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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Записник беше разгледан и усвоен од страна на Советот на Општина Карпош 

на 58та седница која се одржа на 15 јули 2021 година. 

 

Врз основа член 2б, став 4 од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска 

сила за примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2020), 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 седмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 8ми јуни 2021 година 

 

Седницата започна со работа во 10.00 часот. 

 

Седницата на Советот се одржа по пат на средствата за електронска комуникација, 

преку платформата ZOOM. 

 

Педесет и седмата седница ја отвори и со неа претседаваше претседателот на Советот на 

Општина Карпош, Наташа Пеливанова. 

 

Врз основа на евиденцијата, на почетокот беше утврдено дека на седницата присуствуваат 

сите членови на Советот, според што Советот може да работи и полноважно да одлучува. 

 

Присутни членови на Советот: Наташа Пеливанова, Димитар Оровчанец,  Филип 

Даскаловски, Александар Анѓушев, Билјана Костова, Емилија Ризеска-Спасова, Владимир 

Кроневски, Лиљана Трајаноска, Владимир Станивуковиќ, Зејнел Куч,  Димитар Зимбаков, 

Мики Филиев, Елена Антониевиќ, 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, како и 

Секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов. 

 

Присутни на 57та седница на Советот на Општина Карпош од страна на администрацијата: 

Раководител на Одделение за образование Емилија Арсовска, Раководител на Одделение за 

човечки ресурси Гордана Божиновска,Раководител на Сектор за градежно земјиште и 

комунални работи Наташа Иванова, Директорките на сите основни училишта од Карпош 

 

Пред да отвори расправа по дневниот ред, Претседателот го извести Советот дека 

гласањето по Дневниот ред и по предложените точки ќе се одвива поименично. За секоја 

акт засебно стручната служба поединечно ќе ги чита имињата на членовите на Советот, по 

што секој засебно ќе се изјасни за својот глас, дали згласа ЗА, ПРОТИВ или ВОЗРЖАН. 

Појасни дека по гласањето, сите точки засебно ќе имаат лист од гласањето, кој ќе се чува 

во архивата од одржаната седница. 

 

Претседателот отвори расправа по Дневниот ред за работа на педесет и седмата седница на 

Советот на Општина Карпош. 
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За збор се јави Горан Михајлов и постави советнички прашања.  

 
Првото прашање бешеупатено на тоа дали се исполнети условите седниците да се 

одржуваат со физичко присуство.  

 

На ова прашање одговор доби од Претседателот Наташа Пеливанова која го информираше 

дека од следната седница ќе почне да се размислува на оваа тема, седниците да се 

одржуваат со физичко присуство и на отворен простор. Додаде дека ќе мора да се држиме 

до протоколите и ќе се направи напор следните седници да бидат со физичко присуство.  

 

 Второто прашање на советникот Горан Михајлов беше за техничката измена на ДУП 303, 

односно зошто истиот не е ставен на дневен ред  како би  се поништила погрешната одлука 

и да се донесе нова која би била технички исправна.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова му одговори дека на оваа седница не е предвидена 

таква точка, а за ова ќе се консултира со претставници од секторот за урбанизам за 

понатамошното постапување.  

 

 

Третото прашање на советникот Горан Михајлов беше за донациите, односно дали 

донаторите се ослободени од одредени давачки или од придонеси и даноци кон државата 

во моментот кога донираат, а советот ќе ја прифати донацијата, и колку проценти е 

ослободувањето.  

 

На ова прашање одговори Ивана Ордевска, вработена во Одделението за поддршка и 

организација на работата на советот. Таа информираше дека Законот за донации 

предвидува даночни ослободувања но тоа го пресметува управата за јавни приходи. 

Додаде дека по усвојување на одлуката и потпишување на договорот истиот се пријавува 

во Министерството за правда, каде утврдуваат дали се работи за јавен интерес врз основа 

на што давателот на донација ја тера постапката во УЈП и од таму го солободуваат. Таа 

додаде дека не може да каже колку точно е ослободувањето.  

 

Четвртото прашање на советникот Горан Михајлов беше дали во ООУ Петар Поп Арсов се 

насадени дрвја (ореви). Додаде дека имало реакција од граѓаните дека оревите не биле 

урбани дрвја . Тој праша дали истово е направено и во останатите училишта.  

