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КАРПОШ НА ТРЕТО МЕСТО ЗА НАЈДОБАР 
САЈТ ЗА 2021 ГОДИНА

 Веб страницата на Општина Карпош (karpos.gov.mk) е прогласена за 
трет најдобар сајт за 2021 година, во категоријата најдобар сајт за владини/
државни институции, според изборот кој го спроведе дигиталната маркетинг 
агенција Media Solutions. При изборот за своите омилени сајтови во 22 различни 
категории гласаа вкупно 9.219 корисници,  а номинирањето траеше до 13 
февруари.
 Првото место, односно најмногу гласови во категоријата најдобар 
сајт за владини/државни институции, доби веб страницата на Управата за 
хидрометеоролошки работи (uhmr.gov.mk), додека пак втората позиција и 
припадна на Националната галерија (nationalgallery.mk). Инаку, изборот на 
Сајт на годината се одржува традиционално од 2010 година и функционира 
на системот на себеноминација.
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НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
НА УЛИЦА КОРАБ

 Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски и директорот 
на Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ Златко Перински денеска 
присуствуваа на отпочнувањето на изградбата на нова атмосферска 
канализација која започнува на раскрсницата од улиците „Кораб“ и „Мокра“ 
се до булеварот „Теодосиј Гологанов“ каде што ќе завршува во атмосферски 
колектор Ф1000. Со овој значаен инфраструктурен проект кој е во должина од 
375 метри, а во вредност од 13,9 милиони денари се решаваат атмосферските 
води од Жданец до улиците „Козле“ и „Кораб“ и се сливаат на „Јуриј Гагарин„, 
како и водите од Средно Нерези кои преку улица „Козле“ по слободен пад се 
слеваат на истото место поради што доаѓа до запушување на канализацијата 
при поројни дождови. Со оваа инвестиција целосно се решава деценискиот 
проблем на граѓаните од улиците „Козле“, „Мокра“, „Кораб“ и „Јуриј Гагарин“. 
Инвестицијата е на ЈП „Водовод и канализација“.
Со почит
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ДЕЧИЊАТА ОД ГРАДИНКАТА „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ 
УЧЕА ЗА ПРОФЕСИЈАТА ПОЛИЦАЕЦ

 Децата од претшколската установа ЈУОДГ „Орце Николов“ во Карпош 
3, денеска беа во посета на полициската станица Карпош, како дел од 
едукативниот процес кој го реализираат во рамките на својата градинка. 
Имено, дечињата од двете групи на возраст од четири до пет и од пет до 
шест години, месецов ќе се запознаваат со професиите од областа на 
безбедноста, здравството, уметноста и занаетчиството.
 По тој повод денеска, полициските службеници предводени од 
командирот на полициската станица Карпош, Владо Симјановски, практично 
им објаснија на малите карпошани што подразбира професијата полицаец 
и со какви предизвици се соочуваат тие. Со оваа практична настава се 
опфаќа социо – емоционалната компонента кај дечињата, кои треба одблизу 
да се запознаат со професиите кои се карактеристични за едно современо 
општество.
 Во таа насока, дечињата од поголемата група (од пет до шест години), 
подготвуваат проект кој се однесува на планетата Земја, додека пак помалата 
група (од четири до пет години) со помош на своите воспитувачки, ќе работат  
на проектот поврзан со театарот и децата.
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ЈАКИМОВСКИ И АРСОВСКА РАЗГОВАРАА ЗА 
ЗАЕДНИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И 
КООРДИНИРАНО РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
 
