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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 третата (вонредна) седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 
12ти октомври 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. 
 
Врз основа на евиденцијата, на почетокот беше утврдено дека на седницата 
присуствуваат 23 членови на Советот, според што Советот може да работи и 
полноважно да одлучува. 
 
Присутни членови на Советот: Наташа Пеливанова, Димитар Оровчанец,  
Филип Даскаловски, Александар Анѓушев, Билјана Костова, Емилија Ризеска-
Спасова, Владимир Кроневски, Лиљана Трајаноска, Владимир Станивуковиќ, 
Зејнел Куч, Димитар Зимбаков, Мики Филиев, Елена Антониевиќ, Тони 
Јаревски, Даниела Штерјова, Сашо Лазаровски, Предраг Станковски, Томи 
Кепевски, Светлана Пандиловска, Добрила Андоновска, Горан Михајлов и 
Бранко Ристов. 
 
 
На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општина Карпош Стефан 
Богоев. 
 
Присутни на 63та седница на Советот на Општина Карпош од страна на 
администрацијата: Сектор за урнабизам.  
 
Претседателот Пеливанова, врз основа на Иницијативата за свикување 
вонредна седница, доставена од Градоначалникот на Општина Карпош на 62 
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седница на Советот на Оптшина Карпош, а во врска со член 40, став 4 од 
Законот за локалната самоуправа, пред започнувањето на предложената 63та 
вонредна седница, најнапред го повика Градоначалникот на Општина Карпош 
да ја образложи оправданоста за свикување на вонредната седница. 
 
Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев им посака добар ден на 
сите советници и вработени во општината и  граѓани кои ја следат седницата и 
појасни дека како што најавил и на минатата седница во меѓувреме е добиена 
согласност од Министерството за транспорт и врски за овој детален 
урабанистички план кој што зафаќа територија од Општина Карпош и од 
Општина Бутел. Во општина Бутел Градоначалникот изјави дека веќе е 
изгласан и усвоен овој детален урбанистички план и практично сите содржини 
во деталниот урбанистички план односно градежни парцели се наоѓаат на 
територија на Општина Бутел, а на територија на Општина Карпош се наоѓа 
само заштитното зеленило кое што го заштитува дополнително  аквадутот од 
левата и десната страна кога се гледа во правец према север и се наоѓа уште 
една сообраќајница која што оди кон Општина Карпош, и појасни дека 
практично со усвојување евентуално на овој ДУП се добива целина на 
сообраќајниците кои што ги има  во претходните ДУП-ови за овој опфат кој 
што ќе се усвои. Градоначалникот појасни дека на една од минатите седниси се 
усвои и одлука за меѓуопштинска соработка со  Градот Скопје за комплетна 
реализација и изработка на експропијација но и за  спроведување на јавна 
набавка за сообраќајници заеднички помеѓу Градот Скопје,Општина Бутел и 
Општина Карпош сите тие сообраќајници треба да се уклучуваат односно 
исклучуваат од Булевар Словенија како што е и предвидено во овој предлог 
детален урбанистички план.Во овој опфат во еден дел од Бутел има населба со 
куки каде што сообраќајната мрежа не е соодветно регулирана и од тука 
произлегува потребата од ваква седница која што ќе отвори пат да не се губи 
време до новите состави во Општина Карпош и Општина Бутел за да можат да 
се завршат работите околу експропијациите кои што се нужни за пристап до 
овие куки но и до пристап до парцели на ДУП-овите  кон Карпош кои што веќе 
претходно се усвоени.Најави дека седницата која што е како вонредна ја 
најавил уште претходната недела и е успеано уште во петокот да се испратат 
материјалите за да можат советниците овие пет дена до седницата детално да 
ги разгледаат материјалите,несакајки иако оваа седница е вонредна доставата 
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на материјалите да биде на сама седница за да имаат советниците разумен 
временски рок детално да го разгледаат материјалот за дневен ред кој што се 
предлага за оваа седница. 
Градоначалникот изјави дека никакви градежни активности нема предвидено 
со овој ДУП во Општина Карпош и се предвидува околу 25метри ако не и 
повеќе од едната и од другата страна на аквадутот Д2-највисока заштита на 
зеленило, дека градежни активности има само во Општина Бутел каде што 
веќе и е усвоен овој ДУП,проблем е само за спроведување на експропијациите 
на сообраќајниците кои што беа предвидени и беа предмет на одлуката за 
меѓуопштинска соработка  донесени на некоја од минатите седници кои што 
советниците на Општина Карпош и Градот Скопје веќе ги усвоија,бидејки 
улиците иначе ќе немаат излез на главната артерија а тоа е Булевар 
Словенија,и дека тоа зафаќа доминантно дел од територија на Општина Бутел  
и за да можат и општина Бутел да ја спроведат експропијацијата докрај 
потребно е да се донесе овој ДУП и дека во едно делче од левиот ќош од ДУП 
може да се види дека веќе постојат и куки кои што постојат на територија на 
Општина Бутел кои што се без регулирана сообраќајна мрежа што ствара 
опасност секојдневно во пристапот на противпожарни возила,амбулатни 
возила и слично и дека смета дека  нема време и е нужно да се гласа и да се 
допнесе овој ДУП на оваа седница.Градоначалникот се заблагодари и изјави 
дека очекува да има дискусија . 
 