 

На ова прашање одговор даде Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека во сите 

дворови на училиштата се засадени такви дрвја во соработка со факултетот за шумарство, 

храна и земјоделство и истите биле донација од нив. Појасни дека ова не е тендер на 

Општината и истото е направено во соработка со стручни лица со што граѓаните нема 

потреба да се грижат , туку напротив лицата кои го направиле садењето се лица кои се 

стручни во таа област.  

 

За збор се јави Тони Јаревски. Тој исто така имаше советничко прашање.  
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Негово прашање беше зошто свесно се создаваат проблеми во општината и се уништува 

образованието во Карпош. Појасни дека станува збор за уписите во училиштата и за 

проблемот со реонизацијата. Како конкретен пример го даде училиштето Братство. 

Истакна дека од 70 ученици кои треба да се образуваат во тоа училиште, запишани се само 

27. Најголемиот дел се запишани во ООУ Јан Амос Коменски, примени се, а нема 

просторни услови.  

Тој праша зошто Општината се става во ризик и се загрозуваат работни места на наставен 

кадар бидејки некој свесно го прекршува правилникот.  

 

Додаде дека повторно се јавува проблемот деца од други општини да се запишуваат во 

ООУ Братство.  

 

Ако е увтрдено дека поради запишување на деца од други општини во ова учлиште, не се 

запишуваат децата кои реонски спаѓаат таму, зошто и понатаму се практикува ова.  

 

Додаде дека не се решава ништо ако овој проблем се остави под тепих и според него 

реонизацијата треба да се спроведува како што треба.  

 

На ова прашање одговори Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека ќе земе 

одговорност и лично ќе го информира советникот Тони Јаревски за уписот на деца од 

други општини во ООУ Братство и доколку открие дека има таква работа лично тој ќе бара 

одговорност. Додаде дека на оваа тема било разговарано со менаџментот на училиштето и 

им било потенцирано во неколку наврати да не се обидуваат да направат такво нешто.  

 

Градоначалникот додаде дека во неколку училишта неидентично се поклопува списокот на 

мвр со реалната состојба во населбата. Овој проблем не се појавил само во Тафталиџе 2, 

туку и во други делови каде се соочуваат и со посериозен проблем.  

 

Истакна дека во училиштата во Карпош, потребно е едниот директор од каде што детето ќе 

се отпише да потпише согласност дека му дозволува да се отпише , бидејки тоа е 

предуслов да се запише во другото училиште детето да биде примено.  

 

Градоначалникот додаде дека не е вака во сите општини, односно има многу општини каде 

дете од Карпош може да се запише без да му биде побарано исписница од матичното 

училиште. Тој информираше дека знае за случаи на неколку ученици кои требале да учат 

во ООУ Братство, а биле запишани во друга општина без да им биде побарано вакво 

нешто.   

 

Истакна дека реагиравл и во министерството за образование, како и до градоначалникот на 

таа општина. Додаде дека на следната седница ќе ги информира советниците на оваа тема. 

Тој му понуди на советникот Јаревски да го исконтактира и доколку познава случаи кои 

наместо во ООУ Братство се запишуваат во други општини истите да му ги каже.  

 

За збор се јави Добрила Андоновска која го поздрави она што беше кажано од 

Градоначалникот. Додаде дека и таа сакала да постави прашање на оваа тема и побара да 



 
                     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 

 

 

се внимава и на уписите во ООУ Војдан Чернодрински, бидејќи во истото се запишуваат 

деца од Општина Центар.  

 

За збор се јави советникот Предраг Станковски. Тој постави неколку советнички прашања 

од име на група граѓани кои биле доставени до него.  

 

Првото прашање беше за реконструкција на патот од клучката Злокуќани до влезот на 

населеното место Бардовци. Реконструкцијата ја правеле од ЈП Улици и Патишта и бил 

побаран од нив одговор што се работи на тој потег. 

Неговото прашање беше дали Општина Карпош ќе излезе во пресрет на граѓаните конечно 

да се направи оваа улица со велосипедска патека со што би се ставило крај на досегашните 

проблеми на граѓаните.  

 

На прашањето одговори Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека и до него често 

доаѓаат истите барања, а и тој самиот често го користел тој пат. Додаде дека барањето е 

исправно и правилно. Честопати велосипедистите се движат по коловоз , каде има дупки 

кои автомобилите ги избегнуваат со што можат да настрадаат велосипедистите.  

