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

на 61вата седница која се одржа на 16 септември 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 шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 30ти август 2021 година 

 

Седницата започна со работа во 11.00 часот. 

 

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

преку платформата ZOOM. 

 

Шеесеттата  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, Бобан Ацевски, Тони Јаревски, Даниела Штерјова, 

Сашо Лазаровски, Предраг Станковски, Томи Кепевски, Светлана Пандиловска, Добрила 

Андоновска, Горан Михајлов и Бранко Ристов. 

 

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

Секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов. 

 

Присутни на 60тата 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 

Одделение за социјална и детска заштита Гордана Зафировска, Директорката на ООУ Вера 

Циривири Трена, Правник од ЈУОДГ Мајски Цвет, Маланија КалајџискаПланер од Билд 

Урбан. 

 

Пред Претседателот да отвори расправа по предложениот дневен ред, за збор се јави 

членот на Советот Бранко Ристов и истакна дека смета дека првата точка од предложениот 

дневен ред не е коректно да со усвојува, од причина што се распишани локалните избори. 

Понатаму истакна дека има забелешка на втората точка – усвојување на детален план, 

бидејќи анкетата е спроведена во време на пандемија. Посочи дека не е легитимно 

усвојувањето на двете точки. 

Претседателот на Советот Пеливанова појасни дека точките кои се ставени на 

предложениот дневен ред се преиспитани, проверени се позитивните законски прописи и 
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посочи дека ниту за една од точки не е спорна, поточно не постои законска пречка за 

разгледување и усвојување на истите и потврди дека постапката е сосема легитимна. За 

планот за вработување не постои законска пречка истакна Пеливанова. напротив 

општината има законска обврска, при што го повика надлежниот од секторот Гордана 

Божиновска-Стаматовска да даде појаснување на законските основи. 

 

Гордана Божиновска Стаматовска појасни дека сочласно член 20-б од Законот за 

вработени во јавен сектор, Градоначалникот има обврска заклучно со 31.08 во тековната да 

го достави планот до органот надлежен за Буџетот, по што тој орган, во нашиот случај 

Советот на Општина Карпош, има обврска да го донесе планот. Појасни дека годишниот 

план за вработување се однесува на 2022 година и истиот ќе биде реализиран во време кога 

нема да има избори. 

 

Алерксандар Анѓушев се јави за збор со прашање дали работните места декларирани во 

годишниот план се предмет на законски обврски, од причина што има забелешка за 

одредени работни места кои се предложени во планот. Додаде дека доколку планот остане 

како точка на дневен ред, во расправа по истиот ќе постави прашање зошто во истиот 

одредени работни места се предевидени и зошто одредени работни места не се 

предвидени. 

 

Претседателот Пеливанова го замоли Анѓушев да се јави за збор по оваа точка во донос на 

содржината на истата, кога ќе биде отворена расправа по планот. 

 

Предраг Станковски се јави за збор и предложи измена на дневниот ред, со додавање 2 

нови точки на истиот, врз основа на барање на жителите на Бардовци, при што ги појасни 

предлозите. Првиот предлог се однесува на тоа дека жителите на Бардовци еден месец 

протестираат против изградба на Прифатен центар за странци кој се наоѓа во неспосредна 

близина на Бардовци. Појасни дека жителите имаат доставено и барање за средба со 

Градоначалникот, со советниците, пратениците, премиерот и со министерот за внатрешни 

работи. Истакна дека жителите на Бардовци доставиле писмо преку архивата на Општина 

Карпош, на ден 23.08.2021 година, заведено со архивски број 5960/2, до советниците, со 

барање за стопирање на градба на центарот и негова дислокација.    

 

Наташа Пеливанова даде предлог советот да усвои Заклучок со кој ќе ги задолжи службите 

да дадат Информација во која ќе ја изнестат фактичката состојба за оваа градба.  

 

Предраг Станковски побара Советот да се произнесе поединечно по првиот предлог, по 

што го изнесе вториот предлог за дополнување на дневниот ред. При тоа посочи дека врз 

основа на член 15, став 1, алинеја 5 бара да се изготви информација за состојбите во врска 

со загрозување на правата на безбедност и животна средина и заштита на имотите на 

граѓаните во врска со намерата во самото населено место да се гради голем Прифатен 

центар за странци на КП 35 КО Бардовци Општина Карпош. Побара „Информацијата да се 

стави на седница со Заклучок да се почитуваат правата на граѓаните на Бардовци за 

изградба на ваков голем центар на крајно несоодветна локација во непосредна близина на 
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околу 100-200 метри од куќите во населбата како и добиените локлации за градба среде 

нивните имоти од каде обезбедуваат егзистенција“. Станковски истакна дека бара Советот 

да гласа по двата предлога. 

