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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Записник ќе биде разгледан и усвоен од страна на Советот на Општина 

Карпош на 62рата седница која ќе се одржи на 5 октомври 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. 

 

ПРЕДЛОГ-ЗАПИСНИК 

од шеесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 16ти септември 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. 

 

Пред да започне со работа, Претседателот Пеливанова ги поздрави присутните и ги замоли 

да станат со цел оддавање почит со едноминутно молчење на починатата Ангела 

Ангеловска Усовска – директор на ЈУОДГ „Мајскии Цвет“. 

 

По едноминутното молчење, шеесет и првата седница ја отвори и со неа претседаваше 

претседателот на Советот на Општина Карпош, Наташа Пеливанова. 

 

Врз основа на евиденцијата, на седницата присуствуваа сите членови на Советот, според 

што Советот може да работи и полноважно да одлучува. 

Седницата започна со 18 присутни и 5 отсутни. Во наредните 5 минути по почетокот на 

седницата се приклучија уште 4 членови на Советот, а 23тиот член на Советот (со 

предходна најава) се приклучи во работата на седницата по 3тата точка од дневниот ред. 

 

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 61тата седница на Советот на Општина Карпош од страна на 

администрацијата: Раководител на Одделение за образование Емилија Арсовска, 

Раководител на Одделение за социјална и детска заштита Гордана Зафировска, 

директорите на општинските училишта и директорите на општинските градинки, Гордана 

Силјаноска и Марија Младеноски од Секторот за урбанизам-Одделение за планирање на 
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просторот, како и планерите Иво Ѓорѓиев од Зум Проект ДОО Скопје и Ана Пижула 

Ефкоски и Маја Доновски Лукаревска од Агенцијата за планирање на просторот. 

 

Добрила Андоновска се јави за збор со две прашања. 

Првото прашање се однесува на моменталната состојба во училиштата со Ковид 19-дали 

секторот има евиденција во моментот колку од отсутните ученици се заболени од Ковид, 

односно колку од учениците се ставени во изолација по основ на заболени во нивното 

семејство, дали има одделенија кои што се ставени целосно во изолација и која е бројката 

на наставниот кадар односно персоналот во училиштата кои се заболени односно се во 

изолација.  

 

Второто прашање кое Андоновска го постави е иницирано од немилиот настан во 

модуларната ковид болница во Тетово, а се однесува на тоа дали редовно се сервисираат и 

одржуваат хидрантските боксови во училиштата и како е тоа организирано, при што праша 

дали посебна техничка служба има направено контрола на противпожарниот систем пред 

почетокот на учебната година. 

 

Претседателот на Совет ја повика Емилија Арсовска доколку има информации, истите да 

ги презентира. 

 

Арсовска појасни дека училиштата секојдневно испраќаат информации до Министерството 

за здравство на РСМ, по завршување на втората смена во училиштата, поради што не може 

веднаш да одговори на прашањето (втората смена е во тек). Арсовска одговори дека до 

крајот на денот, во писмена форма  ќе ја достави бараната информација.  

На ова прашање е испратен писмен допис по пат на електронска пошта до сите членови на 

Советот на ден 28.09.2021 година. 

 

По второто прашање се јави Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев и 

истакна дека во училиштата редовно се сервисира против пожарната опрема, за што 

општината распишува тендери.  

На ова прашање е испратен писмен допис по пат на електронска пошта до сите членови на 

Советот на ден 28.09.2021 година. 

 

За збор се јави Предраг Станковски и посочи дека граѓаните на Бардовци доставиле допис 

до општината на 23.08.2021 година и постави прашање зошто дописот не е доставен до 

сите членови на Советот на Општина Карпош, при што истакна дека тој го нема добиено 

истиот.  

 

Претседателот Пеливанова одговори на констатацијата на Станковски дека дописот е 

доставен до членовите на Советот на нивните електорнски адреси и истакна дека ова 

прашање било разгледувано на неколку предходни седници.  
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Предраг Станковски го дополни прашањето со констатација дека лично тој го нема 

добиено дописот на електронска адреса и посочи дека координаторот на советничката 

група на ВМРО ДПМНЕ и колацијата исто така го нема добиено дописот.  

 

Второто прашање од Предраг Станковски се однесуваше на усвоениот Заклучок на 60та 

седница, со кој Советот ги задолжи стручните служби да изготват Информација во однос 

на изградбата на Прифатниот центар за странци во Бардовци. Посочи дека до него не е 

доставена Информацијата и праша кога истата да ја очекува.  