 

Градоначалникот се обрати до службите, каква би била формата преку која ќе може да се 

достави барање до Град Скопје и до ЈП Улици и Патишта каде ќе стои дека и Советот на 

Општина Карпош бара ова да се реализира во најкраток можен рок како и да се најде начин 

за изведба на велосипедска патека.   

 

Ивана Ордевска, вработена во Одделението за поддршка и организација на работата на 

советот даде предлог да се донесе заклучок од седницата кој ќе биде дефиниран во насока 

на гореспоменатото, или да се побара од Град Скопје истата да ја направат  

 

Се надоврза Градоначалникот и објасни дека оваа улица е надлежност на Град Скопје и 

токму поради тоа треба да им се укаже дека треба итно да се реагира на таа улица.  

 

На дискусијата се надоврза и советникот Тони Јаревски кој предложи да се направи 

меѓуопштинска соработка, на што Ивана Ордевска му одговори дека во тој случај можеби 

ќе треба да плаќаат и Општината и Градот.  

 

Ивана Ордевска предложи да се направи Заклучок за да се изнајде начин да се 

реконструира улицата, по кој ќе гласаат сите советници и да се направи писмено барање 

кое веќе наредниот ден ќе биде испратено во Град Скопје.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова го стави на гласање Заклучокот . 

 

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

ВОЗДЖАН нема, советниците го изгласаа Заклучокот дека советот на Општина Карпош 

бара од Град Скопје реконструкција на наведената улица.  
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Второто прашање на советникот Предраг Станковски беше дали се планира поставување 

на вертикална и хоризонтална сигнализација пред училиштето Аврам Писевски, односно 

најмалку два сообраќајни знаци и најмалку два лежечки полицајци. Додаде дека ова е на 

барање од родителите на децата кои учат во ова училиште.  

 

Градоначалникот Стефан Богоев му одговори на советникот Станковски дека ќе побара 

одговор на ова прашање од Секторот за комунални работи и сообраќај и ќе биде известен.  

 

Третото прашање на советникот Предраг Станковски беше дали Општината оваа година ќе 

помогне во чистење и одржување на каналите за наводнување, бидејќи земјоделците се 

соочувале со голем проблем со дотокот на вода.  

 

Градоначалникот Стефан Богоев одговори дека помагаат секоја година, истото ќе го 

направат и оваа.  

 

Четвртото прашање на советникот Предраг Станковски беше за игралиштето во Бардовци 

кое се наоѓало во многу лоша состојба. Тој праша кога ќе заврши реконструкцијата на 

детското игралиште, бидејки во летниот период децата имаат потреба од истото да го 

користат . 

 

Градоначалникот Стефан Богоев одговори на прашањето. Тој истакна дека игралиштето се 

реконструира во моментот, а завршен е и тендерот за одржување на фонтани кој е повисок 

од претходните години, со што и фонтаната во Бардовци ќе биде пуштена.  

 

Петтото прашање на советникот Предраг Станковски беше за големата еколошка 

катастрофа со која се соочувале жителите на Бардовци. По течението на реката Лепенец 

имало огромна дива депонија каде секојдневно  се фрла градежен шут,смет и друго. Тој 

побара од општината да го расчистат овој дел со што ќе се допринесе за чиста и здрава 

средина. Тој праша што во иднина ќе преземе општината за неконтролираното фрлање на 

ѓубре и смет на оваа локација.  

 

На ова прашање одговори Градоначалникот Стефан Богоев. Тој информираше дека овој 

дел бил чистен и пред некоја година, додаде дека е свесен за проблемот и дека има тендер 

за расчистување на диви депонии. Тој ја искористи оваа прилика и побара од сите нив и од 

советникот Предраг Станковски да се пренесе на граѓаните дека нивното редовно јавување 

за создавање на оваа депонија, многу ќе помогне. Додаде дека се прави план на дежурства 

со инспекроратот за животна средина во делот на планината Водно и во делот на течението 

на реката Лепенец.  

 

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

го стави Дневниот ред за работа на педесет и седмата седница. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДЖАН нема, е усвоен Дневниот ред за работа на педесет и седмата седница на 
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Советот на Општина Карпош. 

 

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

стави на разгледување Записникот од 56 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот го стави на гласање Записникот од 56 

седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

ВОЗДЖАН нема е усвоен Записникот од 56 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Пред да помине на работа по предложените точки во Дневниот ред, 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 информираше дека Комисијата за прописи ја одржала својата редовна 

седница, разгледани биле сите материјали и му предложи на советот истите да ги 

разгледува.  

