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ВО ЈУОДГ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – ТРИБИНА ЗА НАТПРОСЕЧНОСТА

                                    
 
 На ден 18.11.2011 година во ЈУОДГ „Орце Николов“ – Карпош, Скопје, се одржа 
стручна трибина на тема „Фактори за натпросечност“. Трибината се состоеше од 
четири теоретски предавања и тоа: „Фактори за натпросечност“ – чиј предавач 
беше Родна Кондеска, директор на градинката; а имаше и претставување на 
книгите од Даниел Големан „Емоционална интелигенција“ – предавач Надица 
Гировска, „Социјална интелигенција“ - предавач Наташа Тодоровска, „Еколошка 
интелигенција“ – предавачи Соња Тошевска и Ангела Ангеловска-Усовска.
 На трибината беа присутни раководители и претставници од Одделението за 
социјална, детска и здравствена заштина и Одделението за образование при Општина 
Карпош, голем број директори, стручни работници и воспитувачи од градинките во Р. 
Македонија. На крајот на трибината, по дискусијата на присутните, беше извршена 
евалуација на истата преку евалуациски листи, по чија анализа се востанови дека 
тематиката на трибината, претставените книги и придобивките од неа се високо оценети.
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  На 22 Ноември  сојузот на 
пензионерите на Република Македонија 
и Здружението на пензионери - Карпош 
од Скопје, со  пригодна прослава во 
ресторанот „Македонска куќа“, на која 
имаше повеќе од 200 присутни (членови), 
го одбележаа јубилејот 65 години 
од пензионерското организирање во 
Македонија.
  По тој повод тие имаа 
неколкучасовно дружење со 
градоначалникот на Карпош Стевчо 
Јакимовски, на кого му доделија 
две благодарници од Сојузот на 
пензионери на РМ и од Здружението 
на пензионери на Општина Карпош-
Скопје.  Благодарниците се однесуваа за 
поддршката и несебичниот придонес во 
подобрување на условите за дружење 
и активности на оваа категорија наши 

БЛАГОДАРНОСТ ОД ПЕНЗИОНЕРИТЕ  
       ДО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА КАРПОШ
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    Традиционално Денот на дрвото 
(23-ти Ноември) во Општина Карпош се 
одбележува со големи еколошки акции, 
чистење на зелените површини, улиците 
и тротоарите, а така беше и овој пат, при 
што беа собрани огромни количества 
испаѓани лисја и отпадоци во УЗ 
„Кузман Јосифовски Питу“ во делот каде 
што се колективните станбени згради.

  На четири локации во 
населбата Козле, (кај Министерството 
за економија, „Салон 29“, кај 
детското игралиште наспроти 
Алумина и во близина на ООУ „Владо 
Тасевски“ околу 160 вработени во 
општинската администрација на 
Карпош денес ја чистеа околината.

         Општинарите од Карпош го чистеа Козле
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На XXXXIV, која се одржа на 24ти ноември, советниците од 
сите советнички групи во Советот на Општина Карпош ги 
донесоа следните одлуки:

1. Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на 
Општина Карпош за 2011 година
2. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за 
Криви Дол, Блок 2, Општина Карпош
3. Одлука за започнување на постапка за јавно приватно 
партнерство
4. Одлука за одобрување на средства на лица со хендикеп 
од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – 
Денот на лицата со хендикеп
5. Одлука за обезбедување на средства за набавување на 
велосипеди на лица со хендикеп од подрачјето на Општина 
Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лица со хендикеп
6. Одлука за отпишување на долг по основ на закупнина
7. Одлука за одобрување финансиска помош на Општинскиот 
одбор на СБМ Карпош
8. Одлука за пренамена на користење на објект на основното 
училиште „Братство“ на ул. „Демир Трајко“

                   Одлуки од Седница на Совет
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  На  покана  на  Градоначалникот 
на Општина Тиват, г. Миодраг 
Канкараш, петчлена делегација од 
Општина Карпош, предводена од 
Градоначалникот Стевчо Јакимовски 
беше во дводневна официјална 
посета на оваа збратимена општина. 
Поводот за посетата беше „21 
Ноември“, Ден на Општина Тиват. 
Делегацијата од Општина Карпош 
наиде на исклучително пријателски 
прием од страна на домаќините.

