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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈА НА 
ПОСТОЕЧКИ И НАБАВКА НА НОВИ ЛИФТОВИ

По објавување на јавниот повик кој го спроведе Општина Карпош за 
доделување на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки 
лифтови и поставување на нови лифтови во станбените згради за колективно 
домување, се состана петчлена комисија од локалната самоуправа која ја 
разгледа доставената документација. Притоа, комисијата достави извештај за 
својата работа до градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, 
за периодот од 28.04.2022 до 27.05.2022 година.
Од досегашната работа, заклучно со ден 27.05.2022 година, комисијата 
информира дека во однос на јавниот повик за поправка и санација на 
постоечки лифтови во зградите, вкупно се пријавиле девет субјекти, додека 
пак во постапка се вкупно осум субјекти. Оттука, комплетна документација 
има доставено еден субјект, што значи дека истиот се наоѓа на листата на 
потенцијални корисници на финансиската поддршка за таа намена. Што се 
однесува до јавниот повик за поставување на нови лифтови во зградите за 
колективно домување, комисијата информира дека вкупно се пријавиле три 
субјекти и истите се во постапка на разгледување.
Инаку, вкупниот износ на финансиската поддршка за поправка и санација 
на постоечки лифтови и поставување на нови лифтови која ја обезбеди 
Општина Карпош изнесува 2.000.000 денари. Оттука, локалната самоуправа 
ќе субвенционира до 30%, но не повеќе од 250.000 денари од вкупниот 
износ на вредноста на поправката и/или санација на постоечкиот лифт или 
поставување на нов лифт.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОПРАВКА НА 
ПОКРИВИ ЗА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО 
ДОМУВАЊЕ
Петчлена комисија од локалната самоуправа ја разгледа доставената 
документација, во врска со јавниот повик кој го објави Општина Карпош за 
доделување на финансиска поддршка за поправка и санација на кровни 
покривачи на станбени згради за колективно домување и замена на азбестни 
покриви кај куќите. Во таа насока, комисијата достави извештај за својата 
работа до градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, за 
периодот од 28.04.2022 до 27.05.2022 година.
Од досегашната работа, заклучно со ден 27.05.2022 година, комисијата 
информира дека во однос на процесот за доделување на субвенции за 
поправка и санација на покривите на зградите, вкупно се пријавиле два 
субјекти, од кои еден доставил комплетна документација, додека пак другиот 
е во постапка.
Што се однесува до јавниот повик за замена на азбестни покриви на 
индивидуални станбени објекти (куќи), комисијата информира дека вкупно 
се пријавиле девет апликанти од кои што четворица приложиле комплетна 
документација. Тројца од вкупно пријавените се во постапка на разгледување, 
додека пак двајца доставиле пријави со кои целосно ги исполнуваат условите.
Инаку, Општина Карпош од својот буџет обезбеди 3.000.000 денари за 
субвенционирање на поправка и санација на кровни покривачи на станбени 
згради за колективно домување и за замена на азбестни покриви на куќите. 
Притоа, локалната самоуправа за колективните станбени објекти ќе обезбеди 
финансиска поддршка во висина до 30%, но не повеќе од 200.000 денари 
од вкупниот износ на вредноста за поправка и/или санација на кровниот 
покривач.
За индивидуалните станбени објекти (куќите), Општината ќе субвенционира 
до 30%, но не повеќе од 75.000 денари, од вкупниот износ на вредноста за 
замена на азбестно – кровниот покривач.
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ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

По повод одбележувањето на Денот на животната средина, градоначалникот 
Стевчо Јакимовски денеска се дружеше со дечињата од градинката „Распеана 
младост” од општината Карпош кои низ едукативни игри учеа колку е важна 
чистата и здрава животна средина. Настанот го организираше ЈП „Комунална 
хигиена“, во соработка со Градот Скопје, а целта на оваа активност е кај 
децата да се развие еколошката свест за заштита на животната средина и 
за селектирање на отпадот. Ова успешно едукативно дружење како редовна 
активност е важна за децата уште од најрана возраст да се научат колку 
сите ние поединечно може да придонесеме да се зачува природата, да се 
селектира отпадот.
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КАРПОШ ПОСТАВУВА „РЕПЕЛЕНТ“ ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВА НА ЗМИИ

Во тек е акција на службите на општина Карпош за поставување „Репелент“ 
– средство за превенција, односно заштита од змиите. Станува збор за 
природен производ кој е безопасен за луѓето, животните и околината, којшто 
придонесува за намалување на појавата на влекачи. Појавата на влекачи во 
овие делови е резултат на покачените температури во скопската котлина, 
како и распространетата вегетација.

