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ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ 
ПОЛОЖИ ЦВЕЌЕ ПРЕД СПОМЕНИКОТ НА 
ОСЛОБОДИТЕЛИТЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 По повод одбележувањето на 13 Ноември, Денот на ослободувањето 
на Скопје, делегација од општина Карпош сочинета од Зоран Краљевски, 
Благица Цветановска и Давор Грче,  денеска положи цвеќе и се поклони пред 
Споменикот на ослободителите на Скопје. Претходно, во чест на празникот, 
делегацијата положи цвеќе и на Партизанските гробишта во Бутел, како и на 
вечното почивалиште на генерал Михајло Апостолски.
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ПРЕХРАНБЕНИ ПАКЕТИ ЗА ШТИТЕНИЦИТЕ ОД 
ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

 По повод одбележување на Неделата на грижа за стари лица, денеска, 
претставници од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита 
при општина Карпош, ги посетија луѓето кои престојуваат во домот за стари 
лица „Мајка Тереза“, во населбата Злокуќани.  Средбата се одржа во дворот 
на оваа установа, со цел да бидат запазени протоколите за заштита од ковид 
-19.
 Во оваа пригода, Општината обезбеди пакети за лична употреба кои 
содржат прехранбени продукти, наменети за 60-тина штитеници од домот.  
На средбата, се разговараше за унапредување на условите за престој на 
лицата од „трето доба“ кои се сместени во овој објект. Со оглед на тоа што 
оваа установа се наоѓа на територија на Карпош, локалната самоуправа во 
континуитет се грижи за старите лицата, преземајќи низа инфраструктурни 
зафати во рамки на објектот во кој престојуваат тие.
Инаку, Општина Карпош секоја година традиционално ја организира оваа 
средба, во рамки на одбележување на 13. Ноември – патрониот празник на  
домот за стари лица „Мајка Тереза“.
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ПРЕКОПИ НА ШЕСТ УЛИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ

 Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите 
за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош ги известува 
жителите на Карпош дека по барање на инвеститорите ЕВН – Македонија и 
Дистрибуција на топлинска енергија „Балкан Енерџи“ ДООЕЛ Скопје, на ден 
16.11.2021 година издадени се записници во кои е констатирано дека треба 
да се извршат прекопи на шест улици.
Издадените записници за ЕВН се однесуваат на улиците: „Лесновска“ бр.13, 
„Бањалучка“ бр.20, „Влае“ бр.43, улица „12“ н.м. Бардовци и „Миле Поп 
Јорданов“ , а за БЕГ на ул.„Букурешка“ бр.49 и ул.„Букурешка“ бр.83.
По завршување на сите градежни работи општинската комисија ќе изврши 
повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и 
дали подлогата е вратена во првобитна состојба.
Записниците може да ги погледнете на овој линк: https://bit.ly/3cq2xPu 
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АКУТНИТЕ ПРОБЛЕМИ СО ФЕКАЛНАТА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ЌЕ СЕ САНИРААТ СО БРЗИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ

 На дојава и барање на граѓаните, денеска, градоначалникот Стевчо 
Јакимовски во придружба со претставници од Ј.П Водовод и канализација – 
Скопје и Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи 
од општина Карпош, беше во теренска обиколка на неколку локации низ 
општината.
 Целта на оваа иницијатива е да се утврдат акутните приоритетни 
проблеми, поврзани со атмосферската и фекалната канализација, кои ги 
мачат карпошани. Притоа, првиот човек на Општината во координација со 
претставниците на скопското јавно претпријатие и локалната самоуправа, 
ја констатираа фактичката состојба на терен. Во таа насока, стручните 
служби во скоро време ќе интервенираат за решавање на проблемите и 
подобрување на комуналната инфраструктура во Карпош.
 Денеска искочивме на терен, за да ги утврдиме критичните точки кои 
се однесуваат на атмосферската и фекална канализација, лоцирани на 
улиците Козле бр. 6, Девол, Атинска, Дрезденска, Јуриј Гагарин бр. 53 и Прашка 
бр. 19. Одлучивме со брзи интервенции сите тие работи да ги санираме за 
да понатаму граѓаните немаат проблеми. Така што, во наредниот период 
буџетските средства што ги имаме за таа намена ќе ги искористиме секаде 
каде што може да ги елиминираме натамошните проблеми на граѓаните 
кои произлегуваат од фекална канализација да ги сведеме на минимум – 
констатираше Јакимовски.
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ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ОПШТИНА КАРПОШ 
ВО ПОСЕТА НА ТИВАТ

Делегација на Општина Карпош престојува во тридневна посета на 
збратимената Општина Тиват во Црна Гора, по повод одбележувањето 
на 21 Ноември – Денот на ослободување на градот. Во текот на престојот, 
делегацијата составена од советниците Марјан Стефановски и Наталија 
Спировска присуствуваше на свечената седница на општина Тиват, а 
учествуваше и на други протоколарни активности.
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