 

ТОЧКА 1 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување 

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

Карпош  

 

Претседателот го повика членот на Советот Лиљана Трајаноска  во својство на претседетал 

на Комисијата за финансики прашања и локален економски развој да го извести Советот за 

ставот на комисијата по точките кои ги рагледувала, интегрално. 

 

Лиљана Трајаноска информираше дека Комисијата ја одржала својата 44та седница која 

заседавала по 10 точки и му предложи на советот да ги разгледува.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа укажа дека дел од секторите се занемарени и има 

луѓе кои работат во Општината по 6-7 години, а не се ставени во овој план. Таа замоли ако 

може во некоја наредна прилика да се размислува и да се прошири дополнително планот и 

тие луѓе да бидат вработени.  

 

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

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

Годишниот план за вработување за 2021 година на Општина Карпош и истото го стави на 

гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 8 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

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

Карпош.  

 

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

активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година 
 

Претседателот ги извести советниците дека во текот на претходниот ден се одржала 

Комисијата за јавни дејности, на која помеѓу другото била предложена измена на 

испратената измена на Програмата. Истата им била доставена на е-маил. 

 

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

Претседател на Комисијата за јавни дејности да го извести Советот за работата на 

комисијата по точките кои истата ги разгледувала, како и за предложената измена.  

 

Билјана Костова информираше за работата на Комисијата за јавни дејности. Таа истакна 

дека сите точки биле изгласани освен една за која се гласало со 2 гласа воздржани и еден 

за. Додаде дека на самата седница точката за Програмата претрпела корекции и замоли 

раководителката да објасни за што станува збор.  

 

Претседателот отвори расправа 

 

 

 

Емилија Арсовска, Раководителот на Одделение за образование објасни дека била 

побарана промена на Програмата за 2021 година. Потребата за оваа промена се јавила од 

моменталната состојба во образованието, односно внесување на новата концепција за 

образование во училиштата за прво и за четврто одделение. Промената се прави во неколку 

точки, финансиската рамка ќе остане и од една точка ќе се земат средства и ќе се стават во 

друга. Точката која е додадена е за ИТ поддршка односно формирање на библиотечен фонд 

со ИТ опрема. Најголемиот дел од планираните средства ќе изнесува 900.000.00 денари и 

се земени од други точки за кои констатирале дека поради пандемијата нема да може да се 

реализираат. Во продолжение раководителката  ја образложи и целата програма пред 

советниците.  

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа истакна дека ќе ја поддржи оваа точка, но дека 

според неа останале недообјаснети неколку работи со финасиите. Таа праша дали дел од 

средствата кои ќе се наменат за ИТ опрема можат да се искористат за исплата на 

наставниците или се тоа други средства кои се доспеани во општината.  

 

Емилија  Арсовска одговори дека средствата за дополнителни часови се сосема нешто 

друга, а ова е дел од програмата на општината за работа во образованието, додаде дека 

вработените во финансии веќе работат на плаќањето на наставниците кои држеле 

дополнителни часови во училиштата.  
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За збор се јави Тони Јаревски. Тој се осврна на новиот концепт кој според него е насилно 

наметнат со дигитализацијата на образованието и со истиот нема да се сложи. Тој ги 

спомена и протестите на граѓаните против дигитализацијата и додаде дека нивниот страв е 

дека сето ова на крајот ќе доживее целосен неуспех. Додаде дека нема да оди против 

волјата на жителите на Карпош кои се против дигитализацијата и задржување на стариот 

концепт. Тој истакна дека не е против новитетите но дека требало да се земе во предвид и 

предлогот на ВМРО-ДПМНЕ дигитализацијата да биде како дополнителна алатка во 

образованието, а книгите да останат. Според него таблетот никогаш не може да го замени 

компјутерот, а уште помалку книгата. Додаде дека ова требало многу подобро да се 

обработи и образложи на јавноста со организирани средби со родителите каде ќе се 

слушнат и нивните барања.  

