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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Записник е усвоен од страна на Советот на Општина Карпош на 60та седница 

која е одржана на 30 август 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 осмата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 15ти јули 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 58та 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, Раководител на Одделение за социјална и детска 

заштита Гордана Зафировска, Директорката на ООУ Вера Циривири Трена, Правник од 

ЈУОДГ Мајски Цвет, Стефан Лазаревски-Планер, Тонка Ромева - Планер  

 

 

Пред да отвори  расправа по дневниот ред, Претседателот ги извести советниците дека 

согласно испратеното известување во текот на вчерашниот ден, предлага измени во 

предложениот дневен ред, на начин што истиот го дополни со 5 нови точки: 

 

1. Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош  Град Скопје и општина Чаир, за изработка на проектна 

документација за улица „Ц1“ 
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Град Скопје ја усвоил оваа одлука кон крајот на месец април, но истата е доставена во 

општина Карпош пред 2 дена. Соработката се однесува на изготвување проектна 

документација за изградба на улица„Ц1“ која во еден дел се наоѓа во Општина Карпош, а 

трошокот за изработка на проектот ќе го покрие Град Скопје 

 

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

активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година 
Се предлага изменување на програмата со распределба на средства во рамки на 

предвидениот буџет за програмата. Со прераспределбата предвидената финансиска рамка 

за реализација на манифестацијата Карпошево културно лето од 1.500.000 денари се 

зголемува за 250.000 денари и истата ќе изнесува 1.750.000 денари. 

 

  

3. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување 

на Александар Симоноски 

 

Со оваа одлука се предлага доделување на 200.000 денари за лекување на вработен во 

општинската администрација на Општина Карпош. 

 

4. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за измена и 

дополнување на Годишниот план за вработување за 2021 година на јавната 

установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-

Скопје 
Градинката Орце Николов во текот на вчерашниот ден достави барање за согласност на 

измени во годишниот план за вработување за 2021 година со појаснување дека измената на 

планот и измената на систематизацијата се во тесна поврзаност. 

 

5. Предлог-Локален план за изменување и дополнување на Локален акционен 

план (ЛАП) за вработување на Ромки за 2021 година 
 

Советот на Општина Карпош na 57 седница усвои локален акционен план за вработување 

на Ромки за 2021 година со кој беа предвидени 100.000 денари од Буџетот на Општина 

Карпош. Во меѓувреме општината аплицира во Министерство за локална самоуправа, од 

каде стигна позитивен одговор во насока на тоа дека Владата на РСМ одобрува 126.000 

денари за реализација на акциониот план. Тоа е причината за предложената измена во 

актот. 

 

Пред Претседателот да го стави на гласање дневниот ред, Советникот Предраг Станковски 

најави дека сака да постави советнички прашања. 

 

Советникот Предраг Станковски истакна дека сите прашања се од граѓани  доставени до 

него. 
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Првото прашање на Предраг Станковски беше за реконструкцијата на фудбалското 

игралиште на песок кое се наоѓа кај адреналинскиот парк. Истакна дека иако одамна било 

кажано дека ќе бидат пуштени во употреба, до ден денеска тоа не е реализирано и 

игралиштата се целосно нефункционални. Тој побара одговор кога игралиштата наменети 

за одбојка и фудбал граѓаните на Карпош ќе можат да ги користат.  

 

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

на игралиштта ќе има летово и одбојкарските и фудбалските игралишта ќе бидат 

бесплатни. Граѓаните кои ќе сакаат да ги користат ќе треба да се јават во Одделението за 

спорт или да ги контактираат по електронска пошта за да си закажат термин.  

 

Второто прашање на Предраг Станковски беше за проблемот кои го имаат земјоделците со 

дотокот на вода. Додаде дека ова го поставил и на минатата седница кога му било кажано 

дека општината секогаш помагала на земјоделците, но до ден денеска не било преземено 

ништо за да се реши овој проблем. Тој побара одговор кога ќе се реши овој проблем и кога 

ќе почне активноста околу обезбедување доток на вода. Тој апелираше уште еднаш да се 

помогне на земјоделците.  

 

На прашањето одговори Градоначалникот Стефан Богоев. Тој не се согласи со Предраг 

Станковски и истакна дека е почнато да се работи на решавање на овој проблем и дека 

општината помага на земјоделците. Тој се обрати до советникот Станковски при што го 

информираше дека деновиве ќе има и повеќе информации за решавањето на овој проблем 

и додаде дека за краток период земјоделците ќе имаат доток на вода.  

 

Третото прашање на Советникот Предраг Станковски беше во врска со барање број. 50-

4227 кое одамна е поднесено во Општината од страна на група граѓани од населеното 

место Бардовци за проширување на водоводна мрежа. Тој побара одговор кога Општината 

ќе започне со реализација на овој проект кој е во интерес на жителите на Бардовци.  

 

Градоначалникот Стефан Богоев ги задолжи службите да подготват одговор за кој 

советникот ќе биде информиран наредната седница или во меѓувреме писмено ќе му биде 

одговорено.  

 

Четвртото советничко прашање на Предраг Станковски беше повторно во врска со барање 

од жители од улица 2, населено место Бардовци, доставено во Општината под  број 5205/1 

каде посочуваат да се реши проблемот со улицата која е неасфалтирана и е нарушена 

безбедноста. Советникот истакна дека споменатата улица треба да добие целосно нов 

асфалт или да се постават павер елементи. Тој го спомена и барањето од жители на улица 6 

од населеното место Бардовци бр. 50-8627 доставено во 2018 година и до ден денеска 

немаат одговор дали ќе им се излезе во пресрет за решавање на овој проблем.  Советникот 

бил известен од граѓаните дека стручни служби од општината биле на терен и 

констатирале дека улицата ги има сите услови да бидат поставени павер елементи но до 

ден денеска се уште нема никаква активност.  

 

На ова прашање одговори Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека е запознат со 

овој проблем на жителите на Бардовци. Додаде дека општината им одговорила на 
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граѓаните, а барање било испратено и до Град Скопје бидејки таа улица е под ингеренција 

на Град Скопје. Тој предложи да се направи Заклучок како став на советот да се побара од 

Градот што побрзо да се преземе нешто за асфалтирање  на оваа улица.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова информираше дека со службите ќе се подготви 

Заклучок кој ќе биде испратен до Град Скопје. 

 

Збор побара советникот Предраг Станковски. Тој истакна дека граѓаните имаат доставено 

и барање за ул. 10 и до Град Скопе и до ЈП Улици и Патишта. Од ЈП Улици и Патишта 

имале одговор потпишан од директорот дека улицата е под надлежност на Општина 

Карпош. Советникот истакна дека може да го достави барањето до Градоначалникот во 

псимена форма.  

