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ОПШТИНА КАРПОШ ПОТСЕТУВА:
ВО ТЕК Е ЈАВEН ПОВИК
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ПОПРАВКИ
НА ЛИФТОВИ И КРОВНИ ПОВРШИНИ

ГРАЃАНИТЕ СУГЕРИРААТ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА „ПАРИСКА“ ВО КАРПОШ

Општина Карпош ги потсетува граѓаните, заедниците на сопственици
и управители на згради дека во тек е Јавниот повик за субвенционирање на
поправки на лифтови и кровни површини.
Повикот беше распишан на крајот на 2020 година, но жителите на Карпош
имаат можност сe уште да аплицираат, се до исцрпување на средствата
предвидени за оваа намена:
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.
Засегнатите граѓани можат подетално да се информираат за условите на
следниот линк: https://bit.ly/38BqkLC.
Апликација за јавниот повик: https://bit.ly/3sbzVAt .

Општина Карпош ја доби реконструкцијата на улицата „Париска“, во
населбата Тафталиџе 1, во рамки на Проектот за поврзување на локални
патишта при Министерството за транспорт и врски, финансиран од Светска
банка.
Учеството на граѓаните во текот на изведбата на локалните инфраструктурни
проекти во сите фази на изведба е особено важно, како за Општината, така
и како предуслов за транспарентност по критериумите на Светска банка.
Оттаму Општина Карпош направи јавно достапен Образец за поплаки
за целиот период на спроведување на проектот, кој граѓаните од овој дел
на Карпош и сите кои се засегнати со реконтрикцијата на оваа важна
сообраќајница ќе можат да го пополнат и преку него да ги достават своите
забелешки.
Образецот може да се пополни по електронски пат, на www.karpos.gov.mk
или во просториите на урбаната заедница Тафталиџе 1 (на ул. „Букурешка“
бр.2), во периодот од 07:30 до 15:30 часот.
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КАРПОШ СЕ ПОДГОТВУВА
ЗА НАЈАВЕНИТЕ СНЕЖНИ ВРНЕЖИ
		
Зимската служба на Општина Карпош распрскува емулзиона течност

КАРПОШ ДОДЕЛИ 5.000 МАСКИ ЗА ГРАДИНКИТЕ,
УЧИЛИШТАТА И ДРУГИ УСТАНОВИ

по дел од повисоките места – населби (Бардовци, Жданец и Трнодол). Станува
збор за средство, чија цел е да спречи заледување на коловозот во пресрет
на најавените снежни врнежи.
Течноста се распрскува непосредно пред најавени снежни врнежи, со
цел да се придонесе кон полесно топење на снегот по сообраќајниците и
пешачките зони.
Општина Карпош е во постојана комуникација со Управата за
хидрометеоролошки работи (УХМР). Во консултација со стручните лица
од оваа институција, се преземаат превентивни активности за полесно
справување со најавениот снег.
Имено, денеска се очекуваат снежни врнежи во попладневните и вечерни
часови, а поинтензивни врнежи од снег се очекуваат во текот на утрешниот
ден (од 2 до 5 cm во скопската котлина).
Намерата на локалната самоуправа е примарно да се исчистат повисоките
места (населби), како и да се обезбеди безбедно движење на граѓаните по
пофреквентните зони.

Општина Карпош им додели 5.000 заштитни маски за повеќекратна
употреба на детските градинки и основни училишта. Во градинките, маските
ќе бидат наменети за воспитниот и техничкиот персонал, а во училиштата, за
наставниот кадар и учениците (штом започне второто полугодие од учебната
година).
Градоначалникот Стефан Богоев истакна дека дел од маските ќе се поделат
и во геронтолошкиот завод „13 Ноември“ во Злокуќани, во СОС Детското село,
групниот дом во Козле, како и по повеќе урбани заедници.
Инаку, заштитните, повеќеслојни маски претставуваат донација од фирмата
„Белгравиа Инвест“ ДООЕЛ Скопје. Локалната самоуправа ја користи оваа
прилика да и се заблагодари на оваа компанија, за покажаната општествена
одговорност и грижа за заедницата.
Општината ги повикува сите граѓани да продолжат со одговорното
однесување. Да се почитуваат заштитните мерки, континуирано да се носат
маски, да се врши дезинфекција и да се одржува дистанца.
Карпош продолжува да биде поддршка на граѓаните и јавните установи за
намалување на последиците од КОВИД – 19.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

