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КАРПОШ НАБАВУВА ВОЗИЛО ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ

Во просториите на Кинотека на РСМ, денеска се одржа продолжението на 
втората седница на Советот на општина Карпош, во чии рамки, советниците 
расправаа по 40 точки од Дневниот ред, кои се однесуваат на предлог – 
одлуки од областа на комуналните работи, образованието, спортот, детската 
и социјалната заштита и сл.
Во таа насока, советниците ја поддржаа Одлуката со која се предвидува, 
локалната самоуправа од  Карпош да добие Грант (неповратни средства) во 
износ од 3.337.825 денари, за набавка на комунална механизација од типот на 
„комбиниран ровокопач – натоварувач“, преку проектот за подобрување на 
општински услуги (МСИП 2). Проценетата  вредност на возилото е 4.542.882 
денари, со што  Општината ќе кофинансира 1.205.057 денари.
 Проектот е финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој – 
Светска Банка, а неповратните средства за набавка на ова возило, општина 
Карпош ги добива благодарение на успешно реализирана кредитна 
линија, со кој се реконструирани четири улици во населбата Тафталиџе 1. 
Според известувањето на Министерството за финансии кое го достави до 
општина Карпош, возилото треба да помогне во решавање на комуналните 
проблеми (расчистување на потешко достапни депонии и сл.), во населените 
места  Бардовци, Злокуќани и Нерези,  кои се дефинирани како социјално 
најнеразвиени подрачја на територија на локалната самоуправа.
Покрај оваа одлука, советниците од Карпош дадоа „зелено светло“ и 
за предлогот за реализација на проектот „Реконструкција на дел од ул. 
Варшавска“  во должина од 720 метри, во вредност од 6.353.002 денари. Во овој 
случај, Општината поднесе барање до Светска банка за доискористување 
на средствата од проектот МСИП 2, во форма на кредит со грејс период од 
три години, со рок на исплата од 10 години, во вредност од 4.284.632 денари. 
Во оваа ситуација,  општина Карпош ќе ги кофинансира останатите 2.068.370 
денари, како дел од Програмата на Секторот за уредување на градежно 
земјиште и комунални работи за 2022 година.
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Советниците го дадоа својот глас и за изменување и дополнување на 
Програмата за активностите на општина Карпош во областа на детската, 
социјалната и здравствената заштита за 2021 година. Станува збор за 
пренамена на претходно неискористени средства (360.000 денари), за 
набавка на филтри за прочистување на вода за пиење во детските градинки.
Со истата динамика, советниците го поддржаа и предлогот за набавка на 
дидактички материјали и играчки за потребите на децата од претшколските 
установи во Карпош. Во пресрет на новогодишните празници, оваа акција 
традиционално ја реализира Одделението за детска, социјална и здравствена 
заштита при општина Карпош.
Поддржана беше и Одлуката за одобрување на еднократна парична помош 
од 3.000 денари, која општина Карпош традиционално им ја доделува на 
лицата од ранливите категории, по повод 3. декември – Денот на лицата со 
попреченост.
Советот го одобри и предлогот за потпишување на договор за соработка, 
со кој ќе се реализира проектот „Инклузија на деца Роми во јавните 
општински установи – детски градинки“ за календарската 2021 година. 
Имено, градоначалникот Јакимовски и  претставници од Министерството за 
труд и социјална политика ќе потпишат договор за соработка со кој ќе се 
спроведе горенаведениот проект, кој инаку се реализира повеќе од 15 години 
во градинката „Пролет“ во населбата Влае. Целта на проектот е вклучување 
(инклузија) на дечиња од ромска националност во воспитно – образовниот 
процес, надминување на стереотипите и предрасудите, како и подобрување 
на раниот детски развој. Со проектот се опфатени деца на возраст од три до 
шест години, кои се жители на населбата Злокуќани.
Со  согласност на Советот на општина Карпош, ООУ „Димо Хаџи Димов“ ќе 
ја прифати донацијата од Фондот за иновации и технолошки развој во износ 
од 187.000 денари, кои ќе бидат искористени за доделување на награди за 
истражувачкиот проект „Со компостирање до помалку отпад“, во рамки на 
реализација на проектот „Предизвикот за млади истражувачи 3“. Станува 
збор за низа активности кои ги преземаат основците од „Димо Хаџи Димов“, 
во насока да покажат дека  примарното селектирање на отпадот е од 
исклучителна важност, а одвојувањето на органски од неоргански отпад е 
првиот чекор кон тоа.
Советниците од Карпош поништија и повеќе одлуки за одобрување и 
исплата на финансиски средства за поддршка на проекти од областа на 
образованието, животната средина, како и парична поддршка на спортски 
субјекти. Одлуките беа поништени од причина што досега, финансиските 
средства за оваа намена не биле воопшто искористени, или пак биле делумно 
искористени.
Со мнозинство гласови, советниците од Карпош ја усвоија предлог – одлуката 
со која што се задолжува Општината, во рок од 15 дена да ги објави сите 
информации на својата интернет страна, согласно Член 10 од Законот за 
слободен пристап на информации од јавен карактер.