 

Пеливанова одговори дека Информацијата се изготвува и дека истата ќе биде доставена до 

членовите на Советот во периодот што следи, при што нагласи дека во Заклучокот не била 

дадена обврска истата да биде изготвена и доставена до 61 седница на Советот. Упати апел 

со раководителите на секторите да ја изготват Информацијата што поскоро и да ја достават 

до членовите на Советот. 

 

На ова прашање е испратен писмен допис по пат на електронска пошта до сите членови на 

Советот на ден 27.09.2021 година. 

 

Станковски упати апел до Градоначалникот и до членовите на Советот за организирање 

средба со граѓаните на која средба ќе се разговара за изградбата на Прифатен центар за 

странци во Бардовци. Побара на оваа седница да се дефинира датум, место и време за 

средба со граѓаните на Бардовци.  

 

Градоначалникот на Општина карпош Стефан Богоев му одговори на Предраг Станковски 

дека заедно ќе одат на средба со граѓаните на Бардовци. 

 

Членот на Советот Тони Јаревски се јави за збор со советничко прашање. Тој посочи дека 

бил повикан-прозван од родителите на еден од класовите во ООУ Братство, во насока на 

тоа дека учебната година е започната, а во училиштето нема професор по физика и нема 

професор по ликовно образование. Родителите преку Јаревски замолуваат да се најде 

решение на посочениот проблем што е можно поскоро. 

Емилија Арсовска раководител на Одделението образование се јави за збор и појасни дека 

на 16 јули 2021 година Општина Карпош испратила табели за нови финансирања во 

Министерството за образование и во Министерство за финансии. Појасни дека станува 

збор за часови кои веќе постојат и нагласи дека од денес 16.09.2021 во училиштето 

Братство доаѓа наставник по ликовно образование, вработен во ООУ Аврам Писевски. Во 

однос на часовите по физика, Арсовска посочи дека во овој момент во цело Скопје не може 

да се најде наставник по физика, појасни дека нема таков кадар на ПМФ и дека се 

понудени часови на професорот кој предава математика во истото училиште да држи 6 

часа по физика. Арсовска очекува да добие известување од директорот на училиштето дали 

професорот по математика ќе се согласи да држи дополнителни 6 часа по физика. Доколку 

професорот по математика од ООУ Братство не се согласи да ги прифати часовите, истите 

ќе бидат понудени на друг професор од друго училиште продолжи Арсовска и истакна 

дека професорите да тој ангажман ќе добијат соодветен финансиски надоместок.  

Во текот на 61 седница пристигна информацијата дека училиштето обезбедило наставник 

по физика, кој веднаш ќе започне со редовна настава. 
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За збор се јави членот на Советот Бранко Ристов со дискусија по Предложениот дневен ред 

и предложи симнување од дневен ред на првите две точките кои се однесуваат на 

усвојување на детални урбанистички планови.  

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов со прашање од граѓани, дали ќе се гради 

модуларна болница на територија на Општина Карпош. Посочи дека според негово лично 

убедување нема потреба од модуларна болница на територија на Општина Карпош, 

бидејќи постои Ковид центар, но бара да добие одговор на прашањето.  

 

Претседателот Пеливанова посочи дека прочитала во медиумите дека било планирано на 

територијата на У.З.Тафталиџе да се гради модуларна амбуланта која би ги заменила 

руинираните бараки во кои се сместени амбуланти, но дека тој проект е стопиран. 

 

За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош и одговори дека ниту тој ниту 

Секторот за урбанизам на Општина Карпош немаат добиено барање за изградба на 

модуларна амбуланта.   

  

За збор се јави членот на Советот Светлана Пандиловска и се надоврза на дискусијата за 

модуларните бараки. Посочи дека таа работи во Здравствен дом Скопје и дека во склоп на 

истиот постојат 3 амбуланти сместени во бараки, во Карпош 1, во Тафталиџе и во Влае. 

Таму работат матични доктори, посочи Пандиловска и појасни дека постоел план старите 

бараки да се заменат со модуларни амбуланти, но истакна дека проектот е стопиран, 

поради актуелната состојба со модуларната болница во Тетово. 

