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ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ
Градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска во 
својот кабинет одржа информативен состанок со претседателката на 
Националната платформа за женско претприемништво, Валентина Дисоска. 
Во текот на работната средба, првиот човек на општината подетално се 
запозна со долгорочните цели и планирањето на претстојните активности, 
кон кои се стремат претставничките на оваа платформа.
             По тој повод, Јакимовски ја потпиша и Декларацијата за подобрување 
и унапредување на положбата на женското претприемништво, која треба 
да резултира со економско и социјално јакнење, во рамки на локалната 
самоуправа и целокупното општество.Инаку, Националната платформа 
за женско претприемништво (НПЖП) е воспоставена преку проект кој е 
кофинансиран од ЕУ, а го спроведува Здружението на бизнис жени, во 
партнерство со Сојузот на стопански комори на Македонија, Националната 
федерација на фармери и Фондацијата за менаџмент и индустриско 
истражување (МИР).
             Од здружението напоменуваат дека нивните заложби се насочени 
кон обезбедување на системска поддршка за развој на женското 
претприемништво, преку креирање на инфраструктура за негова поддршка 
и развој. Од особена важност за нив е зајакнување на капацитетите на 
граѓанските организации за женско претприемништво, со цел, креирање на 
политики, застапување и соработка со националните и локалните власти, 
како и формирање на локални клубови за женско претприемништво.
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БЕСПРАВНО УРНАТИОТ ЅИД ВО ТЦ „АНТИКО“ 
СЕ ВРАЌА ВО ПРВОБИТНА СОСТОЈБА
Почитувани,

 Реакциите на граѓаните за градењето преграден ѕид во подземниот 
премин на ТЦ Антико ги сметаме за оправдани, и поради тоа во неделата 
на 06.02.2022 година е направен инспекциски надзор над посочената градба 
од страна на инспекциските служби на Општина Карпош. Инвеститорот е 
повикан во просториите на Општина Карпош, Сектор Инспекторат на ден 
07.02.2022 година, каде што доставил Записник за извршен редовен/контролен 
инспекциски надзор издаден од Дирекција за заштита и спасување бр. 09/5-
6/82 од 03.12.2008 година, во кој што се констатира дека во подземните гаражи 
на зградата на бул. Партизански Одреди бр.88 е извршено противправно 
уривање на противпожарен ѕид и се Задолжува куќниот совет да го врати 
ѕидот во првобитна состојба согласно проектот бр. 15-114/2700 од 2001 
година, изработен од ГП Бетон Скопје.
 По приемот на оваа информација, инспекциските служби го прибавија 
основниот проект бр.  15-114/2700 од 2001 година, каде што е констатирано 
дека на посочената локација постои противпожарен ѕид во димензии и 
местоположба каде што се гради преградниот ѕид на кој што се однесува 
пријавата. Исто така, со официјален допис, инспекциските служби се 
обратија и до ГП “Бетон” кои го изработиле проектот, и побараа писмено да 
се произнесат во  однос на поставеноста на противпожарниот ѕид согласно 
нивниот проект. Од ГП Бетон е добиен одговор  дека според Основниот проект 
на ул. Партизански Одреди бб  со тех.бр. 2700 од 07.2001 година, проектиран е 
и изведен ѕид од тула со дебелина д= 20 цм и истиот е со функција одвојување 
на два противпожарни сектори, односно одделување на делот за паркирање 
од подрумите.
 Откако се добиени сите релевантни информации, констатирано е дека 
ѕидот кој што во моментов се гради во подземните гаражи на ТЦ Антико е 
согласно Основниот проект бр. 15-114/2700 од 2001 година и истиот откако 
бесправно бил урнат, се враќа во првобитна состојба, и од тие причини нема 
законски основ да се покрене инспекциска постапка.
 Со почит,
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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА УЛИЦА ВАРШАВСКА

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека во периодот од  14.02.2022 година ќе се изведуваат 
градежни работи на улица Варшавска за реализација на под-заем проектот  
Реконструкција  на ул.“Варшавска“  (од улица “Лондонска“ до улица “Париска“) 
– УЗ Тафталиџе 1. Работите ги изведува фирмата ДГПТУ БИТЕМ ДООЕЛ Скопје, 
а инвеститор е општина Карпош. Овој проект се реализира со средства од 
под-заем од Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка, преку 
Проектната единица на Министерство за финансии на Република Северна 
Македонија и МСИП проектот со цел подобрување на општинските услуги и  
квалитетот на животот на локалното население.

Притоа Ве известуваме дека:

– Пристапот на учениците/децата /родителите и персоналот на училиштето/
градинката ќе е овозможен на ул.Варшавска, бидејќи според Времениот 
сообраќаен режим е овозможено движење на истите.

 – Жителите својот пристап ќе го оставаруваат со тековна соработка со 
изведувачот односно истите ќе имаат времен прекин само кога ќе се работи 
во зона на пристапите при што ќе бидат контролирани рачно со луѓе со помош 
на знаменца и веднаш откако ќе се обезбедат безбедни услови за нивно 
пропуштање истите ќе бидат пропуштени и ќе продолжат да функционираат 
нормално во услови на зголемена претпазливост и со намалена брзина на 
движење.

Ве молиме за разбирање и соодветно прилагодување од ваша страна за 
потребите на брзо и навремено спроведување на градежните работи.

За дополнителни информации/прашања, Ве молиме да се обратите кај Ивана 
Стојановски, телефонски број 075/402-396 , од општина Карпош.