 

За збор се јави Даниела Штерјова. Таа истакна дека нема да се согласи со целосната 

дигитализација која се предвидува со новиот закон за учебници. Додаде дека не е против 

технологија бидејќи истата и сега се применува . Истакна дека не е против делумна 

дигитализација како и до сега, но е против целосна. Таа предложи да се послуша гласот на 

народот и учениците бидејќи според неа ова не е добра одлука. Таа истакна дека ако 

Карпош треба да биде првата општина што ќе ја започне дигитализацијата, а законот не е 

ни донесен се уште, таа ќе биде против. Според неа тука има многу прашалници и е многу 

скептична околу целиот процес.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски. Тој истакна дека сака да даде негов коментар во врска 

со излагањата на претходните двајца советници. Искажа несогласување со исказот на 

советникот Јаревски дека законот бил насилен и имал отпор од родители. Според него сето 

ова е премногу исполитизирано и дека не станува збор толку за децата. Тој објасни дека 

станува збор за дигитални помагала кои ќе им олеснат на учениците во учењето. Додаде 

дека оваа не е насилно, туку дека насилен проект бил компјутер за секое дете.  Запраша 

дали некој се сеќава дали тој проект проработел и каде завршиле тие компјутери кои тогаш 

се набавиле. Според него треба да се даде шанса на министерството за образование за овој 

проект. Додаде дека конкретно на точката не треба да се гледа негативно бидејќи станува 

збор за набавка на таблети кои би се користеле од страна на учениците по принципот на 

библиотека и секој ученик ќе може да побара од училиштето да добие таблет во оној 

момент кога ќе има потреба од истиот.  

 

За реплика се јави Тони Јаревски. Тој даде објаснување на прашањето на Даскаловски за 

комјутерите дека истите се расходувани и дека од овој проект имало ефект. Тој истакна 

дека не се против дигитални алатки во образованието. Проблемот според него е што 

целосна дигитализација ги исклучува и моливот и тетратката  и книгата. Се извини дека 

законот го нарекол насилен и објасни дека тоа го рекол бидејќи се бара воведување на оваа 

реформа по секоја цена . Тој истакна дека бил присутен и на протестите, бидејќи има дете 

кое е 7мо одделение и информираше дека на тој протест немало членови на партии, туку 

загрижени родители со најискрени намери дека чекорот со целосна дигитализација е 

погрешен.  
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За збор се јави Зејнел Куч. Тој побара од советниците да не се тргаат од точката и да не се 

префрлаат на законот за дигитализација и да се држат на тоа што треба.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека со голем дел од оваа точка се согласува 

но со дигитализацијата не може да се согласи и во тој контекст целосно ја поддржува 

советничката Даниела Штерјова. Додаде дека до сега никогаш не му се случило да прочита 

дигитална книга, а е голем љубител на книги , и не верува дека децата ќе можат нешто да 

научат на тој начин. Според него фокусот и интересот на децата пред компјутер нема да 

биде ист. Искажа негодување за една од наредните точки каде се зборува за враќање на 

децата во нормала после ковидот и намалување на дигитализација, а од друга страна се 

планира ваков тип на едукација.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски. Тој истакна дека она што е тенденција на проектот е да 

се упрости наставниот процес. За пример даде дека децата секој ден на училиште одат со 

ранците на грб и се подгрбавени и голем дел имаат проблем со искривување на рбет. Со 

овој начин ќе се запази и на екологијата, нема да се употребува толку хартија, учебници 

кои понатака би се фрлале. Според него дигитализацијата има многу придобивки.  

 

За збор се јави Светлана Пандиловска. Таа се надоврза на дискусијата на Филип 

Даскаловски дека на децата им се искривува рбетот од ранците, проблем кој според неа 

нема да се реши бидејќи децата повторно ќе седат пред комјутери, а ќе се јави и уште еден 

проблем бидејки со дигитализација на децата ќе им се расипе видот.  

 

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

Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Карпош во областа на образованието за 2021 година и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА, 7 гласови ПРОТИВ и 1 

ВОЗДРЖАН е усвоена корегираната Програмата за изменување и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2021 

година 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за организирање на продолжен престој во четврто 

одделение во општинските основни училишта на територијата на Општина Карпош 

за учебната 2021/2022 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Одлуката за организирање на продолжен престој во четврто одделение во општинските 

основни училишта на територијата на Општина Карпош за учебната 2021/2022 година и 

истата ја стави на гласање. 
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Претседателот 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 организирање на продолжен престој во четврто 

одделение во општинските основни училишта на територијата на Општина Карпош за 

учебната 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на образованието „Еколошка Револуција во Општина Карпош“ 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој побара од службите да му биде објаснета предлог–

одлуката.  

