
ОПШТИНА КАРПОШ    НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

7 - 14 ноември 2021 Билтен бр. 450



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

НЕОДГОВОРНО Е ДА СЕ ПРИМААТ ДЕЦА 
ВО ГРАДИНКИТЕ ОД НАДВОР,
А ДЕЦАТА ОД КАРПОШ ДА СЕДАТ ДОМА
 Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски утрово 
имаше работен состанок со директорите на градинките на подрачјето на 
општината на кој беше разговарано за главниот проблем – големиот број 
на деца од општината кои чекаат на упис во градинките. Констатирано е 
дека главни причини за проблемот се ограничените просторни можности и 
непочитувањето на одлуката на Советот да не се запишуваат деца од други 
општини.
Градоначалникот смета дека е неодговорно однесувањето на директорите 
на запишуваат деца од други општини, а при тоа да децата од општината да 
седат дома.
 Директорите на градинките го информирале градоначалникот 
Јакимовски дека во одредени објекти има простор за отворање на нови 
занимални во кои би се згрижиле околу стотина деца, но за тоа се потребни 
околу 12 нови вработувања за кои до сега нема одобрување од министерството 
за финансии.
Јакимовски најави дека во текот на следните денови ќе се бара решение 
за проблемот. Во моменто, на листа на чекање во градинките Мајски цвет, 
Пролет и Распеана младост има околу 350 деца.  
 –  Бев на состанок со директорките на градинките на општина Карпош 
за да го апсолвираме главниот проблем што е причината што толку деца 
чекаат на упис во општината. Има неколку причини. Првата причина е 
просторните можности на градинките, втората причина е тоа што и таму 
каде што има простор за вклучување на уште една-две занимални за да се 
примат таму дваесет до триесет дечиња , но Министерството за финансии 
не одобрува нови вработувања за негователи и воспитувачи. Како што 
гледаме, во Тафталиџе 1 имаме потреба од уште една до две занимални, 
автоматски на тоа и персонал. Од прилика 12 лица ни требаат за да можеме 
да згрижиме уште најмалку стотина деца. Инаку во моментот колку деца 
чекаат во општина Карпош? Во Мајски цвет чекаат 206 деца, во Пролет чекаат 
105 и во Распеана младост 34. Имаме уште еден проблем. Запишувани се 
деца со кршење на одлуката на Совет да не се запишуваат деца од други 
општини, што значи дополнително е зголемен проблемот во нашата општина. 
Навистина е неодговорно од директорите да запишуваат деца од други 
општини а нивните соседи од општина Карпош да не можат да ги запишат 
своите дечиња, што е недозволиво. Во наредните денови ќе бараме решение 
за овој проблем, изјави по состанокот градоначалникот на Карпош Стевчо 
Јакимовски.
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КАРПОШ НАЈЕКОЛОШКА ОПШТИНА 
ЗА 2020 ГОДИНА
 Општина Карпош е победник на „Изборот за најеколошка општина 
за 2020 година“, преку конкурсот којшто традиционално го распишуваат 
„Пакомак“ и „Балкан еко“ институт-Скопје.
Финалното оценување на конкурсот беше спроведено преку неколку претходно 
пропишани критериуми, меѓу кои, количината на собран селектиран отпад 
од пакување, од домаќинствата, деловните субјекти и училиштата, бројот 
на поставени нови контејнери за селекција на отпад на јавните површини, 
висината на средства во општинскиот буџет предвидени за екологија во тек 
на 2020 година, бројот на реализирани еко-проекти и бројот на јавни кампањи 
спроведени од општината за подигање на свеста за екологијата.
 Покрај Карпош како победничка општина, помеѓу трите најеко општини 
се најдоа и Општина Кочани и Општина Крива Паланка.
 Општините Карпош и Кочани како прво и второ рангирани ќе добијат 
детски игралишта изработени од еколошки материјали, а Општина Крива 
Паланка како треторангирана ќе добие садници.
За нивните резултати постигнати во текот на минатата година, сите три 
општини ќе бидат наградени од „Пакомак“ и „Шпаркасе Банка“ .
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ЈАКИМОВСКИ: НОВАТА ОПШТИНСКА ЗГРАДА 
ВО ФУНКЦИЈА ОД СЛЕДНАТА ГОДИНА

 Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски утрово 
направи увид во новата општинска зграда чија изградба беше стопирана во 
изминатите четири години.
Јакимовски најави дека ќе побара од советот на општината во буџетот за 
следната година, да се обезбедат средства за довршување на изградбата за 
да може во текот на 2022 година да биде пуштена во функција.
 – Утрово дојдов да  ја видам општинската зграда. За жал забележав 
дека некаде прокиснува. Така е кога нема луѓе во некој објект, тој пропаѓа. 
Ќе се потрудам на седница на совет со новиот буџет да обезбедиме 
средства за оваа зграда и наредната година да ја пуштиме во функција, рече 
градоначалникот Јакимовски.
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УЧЕНИЦИ ОД ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ 
ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ

 Четвртоодделенците од ООУ „Петар Поп Арсов “ денеска беа во 
едукативна посета на Општина Карпош. Оваа посета беше предвидена во 
годишната програма по предметот општество, на тема локална самоуправа.
 Преку многубројни прашања, основците имаа можност подетално да 
научат како работи општинската администрација,   урбаните заедници, кои 
се обврските на градоначалникот, од какво значење е работата на Советот 
и советниците од Општина Карпош.
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ЈАКИМОВСКИ ПОБАРА ОД ПЛАНЕРСКИТЕ КУЌИ 
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИТЕ 
ПЛАНОВИ ЗА КАРПОШ

Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски денеска имаше 
средба со претставници на планерските куќи кои во моментот изработуваат 
урбанистички планови за општина Карпош. На средбата градоначалникот 
побара од нив да подготват презентации на сите планови, без разлика во која 
фаза на изработка се во моментот, за истите да бидат ставени на увид пред 
Советот на општината и пред јавноста.
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ЈАКИМОВСКИ БАРА ПОГОЛЕМА ДИСЦИПЛИНА 
ОД ВРАБОТЕНИТЕ КОИ ЈА ОДРЖУВААТ ХИГИЕНАТА 
ВО ОПШТИНАТА

 Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски побара 
поголема ажурност од вработените во општината задолжени за одржување на 
хигиена. При утринската контрола на улиците градоначалникот констатираше 
дека се уште има места со смет кои со месеци не се расчистени. 
За да се стави општината под ред, Јакимовски смета дека потребна е 
поголема дисциплина и организација во работењето. На тие пак, што нема 
да можат да го издржат темпото на работа најави дека ќе им се заблагодари 
на соработката.  
 -За жал има места кои со месеци не се фатени. Тука спроти Сити мол, 
каде што доаѓаат граѓани од цела Македонија, Јужна Србија, Косово… Ова 
место е лицето на општината, а е на само двеста метри од пунктот каде што 
се наоѓаат дваесет наши работници. Општина Карпош никогаш немала 118 
чистачи и да имаме ваква нехигиена. Фали подобра организација, подобра 
дисциплина за општината да ја ставиме во ред. Оние кои не се подготвени 
да го издржат тоа темпо ќе им се заблагодариме на соработката. Јас сум 
сигурен дека за од прилика десетина дена ќе доведеме се под контрола. 
Лисја постојано ќе паѓаат тоа не е страшно, ќе го чистиме, но сметот мора 
да се тргне, рече Јакимовски.
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КОНСТИТУИРАН СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Во присуство на градоначалникот Стевчо Јакимовски и претставници на 
општинската администрација, денеска во Кинотеката на СМ се одржа 
првата седница на Советот на општина Карпош. Седницата од конститутивен 
карактер, ја отвори најстариот член на Советот, д-р Добрила Андоновска, 
која им го честита мандатот на советниците и им посака успешна работа.
По кусо заседавање, Комисијата за прашања на верификација, мандатни 
прашања, избори и именувања, службено го потврди мандатот за избор на 
Претседател на Советот на општина Карпош, на советникот од партијата 
Левица, Бранко Ристов. Во таа насока, новоизбраниот Претседател го презеде 
раководењето на седницата, во чии рамки се разгледуваа останатите точки 
од дневниот ред.
Во динамична атмосфера, советниците избраа претседатели и членови на 
11 комисии,  кои во претстојниот четиригодишен мандат ќе расправаат за 
теми поврзани со непреченото функционирање на локалната самоуправа. 
Овие работни тела на Советот, ќе одлучуваат за прашања од областа 
на екологијата и енергетската ефикасност, локалниот економски развој, 
урбанистичкото планирање и комунални работи, за јавни дејности, култура, 
спорт и прописи, како и за заштита на историските споменици, спомен 
обележјата и за еднаквите можности на жените и мажите.
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Во оваа пригода, првиот човек на Општината, Стевчо Јакимовски им предложи 
на советниците да размислт и да достават конкретни предлози или пак проекти, 
кои сметаат дека би требало да се реализираат во претстојниот период, а 
се во интерес на граѓаните. Во насока на кооперативноста и соработката, 
Јакимовски ги повика советниците да присуствуваат на јавната презентација 
на планерските куќи, кои во моментов изработуваат урбанистички планови за 
општина Карпош. Презентацијата ќе се одржи наредниот викенд во салата 
за проекции, во рамки на Кинотеката на СМ.