 

Тони Јаревски се јави за збор и истакна дека треба да се дискутира за овие барања на 

жителите, бидејќи револтот кај граѓаните е многу голем. Предлага Советот да воведе 

времена мерка, па што ќе побара дислокација на објектот на наредната седница. Појаснува 

дека има многу нејаснотии во врска со изгардбата на објектот, во смисла на тоа кој ќе биде 

сместен во Прифатниот центар и не гледа причина зошто општината не даде забрана за 

градба. 

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев, со цел да даде неколку информации на 

оваа тема. При тоа Богоев го демантира Јаревски во изјавата дека Владата не дала 

известување каде ќе бидат сместени граѓаните од Авганисатан и истакна дека Владата 

излегла со јавно соопштение дека истите ќе бидат сместени во неколку хотели и 

одмаралишта. Градоначалникот посочи дека не е факт дека Прифатниот центар ќе има 

огромни капацицтети, нешто што е укажано на состанокот остварен со жителите на 

Бардовци, државниот советник од МВР Магдалена Несторотвска и Маринко претставник 

од МВР. Не е факт дека ќе се сместуваат таму, продолжи Градоначалникот, од причина 

што во овој момент таму не постои објект. Градоначалникот најави дека во наредните 

денови ќе оствари средба со жителите на Бардовци, исто како што жителите на Бардовци 

оствариле средба со представниците од Министерството за внатрешни работи и ќе се 

обиде да помогне како градоначалник. Богоев нагласи дека барањето Советот да запре 

градба е целосно неосновано од причина што Советот не може да сопре градба или да 

укине управен акт кој не го донел, не го одобрил. Ниту градоначалник ниту Совет не 

можат (немаат надлежност) да избришат маркица која не ја уцтрале. Појасни дека 

маркицата е уцтрана врз основа на државно планска урбанистичка документација, планот 

го работела Агенцијата за планирање на просторот, на барање на Министертсво за 

транспорт и врски, усвоена на седница на Влада и дека Одобрението е издадено на име на 

Министерство за внатрешни работи и издадено од Министерство за транспорт и врски. 

Појасни дека ниту членовите на Советот ниту Градоначалникот на Општина Карпош и 

службите на општината не уцртале ниту одобриле ваков објект за сега да може истиот да 

се избрише односно да се укине или стопира одобрението за градење. Во однос на 

предлогот на Јаревски општината да даде времена мерка, Градоначалникот појасни дека 

времена мерка може да донесе исклучиво надлежен суд, по што појасни дека се работи за 

објект од државно значење, каде општината нема надлежност. Го поддржа предлогот на 

Претседателот на Совет за изготвување Информација и посочи дека истиот во голема 

мерка се поклопува со предлогот на членот на советот Станковски, а тоа е Советот да 

побара изготвување на детална писмена информација од службите на Општина Карпош 

која што ќе ги сублимира сите дејства и акти кои досега се издадени, а се однесуваат на 

оваа предметна локација (кој ги издал, кога ги издал, што е намената, кој е капацитетот и 

која е поентата на целата работа). Ги замоли членовите на Советот да не водат изборна 

кампања на вака чуствителна тема и да бираат зборови со цел да не се предизвика 

дополнителен немир помеѓу граѓаните. Своето излагање го приврши истакнувајќи дека 

доколку тој лично и членовите на Советот можат некако да помогнат, стои на располагање, 

но пред се дека сите чинители мораат да внимаваат на надлежностите кои ги имаат.  
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За реплика на Градоначалникот се јави  Предраг Станковски и повтори дека граѓаните на 

Бардовци се против изградба на Прифатен центар за странци. Граѓаните бараат спас во 

институциите и веќе еден месец немаат остварено средба со никој од нив и побара помош 

од општината, во рамки на можностите. Станковски упати замолница да се реализира 

средба на чинителите од општината со граѓаните. 

 

За збор се јави председателот на Советот Пеливанова и појасни дека градбата не е во 

надлежност на Општина Карпош. 

  

За збор се јави Бранко Ристов и посочи дека во овој конкретен случај смета дека 

ненадлежностите се злоупотебуваат како алатки од страна на општината. Притоа посочи 

дека тој веќе со месеци чека одговор од општината во врска со усвоената Информација за 

испитување на можноста за лајв стиминг на седниците.  

 

Горан Михајлов се јави за збор и истакна дека се согласува со предлогот на Бранко Ристов 

за повлекување на ДУП-от од Дневен ред и истакна дека се сомнева во судир на интереси 

при носење одлуки за усвојување детални планови во време на распишани избори. Истакна 

дека општината нема потреба да брза на крајот на мандатот со усвојување планови и дека 

сегашниот градоначалник може да ја препушти таа тешка работа на новите советници.  

