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ЗАБЕЛЕШКА: Овој Записник нема да биде усвоен на седница на совет,со оглед на тоа 
што составот на истиот веќе е распуштен,истиот ќе биде дел од списите од седницата 
 
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 шеесет и втората (свечена)  седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
5ти октомври 2021 година 

 
Седницата започна со работа во 11.00 часот. 
 

Седницата на Советот се одржа во просториите на Кинотека на Република 
Северна Македонија. 
 
Шеесет и втората 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 22 членови на Советот, според што Советот може да работи и 
полноважно да одлучува. 
 
Присутни членови на Советот: Наташа Пеливанова, Димитар Оровчанец,  
Филип Даскаловски, Александар Анѓушев, Билјана Костова, Емилија Ризеска-
Спасова, Владимир Кроневски, Лиљана Трајаноска, Владимир Станивуковиќ, 
Зејнел Куч,  Димитар Зимбаков, Мики Филиев, Елена Антониевиќ, Бобан 
Ацевски, Тони Јаревски, Даниела Штерјова, Сашо Лазаровски, Предраг 
Станковски, Томи Кепевски, Светлана Пандиловска, Добрила Андоновска, 
Горан Михајлов. 
 
 Не е присутен: Бранко Ристов 
 
На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општина Карпош Стефан 
Богоев. 
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Пред да помине на разгледување на единствената точка од  дневниот ред, 
Претседателот на разгледување го стави Предлог-Записникот од 61та седница 
на Советот на Општина Карпош, по што отвори расправа. 
 
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот го затвори претресот и на 
гласање го стави Предлог-Записникот од 61та седница на Советот на Општина 
Карпош. 
 
Констатирано беше дека по спроведеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ 
нема и ВОЗДРЖАН нема е усвоен Записникот од 61та седница на Советот на 
Општина Карпош. 
 
 
ТОЧКА 1 Предлог- Извештај за работата на Советот на Општина Карпош за 
приод 2017-2021 година (статистички приказ) 
 
Претседателот отвори расправа. 
 
Претседателот на совет сумарно ги изнесе податоците од  Предлог- Извештајот 
за работата на Советот на Општина Карпош за период 2017-2021 година и тоа дека за 
овој период 2017-2021 година се одржани вкупно 61 седнива на совет на Општина 
Карпош,издадени се вкупно 61 службени гласници од одржани седници, издадени 
службени гласници надвор од одржани седници има 27, односно вкупниот број на 
издадени службени гласници од октомври 2017 година заклучно со септември 2021 се 
вкупно 88 гласници, и вкупно се усвоени 1402 акти. 
 
Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог- 
Извештај за работата на Советот на Општина Карпош за приод 2017-2021 година 
(статистички приказ) и истиот го стави на гласање. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 22 гласови ЗА, ПРОТИВ 
нема и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоен Извештај за работата на Советот на Општина 
Карпош за приод 2017-2021 година (статистички приказ). 
 



  
ОПШТИНА КАРПОШ 

  
 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 023055 -903, факс: 3062-925 
www.karpos.gov.mk 

 

По исцрпување на дневниот ред, Претседателот Пеливанова ја затвори шеесет 
и втората седница на Советот на Општина Карпош, на ден 5ти октомври 2021 
година, во 11:20 часот. 
 
Претседателот му даде право на збор на Градоначалникот да одржи говор на 
крајот на својот мандат. 
 
Градоначалникот се обрати пред присутните:  
 
