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ЈАКИМОВСКИ: ЌЕ КРАТИМЕ ТРОШОЦИ, 
ПАРИТЕ ЌЕ СЕ НАСОЧАТ НА ПРОЕКТИ
Општина Карпош во 2022 година ќе има буџет во висина од 485.263.000 денари, што 
е најмал буџет во последните 15 години, а трошоци од 530 милиони денари, соопшти 
Градоначалникот Стевчо Јакимовски во вчерашното обраќање до граѓаните преку 
социјалната мрежа Фејсбук. Причината за тоа е слабиот прилив на средства во 
општинската каса.
–          Буџетот законски се формира како просек од приходите во изминатите три 
години зголемен за 30%. Просекот на буџетски приход во изминатите три години бил 
многу низок: 390 милиони, 330 милиони и 340 милиони денари. Затоа во 2022 година 
ќе имаме историски најнизок буџет, објаснува Јакимовски.
Јакимовски најави дека новиот буџет нема да биде развоен, туку целта ќе биде 
да се стабилизира работењето на општината преку  одблокирање на сметката и 
максимално намалување на непродуктивните трошоци за да се ослободат средства 
за проекти. 
–          Гледаме максимално да намалиме трошоци каде што може да се крати. 
Најмногу кратевме кај времените вработувања. Карпош има прекумерен број на 
вработени, некаде околу 380, или годишно 156 милиони денари, односно 2.5 милиони 
евра само за плати на редовно и времено вработените во општината. Кратено е 
и од репрезентации, набавка на возила (иако голем број возила имаат поминато 
над 250.000 км), се откажавме од се што можевме, за да дојдеме до една сума да 
можеме да функционираме, да имаме тековно одржување. За да има средства за 
субвенции за полагање на возачки испити, за лифтовите, за крововите, и за други 
потреби, рече Јакимовски.
Градоначалникот изрази жалење дека  кога дошол на функцијата немало ниту еден 
проект за кој можел да распише тендер. Сега се работи на подготовка на повеќе од 
25 проекти за улици, фасади, градинки, реконструкција на фасади на градинки итн.
Јакимовски рече дека е задоволен што за овие 50 дена општината вратила 72 
милиони денари од 136 милиони  денари долг поради кои е блокирана сметката и 
во исто време си даде задача до март следната година целосно да се одблокира.
Тој соопшти дека врши напори преку финансиски институции, некаде кон средината 
на следната година да обезбеди дополнителни средства, со што потоа би се 
направил ребаланс на буџетот за да се ослободат повеќе пари кои би се насочиле 
кон програмите кои сега имаат минимални средства. Верува дека до тогаш би биле 
готови и нарачаните проекти за да може веднаш да се распишат тендери. 
–          Си давам задача да успееме некаде до март месец да ја деблокираме 
сметката на општина Карпош. За да можеме потоа средствата онаму каде што 
имаме намера да ги инвестираме. Или онаму каде што имаме намера да платиме 
– да платиме. Без да имаме и натаму блокади. Затоа во наредниот период ќе биде 
многу важно да не ни се случи некоја блокада од типот на онаа на Пуцко петрол, 
за која зборував пред две недели. Јас како градоначалник морам да се однесувам 
максимално совесно и одговорно и до крај да се бориме да не ни се случи некоја 
нова блокада. Тогаш не би можеле нормално да функционираме. Се надевам дека 
до шести месец ќе успееме да направиме и ребаланс на буџетот, а со тоа ќе 
успееме многу повеќе и поквалитетни проекти да изработиме заедно со граѓаните. 
До тогаш, најголем дел од проектите кои ни се нарачани да се изработуваат мислам 
дека би биле завршени, порача Јакимовски.

Линк од видеото:

https://fb.watch/aaCoGCUzgd/
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УСВОЕН БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 
КАРПОШ ЗА 2022 ГОДИНА

Во рамки на третата седница на Советот која се одржа денеска во просториите 
на Кинотеката на РСМ,  беа разгледувани 33 предлог – точки кои се најдоа на 
дневниот ред пред советниците од Карпош. Во таа насока беше усвоен Заклучокот 
за информацијата која ја обезбеди општинската администрација, која што се 
однесува на изработка на техничка спецификација со цел, комисиите и седниците 
на Советот преку стриминг сервис да се емитуваат во живо.
Логично, пред крајот на календарската година кога се креира годишниот Буџет 
на општина Карпош, советниците ги разгледаа и усвоија предлог – програмите 
на Одделенијата и Секторите од локалната самоуправа. Со оглед на тоа што 
општинскиот Буџет за 2022 година ќе изнесува 485.263.000 денари, така беа 
моделирани и годишните програми според кои се предвидени низа активности 
од областа на образованието, културата, спортот, детската, социјалната и 
здравствената заштита.
Со истата динамика беа усвоени и годишните програми за 2022 година за 
активностите на општина Карпош од областа на екологијата и енергетската 
ефикасност, урбанистичкото планирање и развој на општината, уредување на 
градежното земјиште, како и програмата за изградба, редовно,  инвестиционо и 
зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на територијата 
на локалната самоуправа.
Советниците дадоа „зелено светло“ и за предлог – програмите за активностите 
на општина Карпош од областа на информатичката технологија, за месната 
самоуправа, за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра, како и 
за програмите на одделението за односи со јавноста и еднаквите можности меѓу 
жените и мажите.
На седницата беше усвоена предлог – одлуката за донесување на техничка исправка 
за  градежна парцела 4.6.7 од ДУП за населбата Влае 1, дел Б (Одлука бр. 07-1080/1 
од 19.07.2002 година). Исто така, беше усвоена одлуката за утврдување надоместок 
на членовите на Општинската изборна комисија – Карпош и избирачките одбори 
на подрачјето на локалната самоуправа, за извршената работа при подготовката 
и спроведување на Локалните избори во 2021 година. Советниците гласаа и за 
одлуката со која се одобруваат финансиски средства, предвидени за изборот на 
заслужен граѓанин на општина Карпош.
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КАРПОШ ДОДЕЛИ 140 ПАКЕТИ 
НА ГРАЃАНИТЕ ОД СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

Во пресрет на Новогодишните и Божиќните празници, Одделението за детска, 
социјална и здравствена заштита од општина Карпош, ја организираше 27. 
хуманитарна акција „Подај рака, донирај за твојот сосед“. По тој повод, 
денеска, градоначалникот Стевчо Јакимовски, додели 140 хуманитарни 
пакети на граѓаните од Карпош, кои се наоѓаат во потешка материјална 
состојба.
Општина Карпош и понатаму ќе продолжи да ги помага социјално загрозените 
семејства, како финансиски, така и материјално. Ова го говорам, затоа што 
сметам дека локалната самоуправа е таа која што е најблиску до нив и 
токму таа треба да им помогне на оние на коишто им е најпотребна помош – 
додаде Јакимовски.
Пакетите содржат прехранбени и хигиенски производи, кои ги донираа 
граѓаните од Карпош, општинската администрација и работниот персонал 
од детските градинки и училиштата на територија на локалната самоуправа. 
Хуманитарните пакети беа поделени на неколку локации во рамки на урбаните 
заедници „Карпош 2“, „Владо Тасевски“ и „Влае 1“ а гестот на солидарност 
го почувствуваа и децата од мал групен дом, кој се наоѓа на територија на 
Карпош, како и дечињата од СОС Детско село во населбите Влае и Бардовци.
Инаку, општина Карпош веќе 10 години по ред ја спроведува оваа 
традиционална хуманитарна акција, во пресрет на Велигденските и Божиќните 
празници, како и за  Денот на Општината (3. ноември).  
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