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БЛАГОДАРНИЦИ ЗА МОТИВАТОРИТЕ 
ВО КРВОДАРИТЕЛСТВОТО

 Претставници од општинскиот Црвен крст денеска беа во посета 
кај градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во оваа 
пригода тие подготвија четири благодарници за граѓаните кои учествувале 
во организација на крводарителски акции  и воедно ги мотивирале другите 
луѓе да даруваат крв. Општинскиот Црвен крст традиционално доделува 
благодарници по повод Денот на крводарителството во РСМ, како и денот на 
основање на Црвениот крст на РСМ (17 март), кој оваа година одбележува 77 
години од своето постоење.
 Во таа насока, градоначалникот Јакимовски им ги врачи благодарниците 
на проф. Д-р Соња Геговска Зајкова, Маја Филипчева, Александра Теова 
и на Ангела Јордановска, за организација и постигнати резултати во 
крводарителството и за покажаната хуманост и солидарност. Општина 
Карпош е една од водечките локални самоуправи која организира и спроведува 
крводарителски акции  за потребите на Црвениот крст и Институтот за 
трансфузиона медицина.
 Токму таква акција беше реализирана пред десетина дена (10.03.2022), 
каде учествуваа граѓаните на Карпош, вработените во општинската 
администрација и урбаните заедници, како и вработените во основните 
училишта и градинките на територија на Карпош. Притоа, во текот на 
работниот ден беа собрани 123 крвни единици.
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ОСНОВЦИТЕ ОД ЕРАЗМУС + ПРОГРАМАТА 
ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ

 Учениците и наставниците од Португалија, Италија и Латвија, како и 
основците и наставниците од ООУ „Петар Поп Арсов“, кои се партнери во 
заедничкиот проект Еразмус + „Be child for an inclusive school“, денеска беа 
во посета кај градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. 
Присутните го информираа првиот човек на Општината за тековните 
активности поврзани со овој проект, наменет за деца со посебни образовни 
потреби.
 vПартнерите од Еразмус програмата ја одржаа првата работна средба 
во Португалија, додека пак домаќини на втората мобилност се учениците и 
наставниците од ООУ „Петар Поп Арсов“. Во рамки на работните средби, 
партнерите на проектот организираат низа работилници и активности, со цел 
да пронајдат нови методи и техники за инклузија на учениците во редовната 
настава и образовниот процес. Инаку, проектот завршува во септември 
годинава, а дотогаш треба да се одржат уште две мобилности (размена на 
ученици и наставници),  во Латвија и Италија.
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СОБИРАЊЕ НА КАБАСТ ОТПАД 
НА ЧЕТИРИ ЛОКАЦИИ НИЗ КАРПОШ

 Во периодот од 28.03.2022 до 03.04.2022 година, ЈП Комунална хигиена 
– Скопје ќе постави  контејнери за одлагање на кабаст отпад, на четири 
различни локации низ локалната самоуправа. Во таа насока, јавното 
претпријатие испрати официјално известување до Општина Карпош, дека 
според утврдениот заеднички план за работни активности на комуналните 
претпријатија, во координација со Град Скопје ќе бидат поставени големите 
контејнери на следниве локации:

1. Тафталиџе 2, на улица „Женевска“ (во близина на автобуската постојка на 
последна 24-ка);
2. Козле, на улица „Јуриј Гагарин“, (кај ресторанот „Македонска куќа“);
3. Долно Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ и
4. Влае 2, на улица „Војвода Васил Чакаларов“, (позади Порта Влае, кај 
контејнерите на ЈПКХС, во близина на автобуската постојка).
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КАРПОШ ЌЕ ДОБИЕ ОЦЕНКА НА ЕВРОПСКО НИВО 
ЗА РАЗВОЈОТ ОД ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТСКАТА 
ЕФИКАСНОСТ