   

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија по предложениот дневен ред за работа на 61вата 

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

го стави предлог-Дневниот ред за работа на 61вата седница и ја замоли стручната служба 

да го спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 18 гласови ЗА, 1 глас ПРОТИВ и  2 

гласа ВОЗДРЖАН е усвоен Дневниот ред за работа на шеесет и правата 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 60тата седница на Советот на Општина 

Карпош, ги извести членовите дека до почетокот на 61 седница е пристигната една 

забелешка на Предлог-Записникот и дека истата е имплементирана, по што отвори 

расправа. 

 

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

Предлог-Записникот од 60тата седница на Советот на Општина Карпош. 
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Констатирано беше дека по спроведеното гласање, со 14 гласови ЗА, 6 гласови ПРОТИВ и 

1 глас ВОЗДРЖАН е усвоен Записникот од 60тата 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. Комисијата работела во состав од 4 члена, едногласно биле 

поддржани точките, освен точките кои се однесувале на урбанизам (првата и втората), каде 

Михајлов гласал воздржано.  

 

ТОЧКА 1 Пределог Одлука за донесување на Детален урбанистички План за 

градска четврт ССЗ 02, Блок 06, Општина Карпош –Скопје  

 
Претседателот го повика членот на Советот Филип Даскаловски  во својство на 

претседетал на Комисијата за урбанистичко планирање да го извести Советот за ставот на 

комисијата по точките кои ги рагледувала, интегрално. 

 

Даскаловски извести за работата на комисијата која разгледувала 2 точки и му предложи 

на Советот да ги разгеда и усвои истите. Појасни дека Комисијата работела со физичко 

присуство, на истата покрај членовите на Комисијата од Советот присуствувале и 

планерите кои ги изготвувале предложените планови, при што дале детално појаснување 

на истите. Во работтата на Комисијата учествувале и претставници од Секторот за 

урбанизам на Општина Карпош. 

 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави Горан Михајлов при што побара појаснување од планерите кои го 

изработувале Деталниот урбанистички план. 

 

За збор се јави планерот/архитект-урбанист Иво Ѓорѓиев од Зум Проект ДОО Скопје, кој е 

дел од тимот што го изготвил предметниот план. Појасни дека Деталниот план е изработен 

врз основа на Генералниот урбанистички план за Град Скопје, како и врз основа на 

усвоениот Регулациски план за градска четврт ССЗ 02. Планeрот го појасни опфатот на 

планот и тоа: границата на  север е улицата Скупи, на југ реката Вардар, на исток булевар 

8ми Септември и на западната страна Новопланирана улица со мостот од улица 

Љубљанска. Планот е со површина од 35 хектара и во принцип е потрдување на 

предходниот одобрен план, со проширување на дел од просторот на западната страна кон 

улица Љубљанска, каде до сега немало донесено Детален план, појасни Ѓорѓиев. Намените 

на планот се согласно усвоениот план за четврт, поточно предвидени намени со планот се: 

класи на намени А-домување, класи на намена Б-комерцијални објекти, класа на намена В-

здравство и класа на намена Е-инфраструктура-трафостаници. Планерот понатака нагласи 

дека 19% од вкупната површина во планот е предвидено да биде зеленило, што е реткост и 

речиси неизводливо. Истакна дека сите слободни површини се наменети за зеленило, 
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додека останатиот дел е уреден согласно Генералниот урбанистички план за Град Скопје и 

усвоениот план за четврт во согласност со нивните намени. Новина вградена во овој план, 

продолжи планерот, е кружната раскрсница помеѓу улица Скупи и булевар 8-ми 

Септември, кој како готов проект е превземен од Градот Скопје и согласно сообраќајната 

студија направена е кружната сообраќајница предходно дефинирана, понатаму следната 

кружна сообраќајница се наоѓа северно кон касарната поточно раскрсница на бул.8-ми 

Септември и булеварот Никола Карев и третата кружна раскрсница е планирана во делот 

каде што се спојуваат булеварот Никола Карев и улица Словенечка. Дел од Студијата која 

е првземена е вградена во деталниот урбанистички план, со цел оптимизирање на тесното 

грло кај Хубо Маркет. Ѓорѓиев, во своето натамошно излагање посочи дека од Градот 

Скопје е превземен и Проект за инфраструктура за мостот на улица Љубљанска, поточно 

новата трансферзала која треба да ги поврзе деловите од Општина Карпош од Бардовци и 

Карпош 4 и посочи дека со реализација на мостот ќе биде растеретен сообраќајот на улица 

Скупи. Своето излагање го приведе кон крајот појаснувајќи дека предметниот план ги има 

поминато сите потребни чекори во однос на неговото донесување: јавна анкета, јавна 

презентација, мислење и согласност од јавните претпријатија, согласност од Град Скопје и 

Мислење односно согласност од Министерство за транспорт и врски. Како таков, планот е 

доставен до Советот на општината на усвојување, со цел започнување на неговата 

реализација.  