 

За збор се јави Емилија Арсовска, Раководител на Одделението за образование. Таа 

објасни дека покрај овој проект Еколошка револуција, биле стигнати и многу други, а тие 

направиле потесен избор. Конкретно за овој проект таа истакна дека се работи за маскота, 

односно екомен за учениците од прво до трето одделение кој ќе прави разни работилници. 

Во проектот ќе бидат вклучени и учениците од четврто до девето одделение. 

Информираше и за поставувањето на прв соларен смарт билборд  кој ќе работи на сончева 

енергија, ќе зборува и ќе пренесува пораки , а ќе биде поставен во дворот на едно од 

основните училишта . Потоа таа ги објасни и останатите активности кои ќе се реализираат, 

а со цел зачувување на животната средина.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој предложи да се дополни нешто во одлуката, односно 

на секое училиште да му се даде зелено знаме и секоја недела или месец да се прогласува 

најчистото училиште и знамето да биде поставено на влезот од истото.  

 

Во дискусијата се приклучи и Зејнел Куч.  

 

За збор се јави Билјана Костова. Таа даде објаснување во врска со проектите од 

образованието. Истакна дека се објавува јавен оглас на кој се пријавуваат различни 

проекти на здруженија и фирми. На огласот од образование стигнале многу проекти од кои 

биде одбрани оние кои се битни и интересни за учениците. Додаде дека биле опфатени 

различни теми од сите проекти кои биле пријавени на јавниот оглас.  

 

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

Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на проектот од областа на 

образованието „Еколошка Револуција во Општина Карпош“ и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 16 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 6 гласови 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на образованието „Еколошка Револуција во Општина Карпош“. 

 

  

 

 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на образованието „Хуманата среќа-Проект за Лична и 

Колективна среќа“ 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

одобрување финансиски средства за реализација на проектот од областа на образованието 

„Хуманата среќа-Проект за Лична и Колективна среќа“ и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 7 гласови 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на образованието „Хуманата среќа-Проект за Лична и Колективна 

среќа“ 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на образованието „Фолкрорна школа-Ајде да научиме да ги 

играме Прекрасните македонски ора и сето тоа бесплатно“ 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Билјана Костова. Таа објасни дека оваа точка не била усвоена на 

Комисијата за јавни дејности со што за истата би требало да се одлучува на седницата.  

 

За збор се јави Тони Јаревски. Тој побара објаснување по оваа точка. Постави прашање 

која е разликата помеѓу овој проект и поддршката која општиината ја дава на неколку 

играорни друштва кои функционираат меѓу училиштата.  

 

За збор се јави Емилија Арсовска. Таа даде објаснување за оваа точка. Истакна дека 

станува збор за културното друштво Цветан Димов кој е долгогодишен соработник на 

Општина Крапош. Додаде дека културното друштво работи во четири основни училшта 

ООУ Брставо, ООУ Јан Амос Коменски, ООУ Лазо Трповски и ООУ Петар Поп Арсов. Со 

овој проект учениците кои ќе сакаат да ги научат македонските ора, истото можат да го 

направат бесплатно. Додаде дека иако часовите ќе се одржуваат само во овие четири 

училишта, на часовите ќе можат да присуствуваат ученици од сите основни училишта на 

територија на Општина Карпош.  
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Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-

Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на проектот од областа на 

образованието „Фолкрорна школа-Ајде да научиме да ги играме Прекрасните македонски 

ора и сето тоа бесплатно“ и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 19 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 2 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на образованието „Фолкрорна школа-Ајде да научиме да ги играме 

Прекрасните македонски ора и сето тоа бесплатно“. 

 

ТОЧКА 7 Предлог-Локален акционен план (ЛАП) за вработување на Ромки за 2021 

година 

 

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

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите да го презентира ставот на 

комисијата по оваа точка од дневниот ред. 

 

Билјана Костова информираше за работата на комисијата. Истакна дека на седницата биле 

присутни 7 членови и се расправало само за една точка на дневен ред. Точката била 

поддржана и таа му предложи на советот истата да ја разгледа и усвои.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

 

 

 

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

акционен план (ЛАП) за вработување на Ромки за 2021 година и истиот го стави на 

гласање. 