Почитувана претседателка на совет, Пеливанова, 
 
Почитувани советници и општински служби, 
 

Ова е последната седница на советничкиот состав 2017 – 2021 година. 
Дозволете да го изразам моето задоволство. Првенствено од одличната 
соработка меѓу општината и советниците. Точно, имаше и несогласувања, 
дебати и полемики, но тоа е здраво, нормално и одлика на едно демократско 
општество во кое денеска живееме. 
Важно е што секогаш бевме единствени околу работи кои беа важни за 
граѓаните. Голем дел од мандатот помина и во ек на пандемија. Советот беше 
тело кое овозможи поддршка за најранливите. Преку Советот доделивме 
средства на Црвениот крст, за организација на мобилни тимови за поддршка 
на граѓани во изолација. Преку ова претставничко тело на граѓаните, 
обезбедувавме и дополнителна ИТ опрема за основните училишта; средства за 
дезинфекција на градинките;помагавме на граѓани во социјален ризик; 
домаќинства кои претрпеле материјална штета; жители кои беа соочени со 
болести. 
Кога на страна ќе ги ставиме политичките пресметки, секој еден од нас, од вас 
треба да биде горд на постигнатото во овој мандат. 
Преку отворената и конструктивна дебата, и во рамките на Советот, 
придонесовме Карпош да биде најтранспарентна општина во државата. 
Денеска е вратена довербата на граѓаните во локалната самоуправа, нешто што 
отсуствуваше пред четири години.  
Немавме тензични седници на Совет каде што се одеше против интересите на 
граѓаните. Кога нешто не беше во ред и постоеја дилеми, знаевме да го 
повлечеме предлогот и дополнително да го разгледаме. 
Јас искрено се надевам дека и новиот состав ќе продолжи по овој пат, но и ќе 
биде поуспешен. Сметам дека доаѓа време кога работата на Советот ќе се следи 
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уште повеќе од целокупната јавност.  
Оттука, Советот на општина Карпош треба да биде подготвен и да работи на 
зголемување на својата отвореност кон сите страни. Тоа значи поголема 
јавност, транспарентност и поголемо присуство на советниците на терен, во 
медиуми, на дебати.Општинскиот совет на Карпош, советниците да бидат 
пионери во новото работење. 
Дел од сегашните советници се кандидати и за новиот општински состав, дел 
се кандидати за Советот на град Скопје, а дел ќе продолжат по друг пат. 
Јас, искрено сакам да Ви се заблагодарам на сите. Сакам да се заблагодарам и 
на претходниот претседател Манолев, но и на сегашната претседателка, 
професорката Пеливанова, која придонесе за додадена вредност, преку 
начинот на кој се водеа седниците, стручноста и подготвеноста. Ви посакувам 
успех на сите. 
 
На крајот од своето излагање најави и дека може ке има потреба од уште една 
седница со предлог точка донесување на ДУП кој опфака дел од територијата 
на Општина Карпош и Општина Бутел за што накнадно ќе се информираат 
советниците. Се заблагодари уште еднаш на сите и им посака успех на сите 
присутни. 
 
За збор се јави советникот Горан Михајлов кој истакна дека е советник со 
најдолг стаж во Советот на Општина Карпош. Во своето обраќање нагласи дека 
работел со тројца градоначалници и тоа Андреј Петров, Стевче Јакимовски и 
Стефан Богоев, со неколку претседатели на Совет и со неколку секретари,  
администрацијата и дека со сите имал добра соработка и се заблагодари и 
посака успех во понатамошната работа на сите. 
 
За збор се јави советникот Филип Даскалов кој во своето обраќање исто така се 
заблагодари на сите советници за добрата соработка и конструктивноста 
посебно на Димитар Оровчанец, Владимир Кроневски и Емилија Ризеска 
Спасова. Се заблагодари и на Градоначалникот Стефан Богоев посебно за тоа 
што  совесно ги извршувал задачите и работел за потребите за граѓаните на 
Општина Карпош и воедно се заблагодари и на стручната служба за поддршка  
и организација на работата на советот, како и на Претседателот на Советот 
Наташа Пеливанова. 
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За збор се јави советничката Добрила Андоновска која истакна дека значајна 
улога во работата на Советот имал женскиот дел од советот и дека за разлика 
од претходниот состав каде имало некоректна комуникација, нетрпение и 
конкуренција меѓу женскиот дел од советот, истакна дека во овој состав имало 
одлични меѓучовечки односи и комуникација особено со женскиот дел од 
Советот. На исте им посака добро здравје, се заблагодари и упати посебен 
поздрав до Претседателот на Советот и до Ивана Ордевска како дел од 
стручната служба. 
 
За збор се јави и советникот Тони Јаревски и истакна дека за него е ова 
одлично искуство, се заблагодари до сите и поединечно до Градоначалникот и 
сите претставници на Општината. 
 
На крај свое излагање имаше и Претседателот на Советот Наташа Пеливанова  
која изјави дека непроценливо богатство од мандатот се познанствата со сите 
членови на советот и дека на крајот од мандатот успеале да донесат одлуки кои 
решиле барем еден дел од проблемите на граѓаните на Општина Карпош и му 
посака на новиот состав на Совет успешна работа. 
Потоа ги повика сите советници во фоајето на еден мал скромен коктел. 
 
Записникот го изготви: Марија Николовска 
 
 
 