Оваа ситуација е карактеристична за повисоките места во општината. како 
што се Жданец и Трнодол, населби кои граничат со шумско подрачје и долж 
течението на реката Вардар.

Од тие причини средството се поставува на неколку локации и тоа на потегот 
меѓу реката Вардар и булеварот Илиденска, во Трнодол, Жданец и долж 
Ловќенска 9, како и во училиштата, градинките и детските игралишта.

Ова ефикасно средство содржи екстракција на етерични масла од тревки 
и дрвја, а дејствува на тој начин што шири мирис на свеж оган, при што ги 
одбива змиите да се приближат до одредена површина.
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КАРПОШ ЌЕ ДОБИЕ МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА 
МЕРЕЊЕ НА АЕРО ЗАГАДУВАЊЕ И АЛЕРГЕНСИ

Во рамки на десеттата седница која се одржа денеска во Кинотеката на РСМ, 
советниците од Карпош  го изгласаа предлогот според кој се направи измена 
и дополнување на Програмата за активностите во областа на екологијата 
и енергетската ефикасност за 2022 година, со што Општина Карпош ќе 
обезбеди 200.000 денари за поддршка на проектот „Био-метео Health алерт-
систем“. Станува збор за едногодишен проект чиј подносител е Здружението 
на граѓани „Биди здрав – здравје за сите“ од Скопје. Партнери на проектот 
се Институтот за белодробни заболувања „Козле“, Факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје – Скопје, единиците на локална самоуправа, 
основните училишта и здруженија на граѓани.
За оваа намена, ИТ компанијата „Интелигента“ ќе изработи веб страница и 
мобилна апликација за мерење на штетни супстанции во воздухот, а истата 
ќе ги регистрира и материите кои предизвикуваат алергиски реакции. Во 
таа насока, тимот составен од научници при Факултетот за информатички 
науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) – Скопје, постави мерни станици 
кои треба да ги следат потребните параметри. Самиот проект има неколку 
специфични цели, чиј основен дизајн го чинат следниве компоненти:
Атмосферско – хемиски модел
Временски модул вклучувајќи прогноза и најава на опасно време
Модул за аерозагадување
Health – алерт
Интерфејс – алгоритам со комплексни релации
Современа веб страница и мобилна апликација
Алатката се базира  на најнапредниот атмосферско – хемиски модел  WRF – 
Chem, во кој се вклучени емисии на гасови на антропогени, биогени  и фосилни 
горива. Системот го разви тимот научници од ФИНКИ – УКИМ, Државниот 
универзитет во Виена (Австрија) и Универзитетот во Сан Паоло (Бразил).
Инаку, овој проект кој ќе се имплементира во Општина Карпош е само 
дел од поголемиот проект, во кој се вклучени повеќе локални самоуправи 
на територија на нашата држава. Целна група се сите жители на Карпош, 
со посебно учество на ученици и наставен и стручен кадар од основните 
училишта во општината.
Проектот има за цел да изврши одредени анализи на гранични вредности 
за квалитет на воздухот за заштита на човековото здравје, каде нивоата на 
загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух ги надминуваат граничните 
вредности или целните вредности дадени за концентрациите на загадувачките 
супстанци (NO2, SO2, CO, O3 и PM10) , а воедно ќе спроведе и едукација на 
еко-тимови од основните училишта на локалната самоуправа.
Едукативните активности од проектот ќе се спроведуваат во неколку фази 
од кои, во првата ќе биде изработена бесплатна мобилна апликација за 
информирање на граѓаните за гранични вредности на квалитетот на воздухот. 
За оваа намена ќе биде дониран по еден монитор во секое основно училиште 
во општината, со цел континуирано информирање на учениците.
Втората фаза ќе содржи два дела, од кој во првиот дел се предвидува да 
бидат формирани еко-тимови во основните училишта во општината и да се 
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одржи обука на наставниот кадар. Потоа, секое училиште треба да изработи 
по две проектни активности и да организира работилница. Во вториот дел 
од оваа фаза ќе се изврши дисеминација на наставниот кадар и посета 