 

Претседателот 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 Локален акционен план (ЛАП) за вработување на Ромки за 

2021 година. 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање 

донација од Друштво за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје бр.09-

2334/26 од 09.04.2021 година 

  

Претседателот отвори расправа. 
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За збор се јави Горан Михајлов. Тој даде своја констатација околу оваа точка, односно дека 

по она што тој го видел во одлуката, донацијата во однос на она што претходно било 

усвоено, после денешното советничко одговорено прашање за импликациите што ќе ги 

предизвика донацијата врз државниот, републичкиот буџет и индиректно  врз буџетот на 

Општина Карпош, смета дека истата не е дискутабилна туку дека е целосно спорна од 

повеќе аспекти.  

Според него ваков тип на донација во која донаторот си ги дефинира сумите кои ќе ги 

донира и потоа ќе ги прикаже како донација во министерството или онаму каде ќе биде 

потребно, за него е недозволено. Додаде дека ова е спецификација која може да биде 

милионска , а Општина Карпош ја прифаќа  и ја третира како донација, а потоа  се 

создаваат имликации, а плус и додатни проблеми околу земјиштето и функцијата на оваа 

донација која е во функција на функционирање на самиот стопански објект  и на целата 

околина .  

Даде забелешка и за содржината на одлуката  каде Општина Карпош како примател на 

донацијата во соработка со Град Скопје ќе преземеме активности пред започнување на 

реализацијата, односно да ги дислоцира сите објекти кои физички се наоѓаат на просторот 

предвиден за изградба на зелена зона како што се билборди, урбана зона, паркинг место за 

велосипеди, што би значело дека општината презема одговорност и за Град Скопје. Тој 

истакна дека ќе биде против оваа точка и порача повторно да се разгледа оваа одлука и во 

иднина да се внимава повеќе.  

 

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

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање донација од Друштво 

за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје бр.09-2334/26 од 09.04.2021 година и 

истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 3 ПРОТИВ и 5 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање 

донација од Друштво за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје бр.09-2334/26 од 

09.04.2021 година. 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за прифаќање донација од Друштво за трговија и услуги 

БИС ОИЛ ДОО Скопје 

    

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

на Комисијата за комунални работи и сообраќај да го презентира ставот на Комисијата по 

оваа точка од дневниот ред. 

 

Сашо Лазаровски информираше за работата на Комисијата. Тој истакна дека Комисијата ја 

одржала 31та седница, на дневниот ред се расправало по една точка. Службите 

образложиле за што станува збор и со 4 гласа за, истата била усвоена. Тој му предложи на 

советот да ја разгледа и усвои оваа одлука.  
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Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Светлана Пандиловска. Таа побара објаснување каде поточно се наоѓа оваа 

улица.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој објасни дека се работи за проект на 

улица , водоводна мрежа и фекална канализација на потегот кај касарната Илинден . 

Фирмата која ќе ја прави улицата е фирма која почнува градба на станбен објект на таа 

локација.  

 

 

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

Одлуката за прифаќање донација од Друштво за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје 

и истата ја стави на гласање. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за прифаќање донација од Друштво за трговија и услуги 

БИС ОИЛ ДОО Скопје.      

 

ТОЧКА 10 Предлог-Одлука за прифаќање на донација од Друштво за трговија, 

производство и услуги Краснаја плус ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  

   

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за трговија, производство и 

услуги Краснаја плус ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.  

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за трговија, 

производство и услуги Краснаја плус ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.   

 

ТОЧКА 11 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување 

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

основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

Предлог-Решението за давање согласност на Годишниот план за изменување и 
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дополнување на Годишниот план за вработување за 2021 година на општинското основно 

училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

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

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

 

ТОЧКА 12 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување 

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

основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата и на гласање 

го стави Предлог-Решението за давање согласност на Годишниот план за изменување и 

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

училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот 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 давање согласност на Годишниот план за 

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

општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот предложи за оваа и наредните 9 точки Советот да води заедничка расправа, 

а по актите да се гласа засебно. 

 

Претседателот отвори заедничка расправа. 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште 

„Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје. 
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Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, 

Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Братство“, Општина 

Карпош-Скопје 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште 

„Братство“, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Братство“, Општина 

Карпош-Скопје. 