 

Градоначалникот Стефан Богоев информираше дека постои регистар кој дефинира која 

сообраќајница е општинска, а која е на Градот. Додаде дека не може директорот да 

толкува, бидејќи во регистарот прецизно пишува која улица е надлежност на општина 

Карпош, а која е на Градот.  

 

Следното прашање на советникот Прдраг Станковски беше зошто спортските терени во 

ООУ Аврам Писевски се во лоша состојба и истите се користат како паркинг и дали во 

блиска иднина ќе се преземе нешто со овој проблем. 

 

Градоначалникот Стефан Богоев одговори на ова прашање. Тој истакна дека и претходната 

власт не го средила овој проблем, додаде дека приоритет било игралиштето кое се наоѓа на 

сред село, исто како и 12 или 13 споредни улички кои се веќе направени и дека не е 

возможно да се постигне се и секаде. Информираше дека ќе гледа да се стави во планот за 

следна година, бидејќи за сега нема план за реконструкција на тие трени. Кога станува збор 

за паркираните автомобили на игралиштата, Градоначалникот истакна дека и до него 

стигнала таа информација, ја прифаќа забелешката и ќе се преземат мерки за овој проблем.  

 

Следното прашање на советникот Предраг Станковски беше до каде е изградбата за нов 

локален пат кој ќе ги поврзува населбата Бардовци со магистралниот пат кој води до 

индустриската зона Визбегово.  

 

Градоначалникот Стефан Богоев информираше дека на ова прашање одговор дал и 

претходно дека тоа е пат кој спојува две соседни општини и е под ингеренција на Град 

Скопје.  

 

Предраг Станковски истакна дека овој пат бил во планот на Градоначалникот во 

предизборната кампања.  

 

Градоначалникот објасни дека тој не зборел за партиско политичка програма, туку за онаа 

план програма по која работи општината, а се гласа од советниците.  
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Последното прашање на советникот Предраг Станковски беше за големата вознемиреност 

од страна на  граѓаните на Бардовци. Тој на почетокот цитираше информација од Општина 

Карпош за плански развој на локалната самоуправа и дека прифатниот центар не е план да 

биде во Бардовци ниту на било кој друг дел од Карпош. Додаде дека на социјалните мрежи 

имало информации дека на катастарска површина во село Бардовци веќе се отпочнати 

градежни работи за прифатен центар за странци, односно камп за мигранти. Тој постави 

прашање дали Општината е запознаена со ова, дали има одобрение за градба и дали се 

уште стои на ставот дека Карпош нема да е прифатен центар за странци.  

 

На ова излагање на советникот се надоврза Градоначалникот Стефан Богоев кој истакна 

дека овие информации не се точни и дека ова е класична лажна вест. Додаде дека вакви 

лажни информации може да шират граѓаните, но советниците треба да ја знаат разликата 

од центар за странци до камп за мигранти. Центар за странци е место каде што седат 

странци кои се дел на соработка на одредена истрага или процедура која ја водат органите 

на државната безбедност. Во овој момент во постојниот центар за странци има двајца, а во 

просек има помеѓу тројца и петорица. Станува збор за луѓе кои имаат информации од 

домашни, меѓународни истраги и слично. Градоначалникот додаде дека  Камп за бегалци 

како што е пунктот Табановце нема никаква допирна точка со центар за странци.  

 

Советникот Горан Михајлов се јави за советнички прашања.  

 

Првото негово прашање беше за осветлувањето на улица Вич во Карпош 4. Неколку дена 

нема улично осветлување.  

 

Градоначалникот Стефан Богоев му се заблагодари на советникот за информацијата и 

истакна дека веднаш ќе реагира.  

 

Горан Михајлов постави уште две прашања, првото беше дали може да добијат 

информација или симплифициран извештај за приходите кои општината ги имала во овој 

мандат и расходната страна на што биле потрошени овие средства.  

 

Второто прашање беше за регистар на дрвјата во Општина Карпош. Побара информација 

врз основа на регистарот колку повеќегодишни дрвја се засадени истото да биде 

специфицирано по месни одбори и колку во тие месни заедници се исечени.  

 

Градоначалникот Стефан Богоев одговори на прашањата. За расходите и приходите 

истакна дека ги има и во буџет и во завршните сметки кои се носат на совет, со што 

советниците имаат увид.  

 

Во однос на дрвјата, Градоначалникот истакна дека во моментов Град Скопје заедно со 

општините прави регистар, истакна дека ќе провери кој го правел во минатото и дали може 

да се добие податок. Додаде дека може да се извади податок од Секторот за екологија при 

Општина Карпош колку дрвја се засадени и да се проба од ЈП Паркови и Зеленило колку 

тие саделе и колку барања за сечење на дрвја се одобрени од нив. Градоначалникот го 

задолжи секторот да ги добие информациите од ЈП Паркови и зеленило.  
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За советничко прашање се јави и Тони Јаревски. Тој се надоврза на претходната дискусија, 

истакна дека она што загрижува е дека нема координација меѓу надлежните на типот и 

динамиката за пошумување и зазеленување на површните бидејќи на самата одлука за 

садење на дрвја треба да биде резултат на соодветен план или стратегија.  

Потоа се надоврза и на дискусијата на советникот Предраг Станковски за мигрантите тема 

која предизвикува големи внимание кај граѓаните и дека загриженоста е голема, особено 

имајќи предвид дека неколку илјади граѓани се потпишаа за референдум против било каква 

форма на камп, центар што се однесува на мигранти на територија на Карпош. Тој праша 

за статусот на иницијативата, бидејки поминале неколку години, а со објаснувањето за 

истото ќе се решат дилемите на граѓаните.  

 

Одговор даде Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека во исти конотации се 

ставаат мигранти и странци. Тој даде пример ако оди некој Македонец во Љубљана дали е 

мигрант или странец. Што дефинира дали се таму странци или мигранти.  

 

Се надоврза Тони Јаревски. Тој истакна дека она што него го интересирало е статусот на 

иницијативата со потписите на карпошани кои биле депонирани согласно со 

иницијативата. 

 

Градоначалникот одговори дека е повеќе од јасно она што го барале граѓаните да нема 

камп за мигранти, е исполнето и прифатено и никогаш не ни било план  да го има. Тој 

уште еднаш даде пример што значи центар за странци и дека тоа не е никако поврзано со 

камп за мигранти. Додаде дека никој не крие што се гради во Бардовци. На местото стои и 

табла со изведувач со пари од ЕУ и на неа пишува што точно се гради.  

 

За збор се јави и советничката Добрила Андоновска која побара од дневниот ред да биде 

симната точката со реден број 4, Предлог-Одлука за утврдување Нацрт Детален 

урбанистички план за градска четврт Градска Четврт З 04, Блок 5, Општина Карпош – 

Скопје, поради пропуст од страна на планерот, како што истакна таа проектантите 

веројатно изумиле да одат на лице место и да констатираат постоење на изградени 

државни објекти односно објекти изградени со пари на граѓаните на Македонија.  