Советот ја поддржа и предлог – одлуката со која се задолжуваат  општинските 
служби да изработат спецификација на технички можности, со цел, следење 
и објавување на седниците и комисиите на Советот во „живо“, со рок до 
првата наредна седница. Логично на тоа, советниците ја изгласаа и одлуката 
за забрана на неовластено снимање на седниците на Советот на општина 
Карпош, до усвојување на одлуката за пренос на седниците во „живо“.
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СООПШТЕНИЕ

Почитувани,
Апсолутна невистина е дека се издадени било какви решенија за градба кај 
Настел.
Пред се, за тој реон во моментот нема важечки ДУП, па врз основ на тоа не е 
ни теоретски изводливо да се издаде било какво решение за градење.
Додека сум јас градоначалник нема да дозволам никој да ги лаже граѓаните 
на Карпош.

Со почит,
Градоначалник на Општина Карпош Стевчо Јакимовски



13 - 19 декември 2021 Билтен бр. 45513 - 19 декември 2021 Билтен бр. 455

5

КАРПОШ ДОБИ ГРАНТ ЗА ПОДДРШКА НА РОМИТЕ

Во соработка со Министерството за локална самоуправа, денеска, 
градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, потпиша Договор 
за финансиска поддршка за имплементација на Стратегијата за Ромите. 
Во таа насока, Министерството ќе и додели на локалната самоуправа од 
Карпош 126.760 денари во форма на грант (неповратни средства), како дел 
од средствата од Буџетот на РСМ, планирани за таа намена.
Претходно, општина Карпош изработи Локален акционен план (ЛАП), во 
рамки на Програмата за активностите на локалната самоуправа, во областа 
на еднаквите можности меѓу жените и мажите за 2021 година. По тој повод, 
се одржаа повеќе работни средби со невладината „ХЕРА“ и Социјалното 
претпријатие „Нега Плус“, на кои беа презентирани анализи и теренски 
анкети од сферата на работната ангажираност на Ромките кои живеат на 
територија на Карпош.
Добиените финансиски средства, општина Карпош ќе ги насочи кон 
организација на низа активности, со кои ќе се едуцира дел од ромската 
популација со цел, како да настапат а воедно да бидат и поконкурентни на 
пазарот на работна сила, соодветно на своето образование. За наменското 
користење на средствата, Општината се обврзува да достави извештај до 
Министерството за локална самоуправа, најдоцна до 30. ноември 2022 година.    
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„СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“–НЕПРЕСУШНА
ИНСПИРАЦИЈА ЗА МЛАДИТЕ УМЕТНИЦИ
Во организација на Детскиот ликовен центар, со поддршка на општина Карпош, 
денеска се одржа јубилејната 15. ликовна колонија „Св. Пантелејмон“. Досега, 
оваа културна манифестација беше од меѓународен карактер, бидејќи во 
неа учествуваа и ученици од општините кои се збратимени со локалната 
самоуправа од Карпош. Годинава, заради ситуацијата со пандемијата 
(ковид-19), на ликовната колонија учествуваа само основците од десетте 
училишта на територија на Карпош.
По  тој повод, утрово, младите уметници во присуство на своите ментори 
– наставници по ликовно образование, беа во обиколка на манастирот „Св. 
Пантелејмон“, кој се наоѓа во населбата Горно Нерези. По посетата на овој 
црковен комплекс кој датира од 12. век, учениците и менторите се упатија 
кон Детскиот ликовен центар, кој се наоѓа во просториите на Кинотеката на 
РСМ.  
Инспирирани од прекрасниот пејсаж и впечатливите историските мотиви на 
манастирот, младите уметници ги пренесоа своите импресии, користејќи 
различни ликовни техники. Уметничките творби на основците од Карпош, ќе 
останат изложени во рамки на Детскиот ликовен центар, а за своето учество 
на ликовната колонија, тие добија дипломи од организаторот. 
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ОБУКА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
И БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Во дворот на ООУ „ Лазо Трповски“, денеска се одржа обука за ракување со 
противпожарни апарати, како и за безбедносна евакуација при настанување 
на пожар. Како што нагласи и раководителот на Одделението за  заштита и 
спасување на граѓаните и материјалните добра при Општина Карпош Раде 
Мицковски, оваа обука е со цел, вработените во локалната самоуправа да 
стекнат основни знаења и вештини при ракување со овие противпожарни 
апарати.
-Безбедноста и заштитата на работното место кај секој вработен  е една од 
најбитните предуслови при функционирањето на работата. Само безбеден 
и заштитен вработен , може да биде и ефективен и ефикасен работник, 
нагласи Мицкоски.
 На обуката учествуваа вработени во локалната самоуправа при Општина 
Карпош.
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СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

На продолжението од втората седница на Советот на Општина Карпош што 
се одржа на 13 декември 2021 година од мнозинството во советот не беа 
поддржани предлозите за ревизија на два ДУП-а. Има две причини поради кои 
не беше поддржана ваквата иницијатива:
Прво иницијатива за ревизија на ДУП-ови со која се суспендираат имотни 
права, а воедно и се кршат граѓански права, не може да се поднесе ад 
хок на самата седница на Совет.За оваа иницијатива е потребно сериозно 
образложение со однапред подготвен материјал кој треба да биде доставен 
најмалку седум дена однапред до советниците.

