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 ЕКО ВОЗИЛА ЗА НАЈМАЛИТЕ КАРПОШАНИ
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, најави 
набавка на шеесет  т.н лимузини на батерии. Станува збор за електрични 
колички кои најмалите карпошани ќе можат да ги користат, односно да ги возат, 
додека со своите родители рекреираат и се дружат во некои од парковите во 
Карпош. Во изминативе години, на територијата на локалната самопурава се 
изградени голем број на хортикултирно и партерно уредени паркови и мини 
скверови, кои Карпошани масовно ги користат особено во текот на вечерните 
летни часови за одмор и рекреација.
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 НОВИ КАЗНИ ОД ОПШТИНАТА ЗА СОКАЧЕ
 Општина Карпош, изврши пет мерења на нивото на бучавата во доцните 
ноќни часови во ресторанот Сокаче во населбата Карпош 1. При три мерења 
е констатирано надминување на дозволената бучава и тоа на 16ти, 17ти и 
18ти јуни годинава. Општинскиот Инспектор, согласно законските прописи за 
секое од овие пречекорувања изрече парична казна од по 300 евра или вкупно 
за надминување на бучава Сокаче треба да плати 900 евра. Инаку, кај истиот 
ресторан се констатирани диво изградени објекти, меѓутоа сопственикот 
на ресторанот не се одповикува на поканите на овластениот градежен 
инспектор. Поради ваквиот начин на однесување поканата допонително 
ќе биде објавена во 2 дневни весници, а потоа Општината ќе пристапи кон 
уривање на дивоградбите. Ресторанот Сокаче досега е казнувано повеќе 
пати, за него граѓаните од Карпош 1 имаат поднесено десетици претставки 
до Општината и претставува најпроблематичен ресторан на територијата на 
локалната самоуправа. Со овие 3 казни Сокаче има вкупно 13 парични казни, 
а изречена му е и забрана за вршење дејност. Општина Карпош ги повикува 
полицијата, пазарниот инспекторат и УЈП да преземат мерки во рамки на 
своите ингеренции и согласно законските прописи против ваквиот начин на 
работењето на рестораснот кој што врши тортура врз граѓаните на Карпош 1.
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ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ЗА НОВИ ФАСАДИ, ПОКРИВИ И ЛИФТОВИ
 На последната седница на Советот на Општина Карпош, во рамки 
на ребалансот на Буџетот, советниците дадоа „виза“ за доделување на 
дополнителни средства за клучните проекти во локалната самоуправа. 
Станува збор за нови 90 милиони денари кои ќе се употребат за изградба 
на енергетско ефикасни фасади кај старите колективни станбени објекти, за 
замена на азбесните покриви на колективни и индивидуални домови, како и на 
старите и дотраени лифтови кај повеќекатниците.
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ОПШТИНАТА ЌЕ ГИ ЗАШТИТИ ГРАЃАНИТЕ ОД „СОКАЧЕ“
 Сопствениците на  ресторанот „Сокаче“, денес, во своето соопштение 
до јавноста потврдија дека Општина Карпош е таа којашто ги казнува кога не ги 
почитуваат законските  прописи и им изрекува мерки забрана за вршење  на 
дејност. Јавноста треба да биде запознаена дека вршеа огромни притисоци 
да им се простат тие казни, особено, токму забраната за вршење дејност.
 Одговорот на локалната самоуправа е јасен: Секој којшто ги тормози и 
не ги почитува граѓаните на Карпош ќе ги почувствува законските последици 
врз себе. Очигледно е дека тие во Општината не наоѓаат „партнер“ за нивните 
специфични бизнис интереси, но, затоа пак, со притисоците успеале да 
„минат“ кај Второстепената комисија која решава за жалби, меѓудругите, и за 
вакви престапници.
 Ние како локална власт ќе продолжиме да ги санкционираме секогаш кога 
ќе го прекршуваат Законот, а Второстепената комисија пак, доколку продолжи 
да ги „помилува“,  тогаш ќе мора и тие да сносат одговорност.
 За деновите во кои ја надминале дозволената бучава уредно ќе ги 
добијат записниците.Што се однесува до „игрите“ со приемот на поканите по 
принцип „јас сум кираџија, не сум сопственик“, Законот, сепак, има соодветно 
решение. Поканата ќе ја објавиме во два дневни весници, а потоа, се што е  
изградено „на диво“ ќе мора или сами да го отстранат или тоа ќе го стори 
општинскиот инспектор со полициска асистенција.
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СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
 СДСМ- овскиот  идиотизам во изминативе два дена,  денеска  кулминираше. 
Социјалдемократите се полудени од  убавината и атрактивноста, а пред се, 
од  желбата  и  интересот за користење на лулашките и  детските реквизити 
во новоотворениот модерен  парк од страна на  најмладите жители,  не само 
од Карпош,  туку од  цело Скопје. СДСМ  навечер праќа свои активисти да 
го уништуваат паркот, за потоа  преку ден   да  држат прес конференци. 
Убавите паркови,  фасадите, покривите на зградите и индивидуланите куќи, 
реновираните лифтови, новите училишта, стипендиите и наградите на учениците, 
асфалтирањето на улиците не можат да бидат предмет на фарбање  од страна  
на „Шарената револуција“. Тие сега имаат нова стратегија: уништување  на 
лулашки, клупи, клацкалки  и  други  детски  реквизити. Граѓаните на Општина  
Карпош се среќни што фекалната и атмосферската канализација е длабоко 
во  земја, инаку  активистите на СДСМ  би се претвориле во стаорци,  за да 
тоа што е добро направено за граѓаните на Општина Карпош да го  уништат. 
Прашуваме зошто со  нож ги сечевте јажињата на лулашките?