 

Михајлов зема збор и во однос на прашањето за Прифатниот центар, посочи дека жителите 

немаат доволно и немаат прецизни информации. Истакна дека бројката на бегалци не е 

дефинирана, дека постојат шпекулации дека истите ќе бидат сместени во стариот прифатен 

центар, поради што се создава паника кај жителите. Истакна дека при градба на ваков тип 

градби е потребно да се направат низа испитувања, елаборати и анкети со цел да се утврди 

какво севкупното влијание ќе има градбата на објектот врз постојното земјиште и пред се 

врз населението. Истакна дека без никаква елаборација пред граѓаните е започнато со 

изградбата, речиси инкогнито. Појасни дека општината треба да побара од Судот времена 

забрана за градба. Своето излагање го заврши со барање до Советот да му се одговорат 

советничките прашања кои ги поставувал во текот на овој мандат или доколку општината 

не може да одговори на неговите прашања, бара написмено да го извести за тоа.  

 

За реплика на Горан Михајов се јави Наташа Пеливанова и пред се посочи дека двајцата се 

правниции и дека добро знаат дека ниту еден орган не може да донесе одлука за нешто за 

што не е налдежен, од причина што надлежниот орган ја контролира работата, ќе го 

поништи така донесениот акт. Минатиот состав на Советот во 2017 усвоил одлука која 

била поништена од инспекцискиот орган задолжен за контрола на законитото работење на 

општината. Пеливанова уште еднаш посочи дека Советот нема законска пречка во време 

на распишани избори да расправа по урбанизтички план, што е регулирано во членоу 8а од 

Изборниот законик. Истакна дека е легитимно правото на советот да одлучува за детални 

урбанизстички планови во изборен период и нагласи дека Советот на Општина Карпош на 

седниците работи согласно закон. Својата реплика ја приведе кон крај, посочувајќи дека не 
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и е јасно на кој начин Советот може да помогне на жителите на Бардовци, ако нема 

надлежност за таква градба. 

 

Филип Даскаловски се јави за збор со процедурална забелешка. Посочи дека Советот се 

наоѓа во фаза на усвојување на дневен ред, во однос на предлозите кои ги дава 

опозицијата. Истакна дека опозицијата манипулира со лиферување неточни информации за 

градбата. Постави прашање до Предраг Станковски и го потсети дека на предходните 

седници Станковски зборувал дека општината ќе носи мигранти. Даскаловски нагласи дека 

општина Гази Баба немала никаков проблем со постоечкиот Прифатен центар за странци. 

Во своето излагање даде осврт на неточните тврдења изнесени од страна на членовите на 

советот во врска со изградбата на прифатниот центар за странци. Прифатен центар за 

странци не може да прифаќа мигранти и појасни што значи Прифатен центар за странци. 

 

За збор се јави Добрила Андоновска и истакна дека ниту лично согласно меѓународните 

договори, ниту професионално никогаш не била против странци и мигранти и посочи дека 

повеќе пати била организатор на хуманитарна помош за луѓе, посочувајќи  ја хуманитарна 

акција за мигрантите згрижени во транзинтниот камп во Табановце, која со успешност ја 

реализирала и истакна дека никогаш нема да биде против прифаќње мигранти. Од друга 

страна, Андоновска не ги обвинува граѓаните на Бардовци при што посочи дека тоа е 

прашање не само на жителите на Бардовци, туку е прашање на сите жители на Карпош. 

Исто така нагласи дека изграден објект може многу лесно да се пренамени во секое време, 

од Центар за странци во Центар за мигранти во секоја можна мигрантска криза. 

Андоновска истакна дека прашањето е многу деликатно и дека нејзино лично убедување е 

дека Владата можела да најде друго решение и да го гради центарот на некоја локација 

надвор од населено место, а не како што е случај, во ценаторот на Бардовци. Во својата 

понатамшна дискусија Андоновска постави прашање до Градоначалникот на Општина 

Карпош дали тој објект е дивогардба, бидејќи не е вклопен во ДУП. 

 

Градоначалник Богоев се јави за збор со одговор на Добрила Андоновска, при што посочи 

дека дискусијата на Добрила треба да биде водилка на сите присутни. Појасни дека се 

работи за Државна урбанистичко-планска документација која се носи за градби и објекти 

од интерес на државата, усвоен  на Седница на Влада, како таков станува дел од важечката 

планска документација, поточно маркичката за градење се вметнува до постоечката 

планска документација. Богоев појасни дека истото може да се направи за болница, 

универзитет, образовна институција. Во однос на дилемите што би било во иднина, на оваа 

тема веќе разговарал со жителите на Бардовци и ќе повторти дека во Бардовци има семејна 

куќа во која живее неговото семејство. Нагласи дека говори од аспект на човек, а не како 

функционер и појасни дека нема да остане мирен доколку некој одлучи во иднина да 

донесе бегалци кои ќе представуваат ризик за тамошното население и воопшто за 

општината. Неговата куќа локациски се наоѓа поблиску до Центарот од имотите на старите 

Бардовчани. Истакна дека ќе биде прв што ќе биде против, и дека нема да остане нем и од 

страна да ја следи состојбата. 