 о просториите на локалната самоуправа, започна процесот на 
оценување на Европската награда за енергетика (ееа), на капацитетите на 
Општина Карпош од областа на енергетската ефикасност и обновливите 
извори на енергија. По тој повод, денеска се одржа работна средба на 
која присуствуваа стручните лица од Општината, потоа, претставници 
од Здружението за хумано домување – „Хабитат Македонија“ како и 
меѓународниот ееа консултант, Кристина Бирман. Притоа, работната група 
ќе ја оценува Општина Карпош по шест главни поглавја, од кои денеска ќе се 
оценуваат две области – развој и просторно планирање, како и внатрешната 
организација. Процесот на оценување на останатите четири поглавја, треба 
да се одвива во наредните три месеци.
 Инаку, Општина Карпош и невладината „Хабитат“ се партнери 
во проектот „EXCITE“, во рамки на програмата на ЕУ „Horizon 2020“, за 
финансирање на истражување и иновации од 2014 до 2020 година, со буџет од 
речиси 80 милијарди евра. Цел на проектот „EXCITE“ е директно да ги подобри 
климатските акциски планови во 25 општини ширум Европа и дополнително да 
влијае, најмалку врз 100 други општини и нивните акциски планови за одржлива 
енергија и климатски услови (SECAP). Со самиот проект се предвидува 
примена на методологијата European Energy Award(ееа). Во нашата држава, 
проектот се спроведува само во трите општини, Карпош, Кочани и Кичево, 
вклучувајќи ги локалните власти како клучни засегнати страни.
 Акциските планови  за одржлива енергија и климатски услови (SECAP), се 
продолжение на заложбите на иницијативата, Спогодба на градоначалници 
од 2008 година. Со вклучувањето на климатските промени во агендата на 
оваа иницијатива, се предлага изработка на планови кои содржат активности 
за намалување на емисијата на CO2 за 40% до 2030 година. Овие акциски 
планови се прилагодени на локалниот контекст (географски, демографски и 
прашања поврзани со енергетската ефикасност) и содржат јасни одредници 
за намалување на емисијата на CO2, во смисла на цели, активности, 
индикатори и распределба на одговорности.
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ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА УЛИЦАТА ВАРШАВСКА

 Општина Карпош денеска ја започна завршната фаза од реконструкција 
на коловозот на ул. Варшавска (од ул. Париска до ул. Лондонска), во населбата 
Тафталиџе 1. За оваа намена, локалната самоуправа ја ангажираше фирмата 
„БИТЕМ“ која поставува нов асфалт на коловозот во вкупна должина од 720 
метри, широчина од 9, 5 метри, а исто така изврши делумна промена на 
рабниците во должина од 300 метри.
 Проценетата вредност на овој инфраструктурен проект изнесува 
6.353.000 денари со пресметан ДДВ. Оттука, дел од финансиските средствата 
се искористени од под-заемот склучен меѓу локалната самоуправа и 
Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка, во висина од 
4.284.632 денари, додека пак Општина Карпош го кофинансира проектот  со 
сопствени средства, во вкупен износ од 2.068.369 денари.



21 - 28 март 2022 Билтен бр. 46821 - 28 март 2022 Билтен бр. 468

7

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,
Ве информираме дека градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски одби да ја потпише Одлуката за склучување договор со 
приватната агенција за вработувања Декра Арбајт Скопје за давање услуги 
за привремено вработување.

Причините се следни:
На 07.02.2022 година објавена е јавна набавка бр 0295/2022 за услуга за 
привремени вработувања преку Електронскиот систем за јавни набавки 
(ЕСЈН). Од извештајот за текот на е-аукцијата констатирано е дека ниту 
еден од шесте пријавени економски оператори не понудил пониска цена од 
првично понудената на електронската аукција, односно не учествувале во 
јавно наддавање.
По извршените дополнителни консултации со учесниците во јавната набавка, 
има основано сомневање дека првопласираната агенција Декра Арбајт 
Скопје вршела влијание и се договарала со други економски оператори 
со цел на аукцијата да не се намали цената и истата агенција да ја добие 
јавната набавка. Со тоа се оштетува буџетот на Општина Карпош и од тие 
причини градоначалникот Јакимовски нема да ја потпише јавната набавка.
Со ова грубо се нарушува конкуренцијата, што е спротивно на законските 
прописи и не е во духот на пазарното стопанство, а истите дејствија законот 
за заштита на конкуренција ги санкционира. За истото ќе бидат известени 
надлежните органи.
Со почит,



Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ПУСТЕЦ 
СЕ СРЕТНА СО ЈАКИМОВСКИ

 Првиот човек на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска во 
својот кабинет оствари работна средба со градоначалникот на Општина 
Пустец (Албанија), Пали Колефски. Во рамки на состанокот се говореше за 
актуелната состојба во двете локални самоуправи, како и за секојдневните 
предизвици со кои се соочуваат општинските служби. 
Притоа, двајцата градоначалници разменија позитивни искуства од областа 
на културата, екологијата и локалниот економски развој,  во насока на 
подобрување на животните услови на своите сограѓани.
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КОШАРКАРСКО ЗЛАТО ЗА ОСНОВЦИТЕ 
ОД „ПЕТАР ПОП АРСОВ“

 Учениците од ООУ „Петар Поп Арсов“ од општина Карпош, го освоија 
првото место во кошарка за основни училишта во машка конкуренција на ниво на 
град Скопје, совладувајќи ги во финалето своите соперници од ООУ „Партенија 
Зографски“ од општина Кисела Вода, со резултат 56:46. Натпреварот се одржа 
во вторник (22.03.2022), во спортската сала „Шабан Трстена“ во општина Чаир, во 
организација на Федерацијата за училишен спорт на Македонија.
 Училишниот тим од општина Карпош се пласираше во финалето, со 
убедлива победа над своите ривали од ООУ „Ацо Шопов“ од општина Бутел, со 
конечен резултат од 58:24. Овој пласман на младите карпошани им обезбеди 
понатамошно учество на натпреварите во кошарка за основни училишта на 
државно ниво, кои треба да се одржат во мај, годинава.
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ИСЧИСТЕН КАНАЛОТ ЗА НАВОДНУВАЊЕ
ВО МЗ БАРДОВЦИ

