
ОПШТИНА КАРПОШ    НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

28 март - 3 април 2022 Билтен бр. 469



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

ОДБОЈКАРИТЕ ОД ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ 

– ПРВАЦИ ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН

 Основците од ООУ „Петар Поп Арсов“ го освоија првото место во 
регионалните натпревари во одбојка за машки на ниво на град Скопје, кој се 
одигра во петокот (25.03.2022). Младите карпошани ја освоија првата позиција, 
совладувајќи ги во финалето своите ривали од ООУ „Партенија Зографски“ 
со 2:1 во сетови.

Третото место го освоија учениците од ООУ „Живко Брајковски“, додека 
пак четвртата позиција им припадна на одбојкарите од ООУ „Ристо Крле“. 
Организатор на регионалните натпревари во одбојка за машки е Федерацијата 
на училишен спорт на Македонија.
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ТРЕТООДДЕЛЕНЦИТЕ ОД „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ 

НА ЧАС ПО ОПШТЕСТВО

 Како дел од практичната настава која е предвидена во рамки на предметот 
Општество, основците од ООУ „Лазо Трповски“ денеска беа во посета кај 
градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во оваа пригода, 
љубопитните ученици поставуваа прашања поврзани со функционирањето 
на локалните институции, при што првиот човек на oпштината им даваше 
конкретни одговори и детално им објасни на кој принцип се темелат тие.
 Младите карпошани беа најзаинтересирани за обврските  и 
надлежностите на градоначалникот, за начинот на кој функционира Советот 
на општината, каква е структурата на локалната самоуправа, колку сектори и 
одделенија се во служба на граѓаните и слично. Јакимовски ги информираше 
учениците за улогата на општината врз развојот на локалната заедница и 
како може локалната самоуправа преку проекти да влијае на одржување на 
здравата животна средина и подобрување на животниот стандард на своите 
сограѓани.
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НОВИ ЕКОЛОШКИ ИГРАЧКИ 

ЗА ДЕЧИЊАТА ВО ГРАДИНКИТЕ

 Согласно годишната програма на одделението за детска, здравствена 
и социјална заштита при Општина Карпош, денеска започна акцијата за 
обновување и унапредување на дидактичките материјали во општинските 
детски градинки  низ локалната самоуправа. По тој повод, градоначалникот 
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, ја посети детската градинка 
„Мајски Цвет“ во населбата Тафталиџе 2. Во оваа пригода, првиот човек на 
Општината им ги врачи новите еколошки дидактички материјали и играчки 
кои се наменети за децата од предучилишните установи.
 Извонредно ги ценам важите залагања и активности, особено во оваа 
тешка ситуација во периодот на пандемија, каде што со работите со намален 
број на вработени но успешно го спроведувате воспитно – образовниот 
процес. Во насока на понатамошна добра соработка, Општина Карпош ќе 
продолжи да дава силна поддршка на предучилишните установи и ќе вложува 
во подобри услови за згрижување на дечињата во нив – истакна Јакимовски.
Инаку, одделението за детска, здравствена и социјална заштита при Општина 
Карпош ја реализира оваа активност веќе 10 години во континуитет. Според 
стратешките насоки на одделението, целта е да се повлечат од употреба 
старите нефункционални играчки и истите да бидат заменети со нови 
еколошки дидактички материјали.
На овој начин треба да се постигне поквалитетен воспитно – образовен 
пристап,  кој ќе влијае на подобрување на психо – физичкиот развој на 
децата. Имено, со оваа интеракција се очекува, најмалите карпошани преку 
поголема социјализација да стекнат работни навики и чувство за развивање на 
одговорно однесување.  За набавка на дидактичките материјали и играчките, 
Општина Карпош во рамки на предвидената финансиска рамка обезбеди 
100.000 денари.
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СУБВЕНЦИИ ЗА ЛИФТОВИ И КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