 

 

 

 

Додаде дека со ваквиот ДУП се бришат како постоечки објекти дел од терасата со базен, 

кафе бар и четири тениски терени нешто што е неприфатливо бидејќи сите постоечки 

објекти кои се изградени со градежно техничка документација или легализирани мора да 

се вклопат во идната урбанистичко планска документација.  

 

Добрила Андоновска продолжи со образложението, истакна дека базенот и неговата тераса 

се сопственост на РМ со имотен лист и се дадени во трајно користење на спортскиот 

центар Борис Трајковски додека четирите тениски терени се сопственост на спортскиот 

центар Борис Трајковски со имотен лист.  
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Андоновска додаде дека агенцијата за млади и спорт  платила само за тениски терени 

55.000.000 денари (околу 900.00 евра), а центарот дополнително платил 3.500.000 за 

комуналии (околу 57.000 евра). Таа напомена дека во стариот ДУП не се бришат постоечки 

државни објекти (терасата на базенот и четири тениски терени).  

Таа предложи улицата поради која се бришат државни објекти со имотен лист, планерот да 

ја помести до ивицата на објектите пред да се продолжи постапката за јавна расправа.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев кој истакна дека предложениот ДУП  е 

прва од ваква постапка односно прв по новиот закон за урбанистичко планирање. Со 

новиот закон, деталниот план два пати оди на совет, еднаш во нацрт везрија, а потоа на 

финално одобрување. Пред нацрт верзијата да дојде пред советниците за гласање, 

деталниот план ги има добиено сите согласности од сите институции кои се грижат за 

имотот на државата и истиот се работи заедно со регулацискиот план и со генералниот. 

Додаде дека ако генералниот план и регулацискиот план утврдите сообраќајница тие се 

акти од повисок ранг, односно нешто налик уставот, а дупот е налик законот и невозможно 

е општината, секторот за урбанизам или било која планерска куќа што го работи планот да 

не ја стави таа улица бидејќи истата произлегува од план кој што е од повисок ранг и кој го 

донел советот на Град Скопје. Додаде дека по усвојување на нацрт планот, ќе следи и јавна 

анкета која ќе биде минимум 30 дена и за граѓани и за институции каде ќе  можат да 

реагираат и државните институции и граѓаните. Градоначалникот информираше и дека ова 

е првиот ДУП кој е разгледуван на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на 

Општина Карпош. Додаде дека има уште долг пат за одење до носење на овој ДУП и не ја 

гледа причината овој нацрт план да биде симнат од дневен ред.  

 

За збор се јави советничката Добрила Андоновска која се заблагодари на одговорт на 

Градоначалникот и даде свое мислење околу партиципативното тело, односно дека 

советниците треба да го добијат Записникот како би знаеле за што станало збор.  

 

Претседателот го стави на гласање барањето на советничката Добрила Андоновска, 

точката со број 4-Предлог-Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за 

градска четврт Градска Четврт З 04, Блок 5, Општина Карпош – Скопје да биде тргната од 

дневниот ред.  

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 8 гласови ЗА, 12 гласови ПРОТИВ и 1 

ВОЗДРЖАН не е усвоено барањето на советничката Добрила Андоновска за симнување на  

Предлог-Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за градска четврт 

Градска Четврт З 04, Блок 5,  од дневниот ред.  

 

Претседателот отвори расправа по изменетиот и дополнет предложен Дневен ред за работа 

на 58 (педесет и осмата) седница на Советот на Општина Карпош. 

  

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

го стави изменетиот и дополнет Предлог-Дневен ред за работа на педесет и осмата 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоен изменетиот и дополнет Дневен ред за работа на педесет и 

осмата седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

разгледување го стави Записникот од 57 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот отвори расправа по Записникот од 57 седница на Советот на Општина 

Карпош. 

 

Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот го стави на гласање Записникот од 57 

седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоен Записникот од 57 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Пред да се 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 извести за работата на Комисијата за прописи и му предложи на советот 

да ги разгледа и усвои точките.  

 

 ТОЧКА 1 Предлог-План програми за изменување и дополнување на План-

програмите за развој на Општина Карпош за 2021 и 2022 година 

 

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 извести за работата на комисијата и му предложи на советот да ги 

арзгеда и усвои точките.  

 

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

на Комисијата за комунални работи и сообраќај  да го извести Советот за ставот на 

комисијата по точките кои ги рагледувала, интегрално. 

 

Сашо Лазаровски информираше за работата на комисијата, и му предложи на советот да ги 

разгледа и усвои точките.  

 

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

програми за изменување и дополнување на План-програмите за развој на Општина Карпош 

за 2021 и 2022 година и истиот го стави на гласање. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ е усвоен План програми за изменување и дополнување на План-програмите 

за развој на Општина Карпош за 2021 и 2022 година 

 

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

урбанистичко планирање на 2021 година 

 

Претседателот 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 истата ги разгледувала, интегрално. 

 

Филип Даскаловски извести за работата на комисијата и му предложи на советот да ги 

разгледа и усвои точките. 

 

Претседателот отвори расправа 

 

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

за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на 2021 година и 

истата ја стави на гласање. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоена Програмата за изменување и дополнување на Програмата 

за урбанистичко планирање на 2021 година 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на 

Деталниот урбанистички план за Градска четврт ЦС 15-Криви Дол, Блок 1 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

 

 

За збор се јави Горан Михајлов.  Тој истакна дека се јавил за збор и на претходната точка 

со прашање дали станува вообичаено право колегите кои се претседатели на комисиите да 

им сугерираат на останатите колеги, (доколку не постоело како пракса до сега може да се 

воведе) и да се испраќаат политички пораки при излагање од комисиите каде што се 

претседатели.  

 

Горан Михајлов постави прашање, од што е мотивиран планот односно измената на 

истиот. 

 

Следното негово прашање беше до Секторот за урбанизам, зошто при измените повторно 

се заборавени плановите и не се донесени во програмата или се апансас упаднати како 
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идеја да се реализираат при крајот на мандатот и да мора да се внесат во програмата за 

урбанизам.  

 

На прашањето на советникот Горан Михајлов одговор даде Гордана Силјаноска, вработена 

во Секторот за урбанизам. Таа истакна дека во однос на дополнување на програмата за 

урбанистичко планирање за 2021 година, дека истата сењ дополнува со точки од веќе 

одобрени иницијативи и отпочнати постапки. По тој основ се надополнува со три 

урбанистичко плански документации или детални планови и третата е урбанистичко 

планска документација за која е одобрена иницијатива согласно новата законска 

регулатива овој тип на документи ќе се усвојуваат на совет кој советниците ќе го имаат на 

увид пред усвојување.  

 

Гордана Силјаноска го повика планерот Стефан Лазаревски да објасни за деталниот 

урбанистички план.  

