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ЧЕСТИТ 8 МАРТ

 Велат дека Денот на жената, не треба да се празнува само еднаш во 
годината. Тоа треба да  го правиме секојдневно, преку упатување на пофални 
зборови  и признанија за нејзините успеси. Патем, жените биле достојни 
за почит, уште пред периодот на борбата за право на глас.  Овој 8 Mарт го 
посветуваме на жените,  кои ја афирмираат родовата рамноправност на 
нашите простори.

Светот ги има Амелија Ерхарт (првата жена пилот), Карен Харисон (првата 
жена машиновозач) и Мишел Мутон (жена рели возач).  Ние пак, ги имаме 
нашите три хероини. За да ги поттикнеме храброста и желбата за рушење на 
стереотипи во однос на родовата професија, поразговаравме со Стефанија 
Димеска (спортски пилот), Зорица Божиновска (машиновозач) и Маја 
Милошевска (рели возач).  Во наредните три дена, ќе имате можност да ги 
прочитате нивните кратки стории во кои говорат за личните искуства, патот 
до нивниот успех и охрабрувачките пораки, кои ги упатуваат до јавноста.

Честит 8 Mарт!
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ЈАКИМОВСКИ НА СРЕДБА 

СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ПСУ „ЈАХЈА КЕМАЛ“

 Во официјална посета на градоначалникот Стевчо Јакимовски денеска 
беа Исмаил Ердил генерален директор на ПСУ Јахја Кемал, Фетулах Нохутчу 
директор на основното училиште Карпош и Сурија Таук одговорен за односи 
со јавност. Претставниците од Јахја Кемал го информираа градоначалникот 
за резултатите на училиштето во изминатиот период, а особено беа 
апострофирани освоените меѓународни награди на учениците од ова 
училиште. На покана на директорот, градоначалникот вети дека ќе го посети 
училиштето на почетокот на април.
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КАРПОШАНИ ДАРУВАА КРВ

 Општина Карпош во соработка со општинскиот Црвен крст и Институтот 
за трансфузиона медицина на Македонија, ја организираше традиционалната 
крводарителска акција која се одржа во рамки на спортската сала на ООУ 
„Лазо Трповски“ во населбата Карпош 3. Во насока на заштита на јавното 
здравје, денешната акција се реализираше со строго почитување на ковид 
протоколите.
 За да постигне поголем одѕив, локалната самоуправа минатата недела 
преку социјалните мрежи и општинската веб страница ја информираше 
јавноста за денешната крводарителска акција. Оттаму, својата хуманост 
на дело ја покажаа граѓаните на Карпош, вработените во општинската 
администрација и урбаните заедници, како и вработените во основните 
училишта и градинките на територија на општината.
 Крводарителската акција започна во 9 часот наутро, а ќе трае до 17 часот 
попладне. До 13 часот беа донирани околу 50 единици крв, а организаторот 
се надева дека до крајот на акцијата, бројката ќе се зголеми двојно. По тој 
повод, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски во својот 
кабинет денеска оствари работна средба со организациониот директор на 
Институтот за трансфузиона медицина на Македонија, Венко Стомнароски и 
со раководителот на одделот за крводарување, Горан Андонов.
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ЈАКИМОВСКИ: ДОСТА Е СО ЛАГИ И МАНИПУЛАЦИИ, 

НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ ВО ВЛАЕ НЕМА ДА СЕ 

СТАВИ НИ ЕДНА ЛОПАТА БЕТОН

 Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски синоќа преку 
обраќање во живо на неговата официјална страна на Фејсбук категорично 
ги демантираше дезинформациите за ДУП-от во Влае 2 лиферувани преку 
социјалните мрежи во врска со наводни планови за градби на локацијата 
каде што сега се наоѓаат спортските игралишта. Јакимовски посочи дека 
зад маската „Борба за Влае“ стојат две советнички од Советот на Општина 
Карпош кои во изминатите месеци покажале дека никогаш не се срамат да 
кажат лага, како и во конкретниот случај со што ја продолжуваат својата 
мисија на дезинформатори во Општина Карпош. – Дезинформацијата е 
во врска со новиот урбанистички план кој што е подготвуван во време на 
мојот претходник од страна на урбанистички куќи а за кој што регулациски 
план е подготвен од Град Скопје. Тие се обидуваат да ги излажат граѓаните 
на Влае 2 дека спортските терени во ова населено место, што се покрај 
Вардар, дека таму ќе сме правеле затворени спортски терени, дека ќе 
имало градби, и не знам што се уште не. Овие две особи покажуваат дека 
никогаш не се срамат да кажат лага, да ги вознемират граѓаните и да ја 
продолжат својата мисија на дезинформатори во општина Карпош, рече 
Јакимовски. Градоначалникот на Карпош им порача на жителите на Влае 2 да 
бидат потполно спокојни гарантирајќи дека на сегашната локација на која 
се спортските терени нема да биде ставена ниту една лопата со бетон. – 
Тој дел од општина Карпош е Д3- спорт и рекреација. Таму каде што имаме 
спортски терени, фудбалско, кошаркарско, детско игралиште, не може да 
биде ништо друго освен спорт и рекреација. Тоа е место каде што не се 
дозволува никаква градба. Ниту било какво киоскче, ниту продавниче, или 
кафуле или било што… Тоа значи дека граѓаните треба да бидат потполно 
спокојни. Во делот на спортските терени во Влае 2 ниту една лопата со бетон 
нема да биде ставена. Затоа нема никаква потреба за „борби“ во Влае 2. 
Поголем борец за доброто на граѓаните во Влае 2 мислам дека немало од мене 
со тоа што сме ги направиле овие спортски терени, сме го осветлиле кејот, 
сме го уредиле кејот, сите улици, рабници, тротоари… Од улица Сливовска 
до улица Ботун сите се реконструирани, вклучувајќи ја главната улица, 
основното училиште Димо Хаџи Димов чија реконструкција чинеше 850.000 
евра. Новите згради П+2 сите се издвоени со посебна водоводна мрежа, за 
останатиот дел од Влае да има поголема количина на вода, и решавање на 
сите инфраструктурни проблеми во тој дел од Влае чинеше околу 900.000 
евра, рече тој. Јакимовски исто така објасни дека на територијата на Влае 2, 
планерите од Град Скопје вцртале градинка сметајќи дека во ова населено 
место нема доволно простор за детски градинки споредено со бројот на 
жители. Сепак, тој соопшти дека урбанистичкиот план е изложен во месната 
заедница во Влае 2 каде што граѓаните имаат можност да го видат и да 
дадат свои забелешки кои подоцна ќе бидат разгледани од комисијата и од 
планерските куќи. – Не можам да разберам како некој може да се обидува 
да злоупотребува или да подбуцнува граѓани да се противат на изградба на 
објекти за детска заштита кои се однесуваат за згрижување на нашите деца 
токму во тој дел. Немаме намера ниту ние, ниту планерите од Град Скопје да 
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се конфронтираат со вас граѓаните на Влае 2. Ќе го видите урбанистичкиот 
план, ќе си дадете свое мислење и свои забелешки. Урбанистичкиот план е 
изложен во месната заедница. Граѓаните нека си го дадат своето мислење 
за секоја своја забелешка. Потоа комисијата заедно со планерите ќе седнат 
и се што е во интерес на граѓаните на Влае 2 ќе биде направено. Морам да 
ви кажам да не верувате на било какви дезинформации кои се обидуваат 
поединци да ги шират. Очигледно тие се вгнездија во советничките клупи на 
Општина Карпош врз база на дезинформации. Моја задача е да се борам 
против тие дезинформации со вистина, односно да се борам што е можно 
повеќе проблеми да им решиме на граѓаните во наредните три и пол години, 
вели Јакимовски. Градоначалникот во видео обраќањето потенцираше дека 
сака што е можно побрзо да се донесе урбанистичкиот план затоа што до 
сега многу граѓани претрпеле големи финансиски штети поради неможноста 
да градат. – Ние сакаме што е можно побрзо да се донесат тие урбанистички 
планови за да можат граѓаните да градат. Замислете, до вчера тон железо 
чинеше 850 евра, од денеска тон железо чини 1200 евра, а пред осум месеци 
цената му беше 420 евра. Можете да замислите, сите оние што сакаат да 
доградат или надградат и што сите овие години чекаат на дозвола од општина 
Карпош дека ќе им требаат три пати повеќе пари за она што можеле да 
го направат пред три години со тогашните цени. Јас сум длабоко убеден 
дека ние бевме избрани за да им помогнеме на граѓаните во решавањето 
на нивните проблеми, вклучувајќи ги и нивните станбени потреби, а не да им 
создаваме проблеми, рече Јакимовски.
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КАРПОШ ГО АЖУРИРАШЕ КАТАСТАРОТ 

НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗАГАДУВАЧИ

 Во рамки на шестата седница која се одржа денеска во просториите 
на Кинотеката на РСМ, советниците од Карпош расправаа по 33 точки кои се 
најдоа на дневниот ред.
По претходно елаборирање од страна на стручното лице од Одделението за 
заштита на животната средина и природата при Општина Карпош, Советот 
го усвои Извештајот за ажурирање на Катастар на потенцијални загадувачи, 
кои се наоѓаат на територија на локалната самоуправа. Документот го 
изработи Друштвото за техничко консултантски услуги „Еко Мозаик“, како 
избран најповолен понудувач на претходно спроведена тендерска постапка.
 Целта на ажурирањето е да бидат евидентирани правните субјекти кои 
делуваат на територија на општината, како дополнување на Катастарот на 
загадувачи кој е изработен во 2012 година, преку анализа на листи со одобрени 
Елаборати за заштита на животна средина од страна на Општина Карпош, 
Град Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање. 
Дополнувањето на Катастарот ќе биде помошна алатка и за инспекциските 
служби во локалната самоуправа, за да им обезбеди податоци за субјектите 
кај кои треба да извршат редовна контрола или пак евентуален инспекциски 
надзор.
 Исто така, со помош на овој документ, општината ќе има детален увид 
за активните деловни субјекти, врз основа на што ќе може да ги проектира 
идните активности и мерки за подобрување и унапредување на животната 
средина. Во Извештајот за Катастар на потенцијални загадувачи на 
територија на Општина Карпош се евидентирани вкупно 256 деловни субјекти 
распределени во три главни категории на дејност: угостителски објекти (183), 
индустриски капацитети (18) и  автомобилски услуги (55). Врз основа на овие 
податоци, понатаму ќе биде изработена и апликација која ќе функционира 
на општинската веб страна. Апликацијата ќе работи на Google платформата 
а во неа ќе бидат прикажани сите правни субјекти кои се евидентирани во 
Катастарот и под чија надлежност се тие (Општина Карпош, Град Скопје или 
Министерство животна средина и просторно планирање).
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 Советот на Карпош ја прифати донацијата од „Пакомак“, која им ја 
доделува на Општина Карпош, откако беше прогласена за најеколошка 
општина за 2021 година. Како резултат на залагањето и поддршката во 
подигнување на еколошката свест, заштита на животната средина и селекција 
на отпадот од пакување, Општина Карпош ќе добие донација во вид на две 
лулашки, една клацкалка, една лизгалка и инфо табла. Вкупната вредност на 
донацијата изнесува 203.550 денари со вклучен ДДВ.
 Со истата динамика беа усвоени и Извештаите за годишните програми 
кои ги реализираа Секторите и Одделенијата од Општина Карпош во 2021 
година. Во таа насока, беше усвоен и Годишниот Извештај за работите во 
однос на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на 
подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Карпош за 2021 
година. Советниците ја усвоија и Завршната сметка на Буџетот на Општина 
Карпош за 2021 година.
 Исто така, Советот ја усвои изменетата и дополнета Програма за 
активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната 
и здравствената заштита за 2022 година. Отсега, локалната самоуправа 
ќе доделува парична помош за секое новородено или посвоено дете, на 
родителите чии вкупни приходи не се повисоки од 37.000 денари, (досега 
беше до 31.000 денари).
 Советот даде „зелено светло“ и за предлозите со кои локалната 
самоуправа ќе обезбеди финансиски средства, како помош за санација на 
опожарени стан и куќа на територија на Карпош. Исто така, советниците ја 
поддржаа Одлуката со која Општина Карпош ќе резервира парични средства 
за лекување на свој сожител. Со поддршка на советниците, детските градинки 
„ПИКОЛИНИ“ и „Мајлс оф смајлс“ се стекнаа со статутот на Приватна 
установа за деца.