 Во просториите на амфитеатарот на Универзитетот за туризам и 
менаџмент – Скопје, денеска Советот на Општина Карпош заседаваше по 
седми пат, каде што советниците расправаа по 49 точки од дневниот ред.
 На почетокот на седницата, се обрати претставничката на група граѓани 
кои се засегнати поради неможноста да ги остварат своите права  поврзани 
со ДУП-от З09 (Тафталиџе кај Млечен). Станува збор за ДУП којшто е донесен 
во март 2017 година, но поради технички пропуст Уставниот суд го укинува 
на 30.06.2021 година. Во  согласност со законските регулативи, општинските 
служби го отстранија овој пропуст и како таков го доставија до Советот 
на Општина Карпош за усвојување. Во оваа пригода, претставничката на 
засегнатите граѓани апелираше до Советот да го стави овој ДУП на дневниот 
ред на некоја од наредните седници а советниците да го изгласааат истиот, 
со цел граѓаните да можат да ги остварат своите законско загарантирани 
права.
 Во продолжение на седницата, советниците ја изгласаа одлуката за 
финансиска поддршка за поправка на постоечки лифтови и поставување 
нови лифтови во станбени згради за колективно домување, на територија на 
локалната самоуправа.
 Станува збор за субвенционирање кое ќе биде поддржано со 
финансиски средства од буџетот на Општина Карпош за 2022 година по 
принципот прв дојден – прв услужен, а акцијата ќе трае до исцрпување на 
финансиските средства за  таа намена. Општината ќе субвенционира 30%, 
но не повеќе од 250.000 денари од вкупниот износ на вредноста на поправката 
(санацијата) или поставување на нов лифт. Притоа, сопствениците на станови 
во станбените згради за колективно домување ќе ги обезбедат останатите 
финансиски средства во висина од најмалку 70% од вкупниот износ од 
вредноста на инвестицијата. Вкупниот фонд на финансиската поддршка 
за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување нови лифтови 
изнесува 2.000.000 денари.
 Со истата динамика, Советот ја одобри одлуката за обезбедување 
на финансиска поддршка за поправка и санација  на кровни покривачи  на 
станбени згради за колективното домување и замена на азбестни покриви на 
индивидуални станбени објекти (куќи) во Општина Карпош. За оваа намена, 
локалната самоуправа обезбеди финансиски средства од својот буџет во 
висина од 3.000.000 денари, преку Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година.
 Според условите, Општината ќе субвенционира за колективни станбени 
објекти 30% но не повеќе од 200.000 денари, од вкупниот износ на вредноста 
на поправка и санација на кровен покривач за секоја одобрена апликација, 
поднесена од Заедница на станари или Управителот на станбената зграда 
врз основа на доставената најприфатлива понуда за материјали и работни 
позиции. Сопствениците на станови во станбените згради за колективно 
домување ќе ги обезбедат преостанатите финансиски средства во висина 
од најмалку 70% од вкупниот износ од вредноста на инвестицијата.
 За индивидуални станбени објекти (куќи), Општина Карпош ќе 
субвенционира 30%, но не повеќе од 75.000 денари од вкупниот износ на 
вредноста на замената на азбестниот покрив, за секоја одобрена апликација. 
Во овој случај, сопствениците на индивидуалните станбени објекти (куќи), ќе 
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ги обезбедат останатите финансиски средства во висина од најмалку 70% 
од вкупниот износ од вредноста на инвестицијата и истото ќе го потврдат со 
изјави заверени на нотар.
Во претстојниот период, Општина Карпош ќе објави Јавен повик за најдобро 
уреден ЕКО- училишен двор во рамки на општинските основните училишта на 
своја територија. Висината на наградите за најдобро уреден ЕКО-училишен 
двор ќе изнесува 50.000 денари за прворангираното училиште, потоа 30.000 
денари за второрангираното, додека пак треторангираното училиште ќе 
добие 20.000 денари.
Постапката за избор на најдобро уреден ЕКО-училишен двор на основните 
училишта на територија на Општина Карпош за 2022 година ќе ја спроведе 
комисија, формирана од страна на градоначалникот на Општина Карпош, 
според критериуми кои ќе бидат наведени во самиот Јавен повик. Комисијата 