 

Стефан Лазаревски информираше дека се работи за измена и дополна на детален 

урбанистички план за градска четврт ЦС 15 - Криви Дол, Блок 1 и врз основа на одобрена 

иницијатива од 2018 година изработена е планска програма соодветно на тоа и оваа измена 

и дополна на дупот каде главна цел на измената била да се направи поделба на дефинирана 

градежна парцела на две парцели од која едната би ја задржала првата намена Г4, а втората 

би добила нова намена Б5 хотелски комплекс. Додаде дека ова е направено согласно со 

важечкиот генерален урбанистички план за што е добиена согласност од Град Скопје во 

2019 година. За планот е добиена солгасност и од министерството во 2020 година. Тоа е 

единствената зимена направена во блок 1 во овој дуп.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски.  Тој се осврна на исказот на Горан Михајлов и на 

прашањата кои ги поставил и додаде дека не треба да се има дилеми кога станува збор за 

оваа точка. Тој додаде дека се пронашол во излагањето на колегата Горан Михајлов, 

истакна дека не бил добро разбран и дека доколку било кој се нашол повреден во 

ситуацијата тој се извини и додаде дека секогаш ќе реагира кога ке забележи дека одредени 

колеги се обидуваат да манипулираат со податоците.  

 

За збор се јави Александар Анѓушев. Тој имаше прашање до планерот Стефан Лазаревски 

дали на предложениот план е земена регулациската линија 25 метри, односно дали овој 

план во себе содржи дел и е третиран како линиски центар.  

 

Стефан Лазаревски одговори на прашањето. Истакна дека во овој план не е третиран 

линискиот центар.  

 

Прашање до планерот постави и советникот Горан Михајлов дали се менува висината на 

парцелата на постоечкиот објект што беше зацртан и квадратурата која ќе се добие.  

 

Стефан Лазаревски одговори дека на одржана јавна презентација и јавна анкета било 

побарано да се зголеми висината на градбата за поткровје на двете градби за што 



  
ОПШТИНА КАРПОШ 

  
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

                       ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902 

www.karpos.gov.mk 

 

Комисијата се произнела дека делумно ќе го прифати тоа барање, за изградба на поткровје 

не било прифатено бидејки тенденција на општината била да нема поткровје, туку се 

дозволила изградба на уште еден кат, односно наместо приземје и три ката, сега ќе има 

приземје и четири ката. Додаде дека е планирано и зеленило на овој потег како и паркинг 

простор.  

 

За збор се јави Тони Јаревски. Тој истакна дека секогаш кога има дуп добро е да се почне 

со тоа кој го финансира истиот, се заблагодари на планерот за деталното објаснување. 

Додаде дека ако се прави план за градска четврт, а во суштина станува збор само за една 

маркичка која се дели на две и наменски во четврт која е опкружена со индустриски и 

полуиндустриски објекти и стоваришта , таа локација не е адекватно место за хотел. 

Доколку се направеше измена за градската четврт каде што сите објекти во околината ќе 

беа за туризам и спорт рекреација, промоција и слично ќе имало многу повеќе логика.  

 

Додаде дека нема да биде убава сликата таму каде што Карпош би добил убав и модерен 

хотел да поминуваат камиони, багери и слично. Истакна дека овие работи прават забуни и 

дека нема логика на тоа место да биде изграден хотел.  

 

За реплика се јави Филип Даскаловски. Тој се обрати до советникот Тони Јаревски кој 

имаше претходно излагање и истакна дека планерите се тие кои најдобро знаат дали е 

добро таму да има хотел или не, додаде дека во близина се наоѓа и хотелот Александар 

Палас каде исто така има автосалони,салони за гуми и слично.  

 

Збор зема Тони Јаревски, истакна дека се сложува со она што го изнел Даскаловски и даде 

предлог целиот дел да биде дефиниран како област за туризам и во тој случај ќе имаат 

концензус по тоа прашање.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Истакна дека според него проблемите во 

урбанизмот настануваат кога они пробуваат да бидат постручни од стручните. Додаде дека 

они носат одлуки, а советот ги усвојува.  

Истакна дека е нелогично за ова да не размислува човекот кој инвестира и гради, туку 

советот и советниците. Според него, на овој начин се навлегува во нешто што нема логика. 

Додаде дека проблемките во урбанизмот години наназад настануваат највеќе поради 

политичари и политички партии од луѓе кои наместо да го следат законскиот дел, тие 

навлегуваат во делот како нив им се допаѓа и слично.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој се надоврза на дискусијата на претходните советници 

и Градоначалникот и истакна дека секогаш овие прашања ги решаават архитектите, 

градежниците и стручните лица, а сите прашања поминувале и низ институциите. Додаде 

дека ако треба да се тргне по желбата на сопствениците да извадат најголема корист од 

парцелите што ги поседуваат ќе бидат отворени прашања за нивните желби и тогаш нема 

да се оди во вистинскиот правец.  
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Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-

Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички 

план за Градска четврт ЦС 15-Криви Дол, Блок 1 и истиот го стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 8 

ВОЗДРЖАНИ е усвоен Детален урбанистички план за изменување и дополнување на 

Деталниот урбанистички план за Градска четврт ЦС 15-Криви Дол, Блок 1 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за 

градска четврт Градска Четврт З 04, Блок 5, Општина Карпош - Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа постави прашање до планерот. Дали со носење на 

дупот приватникот кој ќе гради ќе потроши помалку пари за изведба на градење на 

подземни гаражи и ќе добие надземни гаражи на државно земјиште. 

Постави уште едно прашање, каква е катноста по стариот план и дали сега има 

зголемување на катноста на планираните објекти.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Истакна дека е интересно она што го 

загатнала советничката Андоновска. Во дуп за градска четврт з 06 (Тафталиџе) донесен од 

претходното раководстсво од советот во кој и Андоновска била член повеќе градежни 

парцели за станбени згради се изгласани со паркирање на јавен паркинг. Даде два примери 

односно зградата Настел во Тафталиџе 1, и зградата која се наоѓа кај ООУ Јан Амос 

Коменски на улицата Варшавска кои сериозно парично им олеснувале на инвеститорите, а 

на трошок на граѓаните  од буџетот на Општина Карпош.  

 

Објаснување за планот даде планерот Тонка Ромева. Таа одговори на прашањето на 

советничката Андоновска. За тениските игралишта истакна дека не се потврдуваат во овој 

опфат бидејки тука е планирано со план од повисоко ниво (регулациски план) за оваа 

четврт да има сообраќајница за која имаат добиено позитивно мислење од Град Скопје. 

Катностите се исти од претходниот план и нема зголемување.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Истакна дека Градоначалникот дал два добри примери кои 

биле многу експлоатирани во последните четири години и очекувано било дека такви 

примери повеќе нема да има. Додаде дека сега се создава дилема и за она што го изнесе 

советничката Андоновска, дека општината со рушење на терасата на базенот и на 

тениските терени во кои се употребени буџетски средства, посериозно го оштетуваат 

буџетот.  

