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ИЗВЕСТУВАЊЕ
Ве известуваме дека утре петок, 
(03.12.2021) година, ЈП „Паркови и 
зеленило“ – Скопје ќе изврши сечење 
на јавно зеленило (седум дрвја), кои 
што се наоѓаат на ул. „Јуриј Гагарин“ 
бр. 49 – Скопје. При непосредниот 
увид на посочената локација, Јавното 
претпријатие утврди дека шест дрвја 
се целосно суви, а кај седмото е 
забележано дека, дел од кореновиот 
систем е надвор од почвата.

Според Образложението на ЈП 
„Паркови и зеленило“, постои 
опасност некое од дрвјата да падне 
и да причини несакана материјална 
или друга штета.
За таа цел, Ве молиме да го отстраните 
Вашето возило, за да можат службите 
непречено да ја извршат својата 
работа.
Одложувањето на акцијата за 
сечењето дрвја беше од страна 
на ЈП „Паркови и зеленило“ на 
која Градоначалникот Јакимовски 
реагираше.
ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА РАЗБИРАЊЕТО И 
СОРАБОТКАТА
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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА 
ПОПРАВКА И САНАЦИЈА НА ЛИФТОВИ И ОШТЕТЕНИ 
КРОВНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА

Почитувани граѓани на општина Карпош,

Ве информираме дека во врска со огласот за поднесување на барања за 
финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и 
оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за 
колективно домување во Општина Карпош, согласно член 7 од Правилникот 
за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка за 
поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции 
и кровни покривачи на станбени згради за колективно домување во Општина 
Карпош, финансиските средства наменети за ПОПРАВКА И САНАЦИЈА НА 
ЛИФТОВИ за 2021 година се исцрпени. Нови барања ќе може да се поднесуваат 
по објавување на нов оглас за следната 2022 година.

Со почит,

Општина Карпош
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ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАКИМОВСКИ НА СРЕДБА СО 
ГЕРМАНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ЗА НОВА ИНВЕСТИЦИЈА

Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски денеска оствари 
средба со Делегација на германското стопанство од Германската комора за 
индустрија и трговија и Федералното министерство за економија и енергетика 
на СР Германија.
Претставниците на германската комора на средбата побараа од 
градоначалникот поддршка за нова инвестиција од областа на здравството 
на територијата на општина Карпош.  Јакимовски вети дека општината ќе 
излезе во пресрет да ги обезбеди сите потребни услови за реализација на 
оваа странска инвестиција која ќе биде во интерес на граѓаните на Карпош, 
но и на градот Скопје.
Канцеларијата на комората ги застапува интересите на повеќе од 200 
германски инвеститори во Македонија.
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ЕДНОКРАТНА ПОМОШ ЗА ЛИЦАТА 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ

 По повод одбележување на Меѓународниот ден на лицата со попреченост 
– 3. декември, денеска, градоначалникот Стевчо Јакимовски во својот кабинет 
се сретна со тројца претставници од оваа социјална категорија на граѓани, кои 
воедно се жители на Карпош. На средбата присуствувaa и претставничките 
од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита при општина 
Карпош, кои традиционално го организираат овој настан.
На средбата се говореше за секојдневните проблеми со кои се соочуваат 
лицата со попреченост, како и за евентуалните решенија  кои може да ги 
понуди локалната самоуправа за нив. Во таа насока, градоначалникот 
Стевчо Јакимовски напомена дека, 155 лица од Карпош кои влегуваат во оваа 
социјална група, ќе добијат еднократна парична  помош од 3.000 денари, – 
средства кои од својот Буџет за таа намена ги обезбеди Општината.
 Инаку, локалната самоуправа континуирано се грижи за своите сограѓани 
од оваа социјално ранлива категорија. Тоа досега го демонстрираше преку 
изградба на пристапни рампи,  отворање на сензорни соби во основните 
училишта и инклузивни игралишта на неколку локации, обезбедување на 
социјални пакети со прехранбени производи, како и  креирање на политики 
за помош на лицата со попреченост.