ќе биде составена од седум члена, од кои пет ќе бидат од Советот на Општина 
Карпош на предлог на Комисијата за прашања на верификација, мандатни 
прашања, избор и именувања. Останатите два члена на комисијата ќе ја 
сочинуваат вработени во општинската администрација на  Карпош, кои ќе 
бидат без право на одлучување.
Во понатамошниот тек на седницата, советниците дадоа „зелено светло“ 
за усвојување на едногодишниот  краток Акционен план за спроведување 
на мерки и активности дефинирани со ЛЕАП 2 (Локален Еколошки Акционен 
План) за 2022 година. Општина Карпош во рамките на својот финансиски 
и кадровски потенцијал, а во соработка со Министерството за животна 
средина и просторно планирање и останатите општини во град Скопје, 
вложува напори да го одржи и поправи нивото на квалитетот на животната 
средина.
Во согласност со финансиските можности како средства во буџетот за 
реализација на овој акциски план во 2022 година, проектирани се вкупно 
1.850.000 денари. Овие средства ќе бидат искористени за најнеопходните 
мерки и активности што треба да ги превземе локалната самоуправа во 
претстојниот период.
Советот одобри и неколку одлуки за поддршка на проекти од областа на 
културата. Имено, беше одобрена одлуката за  обезбедување на финансиска 
поддршка за Фолклорното аматерско здружение – Ансамбл „Етнос“ во 
износ од 50.000 денари. Со истата динамика беа одобрени и финансиски 
средства во висина од 40.000 денари, за поддршка на Здружението на 
граѓани за инклузивно и неформално образование и развој „КРЕО-АКСИС“ – 
Скопје. Општина Карпош обезбеди финансиска поддршка и за  Здружението  
„МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА“ –  Скопје во износ од 35.000 денари.
Со поддршка на советниците од Карпош, детската градинка „Орце Николов“ 
доби согласност за донесување на Програма за советувалиште за родители 
и деца  – „Растеме заедно“.
Мисијата на советувалиштето е да се овозможи проток на информации, 
знаења, вештини и поддршка на родителите во исполнување на родителската 
улога и нивните одговорности, кои треба да влијаат позитивно на растот 
и развојот на децата во градинката. Работата на советувалиштето ќе ја 
врши стручен и професионален тим составен од педагог, психолог, доктор 
на медицина и воспитувач. Преку советодавна и стручна помош, тимот 
ќе овозможи поддршка на родителите во однос на растот и развојот на 
децата, воспитувањето, образованието, исхраната, негата и здравјето. 
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Советувалиштето ќе функционира во рамки на детската градинка со работно 
време во понеделник, среда и петок од 12:00 до 14:00 часот, во просторија 
адаптирана за нејзините потреби. Притоа, доколку родителите сакаат да 
закажат средба во советувалиштето, тоа можат да го сторат преку телефон 
или пак преку електронска пошта.
Советот ја одобри и одлуката за прифаќање на донација со која Друштво 
за трговија „БЛУ ЧИП“ Дооел – Скопје (Комодита хом), ќе донира 29 душеци 
кои се наменети како помош на социјално загрозените лица кои живеат 
на територијата на Карпош. Вредноста на оваа донација изнесува 146.225 
денари со вклучен ДДВ.
Советниците гласаа и за  предлог – одлуките со кои се прави техничка 
исправка за ГП 1.4.17 од ДУП за населба Влае 1, дел А, како и за ГП 1.7 од 
ДУП за населба Маврово и водовод (Општина Карпош), кои ги изработи 
Друштвото за проектирање, ревизија и надзор „ЗУМ проект“ ДОО Скопје. Во 
таа насока беше поддржан и предлог – урбанистичкиот проект со план за 
парцелација на ГП 18.14 од УПС за село Бардовци, со разработка на блокови 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 и 18 со намена А1.1 – станбени куќи на КП 973/3, 
катастарска општина Бардовци (Општина Карпош).
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ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ПУСТЕЦ 

СЕ СРЕТНА СО ЈАКИМОВСКИ

Општина Карпош ја објавува листата на добитниците на стипендии за 
талентирани ученици и талентирани спортисти за учебната 2021/2022.
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