 

За збор се јави Даниела Штерјова посочи дека ова и е втор мандат како член на советот. 

Дискутира во насока на прифатниот центар. Иритирана е како советник од причина што 

граѓаните немаат добиено никаква информација и појасни дека нив не ги интересира кој е 
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надлежен и за што е надлежен. Даде апсолутна поддршка на предлогот на Предраг 

Станковски, при што предложи Советот и општината на изнајдат начин како да им се 

помогне на граѓаните. 

 

За реплика се јави Предтаг Станковски со замолница Советот да застане позади народот, 

да се направи состанок, да се сослушаат граѓаните и да се направи обид да се помогне. 

3000 жители на Бардовци се загрижени. Прочита соопштение од Одделнеито за односи со 

јавност од 2018 година во кое се негира изградба на било каков центар за странци. 

Потенцира дека ова негово обраќање не е политички или партиски говор. 

 

За реплика на Филип Даскаловски се јави Тони Јаревски поради упатените обвинувања од 

страна на Даскаловски до опозијиата. Јаревски го повика Даскаловски да провери дали 

воопшти нешто е објавено на страница на Јаревски на оваа тема и истакна дека е факт дека 

граѓаните не го сакаат центарот. Јаревски истакна дека визијата на сите присутни е да се 

развива општината кон периферниот дел. Тој побара да се излезе во пресрет на барањето 

на граѓаните. Жителите не го сакаат Центарот. Појасни дека советниците се на функција да 

се грижат за интересите на граѓаните. Истакна дека членовите на советот не треба да се 

конфротираат на крај на мандат за некоја непромислена одлука на Владата. 

 

Наташа Пеливанова, сумирајќи ги сите предходни дискусии упати апел до 

Градоначалникот, заедно со дел од советниците, што е можно побргу да оствари средба со 

граѓаните на Бардовци. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор, претсдателот го затвори претресот по предложениот 

дневен ред и побара од Предраг Станковски да го формилира првиот предлог. 

 

Предлог Станковски – Прв предлог, согласно барањето на жителите – Советот да 

донесе Одлука за стопирање на градба за прифатен центар за странци и негова 

дислокација. 

 

Претедателот го стави на усвојување првиот предлог на Станковски и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

По сроведеното гласање беше утврдено дека првиот предлог на Предраг Станковски- 

Одлука за стопирање на градба на прифатен центар за странци и негова дислокација со 

гласа 9 гласа ЗА, ПРОТИВ нема 14 ВОЗДРЖАНИ не е усвоен. 

 

Претседателот на Советот побара од членот на Советот Предраг Станковски да го 

формулира вториот предлог. 

 

Втор предлог на Предраг Станковски – усвојување Заклучок за задолжување на 

стручните служби во Општина Карпош за изготвување Информација во врска со 

изградбата на Прифатен Центар за странци на КП 35 КО Бардовци во М.З.Бардовци, 

Општина Карпош, Скопје 
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Претедателот го стави вториот предлог на Предраг Станковски на гласање и ја замоли 

стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

По сроведеното гласање беше утврдено дека вториот предлог на Предраг Станковски за 

усвојување Заклучок за задолжување на стручните служби во Општина Карпош за 

изготвување Информација во врска со изградбата на Прифатен Центар за странци на КП 35 

КО Бардовци во М.З.Бардовци, Општина Карпош, Скопје со 14 гласа ЗА, ПРОТИВ нема 9 

ВОЗДРЖАИ е усвоен и истиот ќе биде реализиран како прва точка на дневен ред, при 

реализацијата на Седницата. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија по предложениот дневен ред за работа на 60тата 

седница на Советот на Општина Карпош, претседателот го затвори претресот, на гласање 

го стави дополнетиот предлог-Дневен ред за работа на 60 седница и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоен дополнетиот-проширениот Дневен ред за работа на шеесетата 

седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

разгледување го стави Предлог-Записникот од 58 седница на Советот на Општина Карпош, 

ги извести членовите дека не се пристигнати забелешки по истиот, по што отвори 

расправа. 

