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КАРПОШАНИ ДОБИЈА НОВ ЛИФТ
Денеска, на бул. „Партизански одреди“ бр.111, влез 1, градоначалникот
на Општина Карпош Стевчо Јакимовски им го предаде во употреба новиот
лифт на станарите во овој колективен станбен објект.
На барање на граѓаните на Карпош, и со одлука на Советот на локалната
самоуправа, Општината заменува стари со нови, и реконструира дотраени
лифтови во колективни станбени објекти на територијата на Општина Карпош,
што е случај и со оваа зграда. Првиот човек на Општина Карпош, нагласи
дека оваа инвестиција локалната самоуправа ја чинела вкупно 710.000 денари,
односно 65 % од вкупната вредност на лифтот. Граѓаните во оваа инвестиција
учествуваат со 35 % финансиски надоместок.
- Воедно, сакам да ги повикам сите граѓани на Општина Карпош, кои имаат
потреба од замена на стар со нов, или реконструкција на постоечки лифт,
да поднесат барање до локалната самоуправа. Ние како Општина ќе ја
разгледаме поднесената документација, и ќе учествуваме со финансиски
средства од општинскиот буџет, во заокружување на сите трошоци,
потенцираше Јакимовски.
Академскиот сликар Таки Павловски, кој е станар во оваа зграда, изгрази
големо задоволство и благодарност до општинскиот татко Јакимовски и
администрацијата на Општина Карпош , што излегле во пресрет на барањата
на жителите, и што токму овој влез за прв пат добива лифт.
- На последниот петти кат има сликарски атељеа, и материјалот за
сликање моравме да го носиме на раце. Сега со поставениот лифт, овој
реален проблем ќе ни биде решен. Исто така повеќе од половината станари
во овој влез се пензионери, така што сега со лифтот ќе им се олесни
секојдневното функционирање, потенцираше Павловски.
Васе Самараков, генералниот менаџер на „ХАУСМАЈСТОР ПЛУС“,
овластената фирма за управување со станбен и деловен простор, нагласи
дека Општина Карпош е прва локална самоуправа, со директна финанскиска
инвестиција во замена на стар со нов, или реконструкција на постоечки лифт,
и ги повика останатите локални самоуправи, да покренат ваква иницијатива
со оглед на големиот број на дотраени, стари или нефункционални стари
лифтови кои граѓаните секојдневно ги употребуваат.
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РЕКОНСТРУИРАНО ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО КАРПОШ 4
Општина Карпош денеска го реконструираше детското игралиште на
улица Вич бр. 10, кое неодамна беше вандализирано од страна на непознати
сторители. За таа цел, целосно се обновени детските лулашки и клацкалки,
како и урбаната опрема која се наоѓа во рамките на игралиштето. Локалната
самоуправа повторно апелира до граѓаните, совесно да се однесуваат кон
реквизитите кои ги користат најмладите карпошани.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ ГОСТУВАШЕ НА РОДЕНДЕНОТ
НА ВРЊАЧКА БАЊА
Минатиот викенд, делегација од општина Карпош гостуваше на свечената
манифестација која ја организираше збратимената општина Врњачка Бања,
по повод 149 години од своето постоење. Во рамки на протоколот, во петокот
вечерта се одржа и свечена седница на која се обрати градоначалникот на
општина Врњачка Бања, Бобан Ѓуровиќ, а во таа пригода беше организирана
и пригодна културно-уметничка програма.
Веќе следниот ден, на главната улица во центарот на градот се одржа
богата карневалска вечер, каде што, освен уметниците од Македонија, се
претставија и егзибиционисти од соседството и од повеќе дестинации од светот.
На средба со градоначалникот Ѓуровиќ, претставниците од општина Карпош
разменија позитивни искуства, планови и проекции од областа на локалниот
економски развој. Инаку, со потпишување на протоколот за соработка во
ноември 2013 година, општина Карпош се збратими со општина Врњачка
Бања.
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ПОДНЕСЕНИ 50 БАРАЊА ЗА ЛИФТОВИ-СЕДУМ ИСПЛАТЕНИ
Еден од мноштвото проекти кои ги предвиде Општина Карпош е
реконструкција на старите и дотраени или поставување на нови лифтови во
висококатниците на нејзина територија. Тоа се однесуваше на сите заедници
на станари кои требаше да исполнат неколку услови и кои ќе донесат
комплетна документација до локалната самоуправа.
Досега, речиси во изминатите две години поднесени се вкупно 50
барања за реконструкција на лифтови во згради, од кои 19 се со непотполна
документација, односно истата треба да ја дополнат. Од вкупниот број 24
барања веќе од страна на Советот на Општина Карпош им се одобрени
финансиски средства и е потребно тие да достават сертификат врз основа
на кои Општината ќе им ги исплати средствата од нејзиниот буџет. Останатите
7 барања се со комплетно доставена документација, и четири од нив се веќе
исплатени а три се во постапка на исплата.
Инаку, Општина Карпош исплаќа 65% од понудата која граѓаните ја одбрале
како најповолна, а остатокот од вредноста на лифтот ја плаќаат самите тие.
Што се однесува до другите услови кои треба да ги исполнат станарите,
жители во Карпош, кои сакаат да аплицираат за ваква поддршка од локалната
власт, би напоменале дека тие треба да достават одлука за давање согласност
(најмалку 50+1 станар) со валидни потписи. Тие треба да соберат три понуди
и одлука со која ја избираат најповолната за нив, исто така верификувана со
истиот број на потписи. Од централниот регистар треба да донесат доказ,
дека заедницата на станари е регистрирана како правно лице и конечно
со барање до архивата на Општината и со комплетната документација да
аплицираат за овие средства.
Битен момент во документацијата е дека за да дојде до исплата на
средствата кои претходно им ги одобрил Советот на Општина Карпош, да се
содржи и Сертификат за техничка исправност на лифтот издаден од овластена
институција.
Инаку со одлука на Советот на локалната самоуправа досега се
одобрени и исплатени или во фаза на исплата вкупно 3.826.092,25 денари.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ЛОВЌЕНСКА 1 СО НОВ АСФАЛТ
Денес, улицата „Ловќенска 1“ во Општина Карпош доби целосно нов лик.
Имено, локалната самоуправа инвестираше во целосна реконструкација и
асфалтирање на 210 метри од коловозот и 3,5 метри широчина на оваа улица.
Изведувач на работите е фирмата „Изолација“, а вредноста на инвестицијата
околу 800.000 денари.
На завршните работи на Ловќенска присуствуваше и градоначалникот
на Карпош Стевчо Јакимовски, кои имаше средба со повеќе жители од овој
дел на Карпош, односно со другите поголеми краци на Ловќенска.
Тој исто така ја надгледуваше и работата на расчистување на теренот
од грмушки и шут на улицата Јуриј Гагарин, на потегот од семафорите спроти
студенскиот дом „Гоце Делчев“ на потегот кон „Реплек“.
Градоначалникот на Општина Карпош исто така денес ги контролираше и
изведбите на улица 12 во населеното место Бардовци, како завршните работи
на улиците Франц Прешерн и Иван Цанкар во Влае.
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