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ЈАВЕН ПОВИК ЗА 
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 
ПОПРАВКА НА ЛИФТОВИ И 
КРОВНИ ПОВРШИНИ ВО КАРПОШ
 Општина Карпош објавува јавен повик за субвенционирање за поправка 
и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни површини на станбени 
згради за колективно домување.
 Субвенционирањето е поддржано од Буџетот на Општина Карпош, а 
право на учество имаат заедниците на сопственици или управителите на 
станбени згради. Вкупниот буџет за овој проект е 2 (два) милиони денари, а 
јавниот повик е отворен и трае се до исцрпување на средствата.
 Финансиската поддршка за санација на лифтови е во висина од 30 
отсто, но не повеќе од 200.000 денари од вкупниот износ на вредноста на 
санацијата на лифтот.
 Субвенционирањето за обнова на кровни површини е во висина од 30 
отсто, но не повеќе од 150.000 денари од вкупниот износ на вредноста на 
обновата на кровниот покривач.
Условите за учество на заедниците на сопственици / управителите на 
станбени згради, како и документацијата која треба да се приложи може 
целосно да се види на Огласната табла на www.karpos.gov.mk или на следниот 
линк: https://bit.ly/3qgzFz7

Апликација на следниов линк https://bit.ly/3ocLvs2 

Локалната самоуправа го промени начинот на субвенционирање на 
поправката на лифтови и кровни површини, согласно препораките од 
Државниот завод за ревизија кои беа истакнати во Извештајот за материјално 
– финансиското работење на Општина



1 - 6  декември 2020 Билтен бр. 4011 - 6  декември 2020 Билтен бр. 401

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 5

 Продолжување на процесот на формирање на локалните младински 
совети, согласно новиот Закон за младинско учество и младински политики 
беше главна тема на разговор на денешниот онлајн состанок инициран од 
Агенцијата за млади и спорт и Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
На состанокот присуствуваше и градоначалникот Стефан Богоев, кој 
информираше за активностите кои Карпош ги презема за ресетирање на 
младинскиот совет.
– Уште во првата половина од 2020 година, Општина Карпош ги направи 
статутарните измени и го предвидува формирањето на младинскиот совет 
по новиот Закон за младинско учество и младински политики. Како резултат 
на пандемијата, Општината не распиша повик за иницијативен одбор, но во 
претстојниот период ќе го сториме тоа, рече Богоев.
 Локалниот младински совет е тело во кое членуваат претставници на 
младински организации, политички подмладоци, асоцијации на студенти 
и средношколци, кои на локално ниво ќе креираат мерки и активности за 
подобрување на животот на младите на локално ниво.
На состанокот се зборуваше и за буџетот за млади и начините како да се 
наменат 0,1 отсто од локалниот буџет за потребите на младите луѓе.
 Директорот на АМС, Наумче Мојсовски, во своето обраќање ги истакна 
заложбите на оваа институција, да продолжи со поголема поддршка на 
младинскиот активизам во земјава.
Исто така, претставничката од ОБСЕ, Јасмина Тодоровска – Митева истакна 
дека прирачникот за работатата на младинските совети е во завршна фаза, 
по што истиот ќе биде голема поддршка за општините – патоказ како да се 
формираат овие тела, но потоа и да бидат функционални.

 Општина Карпош наскоро ќе обезбеди уште една социјална услуга за 
помош и поддршка на деца со пречки во развојот. Се работи на адаптација 
на посебен простор во рамки на ООУ „Вера Циривири – Трена“, каде што 
во соработка со Македонското Монтесори Здружение, најмладите ќе имаат 
можност да се подготват за полесно вклучување во воспитно – образовниот 
процес.  Услугата подразбира обезбедување на стручна помош и поддршка 
преку индивидуален третман и психосоцијална поддршка на деца со  
попреченост и нивните семејства на територијата на Општина Карпош,  преку 
примена на Монтесори методот и други современи терапевтски техники. 
Поддршката ќе ја обезбедува тим од специјални едукатори, психолог и 
социјален работник. За овој проект се користат средства од Светска банка, 
а истиот се спроведува преку Министерството за труд и социјална политика.
 На 03. декември – Светскиот ден на лицата со попреченост потсетуваме 
дека борбата за подобра инклузија и едукација е секојдневна. Нема друга 
алтернатива освен системски и трајно да се унапредуваат правата на овие 
лица во заедницата.
 Локалната самоуправа изминатиов период поддржа и отворање 
на сензорни соби во рамки на основните училишта, инклузивни игралишта 
по населбите (Карпош 2 и Влае 2), а одвои и буџетски средства за лични 
и образовни асистенти за учениците со попреченост. На овој начин, се 
овозможува полесно следење на наставата и вклучување во образованието 
и социјалниот живот и на овие граѓани.
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев во своето 
обраќање по повод денешниот ден истакна дeка секој од нас е различен, но 
сите споделуваме заеднички проблеми:
Светскиот ден на лицата со попреченост само нѐ потсетува на борбата да 
градиме поправедна и уште поинклузивна заедница.Другарчето кое можеби 
ти изгледа поинаку, има само поинаква потреба од тебе. Оној кој говори 
побавно или потешко, има само друг начин на изразување. Лицето кое е во 
количка, исто така има друг начин на движење. Да бидеме отворени, да ги 
прифаќаме различностите! Затоа што единствената попреченост е лошиот 
став, рече Богоев.
Општината денеска исплати и еднократна финансиска помош од 3 илјади 
денари, за вкупно 154 граѓани со попреченост, кои живеат на територија на 
Карпош. Ова е само симболична помош и признание за нивната борба.
А, како локална самоуправа продолжуваме да ги унапредуваме нивните права, 
но и да овозможуваме нови услуги, со цел уште помалку да се чувствуваат 
институционалните бариери и пречки за овие лица.