 

Горан Михајлов постави дополнително прашање до планерот во однос на предвидените 

19% зелени површини, во насока на тоа дали постојат планови кои имаат помал процент на 

застапеност на зелените површини.  

 

Планерот одговори на прашањето на Михајов, истакнувајќи дека согласно закон, во секоја 

градежна парцела мора да биде предвиден процент од минимум 20% зелена површина. 

Појасни дека 19% кои ги нагласил се на ниво на целиот опфат и истакна дека се работи за 

прилично голема површина на зеленило. Планерот нагласи дека идејата на 

Градоначалникот на Општина Карпош и Комисијата за урабнизам при општината е да се 

сочуваат зелените постоечки површини, со цел општината на тие простори да може да 

развива зелени површини, паркови и други работи поврзани со зеленило (рекреација, 

ботанички градини, слободни зелени површини...). Појасни дека е заштитен коридорот на 

реката Вардар со додавање на уште најмалце 30 до 40 метра површина. На овој начин, 

заврши тој, е ускратена можноста за било какви градби на место на зелените површини. Во 

однос на највисоката точка на градба, планерот му појасни на Михајлов дека постои 

ограничување на висината на катноста и истата изнесува најмногу 21 метар, посочувајќи 

пример дека катноста на постојната болница Систина изнесува 21 метар.  

 

За збор се јави членот на Советот Добрила Андоновска со прашање до проектантот, во 

врска со предвидените објекти за здравство, дали се работи за веќе постоечки објекти, или 

се планира изградба на нови објекти со намена здравство.       

Планерот одговори на прашањето на Андоновска дека се работи за веќе постоечки објект – 

Клиничката болница Аџибадем Систина, која е потврдена со предметниот план. 
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Бидејќи никој друг не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог 

Одлуката за донесување на Детален урбанистички План за градска четврт ССЗ 02, Блок 06, 

Општина Карпош –Скопје, истата ја стави на гласање и ја замоли стурчната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 5 гласови  ПРОТИВ и 4 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за донесување на Детален урбанистички План за 

градска четврт ССЗ 02, Блок 06, Општина Карпош –Скопје. 

 

ТОЧКА 2 Предлог- Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за 

Блок 9 од Градска Четврт ССИ 03, Општина Карпош и Општина Чаир, 
 

Претседателот отвори расправа. 

 

За збор се јави членот на Советот Горан Михајлов и побара појаснување од планерот кој го 

изработувал планот. 

 

За збор се јави планерот Ана Пижула Ефкоски од Агенцијата за планирање на просторот и 

појасни дека Детланиот урбанистички план за блок 9 од Градската четврт ССИ 03 

Општина Карпош и Општина Чаир е со површина од 18,894 хектари и дека истиот е 

изработен врз основа на член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, Правилникот за 

поблиска содржина, како и Годишната програма точка 1.10. Планскиот период на планот 

изнесува 5 години, додоаде Ефкоски и нагласи дека подрачјето на овој плански опфат се 

наоѓа на територија на две општини – Општина Карпош и Општина Чаир. Планерот ја 

презентираше границата на планскиот опфат која е дефинирана од север по оска на 

планирана сервисна улица Македонска косовска бригада 20, на северозапад и запад по оска 

на планирана сервисна сообраќајница С5 и сервисна С4, на југ и југозапад по оска на 

транзитна магистрална улица-булевар Никола Карев и на југоисток по оска на планирана 

сервисна сообраќајна улица Џон Кенеди, на исток по осовина на градска магистрална 

улица булевар Македонски косовска бригада. Посочи дека во Општина Карпош се 

предвидени 4 градежни парцели, со 2 намени, од кои едната е А2 домување во станбени 

згради и В1-образование и наука. Двете градежни парцели кои се со основа намена 

домување во станбени згради се во согласност со АУП за кои предходно е добиен извод за 

АУП за Општина Карпош. Планерот истакна дека ДУП-от ги има сите позитивни мислења 

од сите релевантни институции, како што ги има поминато и јавните анкети во двете 

општини. Планот има добена согласност од Градот Скопје и добиена согласност од 

Министерството за транспорт и врски.  