 Службата за одржување на јавна хигиена во Општина Карпош спроведе 
акција за чистење на каналот за наводнување во МЗ Бардовци во должина од 
1000 метри и со длабочина до еден метар. Со оваа активност жителите на 
Бардовци ќе добијат сигурен доток на вода до нивните посеви, а истовремено 
се избегнува и опасност од поплави при поројни дождови.
Заради зачувување на функционалноста на каналот апелираме до локалното 
население да се грижи за истиот, да не се фрла смет и да не се затрупува со 
земја и други објекти со што би се попречил протокот на вода.
Со почит
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ИСЦРПЕНИ СРЕДСТВАТА ЗА СУБВЕНЦИИ НА 
ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ

Општина Карпош Ве известува дека денеска се исцрпени сите средства 
наменети за субвенција за купување на нови велосипеди и ел. тротинети, која 
изнесува 600.000 денари со вклучен ДДВ. Со оглед на тоа што се работи на 
принцип, прв дојден – прв услужен, Ве молиме да не поднесувате барање или 
пак да аплицирате преку нашата апликација. Добитниците на субвенции, ќе 
бидат известени по писмен пат во претстојниот период. Ви благодариме на 
разбирањето.
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КООРДИНИРАНА АКЦИЈА 
ЗА ПРОЛЕТНО ЧИСТЕЊЕ НА КАРПОШ

Јавните претпријатија од Град Скопје во соработка со комуналните служби 
од Општина Карпош, од понеделник (28.03.2022) ќе спроведат петдневна 
акција за пролетно чистење на локалната самоуправа. Во таа насока, ЈП 
„Комунална хигиена“ ќе постави големи контејнери за собирање на кабаст 
отпад на следните локации:

1. Тафталиџе 2, на улица „Женевска“ (во близина на автобуската постојка на 
последна 24-ка);

 2. Козле, на улица „Јуриј Гагарин“, (кај ресторанот „Македонска куќа“);

3. Долно Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ и

4. Влае 2, на улица „Војвода Васил Чакаларов“, (позади Порта Влае, кај 
контејнерите на ЈПКХС, во близина на автобуската постојка).

Освен тоа, на овие четири локации ќе се метат и мијат улиците, како и 
контејнерите во таа околина вклучувајќи ги и нивните таканаречени „џебови“, 
а исто така ќе се читат и автобуските постојки. Екипата на ЈП „Паркови и 
зеленило“ ќе ги сече гранките и сувите дрвја кои претставуваат потенцијална 
опасност, врз основа на решенијата на Град Скопје, а покрај тоа ќе се 
собираат лисја, ќе се кројат неуредните грмушки и слично. Оваа активност ќе 
се одвива долж булеварите „8 Септември“, „Илинден“, „Партизански одреди“ 
и по улиците „Никола Парапунов“ и Јуриј Гагарин“.

Со истата динамика, ЈП „Водовод и канализација“ ќе ги чисти сливниците и 
ќе ја прочистува атмосферската и фекалната канализација, со конкретен 
термин на следниве локации:

– (28.03.2022) улица „Рузвелтова“

– (29.03.2022) улица „Московска“

– (30.03.2022) булевар „8 Септември“

– (31.03.2022) булевар „Партизански одреди“

– (01.04.2022) улица „Козле“

ЈП „Улици и патишта“ зависно од потребите и можностите, ќе ги крпи дупките 
на оштетениот коловоз, ќе врши обновување и санирање на вертикалната 
сигнализација, ќе ја обележува хоризонталната сигнализација и автобуските 
постојки, ќе распоредува бекатон плочки по тротоарите, ќе ги нивелира 
шахтите, а исто така ќе поставува „успорувачи на сообраќајот“ во соработка, 
односно по налог на сообраќајната полиција.Овие активности, ЈП „Улици и 
патишта“ ќе ги реализира според конкретниот термин на следниве локации:
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– (28.03.2022) кај мостот „Обединети нации“ и булеварот „Теодосиј Гологанов“

– (29.03.2022) кај булеварот „8 Септември“

– (30.03.2022) кај булеварот „Партизански одреди“

– (31.03.2022) кај улица „Лондонска“ и

– (01.04.2022) кај булеварот „Илинден“

Од јавните претпријатија истакнуваат дека се опфатени само оние градски 
улици, за кои сметаат дека во моментот можат стручните служби да одговорат 
на потребите. Оттаму додаваат дека во соработка со општинските служби 
може да дојде и до промена на овој список, кој ќе се констатира во рамки на 
евентуална заедничка средба.