 

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

Предлог-Записникот од 58 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоен Записникот од 58 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Во однос на предложениот Записник од 59 седница Претседателот го консултираше 

Советот дали Предлог-Записникот од 59 седница ќе го разгледуваат на денешната седница 

или истиот да биде оставен за наредна седница, поради доцната достава. Појасни дека се 

работи за Записник од вонредната седница на која немало дискусии и дека истиот е 

содржан на 4 страни. Членовите на Советот се согласија истиот да биде разгледан на оваа 

седница. 

 

Претседателот отвори расправа по Предлог-Записникот од 59 седница и бидејќи никој не 

се јави за збор, го затвори претресот, на гласање го стави истиот и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето.  

 

По спроведеното гласање беше констатирано дека со 21 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 

глас ВОЗДРЖАН, е усвоен Записникот од 59 седница на Советот на Општина Карпош. 

 

Пред да се помине на работа по предложените точки во Дневниот ред, Претседателот го 
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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. Комисијата работела во состав од три односно 4 члена во 

одредени фази од седницата и во 80 проценти од гласањата едногласно биле поддржани 

точките, освен за точките кои се однесувале на урбанизам, каде Михајлов има дилема, 

поради што не ги поддржал. 

 

ТОЧКА 1 Предлог-Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 

2022 година во Општина Карпош-Скопје 

 

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 која разгледувала 4 точки и му 

предложи на Советот да ги разгеда и едногласно ги усвоила точките.  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Александар Анѓушев побара појаснување на планот, поточно побара 

појаснување зошто во Секторот за енергетска ефикаснот нема предвидено вработување 

(тука се мисли на Одделението за енергетска ефикаснот), по одењето на Љупчо Димов во 

пензија, конкретно вработување на нов вработен на местото на Љупчо Димов. Нагласи 

дека останатите општини се далеку поназад од Општина Карпош во овој сегмент. 

 

За збор со одговор на прашањето се јави Гордана Божиновска Стаматовска раководител на 

Одделението за човечки ресурси, го извести Советот дека Димов пред кратко време е 

унапреден во Помошник раководител на Секторот за екологија и енергетска ефикасност, 

нагласи дека за таа позиција е потребно да се исполнат законски услови (стаж, искуство..), 

а во овој момент во тоа одделението односно сектор имаме вработени кои го засновале 

својот работен однос преку агенција за привремени вработувања. Тие вработени се на 

обука, имаат добри обучувачи во Секторот, но во овој момент не исполнуваат услови за 

вработување на позицијата на колегата Димов кој оди во пензија. По исполнување на 

условите, имаат можност да влезат во општината во постапка по јавен оглас, што не 

гарантира и задолжително вработување, од причина што  јавните огласи се отворени за 

сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат законските услови.  

 

За збор се јави Добрила Андоновска при што истакна дека голема дилема има по даденото 

појаснување на Раководителот на секторот Стаматовска, поточно дека не е задололна од 

одговорот на раководителот, кој е кажан во насока на тоа дека општината нема да 

распишува огласи во 2022 година, бидејќи привремено вработените не ги исполнуваат 
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условите согласно закон. Посочи дека општината треба да распише оглас врз основа на кој 

ќе најде соодветен кандидат за извршување на таа одговорна функција.  

 

Раководителот Стаматовска се јави за збор со појаснување дека општината не распишува 

оглас за одредени лица, дека на општината и се потребни докажани професионалци, а дека 

во овој момент општината во тоа одделение-сектор има привремено вработени лица.  

 

Андоновска не се согласи со добиеното појаснување. Посочи дека нема ништо против 

луѓето кои се привремено ангажирани, но не се согласува со појаснувањето за начинот на 

избор на истите и посочи дека е потребно да се планираат конкретните работни места и да 

се најде соодветен кадар. 

 

Наташа Пеливанова се јави за збор и истакна дека годишниот план за вработување се носи 

во основна верзија и истиот во иста постапка може да се менува и дополнува согласно 

потребите на општината.   

 

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

Решението за давање согласност на Годишен план за вработување за 2022 година во 

Општина Карпош-Скопје, истиот го стави на гласање и ја замоли стурчната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ е усвоено Решението за давање согласност на Годишен план за вработување 

за 2022 година во Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 2 Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска 

четврт З 06, Блок З 06.09, Општина Карпош, Скопје 

 

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 посочи дека истата ги разгледала 

точките на одржаната седница на која присуствувале 4 члена (отсатен Тони Јаревски) и му 

предложи на советот да ги разгледа и усвои точките. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Александар Анѓушев со прашање до планерите, дали 

кога е правен и цртан планот планерите излегуваат физички на лице место да погледнат 

реална состојба на теренот.  

