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РАБОТНА СРЕДБА СО МЕНАЏМЕНТОТ 
НА Ј.П „ГРАДСКИ ПАРКИНГ“ – СКОПЈЕ
 Во својот кабинет, градоначалникот на општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски, денеска одржа состанок со директорот на Ј.П „Градски паркинг“, 
Бојан Христовски и со раководителот на Секторот на „Пајак службата“, 
Александар Стоилевски. Во рамки на работната средба се разгледуваа 
неколку практични опции, со цел, решавање на проблемот со паркинг местата 
и блокираните тротоари каде се движат пешаците.
 Во таа насока, оваа меѓуинституционална соработка треба да 
резултира со изнаоѓање на најсоодветно решение во полза на карпошани и 
решавање на сообраќајниот метеж, кој особено се создава во реонот каде 
што општина Карпош граничи со општина Центар.   



14 - 20 февруари 2022 Билтен бр. 46314 - 20 февруари 2022 Билтен бр. 463

3

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА 
НА УЛ. 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.
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НАСКОРО КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА ВО КАРПОШ

Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски денеска имаше 
средба со економскиот директор на Институтот за трансфузиона медицина 
Венко Стомнароски.
На средбата Стомнароски упати замолница Општина Карпош повторно да 
ги активира крводарителските акции затоа што сме соочени со зголемена 
потреба од крв и крвни продукти, а поради пандемијата намален е бројот на 
крводарители.
Од тие причини градоначалникот Јакимовски се обврза во следните 20 дена 
да се организираат крводарителски акции со цел општината да даде свој 
придонес во обезбедување на неопходните единици на крв за лекување на 
нашите сограѓани.
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ГРАЃАНИТЕ ГО ПРОВЕРУВАА 
ИМУНИТЕТОТ ЗА КОВИД -19
 Со логистичка поддршка од општина Карпош, денеска на платото 
во Т.Ц „Лептокарија“, Институтот за имунобиологија и хумана генетика при 
Медицинскиот факултет во Скопје, спроведе научно истражување,  за да го 
утврди процентот на луѓе кои стекнале антитела од вирусот ковид – 19.

 По случаен избор на граѓани, стручните лица од Институтот земаа 
примероци од крв, преку кои ќе го анализираат присуството на антитела 
на ковид -19, а по една седмица, граѓаните ќе добијат бесплатен клинички 
резултат по електронски пат, на својата мејл адреса.

 Во рамки на денешниот серолошки скрининг во Карпош, беа земени 
околу 200 единици крв од потребниот примерок за анализа. Истражувањето 
ќе се спроведе и во другите скопски општини, при што треба да се испитаат 
вкупно 1.000 примероци, според кои треба да се утврди процентот на 
колективен имунитет на граѓаните од главниот град.
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JАКИМОВСКИ ДО ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА: 
ПОЧНЕТЕ ДА СИ ЈА РАБОТИТЕ РАБОТАТА 
ЗА КОЈА ЗЕМАТЕ НАРОДНИ ПАРИ

 По вчерашната објава на градоначалникот Стевчо Јакимовски дека 
ЈП Комунална хигиена Скопје ја одржува хигиената во Општина Карпош 
само со тројца работници, денеска раководството на јавното претпријатие 
наместо да ја подобри контролата и организацијата на работата на нивните 
работници, испрати четворица комунални инспектори кои и забранија на 
службата на општина Карпош за одржување на хигиена да го фрла сметот 
во нивните контејнери.  

 Градоначалникот Јакимовски денеска повторно побара од ЈП Комунална 
хигиена Скопје да почнат да си ја работат работата за која земаат народни 
пари, наместо да се служат со вакви срамни работи.

– Наместо раководството на ЈП Комунална хигиена Скопје да си преземе 
мерки кон нивните вработени и да проверат дали и колку работат тие вчера 
ни пратија четири нивни комунални инспектори со цел да ги оневозможуваат 
нашите вработени кои ја одржуваат хигиената. Иако ние им помагаме нив, 
побараа сметот и хартијата што ја собираме да не ја фрламе во нивните 
контејнери.  Не може од 24 илјади домаќинства во општина Карпош кои што 
плаќаат на територија на општина Карпош и каде што е највисока наплатата 
од целиот град, да имаат вкупно тројца работници и четворица инспектори. 
Нашата работа никој не ја работи, но во исто време немам намера да ја 
работам нивната работа. Секој за што зема народни пари треба да си 
ја работи својата работа. И наместо да се засрамат и да ја подобрат 
организацијата и контролата на работата тие се служат со рамни работи. 
Со ова јасно покажуваат како сакаат да практикуваат власт овде во општина 
Карпош, но морам да ги предупредам дека ќе наидат на сериозен отпор, 
изјави Јакимовски.
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ОПШТИНА КАРПОШ И ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 
КООРДИНИРАНО ЌЕ ЈА ОДРЖУВААТ ХИГИЕНАТА 
ВО ОПШТИНАТА

Почитувани,
На барање на раководителот на ЈП Комунална хигиена Скопје денеска е 
остварена средба со градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски 
при што е договорено како во периодот што претстои Општина Карпош и 
ЈП Комунална хигиена Скопје заеднички и координирано да ја одржуваат 
хигиената во интерес на граѓаните.

Заеднички е констатирано дека хигиената во оваа општина во голема мера е 
подобрена од пред три месеци, како и дека граѓаните на Карпош заслужуваат 
хигиена на високо ниво имајќи го предвид високиот степен на наплата за оваа 
услуга.
Со почит,
Општина Карпош