КАРПОШ ГО ПРОДОЛЖУВА ПРОЦЕСОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА МЛАДИНСКИОТ СОВЕТ

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА ЗА 
ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО КАРПОШ
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КАРПОШ ДОНИРА ОБЛЕКА ЗА 
СОЦИЈАЛНО НАЈЗАГРОЗЕНИТЕ

КАРПОШ СЕ ЗАБЛАГОДАРУВА 
НА ВОЛОНТЕРИТЕ КОИ ПОМАГААТ 
ВО ЕК НА ПАНДЕМИЈАТА Општинската администрација на Карпош спроведе хуманитарна 

активност за собирање на облека за социјално – загрозените лица и 
домаќинства кои живеат на наша територија. Имено, изминативе десет дена 
вработените имаа можност да носат облека која повеќе не ја користат, но е 
во добра состојба.
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев ја додели и 
својата донација на облека. Сите пакети со облека ќе бидат споделени 
со Црвениот крст, кој во понатамошна фаза ќе обезбеди дистрибуција на 
истите.
Основната цел е да се овозможи топла облека и подобри услови за поминување 
на зимскиот период, за бездомниците и граѓаните во социјален ризик.
Локалната самоуправа неодамна организираше и крводарителска акција, 
каде што 35 службеници донираа крв. Исто така, во рамки на деновите на 
Општина Карпош беа споделени 80 пакети (со прехранбени продукти и 
средства за хигиена) со социјално – загрозените домаќинства, а се помогна 
и на геронтолошкиот завод „13 Ноември“ и СОС „Детско село“.
 Живееме во период на пандемија, кога институциите мораат уште 
повеќе да се грижат за најранливите, но и секој од нас да покаже одговорност 
и хуманост кон заедницата.
Општина Карпош продолжува со секојдневните активности и политики за 
унапредување на социјалната, детската и здравствена заштита.

 Општина Карпош се приклучува кон глобалната иницијатива „Заедно можеме 
преку волонтирање“ – 05. декември, Меѓународниот ден на волонтерството.
Во текот на оваа пандемија, преку соработка со Црвениот крст овозможивме мобилни 
тимови за поддршка на лицата во изолација, како и повозрасните и изнемоштени 
сограѓани. Всушност, партнерството со Црвениот крст придонесе волонтерите од оваа 
организација да набавуваат прехранбени продукти, лекови и средства за хигиена на 
оние на кои им е најпотребно.
 Исто така, за времетраење на полицискиот час, Општина Карпош направи и 
соработка со Сојузот на извидници на Македонија. Извидниците организираа патроли 
пред пофреквентните маркети, банки и аптеки, при што го контролираа редот и апелираа 
до граѓаните да се одржува дистанца.
 Волонтерството и тоа како помага во кризни состојби. Затоа, локалната самоуправа 
ја изразува својата благодарност до посочените организации, до нивните волонтери, но 
и до сите граѓани кои несебично се вложуваат и сакаат да помогнат во заедницата.
 Во претстојниот период продолжуваме да ги мотивираме граѓаните, особено 
младите да бидат дел од волонтерски акции. Затоа што волонтерството значи конкретна 
помош, но и придонесува во градењето на поодговорни, послободни и похумани граѓани.
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 Професор Д-р Наташа Пеливанова, која е член на Советот од редовите 
на СДСМ и заменик градоначалник на Општина Карпош, денеска доби нова 
функција во локалната самоуправа. Таа е нов претседател на Советот на 
Општина Карпош. Пеливанова е доктор во областа на правните науки. Таа 
е редовен професор на Факултетот за безбедност во Скопје. Има значаен 
придонес во научно-истражувачката дејност како автор на многубројни трудови 
издадени во домашни и меѓународни специјализирани списанија.