 

За збор се јави Добрила Андоновска со констатација дека ќе го поддржи Деталниот 

урбанистички план и воедно постави прашање до планерот во однос на изградбата на 

објект со намена образование, со предпоставка дека ќе се изгради основно училиште при 

што постави дополнително прашање зошто не е предвидена изградба на градинка во тој 

дел, од причина што е планирана изградба на станбени згради.  

 

Планерот даде одговор на прашањето на Андоновска, појаснувајќи дека зградите се 
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превземени од АУП, кој предходно е усвоен од општината, со назив „Мој АРМ, мој 

вистински дом“, за потребите на АРМ. Во однос на намената образование, планерот 

појасни дека е планиран објект за високо образование и појасни дека тие 4 градежни 

парцели се во Општина Карпош, додека сите останати парцели се наоѓаат во Општина 

Чаир.  

 

Андоновска постави дополнително прашање дали во делот на Општина Карпош нема да 

има згради за домување? 

 

Планерот појасни дека на територијата на Општина Карпош ќе има згради за домување, за 

потребите на АРМ.  

 

Андоновска констатираше дека се работи за изолиран дел од Карпош и постави прашање 

за бројката на планирани станови. Посочи дека во тој изолиран дел ќе живеат граѓани од 

помлади генерации (вработени во АРМ), кои ќе имаат мали деца. Нагласи дека овој 

податок ќе го смени нејзиниот личен став за гласањето, доколку не се предвидени градинка 

и основно образование, кои ќе ги покријат потребите на идните жители.  

 

За збор се јави Градоначалникот на Општина Карпош со појаснување на преходно 

изложените дилеми предочени од Андоновска, посочувајќи дека се јавува нејаснотија од 

причина што на денешната седница разгледуваме еден блок од деталниот план, кој има 

повеќе блокови. Градоначалникот нагласи дека овој состав предходно усвоил еден блок од 

овој план, како и предходниот состав на Советот на Општина Карпош кој усвоил друг блок 

од истиот детален план. Појасни дека во предходно усвоените блокови е предвидена 

намена В (дел за градинки и дел за образование, како и тоа дека е предвиден дом на 

култура) во еден од блоковите кои се дел од планот. Концептот е во цела градска четврт да 

ги има сите потребни намени со цел задоволување на потребите на жителите. Овој план е 

од особено значење од причина што државата има обезбедено средства за изградба на 

универзитетот Мајка Тереза, кој ќе биде сместен дел во Општина Карпош, а дел во 

Општина Чаир.  

 

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

Одлуката за донесување на Детален Урбанистички План за Блок 9 од Градска Четврт ССИ 

03, Општина Карпош и Општина Чаир, истата ја стави на гласање и ја замоли стручната 

служба да го спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоена Одлуката за донесување на Детален Урбанистички План за 

Блок 9 од Градска Четврт ССИ 03, Општина Карпош и Општина Чаир. 

 

ТОЧКА 3 Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и 

други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година 
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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 акти. 

 

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

 

За збор се јави Билјана Костова со кратко појаснување на трите предложени мислења. 

Посочи дека на 60 седница, Советот дал позитивно мислење на две училишта за 

реализација на ученички екскурзии. Костова нагласи дека Бирото за развој на 

образованието предходно дало позитивни мислења, со напомена дека ексурзиите ќе бидат 

реализирани доколку тоа го дозволи состојбата со Ковид 19. Појасни дека позитивните 

законски прописи предидуваат добивање позитивно мислење од Бирото за развој на 

образованието и од основачот и дека ученичките екскурзии се дел од Годишната програма 

за работа на училиштата. На крајот од своето излагање посочи дека доколку постои 

позитивна епидемиолошка состојба за реализација на еднодневните излети, истите ќе 

бидат реализирани на дестинација одалечена не повеќе од 5 километри од училиштето, без 

организиран автобуски превоз. 

