на ул.Беджих Сметана“. 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

 

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

Предлог-Одлуката за давање согласност за кофинансирање на проектот „Реконструкција на 

ул.Беджих Сметана“, истото го стави на гласање, и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

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

„Реконструкција на ул.Беджих Сметана“. 

 

 

ТОЧКА 19 Предлог-Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром за вршење работи од 

областа на градежната инспекција 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Општина Аеродром за вршење работи од областа на градежната 

инспекција, и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 

ВОЗДРЖАН нема, е усвоена Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром за вршење работи од областа на 

градежната инспекција 

 

ТОЧКА 20 Предлог Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа 

на партиципативното тело од областа на урбанизмот 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

Предлог-Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 

партиципативното тело од областа на урбанизмот, 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 усвоен Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за 

работа на партиципативното тело од областа на урбанизмот. 

 

ТОЧКА 21  Предлог-Заклучок за усвојување Извештај од комисијата за 

спроведување постапка за избор на членови во партиципативното тело од областа на 

урбанизмот во Општина Карпош. 

 

Советникот Филип Даскаловски даде детален извештај од Комисијата за спроведување 

постапка за избор на членови во партиципативното тело од областа на урбанизмот во 

Општина Карпош.Комисијата се состанала на ден 05.05.2021 година и ги разгледала и 

прифатила сите 28 апликанти за членови на партиципативното тело и ќе му предложи на 

градоначалникот со решение  да ги назначи сите пријавени апликанти. 

 

Советникот Тони Јаревски праша дали Иницијативата О2 ги сметме како невладина 

норганизација? 

 

Одговор на неговото прашање даде Ивана Ордевска од одделението за поддршка на 

работата на Советот на Општина Карпош која појасни дека во пристигнатите апликациите 

„Иницијативата О2“ се имаат пријавено како здружение на граѓани и граѓански активисти. 

 

Советникот Јаревски објасни дека на Комисијата за спроведување постапка за избор на 

членови во партиципативното тело од областа на урбанизмот во Општина Карпош,  сите 28 

пријавени апликанти биле прифатени од страна на Комисијата и дека не би требало да биде 

проблем да ги прифатиме двата претставници од „Иницијативата О2“, иако се пријавиле 

како здружение на граѓани. 

 

Советникот Филип Даскаловски објасни дека двете претставнички од „Иницијативата О2“ 

се влезени во партиципативното тело, но дека тие се имаат пријавено како здружение на 

граѓани и во апликацијата имаат заокружено здружение на грѓани и имат напишано дека се 
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„Здружение за заштита истражување, едукација и креирање еко политики О2 Иницијатива“ 

Скопје. 

 

Претседателот Пеливанова потврди дека двете претставнички на О2 коалицијата се 

влезени како членови во партиципативното тело . 

 

Филип Даскаловски ги прочита сите апликанти за Партиципативното тело од областа на 

урбанизмот. 

 

За збор се јави советникот Горан Михајлов кој праша дали има некои партиски членови во 

ова тело и според него би било подобро да се стави одредба во апликацијата за членство во 

ова тело да не членуваат во членови на политички партии.  

 

Потоа за збор се јави советникот Предраг Станковски кој праша дали едно од пријавените 

лица од Бардовци е вработено во месната заедница „Бардовци“ и дали би имало пречка 

како вработено лице во месната задницата да членува во ова тело. 

 

Претседателот Пеливанова  отвори расправа. 

 

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

стави Предлог-Заклучокот за усвојување Извештај од комисијата за спроведување 

постапка за избор на членови во партиципативното тело од областа на урбанизмот во 

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

 

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

гласа ВОЗДРЖАН, е усвоен Заклучокот за усвојување Извештај од комисијата за 

спроведување постапка за избор на членови во партиципативното тело од областа на 

урбанизмот во Општина Карпош. 

 

 
 

 

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

седница на Советот на Општина Карпош, на ден 6 мај 2021 година, во 12.32 часот. 

 
Записникот го изготви:Ана Тантуровска 

 

Број: 09-4106/3                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ                                         

Датум: 08.06.2021 година                         НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ    

Скопје          Наташа Пеливанова 

 

 
 