На последните локални избори, Наташа Пеливанова е избрана за член 
на Советот на Општина Карпош, а исто така членува и во Комисијата за 
урбанистичко планирање, Комисија за јавни дејности (образование, социјална 
и детска заштита), Комисија за еднакви можности на жените и мажите и 
Комисија за прописи при Советот на Општина Карпош. Таа сега е на местото на 
досегашниот претседател на Советот, Андреј Манолев, но поради доделување 
на друга јавна функција, директор на гимназијата „Никола Карев“, Манолев го 
напушта претседателското место и членството во Советот. Нов член, кој е на 
местото на Манолев, е Бобан Ацевски кој е по професија електроинжинер и кој 
професионално си ги извршува работните обврски веќе 14-ет години во својата 
струка. Ацевски моментално е вработен во Електрани на Северна Македонија. 
Тој е од редовите на СДСМ и е роден е на 11.02.1980.

На денешната седница членовите на Советот дадоа “зелено светло”за одлуката 
за доделување стипендии за талентирани ученици и талентирани спортисти 
за учебната 2020/2021 година. Со оваа одлука им се доделуваат стипендии на 
20 талентирани ученици и спортски стипендии за пет спортисти-ученици од 
општинските основни училишта од Карпош. Предвидено е да се доделат 3.000 
денари од прва категорија на 14 талентирани ученици и во втора категорија, по 
2.500 денари на шест ученици од основните училишта во Карпош. Додека пак 
четворица спортистите од прва категорија ќе добијат по 3.000 денари, а само 
еден спортист-ученик ќе добие стипендија во износ од 2.500 денари.

НАТАША ПЕЛИВАНОВА 
– НОВА ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Советниците одобрија и 100.000 денари за набавка на еколошки и дидактички 
материјали и играчки за децата од предучилишна возраст, со цел развивање и 
унапредување на методологијата на работа во предучилишните установи. Инаку 
на денешната седница, советниците дадоа согласност за долгорочно домашно 
задолжување во рамки на вториот Проект за подобрување на општинските услуги 
(MSIP 2). Со оваа одлука, Општина Карпош ќе потпише договор за подзаем со 
Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со вториот 
Проект, за подобрување на општинските услуги кој ќе биде финансираан со заем 
од Меѓународна Банка за обнова и развој – Светска банка, во висина од 16.646.946 
денари, со цел финансирање на капитален инвестиционен проект, реконструкција 
на улици во Карпош 1 и Карпош 2.

Одлуката за намера за поднесување на концептна нота на Општина Карпош во 
рамки на проектот „ЕУ за општините“ , беше изгласан и одобрен од советниците 
на денешната седница на Советот на Карпош. Основата на проектот е да се 
овозможат вендинг машини за граѓаните, и преку рециклирање да заработуваат. 
На овој начин, карпошани уште повеќе ќе се мотивираат за да рециклираат, 
правилно да го одложуваат отпадот, но и да се овозможи заштита на животната 
средина.
Исто така, во рамки на овој повик се аплицира и за набавка на механизација за 
кабаст отпад. Односно, набавка на едно возило и четири мобилни контејнери 
кои ќе се поставуваат по населбите, за граѓаните во истите да фрлаат мебел и 
покуќнина.

Исто така, во дневниот ред на 50-тата седница на Советот,се изгласа и предлог-
одлуката за прецизирање на Одлуката за одобрување средства на лица со 
попреченост од подрачјето на Општината, по повод 3-ти декември-денот на лица 
со попреченост.
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КАРПОШ ДОНИРАШЕ ЗА ЖРТВИТЕ 
ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
   Општина Карпош на шелтер центарот кој се  наоѓа на нејзина територија 
во Карпош 2,  му донираше три пакети топла облека, 50 заштитни маски, 
50 пара заштитни ракавици, како и 10 шишиња средства за дезинфекција 
наменети за згрижените семејства жртви на семејно насилство.
 Донацијата беше најавена уште на почетокот на „портокаловата 
кампања“ против родово базирано насилство, која се одвива на глобално 
ниво и која трае во периодот од 25 ноември до 10 декември под слоганите 
#КажиНЕ и „Не си сама“, а деновиве е и конкретно реализирана.
 Според податоците на локално ниво, во периодот на пандемијата од 
коронавирусот, во шелтер центарот кој е сместен на територијата на Карпош 
евидентиран е пораст на пријави за семејно насилство за 18 насто, а за 12 
насто има повеќе згрижување на жени, жртви на семејно насилство.
 Конкретно во единаесетте изминати месеци, односно во т.н. „ковид 
периодот“ во овој шелтер центар беа згрижени вкупно 32 жени и 15 деца, кои 
биле физички малтретирани од нивните брачни партнери.
 Жените и децата жртви на насилство во овој шелтер центар добија 
целосна правна и психосоцијална помош, од Здржението на Млади правници, 
Црвениот крст и Центарот за социјални работи, како и психолошко, кризно 
советување, медицинска помош од матичен лекар и од специјалисти.
  Токму поради ваквите трендови, локалната самоуправа ја засили 
поддршката која во континуитет му ја дава на овој шелтер центар, со намера 
да се ублажат последиците од ваквиот црн биланс на семејно насилство што 
се зголеми во периодот на кризата. Со ова Општина Карпош сака во поголема 
мерка да ја сензибилизира севкупната јавност во борбата и препознавањето 
на знаците на семејно насилство.