 

За збор се јави планерот Меланија Калајџиска претставник на планеркста куќа Билд Урбан 

и појасни дека планерите во фаза на изработка на плановите имаат обврска да излезат на 

терен и да ја евидентираат состојбата. Покрај тоа, планерите добиваат документација на 

постојни инспалации или какви било градби во рамки на просторот од надлжните 
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министерства. Овластена геодетска фирма дава ажурирана геодетска подлога која е 

заверена со информации превземени од катастарот на РМ.   

 

Анѓушев истакна дека во планот не е обезбедена сревисна улица од средното училиште 

Здравко Цветковски, на што планерот одговори дека е оставена сервисна улица од која што 

може да се пристапи од правец север-југ. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајов при што истакна дека прочитал во 

дневните и неделните весници и портали дека се избиршани 4 маркици. Прашува кои 

маркици се избришани. 

 

Калајџиска појаснува дека едната маркица е пренаменета, не е со намена домување, туку 

со намена образование и наука, парцела на која што треба да се смести Академија за судии. 

Во југоисточниот дел е направена промена во решението каде е намалена бруто 

изградената површина за 50 проценти во однос на предходниот план. Исто така значително 

е намален бројот на жители и домаќинства. Во предходниот план биле предвидени појаси 

на заштитно зеленило од околу 500 квадрати, а со новиот план е планирано заштитно 

зеленило од 5000 квадрати. За разлика од предходното решение е направена драматична 

промена во планот. Во јужниот дел се избришани маркици со намена домување и на нивно 

место се предвидува парк, а останатите маркици се пренаменети со намена образование.  

 

За збор се јави Градоначалникот Стефан Богоев со појаснување за планот. Службите од 

бараката на пензиско, позади Хилда кафаната се селат во нова зграда, а на местото од таа 

барака била предвидена зграда во Г. Сега на тоа место останува објектот на Хилда, 

моторџиите и кафаната, а маркичката во Г која била планирана на место на бараката на 

пензиско се брише и станува парк. На местото на кафана Јадица во изградената зграда пред 

очната амбуланта позади е оставен калкан, нема прозори бидејќи била планирана зграда 

лепенка. Таа маркичка е избришана и е предвиден парк. Тоа се 2 избирашани маркички за 

на нивно место да има парк, односно парковско зеленило. Другите два станбени објекти се 

на местото на ЗУАС изгорените бараки, тие две маркички во Г стамбено домување се 

бришат и на нивно место се упишуваат објект од приземје и 6 спрата за државни 

институции – Академија за судии и јавни обвинители и Институт за социолошки 

истражувања (кој сега е сместен во бараките). Имаат и сопственост на дел од земјиштето. 

Се друго во планот останува исто. 

 

Горан Михајлов се јави за збор и констатираше дека со државните објекти повторно ќе се 

донесе голема фрекфенција на луѓе. 

 

Грдаоначалникот го поби тврдењето на Михајлов со образложение дека фреквенцијата ќе 

биде значително помала и ќе се одвива во работно време до 16 часот. Во поглед на 

оптеретување на мрежата за струја, водоводната и канализационата мрежа истото ќе биде 

значително помало, бидејќи се работи за институции кои сите овие ресурси ги трошат 

далеку помалку од домаќинствата. Градоначланикот исто така посочи дека Општина 
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Карпош има голем број високообразовни институции и дека со Академијата ќе се зголеми 

нивниот број. 

 

Горан Михајлов повторно се јави за збор со прашање за планерот кое се однесуваше на тоа 

дали во планот има предвидено нови објекти за домување. 

Планерот појасни дека со овој план нема нови објекти за домување, односно дека објектот 

за домување предвиден во предходниот план е намален за 50 проценти., (намален е и со 

корегирана форма, и не се искористени максималните параметри кои ги предвидува ГУП-

от.) 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски констатираше дека изградената површина 

е поголема од онаа во стариот план и дека во двата плана (стариот и новиот процентот на 

зеленило е 20%). 

 

Планерот ги повтори параметрите кои предходно ги презенитраше. 

 

Градоначалникот се јави за збор и истакна дека ова е детален урбанистички план со кој е 

направена сериозна позитивна разлика во однос на квалитетот на живеењето на граѓаните 

и ја повтори својата предходна елаборација. 

  

За збор се јави Билјана Костова и постави прашање дали тука ќе има природно 

математичка гимназија, дали тоа е предвидено во планот или е исфрлено од истиот. 

 

Градоначалникот појасни дека првичната идеја била во овој план да се предвидат повеќе 

образовни институции.  