Делегација од општина Карпош во возвратна посета на
                                       збратимениот Тиват
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  Во таа пригода делегацијата 
од Карпош присуствуваше на 
неколку културни манифестации, 
како и на свечената академија 
по повод 59-от роденденот 
на оваа, според многумина, 
најпроспективна општина во Црна 
Гора. Првите луѓе на Општините 
Карпош и Тиват, г. Стевчо 
Јакимовски и г. Миодраг Канкараш, 
на свечената вечера по повод 
роденденот на Тиват освен што си 
разменија подароци, се обратија со 
пригодни говори пред присутните 
гости, а во натамошниот дел 
разговараа и за понатамошно 
продлабочување на меѓусебната 
соработка и зацврстување на 
односите меѓу администрациите 
на двете локални власти.
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  После речиси пет- шест месеци темелна реконструкција, 
улицата Џумајска во урбаната заедница „Кузман Јосифовски 
Питу“(Козле), е целосно нова. Општина Карпош во изминатиот 
период на неа ја смени атмосферската канализација во должина 
од 490 метри (проект вреден 3.069.367 денари кој го работеше 
фирмата „Еуроинвест-инг“. Истата фирма ја работеше и 
фекалната канализација на Џумајска во должина од 490 метри 
и тоа за сума од 3.308.080 денари. Инаку Џумајска е една од 
најреконструиранте улици во Карпош, бидејќи на неа се сменија 
тротоарите во должина од еден километар (1.000 метри или 
1.500 квардатни метри) зафат кој беше доверен на „Анизор“ 
и кој чинеше 2.363.958 денари. Конечно, улицата е и целосно 
асфалтирана од страна на „Трансмет“, во должина од 900 метри 
или 5.500 квадрати, што ја чинеше Општината 5.893.132,40 денари. 
  По речиси 40 години целосно е обновено и уличното 
осветлување од страна на „Свем инжињеринг„ и тоа заменети 
се 18 столба и светилки и поставен е кабел во вкупна должина 
од 540 метри. Инаку на Џумајска ставени се и цевки за парно за 
новите згради во Козле, како и телеоптички кабли и цевки за сите 
подоцнежни интервенции и приклучувања кои ќе ги прави ЕВН, сé 
со цел да не се раскопува улицата.Севкупната реконструкција на 
Џумајска чинеше 15.543.061,90 денари. Општина Карпош изразува 
посебна благодарност до жителите на оваа улица кои подолг 
период беа трпеливи додека течеа градежните работи на Џумајска.

                        ЏУМАЈСКА - ЦЕЛОСНО НОВА
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ПОВИК ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОЕКТ

             
  До сите заедници на сопственици (куќни совети) и 
станари од општина Карпош беше упатен повик од страна 
на Проектот на УСАИД и Хабитат Македонија за Енергетска 
ефикасност за секторот за домување, кои  во рамките на своите 
компоненти опфаќа активности за подобрување на енергетската 
ефикасност во колективните згради лоцирани во општина 
Карпош преку: - апликација на мерки за енергетска ефикасност 
на зградите, - зајакнување на капацитетите на Заедниците 
на сопственици и - давање на техничка помош од страна на 
проектниот тим во текот на имплементацијата на проектот.
          Презентацијата  се одржа на 25.11.2011 во општина Карпош, 
барака 5, булевар Партизански Одреди бр. 68 во 18:00 часот.
     На презентацијата граѓаните имаа можност да се запознаат 
подетално со планираните активности и во исто време  можеа  
да се пријават за нивно учество. Како дел од активностите 
ќе се изберат згради на кои ќе им се одобрат заеми за 
спроведување на градежни интервенции со цел да дојде до  
подобрување на енергетската ефикасност. Изборот на зградите 
ќе се врши врз основа на неколку предуслови, како што се:
- зградата да има натпросечна потрошувачка на енергија;
- да биде изградена пред 10 години и
- мнозинството од станарите да се со пониски приходи.
За да се учествува во проектот потребно е да се пополни пријавата 
и да се достави до проектот најдоцна до 5-ти декември 2011 . 
Обрасците за пријавување може да се преземат од интернет 
страната на проектот (www.habitat.org.mk).Пријавите може 
да се испратат по електронски пат на iee@habitat.org.mk. 



Општина Карпош
ул.Демир Трајко б.б 
www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk 

 18-26 Ноември 2011     Билтен Бр. 9



Општина Карпош
ул.Демир Трајко б.б 
www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk 

18-26 Ноември 2011     Билтен Бр. 9

И „СТОГОВО“ ВО НОВО РУВО

   
  
         Втора поголема станбена улица после Џумајска која 
деновиве доби целосно нов лик е Стогово. На неа општина 
Карпош изврши целосна реконструкција на тротоарите, 
атмосферската и фекална канализација, асфалтирање 
на коловозот и замена на уличното осветлување. Така 
фирмата Еуроинвест-инг направи тротоари во должина од 
800 метри или 1.200 квадратни метри за 2.223.149 денари.
Истата фирма ја изгради и фекалната канализација во 
должина од 762 метри, што чини 4.194.726 денари. Изградбата 
на атмосферската канализација беше доверена на фирмата 
Енергомонт и тој зафат за 440 метри чинеше 4.983.900 денари. 
Конечно на Стогово се заменети и светилките во должина на 
улицата од 420 метри, при што „Свем инжинеринг“ замени 17 
столба и тоа чинеше 557.703 денари. Вкупната инвестиција 
на оваа улица Општината ја чинеше 15.335.965 денари.
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ОПШТИНА КАРПОШ НА ЗЕЛС-ЕКСПО 2011

   
  
  
 Општина Карпош беше една од општините во 
Република Македонија, која се претстави на 
дводневниот саем на општини ЗЕЛС-ЕКСПО 2011 
кој се одржи на 25-ти и 26-ти ноември во Скопје.
Во Сала 1 на Скопскиот саем, Општина 
Карпош беше претставена на голем штанд, 
на кој ги повикавме сите граѓани на Карпош, 
на Скопје и сите посетители од цела 
Македонија да наминат и да ги видат нашите 
активности и постигнувања во сферата на 
локалниот економски развој, урбанизмот, 
комуникациите, образованието, детската 
заштита, комуналната инфраструктура, спортот.
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