5

11 - 17 јануари 2021 Билтен бр. 407

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ ОД
ПОДРАЧНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА
НА ИНСТИТУЦИИ ВО КАРПОШ

Со цел полесно остварување на различни права на граѓаните, Општина Карпош објавува
контакт информации од подрачните одделенија на институции, кои се задолжени за
територија на Карпош. Контакт информациите од сега се достапни и во посебна рубрика
на веб страната „Подрачни одделенија“ (во горниот десен агол).

РЕКОНСТРУИРАНО Е ДЕТСКОТО
ИГРАЛИШТЕ ВО ЖДАНЕЦ

Општина Карпош заврши со целосната реконструкција на детското
игралиште во Жданец. Обновени се старите реквизити со нови, со што се
подобрија условите за рекреација на најмладите од овој дел на Карпош.
Во изминатиот период, локалната самоуправа го реконструираше и
игралиштето во Карпош 4, на улицата „Никола Парапунов“. Општината етапно
ги санира сите детски зони, а оваа година се фокусираме и на замена на
постоечките подлоги со гумирани.
Ги повикуваме сите граѓани на одговорно користење на детските и спортските
игралишта и чување на поставената урбана опрема.

За потврдите за воени рокови, изводите од матични книги, како и остварување на социјални
и други права, контактирајте ги следниве подрачни одделенија на институции:
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – КАРПОШ
Ул. „Народен фронт“ бр.21
тел: 02/322-4182
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – КАРПОШ
Ул. „Никола Русински“ бб, зграда 1, влез 1, кат 1 (до кафулето „Мартини“)
02/3 073-397, 02/3 062-282
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ – КАРПОШ
Ул. „Багдадска“ бр. 26 Б
076 475-095
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ
Ул. „Виа Игнатиа“ бр.6
02/2 041 497
(изводи за родени, венчани, умрени)
www.uslugi.gov.mk
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НА КАРПОШ МУ Е ВАЖНО
МИСЛЕЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

– ЗАВРШИ ВРЕМЕТО НА МАТНИ ЗДЕЛКИ
Нема ништо скандалозно и сомнително во договорите за консултантски
услуги за оценка на успешноста на реализацијата на програмските
активности на Општина Карпош склучени со агенцијата „Рејтинг“.
Имено, локалната самоуправа распиша јавна набавка, која може целосно
да се следи преку Електронскиот систем за јавни набавки, а на истата да
учествуваат сите заинтересирани страни.
Секоја сериозна институција, организација има потреба од теренски
истражувања на јавното мислење. Општина Карпош ја има потребата од
спроведување на вакви анкети за да се обезбеди и рационализација на
средства и насочување на буџетските пари кон решавање на вистинските
проблеми на граѓаните. Затоа овие анкети се спроведуваат пред носењето
на Буџетот. Резултатите од анкетите, најголемите проблеми и потреби
на карпошани се интегрираат во буџетските програми на секторите на
Општината, со што се зголемува и граѓанското учество во креирање на
локалниот буџет.
Теренските истражувања се релевантни и оправдани кога се
спроведени од агенции, организации кои се занимаваат континуирано со таа
проблематика. Оттука, Општина Карпош не може самостојно да спроведе
таков тип на теренска анкета и токму затоа распишува јавна набавка за
избор на оператор (агенција) која на професионален начин ќе го спроведе
анкетниот процес.
Исто така, Општина Карпош работи според ISO стандард, кој
подразбира континуирано мапирање на вистинските потреби на граѓаните
и мерење на задоволството на испитаниците од спроведените проекти по
различни области.
Ја повикуваме политичката партија Левица слободно да поведе
постапка пред надлежните органи, ако се сомневаат во некое незаконско
делување.
Во изминативе три години, Карпош и градоначалникот Стефан Богоев
се пример за законско и домаќинско работење.
Завршено е времето на расипничко трошење на буџетските пари.
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