   

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

на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ 

„Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за 2021/2022 година, истата ја стави на 

гласање и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 
 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоенo Мислењето на Програмата за изведување на ученички 

екскурзии и други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-

Скопје за 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 4 Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички 

екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство“, 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 „Братство“, 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 8 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоенo Мислењето на Програмата за изведување на ученички 

екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 

2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 5 Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички 

екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина 
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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 „Лазо Трповски“, Општина 

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

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоенo Мислењето на Програмата за изведување на ученички 

екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-

Скопје за 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 6 Предлог- Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

 

За збор се јави Даниела Штерјова и појасни дека по Извештаите за работа на училиштата 

за предходната година на Комисијата гласала воздржано. Истакна дека чувствува должност 

да појасни зошто е тоа така, нагласувајќи дека нема забелешка на работата на училиштата 

и лично нема ништо против извештаите, вклучително против наставниот кадар, 

директорите, стручните служби, но нејзината воздржаност произлегува од начинот на 

организирање на наставно образовниот процес од страна на ресорното министерство. 

Нагласи дека има забелешки на начинот и времето на започнување на училишната година, 

со едно месечно задоцнување од причина што се подготвувала Националната програма, 

која никогаш не профункционирала, поради што училиштата користеле платформа за која 

не добиле соодветни обуки. Посочи дека училишната година не завршила успешно, 

повторно не по вина на училиштата, од причина што учебниците не биле навремено 

набавени, а за одредени предмети учебници воопшто не биле набавени и тука посочи 

пример дека учениците по предметот англиски јазик за прво и трето одделение не ги 

добиле учебниците, кои воедно се и работни тетратки во кои учениците решаваат зададени 

задачи. Учениците користеле стари учебници кои биле неупотребливи. Истакна дека во 

текот на учебната година имало низа проблеми во однос на електронската опременост на 

наставниците и на учениците, кои немале сопствени електронски помагала, со цел 

непречено одвивање на воспитно образовниот процес. На крајот од своето излагање 

Штерјова нагласи дека од необјаснети причини сведителствата за завршена учебна година 

биле поделени на 31 август, нешто што со децении не било пример. На крајот од своето 

излагање Штерјова повторно упати пофални зборови за директорите, наставниците, 

стручните служби и целиот персонал во училиштата за залагањата и вложениот труд во 

минатата учебна година, за работењето во исклучително тешки услови. 

    

Претседателот Пеливанова нагласи дека во условите на пандемија, се сомнева дека некој 

поупешно ја организирал наставата од Општина Карпош. 



  
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 

 

 

За збор се јави Добрила Андоновска, истакнувајќи дека го почитува мислењето на 

Штерјова, која со години успешно работи како дел од наставниот кадар во едно од 

општинските основни училишта и додаде дека мислењето на Штерјова е навистина 

компетентно. Андоновска истакна дека во година на пандемија здравството и 

образованието биле најмногу засегнати, посочи дека ќе ги подржи извештаите имајќи во 

предвид со какви проблеми и препреки се соочувал наставниот кадар и во какви услови се 

одвивал наставно образовниот процес.  

 

Претседателот Пеливанова појасни дека е професор во високото образование и нагласи 

дека и во институцијата во која таа работи бил вложен голем напор, со цел да се одвива 

образовниот процес.  

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор, Претседателот го стави на гласање Предлог-

Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно 

училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја 

замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

По спроведеното гласање беше констатирано дена со 14 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 7 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за 

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

за учебната 2020/2021 година. 

  

ТОЧКА 7 Предлог- Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-

Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-

Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје за 

учебната 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 8 Предлог- Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 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 6 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата 

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

учебната 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 9 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата 

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

учебната 2020/2021 година. 

    

ТОЧКА 10 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-

Скопје за учебната 2020/2021 година 

 

ТОЧКА 11 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
  

Претседателот го стави на гласање Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот 

извештај за работата на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за 
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работата на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-

Скопје за учебната 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 12 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за 

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

Скопје за учебната 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 13 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за работата 

на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје за учебната 

2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 14 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина 

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 
 

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

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за 

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

за учебната 2020/2021 година. 
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ТОЧКА 15 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски 

Карпош“, Општина Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 
 

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

извештај за работата на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, 

Општина Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

гласови ВОЗДРЖАНИ е усвоен Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

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

Карпош-Скопје за учебната 2020/2021 година 

 

Членот на Советот Билјана Костова се јави за збор со благодарност до сите директори на 

општинските основни училишта за плодната соработка, при што истакна дека директорите 

дале огромен напор со цел успешно завршена учебна година.  