на едукативна настава. Во продолжение ќе бидат уредувани посебни еко-
катчиња во училишните холови, при што се предвидува и реализација на низа 
едукативни активности.
Во третата фаза пак, ќе бидат организирани забавно-рекреативни спортски 
игри, ќе се одржи завршна манифестација  под мотото „Ден без автомобили“ 
и ќе се доделуваат благодарници и признанија.
Советниците ја поддржаа и одлуката за одобрување на финансиски 
средства за најдобро уреден еко – училишен двор (катче), за чија намена 
Општина Карпош издвои 100.000 денари. Притоа, комисијата составена 
од претставници од општинската администрација и советници од Карпош 
ги разгледаа пристигнатите апликации при што констатираа дека, првата 
награда со освоени 91 бодови ја доби ООУ „Петар Поп Арсов“. Втората 
награда му припадна на ООУ „Вера Циривири Трена“ со освоени 87,75 бодови, 
додека пак  на третото место со освоени 73,5 бодови се најде ООУ „Аврам 
Писевски“.  Прворангираното училиште доби парична награда во висина од 
50.000 денари, второрангираното 30.000 денари, а треторангираното основно 
училиште беше наградено со 20.000 денари.
Во рaмки на денешната седница, советниците се изјаснија позитивно и за 
предлогот со кој Општина Карпош обезбеди финансиски средства во висина 
од 40.000 денари, за поддршка на Здружението за спорт и рекреација на 
граѓани и млади лица со посебни потреби „Денсерс Јунајтед“ – Скопје.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПФС ПРОГРАМАТА ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ СПОРТСКИ 
СТИПЕНДИИ
Стручни лица од мултинационалната агенција за посредување „Про Футуро 
Спортс“ со претставништво во Белград, денеска попладне во просториите 
на ООУ „Војдан Чернодрински“ (Општина Карпош), одржаа опширна 
презентација на ПФС програмата, која нуди можност за добивање на 
стипендии наменети за млади талентирани спортисти. Во рамки на средбата 
присуствуваа кошаркари, фудбалери, одбојкари, тенисери, пливачи и 
други млади спортисти, кои имаа можност директно да се информираат 
и да дознаат повеќе детали за начинот и принципите на работа на оваа 
реномирана агенција.
Имено, „Про Футуро Спортс“ – Белград која успешно функционира веќе 15 
години на општествената сцена, им нуди помош на младите спортисти на 
просечна возраст од 10-24 години, добивање на стипендии во повеќе средни 
училишта, образовни и спортски институции кои се лоцирани во Европа, САД, 
Канада и Азија. Во досегашниот период на работење, оваа организација 
испратила преку 4.000 момчиња и девојчиња во 60 различни држави.
Методологијата на работа започнува со воведен разговор и запознавање на 
клиентот со целиот процес. Доколку тој е согласен со предложените услови 
се подготвува промотивен видео материјал и останати документи. Оттаму, 
стручниот тим дефинира дали клиентот е кандидат за добивање на целосна 
или пак парцијална стипендија. На тој начин, апликантот за стипендија 
официјално станува дел од програмата, во моментот кога ќе го потпише 
договорот.
Понатаму следува фазата на промовирање на младиот спортист/ка со цел, 
пронаоѓање на соодветна образовна или спортска институција. Во таа насока, 
тимот им ги претставува добиените понуди од училиштата, каде што деталите 
се разгледуваат заеднички со  родителите и децата спортисти. Откако ќе се 
прифати некоја конкретна понуда, тимот од „Про Футуро Спортс“ влегува 
во реализација на административната процедура, во која се добиваат сите 
неопходни финансиски и други документи со кои клиентот стекнува услов 
за заминување во амбасадата и добивање на студентска виза. Притоа, 
административната процедура може да трае од еден до неколку месеци, во 
зависност од комплексноста на самата апликација и документите кои треба 
да се подготват.
Во улогата на соработници на оваа агенција која има повеќе претставништва 
во неколку европски држави, се јавуваат познати имиња од светот на спортот 
какви што се Владе Дивац, Валериј Тихоненко, Радослав Несторовиќ, Жан 
Табак, Саша Обрадовиќ и други.
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