  

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

Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок З 

06.09, Општина Карпош, Скопје и истата ја стави на гласање. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 6 гласови ПРОТИВ и 4 

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за 

Градска четврт З 06, Блок З 06.09, Општина Карпош, Скопје. 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 1.63 од ДУП за 

населба Маврово и Водовод, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 

05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво 

за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ Скопје Предлог за техничка исправка 

за ГП 1.63 од ДУП за населба Маврово и Водовод, Општина Карпош - Скопје (Одлука 

бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, КО Ѓорче Петров 4, 

изработена од Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ Скопје 

 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог-Одлуката за 
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донесување на техничка исправка за ГП 1.63 од ДУП за населба Маврово и Водовод, 

Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 

6514, КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” 

ДООЕЛ Скопје Предлог за техничка исправка за ГП 1.63 од ДУП за населба Маврово и 

Водовод, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 05.07.2001 година), на КП 

6516/1, КП 6514, КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво за трговија и услуги “БИЛД 

УРБАН” ДООЕЛ Скопје, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за донесување на техничка исправка за ГП 1.63 од ДУП 

за населба Маврово и Водовод, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-720/2 од 

05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, КО Ѓорче Петров 4, изработена од Друштво за 

трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ Скопје Предлог за техничка исправка за ГП 

1.63 од ДУП за населба Маврово и Водовод, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-

720/2 од 05.07.2001 година), на КП 6516/1, КП 6514, КО Ѓорче Петров 4, изработена од 

Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ Скопје 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 4.4.8 од ДУП 

(измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 

07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје 

Предлог за техничка исправка за ГП 4.4.8 од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 

1, дел Б, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), 

изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

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

донесување на техничка исправка за ГП 4.4.8 од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 

1, дел Б, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), 

изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје Предлог за техничка исправка за ГП 

4.4.8 од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош - Скопје 

(Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од изработена од Тајфа План доо 

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

 

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

ВОЗДРЖАНИ е усвоена Одлуката за донесување на техничка исправка за ГП 4.4.8 од ДУП 

(измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-

1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од изработена од Тајфа План доо Скопје Предлог 

за техничка исправка за ГП 4.4.8 од ДУП (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, 

Општина Карпош - Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од 

изработена од Тајфа План доо Скопје 
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ТОЧКА 5 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 

 

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

Комисијата за јавни дејности, да го презентира ставот на комисијата по точките кои биле 

разгледувани, интегрално. 

 

Костова детално презентираше за работата на комисијата, по што му предложи на Советот 

да ги разгледа и усвои предложените одлуки. 

 

Претседателот отвори заедничка расправа по оваа и наредните 9 точки од дневниот ред. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска со осврт на две работи. Даде 

позитивна оценка на работата на училиштата во Карпош. Нејзиното обраќање е насочено 

на критика кон Општината, во насока на тоа дека проблемот со поранешната директорка на 

ООУ Владо Тасевски не е решен. Истакна дека Даскалова има 39 години работен стаж, 

посочи дека ја гледала старосната структура на вработените во училиштата и констатира 

дека наставниците се во најголем број млади, поточно дека само 1 наставник во општинско 

училиште има 40 години работен стаж, што е за една година повеќе од стажот на 

Даскалова. Нагласи дека не може да разбере зошто не е најдено соодветно работно место 

за наставник со 39 годишен работен стаж. Критиката ја упати кон Емилија Арсова, 

раководтел на Одделението за образование. 

 

За збор се јави членот на Советот Даниела Штерјова при што се заблагодари на 

директорките на вложениот труд за сработеното. Појасни дека ќе биде воздржана за сите 

програмите, но не се согласува со концепцијата за нешто што не е применливо. 

 

За збор се јави членот на Советот Филип Даскаловски и даде осврт на предходните 

дисукусии. 

 

За збор се јави членот на Советот Тони Јаревски кој кажа дека проектот за сексуално 

образование не го видел во програмите, а истиот советот го изгласал, па постави прашање 

дали проектот ќе се реализира. 

 

Директорот на Јан Амос Коменски Маја Старова даде појаснување дека во годишната 

програма на училиштето е ставен проектот сексуално воспитување како дел од проект во 

кој учествуваат 4 училишта од Република Македонија. Ова нема да биде изборен предмет, 

туку ќе биде дефинирана како слободна ученичка активност, појасни Старова. Родителите 

од сегашно 9 одделение се согласиле, по што оваа учебна година Коменски е училиште кое 

ќе го реализира овој пилот проект. 

 

Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори заедничкиот претрес по 

годишните програми и на гласање го стави Предлог-Заклучокот за усвојување на 

Годишната програма за работата на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, 

Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година по што ја замоли стручната служба да го 
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спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 

работата на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје 

за 2021/2022 година 

 

ТОЧКА 6 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 

година 

  

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-

Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

По спроведеното гласање беше констатирано дена со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 6 

ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 

година. 