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски и 
градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска имаа работна средба 
заедно со претставниците на урбаните заедници од Карпош, раководителите 
на секторите и одделенијата од општинската администрација, како и 
претставниците на осумте јавни претпријатија кои функционираат во рамки 
на Град Скопје.
 На средбата беа нотирани заедничките проблеми за кои се надлежни 
Општина Карпош и Град Скопје, за да можат двете институции коoрдинирано 
да дејствуваат и да функционираат организирано во интерес на граѓаните 
од оваа локална самоуправа. Исто така беше разговарано и за заеднички 
инфраструктурни проекти како што се паркови, кејот на реката Вардар, 
атмосферски и фекални канализации и изградба на улици во надлежност на 
Град Скопје.
 На средбата е договорено, овој тип на работни состаноци да се 
одржува на месечно ниво, при што ќе се ажурира напредокот на преземените 
активности и ќе се утврди актуелната состојба и потребата од дополнителни 
мерки кои треба да се реализираат. На овој начин, двете институции ќе 
делуваат проактивно чиј ангажман треба да резултира со изработка на 
конкретни акциски програми.
 Во таа насока, раководителите на одделенијата и секторите од Општина 
Карпош и претставниците на урбаните заедници од локалната самоуправа 
го презентираа збирниот извештај, во кој ги посочија проблемите со кои се 
соочуваат карпошани. Притоа, претставниците на јавните претпријатија 
на Град Скопје ги евидентираа забелешките и предлозите, за кои треба да 
изнајдат соодветно решение.
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 Како најприоритетни проблеми беа споменати, воведувањето на 
автобуската линија број 28 за транспорт на основците од Горно и Средно 
Нерези до ООУ „Братство“ и ставање во функција на линијата број 29 за 
жителите на Трнодол и Жданец до Скопје Сити Мол.
 До ЈП „Паркови и зеленило“ беше адресирана потребата од кастрење  
и сечење на сувите дрвја кои претставуваат потенцијална опасност по 
безбедноста на граѓаните. Општинските служби ќе достават список до ЈП 
„Водовод и канализација“ со точните локации каде што треба да се чистат 
сливниците и да се санираат уличните шахти.
 До ЈП „Комунална хигиена“ ќе биде доставено барање за поставување 
на подземни контејнери, каде што реално постои услов за нивно монтирање, 
а исто така беше побарана асистенција од јавното претпријатие за 
расчистување на поголемите диви депонии.
 За подобра соработка,  Општина Карпош посочи дека може да 
ги ангажира своите служби за собирање на кабастиот отпад, како и на 
електричниот и елекронски отпад, при што побара дозвола истиот да може 
да го одложи во пунктот на „Комунална хигиена“ кој се наоѓа во населбата 
Карпош 3. Локалната самоуправа побара поддршка од ЈП „Улици и патишта“ 
за санирање на делови од оштетениот коловоз, како и за поставување на 
семафори и сообраќајна сигнализација на неколку критични точки низ 
Карпош.   
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АКЦИЈА ЗА СПУШТАЊЕ НА НАДЗЕМНАТА 
КАБЕЛСКА МРЕЖА ВО ПОДЗЕМНА

 Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски денеска 
во својот кабинет оствари работна средба со раководителот за фиксна 
инфраструктура, Горан Петковски, од операторот „А1“. На денешата средба 
Петковски го информираше првиот човек на општината дека  во претстојниот 
период  операторот „А1“ спроведува акција за спуштање на надземната 
кабелска мрежа во подземна. Во моментов, екипите работат на теренот во 
населбите Карпош 1 и 2, додека пак во населбите Карпош 3 и 4 се поставува 
комплетно нова подземна оптичка мрежа.
Со оваа акција граѓаните ќе имаат поквалитетен интернет и во исто време ќе 
се отстранат  бандерите со надземни кабли во сите урбани заедници.  
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КАРПОШ ЌЕ СУБВЕНЦИОНИРА КУПУВАЊЕ НА 
НОВИ ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ

 Започнувајќи од денеска понеделник (21.03.2022), Општина Карпош ја 
спроведе акцијата за субвенционирање до 30% од цената за купување на нов 
велосипед, но најмногу до 3.000 денари, како и 30% од цената за купување на 
нов електричен тротинет, односно најмногу до 5.000 денари.
 Право на аплицирање за субвенциите имаат сите полнолетни жители 
на општина Карпош, кои ќе купат нов велосипед или електричен тротинет 
започнувајќи од 21.03.2022 година.
 Притоа, жителите на Карпош кои веќе оствариле право на субвенција 
за оваа намена или пак добиле средства од Град Скопје за тековната година, 
немаат право да учествуваат по јавниот оглас.
 Апликантите за субвенции треба да ги приложат следниве документи:
 Барање за субвенција за купување на нов велосипед или електрични 
тротинети, на следниов линк
Изјава за согласност за обработка на лични податоци, на следниов линк 
Лична карта (фотокопија),
Трансакциска сметка (фотокопија),
Фискална сметка за купен велосипед или електричен тротинет, кој е купен не 
порано од 21.03.2022 година (понеделник).
 Барањата со комплетната документација се доставуваат (физички) до 
архивата на Општина Карпош или пак, по електронски пат преку мобилната 
апликација М-заедница (достапна за IOS и Android), како и на веб страницата 
mzaednica.mk при што е потребно секој од горенаведените документи да 
биде скениран и прикачен  на соодветното место.
 По поднесувањето на документите, подносителите во писмена форма 
ќе бидат известени дали ќе бидат корисници на предвидените средства за 
субвенција за купување на нов велосипед и електричен тротинет. Оваа акција 
ќе трае до исцрпување на предвидените финансиски средства, а ќе важи 
принципот “прв дојден, прв услужен“.
Правото на субвенција е еднократно.
За дополнителни информации, граѓаните ќе можат да се обратат кај 
координаторот на проектот, Марко Петрушевски, преку контакт телефонот: 
078 486 063.