Второ, иницијативата е одбиена од формално правен аспект затоа што 
изгласаниот ДУП е со сила на Закон. Закон може да суспендира или да 
укине единствено Уставен суд и никој друг во државата. Советник нема 
ингеренции да суспендира закони затоа што со суспензијата на законите се 
предизвикуваат сериозни правни последници кои прават штета на граѓаните 
и општината. Доколку советниците на Левица однапред се консултирале 
со стручните служби ќе биле подготвени стручно. Општина Карпош нема 
намера да запира или да опструира било каква иницијатива на советниците 
доколку се базира на правна основа. 
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ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ.СОФИСКА

Се известуваат граѓаните дека на улица Софиска со правосилно одобрение 
од Урбанизам број 47-122 од 02.03.2021 година ЈП Водовод и Канализација ќе 
изведуваат нова фекална канализација.

Линк до одобрението: https://bit.ly/3yubzVU 
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ОДОБРЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА

Се известуваат граѓаните дека по улица Кораб и пренасочување по дел од 
ул. Јуриј Гагарин  со правосилно одобрение од Урбанизам број 47-493 од 
29.09.2021 година ЈП Водовод и Канализација ќе изведуваат реконструкција 
на атмосферска канализација.

Линк до одобрението: https://bit.ly/3DZR051
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ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека денеска, петок (17.12.2021) година, службите на ЈП 
„Паркови и зеленило“ – Скопје ќе извршат сечење на три дрвја кои што се 
наоѓаат на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 30/1. Оваа акција ќе се спроведе, согласно 
решенијата кои пристигнаа до општина Карпош:

14-6/289/2 од 19.05.2021 година

14-6/210/2 од 20.04.2021 година

14-6/156/2 од 09.04.2021 година

Образложение

Дрвјата кои се предвидени за сечење се целосно суви, каде при посилен 
ветер постои опасност од нивно паѓање и предизвикување на материјална 
или друга штета.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА РАЗБИРАЊЕТО И СОРАБОТКАТА
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ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ 
ГРАДАТ МУЛТИКУЛТУРНИ МОСТОВИ

Три партнер училишта, ООУ „Лазо Трповски“, ООУ „Аврам Писевски “ 
(од општина Карпош) и ООУ „Лириа“ (од општина Чаир), поддржани од 
организацијата „Младински центар за еднакви можности“, се обединија во 
реализација на  активностите во рамки на проектот „Step Forward Together“, 
како дел од фондот „Градиме мостови“ -“Building Bridges Fund”. Истиот ги 
поддржува заедничките активности во училиштата со ученици, кои припаѓаат 
на различни културни заедници и различни јазици, со цел да се зголеми 
интеракцијата, меѓусебното разбирање и интеграцијата во училишната 
средина.
Фондот „Градиме мостови“ е заеднички проект кој го започнаа Министерството 
за образование и наука, Владата на Швајцарија и Мисијата на ОБСЕ во 
Скопје, кој понатаму беше поддржан и од Владите на Ирска и Австрија. Сега, 
активни поддржувачи на Фондот се Амбасадата на Кралството Холандија, 
како и Владите на Соединетите Амеркански Држави, Италија, Словачка и 
Луксембург, покрај Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Од 2018 година, во работата 
на Фондот се вклучи и Министерството за труд и социјална политика. Работата 
на Фондот е подржана од Советодавното тело.
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Проектот го предводи Татјана Бошковиќ, во соработка со координаторките 
од трите училишта: Соња Јовановска, Тамара Алаџајкова, Мејрем Туша и 
Маријана Грчевска Чадиковска. Тој вклучува активности кои ја промовираат 
мултиетничката интеграција во образованието, го поттикнуваат 
истражувањето, гледањето филмови, дебатирањето и организирањето на 
спортски натпревари.  Финалниот настан за презентација на постигнатите 
резултати  ќе се одржи кон крајот на годинава.
Нашето училиште како важен агенс на социјализација и едукација, со овој 
проект за мултикултурно образование, се стреми да создаде еднакви 
образовни можности за сите ученици вклучително и за оние од различни 
етнички и социјални групи, што ги одразува различните култури и групи во 
нашето мултикултурно општество во Република Северна Македонија”- изјави 
директорката на ООУ „Лазо Трповски“, Соња Јовановска.