  

ТОЧКА 7 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје 

за 2021/2022 година 

 

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, 

Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 

 

ТОЧКА 8 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 

  

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година и 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 7 

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 

работата на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје 

за 2021/2022 година 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје 

за 2021/2022 година 

 

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, 

Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН нема е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата 

на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 

    

ТОЧКА 10 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 

   

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 

работата на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-

Скопје за 2021/2022 година 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 

  

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

глас ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата 

на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 
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ТОЧКА 12 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 

 

Претседателот го стави на усвојување Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 

работата на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

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

2021/2022 година 

 

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 6 

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 

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

за 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работата на 

Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година 

 

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишната 

програма за работата на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски 

Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 5 

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 

работата на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година 
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ТОЧКА 15 Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 

други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје 

за 2021/2022 година 

 

Претседателот отвори заедничка расправа по оваа и наредната точка, и предложи по 

мислењата да се гласа засебно. 

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска и истакна дека е невкусно и крајно 

неодговорно да се размислува за реализирање на ученички екскурзии во време на 

пандемија. 

 

Претседателот Пеливанова ја појасни законската процедура за давање мислење и дека 

согласно состојбата со пандемијата екскурзиите ќе се реализираат или нема да се 

реализираат, при што ја замоли Емилија Арсовска да ја појасни постапката. 

 

Арсовска појасни дека согласно закон Советот треба да даде свое мислење за доставените 

програми. Пред две години е донесен нов Правилник за екскурзии и согласно тој 

правилник, најнапред училиштео усвојува програма, ја доставува до Бирото за развој и по 

добивање на позитивно мислење од Бирото, програмата ја доставуваат до Советот на 

општина Карпош. Нагласи дека годишните програми за екскурзиите се составен дел од 

годишната програма за работа на училиштата.  

 

Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори заедничкиот претрес по 

програмите за екскурзии, на гласање го стави Предлог-Мислењето на Програмата за 

изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи 

Димов“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоено Мислењето на Програмата за изведување на ученички 

екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-

Скопје за 2021/2022 година 

 

ТОЧКА 16 Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 

други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина 

Карпош-Скопје за 2021/2022 година 

 

Претседателот го стави на гласање Предлог-Мислењето на Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски 

Карпош“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоено Мислењето на Програмата за изведување на ученички 

екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, 

Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година 
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ТОЧКА 17 Предлог-Одлука за донесување на Стратегија и Акциски план за 

меѓуетничка интеграција во образованието (МИО) и младинско учество на Општина 

Карпош за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во 

образованието  (МИМО) 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Емилија Арсовска појасни за чекорите кои се усвоени на предходните седници на Советот, 

Согласно членот 46 од Законот за основното образование, основните училишта се обврзани 

да реализираат активности за меѓуетничка интеграција. Арсовска се заблагодари на сите 

училишта за ангагажманот. 

 

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

Предлог-Одлуката за донесување на Стратегија и Акциски план за меѓуетничка 

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

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  (МИМО) и 

ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за донесување на Стратегија и Акциски план за 

меѓуетничка интеграција во образованието (МИО) и младинско учество на Општина 

Карпош за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието  

(МИМО) 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Одлука за усогласување на Одлуката за основање на Центар за 

развој на Скопски плански регион  

 

Претседателот отвори расправа и појасни дека оваа и наредната точка се поврзани, поради 

што отвори заедничка расправа. 

 

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

Предлог-Одлуката за усогласување на Одлуката за основање на Центар за развој на 

Скопски плански регион и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за усогласување на Одлуката за основање на Центар за 

развој на Скопски плански регион  

 

ТОЧКА 19 Предлог-Одлука за основање на Центар за развој на Скопски плански 

регион (Пречистен текст) 
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Претседателот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за основање на Центар за развој на 

Скопски плански регион (Пречистен текст) и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласа ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за основање на Центар за развој на Скопски 

плански регион (Пречистен текст). 

 

ТОЧКА 20 Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на Приватна установа 

за деца детска градинка „Џунгла“, Општина Карпош-Скопје  

 

Претседателот отвори расправа. 

 

Бидејќи никој не побара збор, го затвори претресот, на гласање го стави Предлог-

Решението за давање согласност на Статутот на Приватна установа за деца детска 

градинка „Џунгла“, Општина Карпош-Скопје и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАНИ нема е усвоено Решението за давање согласност на Статутот на Приватна 

установа за деца детска градинка „Џунгла“, Општина Карпош-Скопје.  

 

 

По исцрпување на дневниот ред, Претседателот Пеливанова ја затвори шеесеттата седница 

на Советот на Општина Карпош, на ден 30 август 2021 година, во 14.05 часот. 

 

Записникот го изготви: Ивана Ордевска 

 

 

Број: 09-6334/3             ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: 16.09.2021 година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје        Наташа Пеливанова,  

 




