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

седница која се одржа 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 девета вонредна седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 19ти јули 

2021 година 

 

Седницата започна со работа во 09.30 часот. 

 

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

преку платформата ZOOM. 

 

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

22 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,  Мики Филиев, 

Елена Антониевиќ, Тони Јаревски, Даниела Штерјова, Сашо Лазаровски, Предраг 

Станковски, Томи Кепевски, Светлана Пандиловска, Добрила Андоновска, Горан 

Михајлов и Бранко Ристов. 

 

Не е присутен: Димитар Зимбаков. 

 

На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, како и 

Секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов. 

 

Присутни на 59та седница на Советот на Општина Карпош од страна на администрацијата: 

Одделение за спорт – Сектор за дејности од јавен интерес.  

 

Претседателот Пеливанова, врз основа на Иницијативата за свикување вонредна седница, 

доставена од Градоначалникот на Општина Карпош на 58 седница на Советот на Оптшина 

Карпош, а во врска со член 40, став 4 од Законот за локалната самоуправа, пред 

започнувањето на предложената 59та вонредна седница, најнапред го повика 

Градоначалникот на Општина Карпош да ја образложи оправданоста за свикување на 

вонредната седница. 

 

Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев најнапред се заблагодари на 

членовите на Советот на разбирањето што во краток рок е закажана оваа вонредна 

седница. Појасни дека во четвртокот 15.07.2021 година – денот на одржувањето на 58 

седница во општината пристигнало барањето за помош на кошаркарската машка екипа на 

основното општинско училиште Владо Тасевски за учество на светското првенство во 
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училишни спортови, на покана на федерацијата на училишни спортови на Македонија. Од 

3 екипи кои што ќе ја представуваат Македонија во Белград на светското првенство, 

појасни Градоначалникот, една е наша екипа од Владо Тасевски која што бара помош од 

причина што трошоците за учеството на првенството се некаде околу 600 илјади денари, 

од кои половина од износот ги покрива Федерацијата на училишен спорт во Македонија и 

дека оставува половина во износ од 300 илјади денари кои училишната екипа нема како да 

ги најде, освен да побара помош од општината. Градоначалникот истакна дека од одлуката 

на Советот зависи дали екипата ќе учествува на светското првенство. Во своето 

понатамошно излагање Градоначалникот појасни дека првенството се одржува од 11.09 до 

19.09.2021 година, на истото учествуваат претставници од повеќе од 50 земји во 14 

спортови. Своето излагање за оправданоста за свикување на вонредна седница 

Градоначалникот го приведе кон крај, посочувајќи дека до одржувањето на првенството 

има доволно време, но во исто време појасни дека Изборниот законик ограничува 

одлучување во време на избори, поточно ограничува од денот на распишувањето на 

изборите Советите да усвојуваат одлуки кои имаат финансиски импликации (вонредни 

исплати), а воедно истите не се предвидени во годишните програми и Буџетот за тековната 

година. Ја истакна веројатноста дека локаланите избори ќе се распишат кон средина на 

месец август, кој е месец на годишни одмори, поради што проценил дека е најсоодветно 

Советот да одржи вонредна седница на која ќе одлучува по ова прашање. Покрај 

Изборниот законик, Градоначалникот итноста ја образложи и со рокот за уплата на 

бараната сума за учество. Истакна дека со учеството на екипата на светско првенство 

покрај промоцијата на Општина Карпош, се промовира и државата. Посочи дека учеството 

представува сериозно искуство за десетина деца кои ја сочинуваат оваа екипа, како и за 

тренерот кој е наставик по физичко образование во училиштето Владо Тасевски- Амди 

Муса кој долги години работи во училиштето и има остварено значителни спортски 

успеси.      

 

По образложението на оправданоста дадено од Градоначалникот, Претседателот ја стави 

на гласање оправданоста на причините за иницијативата за свикување на вонредната 

седница. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоена Иницијативата за свикување на 59 вонредна седница на 

Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот ја отвори 59 вонредна седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Претседателот појасни дека согласно позитивните законски прописи Советот не може да 

го менува дневниот ред за работа на вонредна седница, поради што нема да отвори 

расправа по дневниот ред, по што Предлог-Дневниот ред за работа на 59 вонредна седница 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоен Дневниот ред за работа на педесет и деветата вонредна седница 

на Советот на Општина Карпош. 

 

ТОЧКА 1 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 по Предлог-Програмата 

за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во 

областа на спортот за 2021 година и истата ја стави на гласање. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Програмата за изменување и дополнување на Програмата за 

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

 

 

ТОЧКА 2 Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на училишен 

спортски клуб Владо Тасевски, Општина Карпош-Скопје. 

 

Претседателот отвори расправа 

 

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

одобрување финансиски средства на училишен спортски клуб Владо Тасевски, Општина 

Карпош-Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлуката за одобрување финансиски средства на училишен 

спортски клуб Владо Тасевски, Општина Карпош-Скопје. 

 

 

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

седница на Советот на Општина Карпош, на ден 19 јули 2021 година, во 09.44 часот. 

 

Записникот го изготви: Ивана Ордевска 

 

 

Број: 09-5967/4                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 30.08.2021 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје        Наташа Пеливанова, 

 