Постави прашање дали овој план е дел од планот кој бил на уставен суд бутнат поради 

технички недостаток и за кој се зборело дека со негово буткање граѓаните ќе бидфат 

спасени од дивеење во урбанизацијата. Праша дали со зимената ќе се добијат повеќе 

зелени површини, повеќе рекреативни цетнтри во овој дел, дали за граѓаните ова ќе биде 
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многу подобар план. Побара од планерот да објасни која е разликата од претходниот до 

овој план и која е придобивката на граѓаните.  

 

На прашањата на советникот Михајлов одговори планерот Тонка Ромева.  Таа уште еднаш 

укажа дека со овој план нема можност да се вклупат тениските игралишта ниту да се 

потврдат бидејќи таму треба да има сообраќајница која е усвоена со регулациски план.  

Додаде дека намените се потврдуваат од претходниот план. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој истакна дека терасата на базенот нема 

да се уништи, а сообраќајницата која треба да се гради го зафаќа делот кај кафе барот и 

тениските терени.  

 

За збор се јави Тони Јаревски. Тој побара од планерот да ги каже стандардите, како се 

дефинира бројот на бензиски станици, ја спомена и дискусијата која се водела на 

комисијата за урбанизам дека станало збор за нелегален постоечки објект во делот на овој 

дуп кој не треба да постои и дека истиот треба да биде отстранет. Праша дали оваа 

дискусија е доволна за инспекциските служби да преземат нешто околу ова.  

 

 

 

 

Тонка Ромева одговори на прашањето. Истакна дека нема стандарди за изградба на 

бензиска станица. Информираше дека дупот не е паднат поради бензиската туку поради 

грешка во постапката. Додаде дека по сите услови бензиската тука мора да постои и е 

поставена вз основа на тоа што некогаш била планирана.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев.  Истакна дека за оваа дискусија бил 

информиран од Претседателот на комисијата за урбанизам, Филип Даскаловски. Веднаш и 

било кажано на инспекторката која ќе оди на лице место да постапи, ќе донесе решение и 

ако има потреба на наредна седница советниците ќе добијат повратна информација.  

 

За збор се јави Александар Анѓушев. Тој постави прашање колкава е сумата по која е 

продадена парцелата и дали со поништување на дуп З04  можеле тие средства да бидат 

вратени и која би била импликацијата доколку не се изгласа овој дуп. 

 

Одговор даде Градоначалникот Стефан Богоев. Истакна дека парцелата е продадена за 148 

милиони денари или два ипол милиони евра. Истата била продадена на јавно наддавање, 

потвредо од државното правобранителство и договорот е се уште на сила и за истиот да 

остане на сила мора да се донесе идентична парцела и доколку се намали или зголеми 

парцелата тогас општината ќе влезе во проблем бидејќи ги променила условите. Поентата 

е да остане идентична како што била продадена.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека му е драго што плановите се носат во две 

фази. Додаде дека во псоедните 5-6 години била укината фазата нацрт и сега повторно се 

носи во две фази што според него е многу добро. 

Сакал да постави прашање до планерката дали бидејки планот се бутнат можат да се 
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избришат сите маркици бидејки се непостоечки, но за ова добил одговор од 

градоначалникот. Констатираше дека сепак ќе имало можност доколку граѓаните сакале 

таму да има зеленило дупот да се смени.  

 

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

Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за градска четврт Градска 

Четврт З 04, Блок 5, Општина Карпош - Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 8  ПРОТИВ и 1 

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за 

градска четврт Градска Четврт З 04, Блок 5, Општина Карпош - Скопје. 

  

ТОЧКА 5 Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање 

донација од Друштво за трговија и услуги БИС ОИЛ ДОО Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи 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 БИС ОИЛ ДОО Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

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

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

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

 

ТОЧКА 6 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Град Скопје, за изградба на улици С5- ул.„1688“ и дел од С2 

ул.„Втора Македонска Бригада“ – Општина Карпош  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје, за 

изградба на улици С5- ул.„1688“ и дел од С2 ул.„Втора Македонска Бригада“ – Општина 

Карпош и истата ја стави на гласање. 

 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Град Скопје, за изградба на улици С5- ул.„1688“ и дел од С2 ул.„Втора 

Македонска Бригада“ – Општина Карпош  
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ТОЧКА 7 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош  Град Скопје и општина Чаир, за изработка на проектна 

документација за улица „Ц1“ 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош  Град Скопје и 

општина Чаир, за изработка на проектна документација за улица „Ц1“ и истата ја стави на 

гласање. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош  Град Скопје и општина Чаир, за изработка на проектна документација 

за улица „Ц1“ 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Одлука за утврдување начин на применување на минимален 

процент на зеленило во градежните парцели во деталните урбанистички планови 

донесени по јануари 2018 година  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Тони Јаревски. На самиот почеток тој ја поздрави намерата на 

Раководителот на Сектор урбанизам Зорица Китанова по однос на тоа која била целта на 

носењето на оваа одлука. Тој ја спомена дискусијата која се водела на Комисијата за 

урбанизам дека ова важи само за плановите кои се донеле после Јануари 2018 година. 

Доколку законодавецот има интенција да се зголемува зеленилото, тој даде предлог од 

одлуката и од текстот и од насловот да се избрише донесени по Јануари 2018 година.  

 

Збор зема Претседателот Наташа Пеливанова. Таа истакна дека не е сигурна дали со 

одлука од советот на Карпош може да се поставуваат правила за нешто што во законот е 

дефинирано во 2018 година, а сега советот да го менува.  

Таа му предложи на советникот Тони Јаревски д аго стави неговиот предлог на гласање.  

 

За збор се јави Александар Анѓушев. Тој истакна дека одлуката треба да биде усвоена, а 

како дополна на истата во некоја наредна седница откако стручните служби ќе го 

разгледаат законот што се дозволува да бидат вметнати и тие работи каде што на веќе 

изградени објекти се обвзруваат да се постави зелена површина согласно процентите што 

се во правилникот.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова се согласи со предлогот на Александар Анѓушев и 

додаде да не се брза и да се направи консултација дали може или не може и да се добие 

чиста правна позиција.  

 

За реплика се јави Тони Јаревски. Тој се надоврза на излагањето на Александар Анѓушев и 

истакна дека не ги земал во предвид сите аспекти. Додаде дека ако се прифати предлогот 
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на Александар тоа би имало многу поголеми импликации од она што тој го побарал. 

Истакна дека законот сега не препознава пред и потоа, интенцијата на законодавецот е да 

има 20% зеленило.  

 

Се разви дискусија во која учествуваа Претседателот Наташа Пеливанова, советникот 

Тони Јаревски и советникот Александар Анѓушев.  

 

За збор се јави Зејлен Куч. Тој се надоврза на претходната дискусија и истакна дека 

одлуките на совет не можат да имаат поголема сила од законот.  