 

ТОЧКА 16 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, 

Општина Карпош-Скопје  за 2020/2021 година 

 
Претседателот отвори заедничка расправа по оваа и наредните три точки и предложи по 

Заклучоците да се гласа засебно. 

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

Предлог-Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на Јавната установа 

општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје  за 2020/2021 година 

и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје за 

2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 17 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, 

Општина Карпош-Скопје  за 2020/2021 година 

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

извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, 

Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

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

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

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

за 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 18 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина 

Карпош-Скопје  за 2020/2021 година 

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

извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина 

Карпош-Скопје  за 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

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

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на 

Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје  за 

2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 19 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за 

работата на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана 

Младост“, Општина Карпош-Скопје  за 2020/2021 година 

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

извештај за работата на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, 

Општина Карпош-Скопје за 2020/2021 година и ја замоли стручната служба да го спроведе 

гласањето. 

 

Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 18 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 2 

гласови ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за  усвојување на Годишниот извештај за 

работата на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина 

Карпош-Скопје  за 2020/2021 година. 

 

ТОЧКА 20 Предлог- Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за 

работата на Јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, 

Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година 
 

Претседателот отвори заедничка расправа по оваа и наредните 3 точки и предложи по 

Заклучоците засебно да се гласа. 

 

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

Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за работата на Јавна установа 

општинска детска градинка „Мајски Цвет“, 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 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучоотк за усвојување на Годишната Програма за работата на 

Јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош - Скопје за 

2021/2022 година. 
 

ТОЧКА 21 Предлог-Заклучок за  усвојување на Годишната Програма за 

работата на Јавна установа општинска детска градинка „Орце Николов“, 

Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година 
 

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

Програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Орце Николов“, 

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 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за работата на 

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

2021/2022 година 

 

ТОЧКА 22 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната Програма за 

работата на Јавна установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина 

Карпош - Скопје за 2021/2022 година 
 

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

Програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Пролет“, 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 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за работата на 

Јавна установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош - Скопје за 

2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 23 Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната Програма за 

работата на Јавна установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, 

Општина Карпош - Скопје за 2021/2022 година 

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

Програма за работата на Јавна установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, 

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 20 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 1 глас 

ВОЗДРЖАН е усвоен Заклучокот за усвојување на Годишната Програма за работата на 

Јавна установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош - Скопје 

за 2021/2022 година. 

 

ТОЧКА 24 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка 

„Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје 
 

Претседателот отвори заедничка расправа по оваа и наредните 3 точки и извести дека по 

Решенијата ќе се гласа засебно. 

 

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

Предлог-Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 

година на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-

Скопје и ја замоли стручната служба да го спроведе гласањето. 

 

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

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

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски 

Цвет“, Општина Карпош-Скопје 

 

ТОЧКА 25 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка 

„Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје 
 

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

Годишниот план за вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска 

градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје и ја замоли стручната служба да го 

спроведе гласањето. 

 

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

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

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, 

Општина Карпош-Скопје. 

 

ТОЧКА 26 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка 

„Пролет“, Општина Карпош-Скопје 
 

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

Годишниот план за вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска 

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

гласањето. 
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Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 15 гласови ЗА, ПРОТИВ нема и 6 

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

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, 

Општина Карпош-Скопје 

 

ТОЧКА 27 Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка 

„Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје 

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

Годишниот план за вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска 

градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје и ја замоли стручната служба да 

го спроведе гласањето. 
 

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

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

вработување за 2022 година на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана 

Младост“, Општина Карпош-Скопје. 

 
По исцрпување на дневниот ред, Претседателот Пеливанова ја затвори шеесет и првата 

седница на Советот на Општина Карпош, на ден 16 септември 2021 година, во 12.05 часот. 

 

Пред да ги поздрави членовите на Советот, Претседателот Пеливанова најави одржување 

последна седница на актуелниот состав на почетокот на месец октомври 2021 година, на 

која ќе се разгледува Извештајот за работтата на Советот во 4 годишниот мандат. Истакна 

дека последната седница ќе се реализира со физичко присуство, за што членовите на 

Советот ќе бидат известени. 

 

Записникот го изготви: Ивана Ордевска 

 

 

Број: __________                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Дата: ________ година                        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 

Скопје        Наташа Пеливанова,  

 