За збор се јави советникот Тони Јаревски и во своето излагање посочи дека 
62та седница на советот била најавена како последна седница и дека можеби 
законски основи за свикување ќе се најдат ,меѓутоа три дена пред избори  да се 
навлегува со дупови ќе се остави дамка на работата на советот и дека до толку 
не се загрозени интересите да неможе да се почека два месеци и дека на три 
дена пред избори може само да се остави лоша порака со усвојување на ДУП и 
дека ако се усвои дневниот ред тогаш тие ќе ја напуштат седницата. 
 
Претседателот на советот му одговори дека формално право нема никакви 
пречки денеска да се работи дека мандатот им е се уште актуален,дека пречка 
за усвојување на ДУП немаат и дека ке може да се премине на гласање. 
 
За збор се јави и градоначалникот и изјави дека е свесен за критиките кои што 
стигаат на негова сметка за оваа седница и за овој ДУП и дека ако на некого му 
одговара политички да нема седница на неколку дена пред избори е тој. 
Меѓутоа лугето и институциите кои што имаат потреби да им се створат 
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предуслови за да можат да си ги завршуваат своите постапки неможе да  бидат 
на второ место а на прво место да биде политичкиот рејтинг.Дека целта негова 
е да се откочи работата во интерес на граѓаните со носење на овој ДУП и дека 
можеби два месеци пролонгирање звучи дека нема ништо да значи,но два 
месеци пролонгирање на усвојувањето на планот значи два месеци 
пролонгирање на експропијација ,два месеци пролонгирање на тендер и два 
месеци пролонгирање на почеток и завршување на изведбата на лице место. 
 
Претседателот на советот изјави дека кај нас е вообичаено пред избори после 
избори никој ништо да не работи,институциите да не функционираат и 
бидејки никој друг не побара збор ја повика стручната служба да го спроведе 
гласањето. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА,  9 гласови 
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАН нема е усвоена Иницијативата за свикување на 63та 
вонредна седница на Советот на Општина Карпош. 
 
Претседателот ја отвори 63та вонредна седница на Советот на Општина 
Карпош. 
 
Претседателот појасни дека согласно позитивните законски прописи Советот 
не може да го менува дневниот ред за работа на вонредна седница, поради што 
нема да отвори расправа по дневниот ред, по што Предлог-Дневниот ред за 
работа на 63та вонредна седница го стави на гласање. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13  гласови ЗА, 5 гласови 
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАН нема е усвоен Дневниот ред за работа на шеесет и 
третата вонредна седница на Советот на Општина Карпош. 
 
ТОЧКА 1 Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички 
план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и 
Општина Карпош, Скопје 
 
Претседателот отвори расправа. 
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Бидејќи никој не побара збор, Претседателот го затвори претресот по Предлог- 
Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 
03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје и истата ја стави 
на гласање. 
 
Констатирано беше дека по извршеното гласање, со 13 гласови ЗА, 3 гласови 
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ нема е усвоена Одлука за донесување на Детален 
урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и 
Општина Карпош, Скопје 
 
По исцрпување на дневниот ред, Претседателот Пеливанова ја затвори шеесет 
и третата седница на Советот на Општина Карпош, на ден 12 октомври 2021 
година, во 10:25 часот. 
 
Записникот го изготви: Марија Николовска 
 
 
 