 

За збор се јави Филип Даскаловски. Тој се согласи со излагањето на Зејнел Куч. Тој 

истакна дека оваа дискусија се водела и на Комисијата за урбанизам и од она што тој го 

констатирал е дека претставниците од Секторот за урбанизам кога биле прашани за ова 

одговориле дека пред 2018 година Законот бил каде што не дозволувал да се дефинира сега 

процентот на зеленило како што сега се бара тоа. За плановите по 2018 се Законот 

дозволува да се утврди начин на применување на минимален процент на зеленило во 

градежните парцели. Според него и ова е добро, што можат да влезат плановите од 2018.  

 

 

 

Збор зема Зорица Китанова, Раководител на Секторот за урбанизам. Таа објасни дека 

намерата на одлуката била да се надминат недостатоците во регулативата бидејќи лесно е 

да се донесе Закон но за како да се применува истиот треба да се донеат правилници, а во 

моментот правилник нема. Додаде дека се потрудиле со министерството за животна 

средина точно да ги дадат кефициентите. Истакна дека во законот никој не објаснил кое 

зеленило колку вреди, туку бил запазен само процентот 20%. Информираше дека Секторот 

за урбанизам направил со оваа одлука да се утврди вредноста.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој се согласи дека интенцијата со оваа одлука е најдобра 

и дека ова што го направиле во Секторот урбанизам е одлична работа. Според него 

дилемата е за тоа дека по негова претпоставка во планови кај што не е дефиниран 

процентот на тие може да се  примени законот 20%. 

 

Се разви дискусија во која учествуваа Горан Михајлов, Филип Даскаловски и Зејнел Куч. 

 

Збор зема Зорица Китанова. Таа објасни дека одлуката е само за вреднување на зеленилото 

согласно законот за урбано зеленило кој е објавен во 2018 година. Таа побара оваа одлука 

да се усвои таква каква што е, аз се останато ќе се прави понатака, додаде дека советниците 

можат да дадат предлози и нивно мислење. 

 

За збор се јави Филип Даскаловски кој објасни дека со оваа одлука се вреднуваат тие 15% 

или 20% зелениило. И тој повика одлуката да биде донесена вака, а дополнително да се 

достават предлози и мислења до Раководителот Зорица Китанова.  
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За збор с ејави Тони Јаревски. Тој постави прашање до Зорица Китанова, колку од 

актуелните постоечки планови се со 20%, а колку со 5% или 10% и колку не се 

дефинирани?  

 

Зрица Китанова одговори на прашањето, истакна дека не може да прецизна информација, 

додаде дека од 2018 година се донеле еден или два планови, без утврдено зеленило е само 

еден, околу 85% се со утврдено зеленило, најчесто се со 10%, а ретко има со 20%.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова го стави на гласање Предлогот на Тони Јаревски од 

текстот на Предлог-одлуката да се избрише делот (од Јануари 2018 година)  

 

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

ВОЗДРЖАНИ не е усвоен предлогот на советникот Тони Јаревски од Предлог-одлуката да 

се избрише делот (од Јануари 2018 година) 

 

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

Одлуката за утврдување начин на применување на минимален процент на зеленило во 

градежните парцели во деталните урбанистички планови донесени по јануари 2018 година 

и истата ја стави на гласање. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за утврдување начин на применување на минимален 

процент на зеленило во градежните парцели во деталните урбанистички планови донесени 

по јануари 2018 година 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Одлука за усвојување Урбанистичка ревизија на Општина 

Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2) 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

усвојување Урбанистичка ревизија на Општина Карпош во рамки на Вториот проект за 

подобрување на општинските услуги (MSIP2) и истата ја стави на гласање. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за усвојување Урбанистичка ревизија на Општина 

Карпош во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2).      

 

 

 

ТОЧКА 10 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година 

   

Претседателот го повика членот на Советот Емилија Ризеска Спасова во својство на 

претседател на Комисијата за култура да го извести Советот за работата на комисијата по 

точките, интегрално. 
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Емилија Ризеска Спасова информираше за работата на Комисијата и му предложи на 

советот истите да ги разгледа и усвои.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој постави прашање за делот од програмата кој се 

однесува на регистарот на уметници, дали е аплицирано како проект и од каде е дојдена 

идејата, кој бил идејниот творец на овој регистар за уметници на Општина Карпош кој сега 

останува без средства.   

 

На прашањето одговори Гордана Зафировска. Таа објасни дека регистарот на уметници е 

во самата програма на Општина Карпош. Планот бил да општината да го направи 

регистарот и не е поднесен проект од ниту една инстистуција или невладина организација.  

 

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

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

на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година 

 

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

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

активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2021 година 

 

 

 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Одлука за давање согласност за распишување јавен повик за 

реализација на програмска активност-настан„Карпошово Културно лето 2021“  

 

Претседателот 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 и да ги презентира персоналните предлози. 

 

Филип Даскаловски информираше за работата на комисијата и му предложи на советот да 

ги разгледа и усвои точките.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој истакна дека го поддржува културното лето и 

средствата кои ќе бидат наменети за негова реализација но мисли дека она што не е 

технички добро уредено е членот 5 каде се наведени задолженијата на комисијата. Додаде 

дека ќе гласа воздржан бидејќи во Комисијата нема членови од опозицијата.  

 

За збор се јави Добрила Андоновска. Таа истакна дека според неа во составот на 

комисијата нема ниту еден кој е компетентен за организација на Карпошово културно лето 

и ќе гласа против оваа точка.  
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Збор побара Ивана Ордевска, вработена во Одделението за поддршка и организација на 

работата на советот. Таа информираше дека во однос на персоналните решенија му било 

понудено на Горан Михајлов да биде член на Комисијата но поради приватни здравствени 

обврски одбил. Додаде дека во првичната верзија бил планиран и советникот Горан 

Михајлов. Таа побара од Михајлов да ја потврди оваа информација пред советниците.  

 

Горан Михајлов ја потврди информацијатана Ивана Ордевска и додаде дека во неговото 

излагање тој само сакал да каже дека нема ниту еден член од опозиција, а не дека треба тој 

да биде.  

 

Збор зема и Филип Даскаловски. Според него никој нема право да коментира нечија 

компентенција, додаде дека одлуките никогаш не ги носат сами и дека секогаш е 

консултирана опозицијата но компетенција не нашле во никој друг освен во членовите кои 

се дел од комисијата.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Истакна дека не се сомнева во компентенцијата на 

комисијата туку дека треба да има и некој од опозицијата во составот.  

 

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

стави Предлог-Одлуката за давање согласност за распишување јавен повик за реализација 

на програмска активност-настан„Карпошово Културно лето 2021“  

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 2  ПРОТИВ и 5 

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за давање согласност за распишување јавен повик за 

реализација на програмска активност-настан„Карпошово Културно лето 2021“  

 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Одлука за давање согласност за реализација на програмска 

активност реализација и поставување мобилни библиотеки низ парковите на 

територија на Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Билјана Костова. Таа постави прашање од каде е предлогот и како ќе се 

реализира активноста и на кои локации. 

