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КАРПОШ ИЗБИРА НАЈДОБРО 

УРЕДЕН УЧИЛИШЕН ДВОР

 Заштитата на животната средина е една од основните цели на општина 
Карпош. Токму во таа насока, од оваа година, локалната самоуправа за прв 
пат објавува и јавен повик за избор на најдобро уреден училишен двор или 
дел од дворот.
 Станува збор за зони во дворот кои се уредени од еко – материјали, 
поттикнуваат креативност кај учениците, но и поголема свест за заштита на 
околината.
Постоењето на вакви зони во основните училишта, во текот на пандемијата, 
придонесоа дел од наставата да се одвива на отворено.
Право на учество на јавниот повик имаат сите десет основни училишта. 
Додадена вредност при рангирањето е во состав на зоните да е засадено 
зеленило, цвеќиња или да се поставени корпи за отпадоци/рециклирање, 
како и опрема за спорт и рекреација.
Овие делови од училишните дворови, во голема мера беа креирани со 
заеднички напори на наставниците, учениците и родителите. Затоа ги 
охрабруваме сите чинители, заедно да ја подготват проектната апликација 
и да конкурираат за награди од 50.000 денари (за прво место), 30.000 денари 
(за второ место) и 20.000 денари (за  трето место).
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.
Рокот за аплицирање е до 26.04.2022 година.
Линк до јавниот повик: https://bit.ly/3uPIqmR  
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ОСНОВЦИТЕ ОД „КОМЕНСКИ“ УЧЕА ЗА ОПШТЕСТВО

 Третоодделенците од ООУ „Јан Амос Коменски“ денеска го посетија 
градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, како дел од 
практичната настава во рамки на предметот Општество.
 Во оваа пригода, првиот човек на општината одговараше на прашањата 
на учениците и детално им образложи како функционира локалната 
самоуправа, кои се надлежностите на Советот, какви решенија презема тој 
за решавање на проблемите на своите сограѓани и на кој начин општинските 
служби можат да ја унапредат животната средина во која живеат карпошани.
 Во непосреден разговор, Јакимовски им напомена на основците дека 
тие треба да бидат фокусирани и постојано да стекнуваат нови знаења, да 
спортуваат и вредно да работат, а за возврат Општина Карпош дополнително 
ќе ги  мотивира преку училишни стипендии, наменети за талентираните 
ученици и спортисти.
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ДОДЕЛЕНИ СТИПЕНДИИТЕ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ 

УЧЕНИЦИ И СПОРТИСТИ

 На спортското игралиште кое се наоѓа во состав на ООУ „Лазо 
Трповски“, денеска градоначаликот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, 
им ги врачи решенијата за стипендии на талентираните ученици и спортисти 
од осмо и деветто одделение за учебната 2021/2022 година. Во рамки на оваа 
манифестација, првиот човек на општината додели вкупно 18 спортски и 48 
стипендии за  талентирани ученици.
Од мое лично име и од името на локалната самоуправа и Советот, би сакал 
да ви честитам за постигнатиот успех и да ви пренесам дека се гордееме 
со вас. Целта е да ви покажеме дека само со труд и заложба можете да 
забележите успех во животот. Ваша задача е вредно да учите и да работите, 
а за останатото тука ќе биде секогаш Општина Карпош која ќе ве следи, 
наградува и мотивира да постигнете врвни резултати – истакна Јакимовски.
Според бодувањето во првата категорија во износ од 3.000 денари месечно, 
спортска стипендија добија 13 ученици, додека пак петорица основци ќе 
користат спортска стипендија во износ од 2.500 денари. Стипендијата се 
доделува за четири месеци во текот на учебната година. За користење на 
спортска стипендија, апликантите требаше да достават документи дека 
се жители на Карпош и да приложат доказ од Националните спортски 
федерации, за освоено прво или второ место на некој натпревар, дека ја 
претставувале националната репрезентација најмалку во еден натпревар, 
или дека индивидуално се прогласени за најдобар спортист.
Од вкупно доделените 48 стипендии за талентирани ученици, во првата 
категорија беа рангирани 32 основци кои ќе користат четиримесечна 
стипендија во износ од 3.000 денари, додека пак во втората категорија беа 
рангирани 16 ученици од Карпош, кои ќе добиваат четиримесечна стипендија 
во износ од 2.500 денари. Според условите на распишаниот јавен оглас за 
стипендирање на талентирани ученици, апликантите доставија и дипломи 
за освоено прво, второ или трето место од областа на науката, техниката, 
културата или уметноста, на некој општински, градски (регионален), државен 
или меѓународен натпревар.
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ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ОПШТИНАТА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ДВА КВАРТАЛИ

 Почитувани, Во насока на целосна транспарентност, отчетност 
и отворена комуникација со жителите на Карпош, Градоначалникот на 
Општина Карпош Стевчо Јакимовски јавно ги објави финансиските податоци 
за работењето на општината во последните два квартали, односно од првиот 
ден на стапувањето на функцијата на 4 ноември 2021 година па се до 31 март 
2022 година.
 Во објавениот документ кој се однесува на исплатените обврски кон 
добавувачи детално е наведено каде се потрошени парите на граѓаните во 
наведениот период. Истовремено, објавени се и приходите на општината во 
периодот од 4 ноември 2021 година до 31 март 2022 година, како и остварените 
приходи за 2020 година и за 2021 година (по квартали). Од извештајот за 
финансиското работење на општината може да се увиди дека од 4 ноември 
2021 година до 31 март 2022 година остварен е приход од 242.160.361 денари. 
– 126.253.898 денари од 4 ноември до 31 декември 2021 година и – 115,906.463 
денари од 1 јануари до 31 март 2022 година. Во последниот квартал од 2021 
година (1 октомври до 31 декември) остварен е приход 157.641.512 денари, 
што е за 32% повеќе во однос на истиот период во 2020 година, кога бил 
остварен приход од 118.865.932 денари. Во првиот квартал од 2022 година (1 
јануари 2022 до 31 март 2022) остварен е приход од 115.906.463 денари, што е 
за 20,6% повеќе од истиот период минатата година кога бил остварен приход 
од 96.057.276 денари.

Со почит

Исплатени обврски кон добавувачите 

Приходи 2020 и 2021 квартално 

Приходи од 01.10.2021 до 31.03.2022 
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НОВА УЛИЦА ВО ДОЛНО НЕРЕЗИ

Почитувани,
Со расчистување на теренот и други припремни градежни активности денеска 
почна изградбата на улицата „Партизанска 2“ во населба Долно Нерези.

Улицата е во должина од 90 метри и со ширина од 9 метри, каде профилот на 
коловозната конструкција ќе биде од асфалт во широчина од 6 метри.
Проценетата вредност на улицата согласно потпишаниот Договор изнесува 
2.235.347 денари. Инвеститор на проектот е Владата, изведувач на работите 
е ТАВ ТЕПЕ АКФЕН, а корисник на проектот е Општина Карпош.
Со почит