 

 

 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Вера Циривири 

Трена“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Вера 

Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје 

  

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

ТОЧКА 16 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, 

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 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Владо 

Тасевски“, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот 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 давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, 

Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Војдан 

Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште 

„Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирам дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН 

нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 

2022 година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина 

Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Димо 

Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот 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 давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

 

ТОЧКА 19 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Јан Амос 

Коменски“, Општина Карпош-Скопје 
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Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Јан 

Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

Констатирам дека по извршеното гласање, со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН 

нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 

2022 година на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-

Скопје. 

 

ТОЧКА 20 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Лазо 

Трповски“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

ТОЧКА 21 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Петар 

Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, 

Општина Карпош-Скопје. 
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ТОЧКА 22 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Христијан 

Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот на гласање го стави Предлог-Решението за давање согласност на 

Годишниот план за вработување за 2022 година на општинското основно училиште 

„Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје  

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски 

Карпош“, Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 23 Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ООУ 

„Војдан Чернодрински“ Општина Карпош-Скопје, бр.04-157/1 од 16.04.2021 година 

 

 Претседателот отвори расправа. 

 

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

Предлог-Решението за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување 

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

Општина Карпош-Скопје, бр.04-157/1 од 16.04.2021 година 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоено Решението за давање согласност на Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во 

ООУ „Војдан Чернодрински“ Општина Карпош-Скопје, бр.04-157/1 од 16.04.2021 година 

 

 

 

ТОЧКА 24 Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за 

именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште 

„Братство“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот го повика членот на Советот Филип Даскаловски во својство на 

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

именувања Филип Даскаловски да го извести советот за персоналните решенија, 

интегрално за оваа и наредната точка. 

 

Филип Даскаловски информираше за работата на Комисијата и за гласањето на точките 

кои биле на дневниот ред. И двете точки биле едногласно усвоени со 4 гласа за и му 
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предложи на советот да ги изгласа и усвои.  

Тој исто така информираше дека во континуитет се случува членови да не присуствуваат 

на своите матични комисии.  

 

 Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Горан Михајлов. Истакна дека се пронашол во она што пред малку го кажал 

Филип Даскаловски, за неприсуствување на матичните комисии. Тој побара советот да го 

разреши од таа комисија. Додаде дека кога комисиите биле со физичко присуство,бил 

редовен бидејќи конкретно оваа комисија секогаш се одржувала пред почетокот на 

седницата. Тој предложи некој член од позицијата да го замени во оваа комисија.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова се надоврза на дискусијата на Горан Михајлов и даде 

свое мислење дека онлајн работењето ги поедноставува работите, а не ги усложнува, 

бидејќи каде и да се можат да се вклучат во работата на телото во кое се членови.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски. Тој истакна дека кога станува збор за онлајн присуство 

не треба на никој да му преставува проблем, туку олеснителна оконост за присуство на 

седниците. Отсуството во континуитет на онлајн комисии според него се разбира како 

одбивање на работата која е дадена согласно изборот за именуваниот советник. Додаде 

дека со барањето на  Горан Михајлов да го одстапи местото на друг советник, треба да се 

констатира неговата оставка од Комисијата за верификација и истото да се направи со 

гласање.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова даде предлог за ова да се зборува на некоја од 

наредните комисии и да се донесе одлука што ќе прават понатака.  

 

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата и на гласање 

го стави Предлог-Решението за изменување и дополнување на Решението за именување 

членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Братство“, Општина 

Карпош-Скопје. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоено Предлог-Решението за изменување и дополнување на Решението за 

именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Братство“, 

Општина Карпош-Скопје.  

 

ТОЧКА 25 Предлог-Решение за изменување и дополнување на решението за 

именување членови во управниот одбор на Јавна установа општинска детска 

градинка (ЈУОДГ) „Пролет“ Општина Карпош, Скопје. 

 

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

Предлог-Решението за изменување и дополнување на решението за именување членови во 

управниот одбор на Јавна установа општинска детска градинка (ЈУОДГ) „Пролет“ 

Општина Карпош, Скопје. 

 

Претседателот ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за изменување и дополнување на решението за 

именување членови во управниот одбор на Јавна установа општинска детска градинка 

(ЈУОДГ) „Пролет“ Општина Карпош, Скопје. 

 

 

 

 

По исцрпување на дневниот ред, Претседателот Пеливанова ја затвори педесет и седмата 

седница на Советот на Општина Карпош, на ден 8 јуни 2021 година, во 12.47 часот. 

 

Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

 

 

Број: 09-5017/3                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 15.07.2021 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје          Наташа Пеливанова,  

 