Зошто  вие од СДСМ  кога видовте дека не можете да ја срушите лулашката 
отидовте дома  да земете клучеви - (крцкалка), за да ја превртите и  денес од 
неа да направите фотосесија? Во прилог на целата македонска  јавност  ги 
изнесуваме фотографиите  од  лулашките  од  детското игралиште.

Можно ли е овие челични анкери да ги извитка шест годишно  дете?

Дали  е можно  шест  годишно дете со нож да ги сече истите?

Срамота за СДСМ! Знаеме што лошо можете да им направите на граѓаните 
на Општина Карпош, кажете и на јавноста -  што добро можете.
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КАНАЛОТ ВО СРЕДНО НЕРЕЗИ, 
ЌЕ ПРЕРАСНЕ ВО МОДЕРНО ШЕТАЛИШТЕ
 Денеска, градоначалниците на  Општина Карпош и Градот Скопје, 
Стевчо Јакимовски  и Коце Трајановски  ја продолжија успешната соработка. 
Во населбата Средно Нерези тие присуствуваа на увид на градежните работи 
со кои се затрупуваше отворениот канал, кој започнува од село Крушопек, 
па завршува во градскиот парк. Градоначалникот Јакимовски, напомена 
дека на барање на локалната самоуправа, овој проблем на граѓаните на 
Нерези ќе биде решен со помош на администрацијата на Градот Скопје и 
градоначалникот Коце Трајановски.
 -Општина Карпош помогна во средувањето на имотно- правните 
односи, и сме задоволни  што го решивме долгогодишниот проблем со кој се 
соочуваа   жителите од оваа населба.   Наскоро, оваа патека ќе се асфалтира,и 
истата ќе се прилагоди во шеталиште со хортикултурно уредување.  Освен 
асфалтирањето , ќе бидат поставени и клупи, па покрај овие дрвја, по течението 
на реката Вардар, Нережани во текот на летните вечерни часови, ќе имаат 
уреден простор на кој ќе можат да уживаат и да се одморат.
 Градоначалникот на Град Скопје, нагласи дека оваа инвестиција е на 
Јавното Претпријатие „Улици и Патишта“, и чини околу 5 милиони денари. По 
затрупувањето  на  каналот, асфалтираната  улица ќе биде  во должина од 
250 метри, додека еден метар   во пречник  ќе биде поставена цевката со која 
водата ќе се насочува кон  Зоолошката градина и езерцата во  градскиот парк 
во центарот на Скопје.
 -Особено во овој дел, имавме голем проблем со отпадоци, шут, фрлање 
на ѓубре од страна на  несовесни граѓани, и поради тоа се соочувавме со 
непријатна миризба, загадена вода, и фекалии во водата на езерцата во 
градскиот парк. Со затворањето на каналот на овој потег, не само што ќе го 
решиме овој горлив проблем, туку и инфраструктурно ќе  се подобри ова 
место, потенцираше градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски.
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 Градоначалниците Јакимовски и Трајановски, заедно се согласија дека 
меѓу локалната самоуправа и Градот Скопје  досега имало одлична соработка, 
во која заеднички се реализирале  голем број на проекти, со што се решиле 
проблемите на граѓаните. Исто така, градоначалниците напоменаа дека и во 
иднина, Општина Карпош и Градот Скопје ќе соработуваат за секое прашање 
или проблем кој е под нивна заедничка надлежост, со цел истиот поефикасно 
и поефективно да биде решен, во корист и интерес  на граѓаните.  
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ЛЕТНО ЦВЕТНО ОСВЕЖУВАЊЕ ВО КАРПОШ

 Одделението за хортикултурно уредување при општина Карпош, 
деновиве спроведува еколошка акција за насадување на цветни садници 
ширум локалната самоуправа. Во план е вработените да засадат околу 60.000 
растенија на потегот од двете страни на булеварот Партизански одреди, 
почнувајќи од улицата Рузвелтова (Карпош 1), до мостот Обединети нации 
(Влае). Од јужната страна на булеварот, жардиниерите ќе ги красат растенија 
од типот tagetes erecta, меѓу народот познати како џунџулиња и coleus, или 
актуелно кажано, коприва. На северната страна од булеварот се засадува 
бегонија.
 Природно разубавен е и кружниот тек кај средното училиште „Ѓорѓи 
Димитров” со 2.500 цветови од типот Salvia, а исто така,  е уреден и плоштадот 
Делфина со 4.500   флорални насади. На плоштадот во Карпош 3 се засадени 
3.000 садници од различни цветни аранжмани.