 

Гордана Зафировска даде одговор на прашањето. Таа објасни дека ова е предлог точка дел 

од програмата за култура на Општина Карпош. Додаде дека во консултација со 

Градоначалникот и Секретарот била одредена сума за реализација на активноста и се уште 

не е предвидено во кои паркови, а најверојатно ќе се започне во оголемите и осветлени 

паркови каде има најдобра можност за реализација на овој проект.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој постави прашање како е сето ова замислено.  

 

Гордана Зафировска одговори дека ќе има поставено покриен и затворен штанд.  
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За збор се јави Добрила Андоновска. Таа ја поздрави оваа идеја и истата ќе ја поддржи. 

 

Таа предложи да се даде предност на урбани заедници каде што луѓето немаат достапни 

библиотеки и каде што с епослабо снабдени училишните библиотеки,да се води сметка за 

јазикот на книгите кои ќе бидат донирани. Додаде дека би било убаво да се даде предност 

на Горно и Средно Нерези , Злокуќани и Брдовци.  

 

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

ја стави Предлог-Одлуката за давање согласност за реализација на програмска активност 

реализација и поставување мобилни библиотеки низ парковите на територија на Општина 

Карпош 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за давање согласност за реализација на програмска 

активност реализација и поставување мобилни библиотеки низ парковите на територија на 

Општина Карпош 

 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Одлука за формирање на Совет за социјална заштита на 

Општина Карпош 

 

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 сите 

точки, интегрално. 

 

Билјана Костова информираше за работата на комисијата и му предложи на советот да ги 

разгледа и усвои точките.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Даниела Штерјова. Истакна дека не и се допаѓа тоа што бројот на граѓани 

кои бараат социјална помош се зголемува и дека преставува загрижувачки момент, што 

значи дека граѓаните на Карпош се повеке имаат потреба за основна егзистенција. Додаде 

дека ако формирањето на овој совет е да помага на на социјално-загрозените граѓани таа ќе 

гласа воздржано бидејки и е симптоматичен периодот кога истиот се формира, се ближат 

локални избори и треба да се има предвид дека во период пред избори согласно законските 

нормативи, општината не смее да дава социјална помош. Според неа идејата е добра, но 

намената во ова време е симптоматична и поради тоа таа ќе гласа воздржано.  

 

За збор се јави Гордана Зафировска која објасни дека дописот не е нов и не е пред 

кампања, истиот е од поодамна но процедурата да се формира овој совет траела многу 
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долго. Додаде дека овој совет нема да биде само за помош на социјано загрозените 

семејства, туку ќе биде и помош за училиштата, за родителите, зголемување на 

литературата и слично.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој праша кога е донесен законот врз основа на кој треба 

да се формира ваков совет.  

 

Претседателот Наташа Пеливанова му одговори на Михајлов дека законот е донесен 2019 

година.  

 

За збор се јави Билјана Костова која предложи во советот да се стави лице од центарот за 

социјална заштита.  

 

Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претесдателот го затвори претресот и на гласање ја 

стави Предлог-Одлуката за формирање на Совет за социјална заштита на Општина 

Карпош. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 5 

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за формирање на Совет за социјална заштита на 

Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како помош за 

лекување на Александар Симоноски 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

 

 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за одобрување финансиски средства како помош за лекување на 

Александар Симоноски. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства како помош за 

лекување на Александар Симоноски. 

 

ТОЧКА 15 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како помош за 

лекување на Ангела Ангеловска Усовска 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за одобрување финансиски средства како помош за лекување на Ангела 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства како помош за 

лекување на Ангела Ангеловска Усовска. 

 

ТОЧКА 16 Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во јавната 

установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање го стави 

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

на Правилникот за систематизација на работните места во јавната установа општинска 

детска градинка „Орце Николов“ Карпош-Скопје 

 

 

 

 

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 

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

 

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

дополнување на Годишниот план за вработување за 2021 година на јавната установа 

општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање го стави 

Предлог-Решението за давање согласност на Годишниот план за измена и дополнување на 

Годишниот план за вработување за 2021 година на јавната установа општинска детска 

градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за давање согласност на Годишниот план за измена и 

дополнување на Годишниот план за вработување за 2021 година на јавната установа 

општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во јавната 

установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање го стави 

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

на Правилникот за систематизација на работните места во јавната установа општинска 

детска градинка „Мајски Цвет“ Карпош-Скопје 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 21 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 

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

 

ТОЧКА 19 Предлог-Одлука за прифаќање на донација од Друштво за услуги во 

спортот СПОРТС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за услуги во спортот СПОРТС 

МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за прифаќање на донација од Друштво за услуги во 

спортот СПОРТС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

 

 
ТОЧКА 20 Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште за изградба на затворен пливачки базен 

 

Претседателот го повика членот на Советот Владимир Станивуковиќ во својство на 

претседател на Комисијата за спорт да го извести Советот за работата на комисијата, 

интегрално. 

 

 

 

Владимир Станивуковиќ информираше за работата на комисијата и му предложи на 

советот да ги разгледа и усвои точките.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, го затвори претресот и на гласање ја стави Предлог-
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Одлуката за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште за изградба на затворен пливачки базен 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 18 гласови ЗА, 1 ПРОТИВ и 3 

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за ослободување од плаќање на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште за изградба на затворен пливачки базен 

 

ТОЧКА 21 Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 

активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

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

Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоена Програмата за изменување и дополнување на Програмата 

за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2021 година 

 

ТОЧКА 22 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на спортот „Меморијален турнир во мал фудбал Оливер 

Соколов-Сокол“ 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на проектот од 

областа на спортот „Меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов-Сокол“ 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства за реализација на 

проектот од областа на спортот „Меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов-

Сокол“ 

 

ТОЧКА 23 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на КК ТФТ 

Општина Карпош Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за одобрување финансиски средства на КК ТФТ Општина Карпош 

Скопје 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства на КК ТФТ Општина 

Карпош Скопје 

 

 

ТОЧКА 24 Предлог-Локален план за изменување и дополнување на Локален 

акционен план (ЛАП) за вработување на Ромки за 2021 година 
 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање го стави 

Предлог-Локалниот план за изменување и дополнување на Локален акционен план (ЛАП) 

за вработување на Ромки за 2021 година 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоен Локален план за изменување и дополнување на Локален акционен 

план (ЛАП) за вработување на Ромки за 2021 година 

 

 

 

ТОЧКА 25 Предлог-Одлука за давање согласност за започнување постапка за давање 

под закуп на тениски терени во сопственост на Општина Карпош 

 

Претседателот отвори расправа.  

 

За збор се јави Горан Михајлов. Тој постави прашање за кои терени станува збор.  

 

Владимир Станивуковиќ му одговори дека станува збор за тениските терени во дворот на 

ООУ Јан Амос Коменски.  

 

Горан Михајлов истакна дека тениските терени секогаш се полни со луѓе и ја постигнале 

целта и граѓаните се рекреираат без никакви трошоци. Според него не треба да се даваат 

под закуп терените. Тој праша дали е ова матрицата по која ќе се одвиваат и оние 

игралишта на песок за одбојка и фудбал? Од каде се јавува потребата на некој да му се 

направи бизнис на игралишта кои се направени од буџетски средства.  

 

На ова прашање одговор даде Претседателот Наташа Пеливанова. Таа истакна дека 

игралиштата не се даваат под закуп од сега туку од 2013 година.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев. Тој објасни дека договорот општината 

може да го прави како и одговара најмногу, односно може да се креираат бесплатни 

термини, поволни цени или во одредени делови воопшто да нема цени . Додаде дека 



 
                     ОПШТИНА КАРПОШ 

                                                                                                                           
                     ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

 

 

 
 
                           ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -901, 023055-902 

www.karpos.gov.mk 

 

 

советникот Михајлов ова мора да го знае бидејќи е долго време во советот, а ова не се 

случува за прв пат сега и не е ништо ново. Истакна дека поентата е доколку се најде некој 

да ги одржува терените, а приота да има периоди кога ќе може граѓаните или децата да ги 

користат бесплатно. Одржувањето на тие терени е скапо и зошто да не се најде некој кој 

истите ќе ги одржува и да плаќа да ги држи во добра кондиција, а притоа да има периоди 

кога бесплатно ќе можат да се користат. Додаде дека токму тие терени и претходно се 

издавале под закуп во мандатот кога Михајлов бил советник и тогаш гласал за таа одлука.  

 

 

 

Се разви дискусија во која учествуваа Градоначалникот Стефан Богоев, советникот Горан 

Михајлов и советникот Филип Даскаловски.  

 

Објаснување даде Ивана Ордевска, вработена во Одделението за поддршка и организација 

на работата на советот. Таа информираше дека во 2018 година Агенцијата за млади и спорт 

и Општина Карпош потпишале договор со кој Општината ги добива во владение и 

сопственост терените во ООУ Јан Амос Коменски, терените кај карпата. Од тогаш па 

навака имало договори за издавање под закуп кои после договорениот рок завршувале. 

 

Горан Михајлов констатираше дека сепак праксата која ја има во ООУ Петар Поп Арсов 

каде терените не се даваат под закуп е многу подобра за граѓаните.  

 

Бидејќи повеќе никој не бара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја 

стави Предлог-Одлуката за давње согласност за започнување постапка за давање под закуп 

на тениски терени во сопственост на Општина Карпош, со предложеното дополнување. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за давње согласност за започнување постапка за давање 

под закуп на тениски терени во сопственост на Општина Карпош со предложеното 

дополнување. 

 

ТОЧКА 26 Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање го стави 

Предлог-Решението за изменување и дополнување на Решението за разрешување и 

именување членови во училишниот одбор на општинското основно училиште „Вера 

Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје  
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 

ВОЗДРЖАН е усвоено Решението за изменување и дополнување на Решението за 

разрешување и именување членови во училишниот одбор на општинското основно 

училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје.  

 

ТОЧКА 27 Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Град Скопје за заловување на кучиња на подрачјето на Општина 

Карпош 

 

Претесдателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Предраг Станковски. Тој истакна дека со оваа одлука дел се согласува, дел 

не. Согласен е со делот кој се однесува на заловувавње на бездомните кучиња, а не се 

согласува во делот на финансирање бидејќи ЈП Лајка е формирано од Град Скопје и според 

него средтсвата треба да бидат обезбедени од Градот.  

Тој постави прашање дали доколку сега не помине оваа одлука тоа ќе значи дека  ЈП Лајка 

нема да дејствува на територија на Општина Карпош. Додаде дека ќе биде воздржан по 

оваа точка.  

 

Бидејќи повеќе никој не побара збор, Претесдателот го затвори претресот и на гласање ја 

стави Предлог-Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Карпош и Град Скопје за заловување на кучиња на подрачјето на Општина Карпош 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, 1  ПРОТИВ и 5 

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Карпош и Град Скопје за заловување на кучиња на подрачјето на Општина 

Карпош 

 

ТОЧКА 28 Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен 

граѓанин 

 

Претесдателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин 

 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен 

граѓанин 

 

ТОЧКА 29 Предлог-Одлука за  одобрување на финансиски средства за купување на 

периодични паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ 

РЕТАИЛ ДООЕЛ- Скопје-трговски центар Скопје Сити мол 

 

Претесдателот отвори расправа. 
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за  одобрување на финансиски средства за купување на периодични 

паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ- 

Скопје-трговски центар Скопје Сити мол 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за  одобрување на финансиски средства за купување на 

периодични паркинг картици за корисници жители на Општина Карпош,од СЦМ РЕТАИЛ 

ДООЕЛ- Скопје-трговски центар Скопје Сити мол 

 

ТОЧКА 30 Предлог-Одлука за отстапување на старателство за гробно место на Атина 

Бојаџи-заслужен граѓанин на Општина Карпош 

 

Претесдателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за отстапување на старателство за гробно место на Атина Бојаџи-

заслужен граѓанин на Општина Карпош 

 

 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 17 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за отстапување на старателство за гробно место на 

Атина Бојаџи-заслужен граѓанин на Општина Карпош 

 

ТОЧКА 31 Предлог-Одлука за давање согласност за времено користење на движна 

ствар-патничко моторно возило марка SSANG YONG 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не бара збор, го затварам претресот и на гласање ја ставам Предлог-

Одлуката за давање согласност за времено користење на движна ствар-патничко моторно 

возило марка SSANG YONG 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Одлуката за давање согласност за времено користење на 

движна ствар-патничко моторно возило марка SSANG YONG 

 

ТОЧКА 32 Предлог-Заклучок усвојување на Кварталниот извештај за извршување 

на Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2021 година до 30.06.2021 година 

 

Претседателот отвори расправа.  
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот и на гласање го стави 

Предлог-Заклучокот усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 

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

до 30.06.2021 година 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 4 

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот усвојување на Кварталниот извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2021 година до 30.06.2021 година 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 33 Предлог-Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина 

Карпош за 2021 година 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претесдателот го затвори претресот и на гласање ја стави 

Предлог-Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2021 

година 

 

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

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина 

Карпош за 2021 година 

 

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

седница на Советот на Општина Карпош, на ден 15 јули 2021 година, во 15.05 часот. 

 

Записничар: Ивана Стефановска Крстевска 

 

 

Број: 09-5967/3                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 30.08.2021 година            НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје      Наташа Пеливанова,  

 




