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ВО ОПШТИНА КАРПОШ ОТВОРЕН РЕСУРСЕН 
ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА 
ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИТЕ
Денеска (21.06.2022) во просториите на општина Карпош отворен е Ресурсен 
центар за енергетска ефикасност кој на граѓаните ќе им нуди широк 
спектар на услуги како што се совети, информации, директни консултации, 
застапување итн. Ресурсниот центар е наменет пред сe за поддршка на 
енергетски сиромашните домаќинства кои живеат во станбени згради, со 
посебен фокус на најранливите групи граѓани, како што се постарите лица 
кои живеат сами, корисниците на социјални станови, пензионерите со ниски 
примања, самохраните родители, лица со попреченост итн., но ги опфаќа 
и заедниците на сопственици, компаниите за управување со станбени 
згради, компании кои спроведуваат мерки за енергетска ефикасност од 
бизнис секторот, енергетски контролори, архитектонски фирми и градежни 
компании, даватели на финансиски инструменти како банки и микро-
финансиски институции, институции на националната и локалната власт 
и сите граѓански организации кои иницираат и спроведуваат активности 
за заштита на животната средина преку подобрување на состојбата со 
енергетска ефикасност.
Ресурсниот центар е отворен во рамки на проектот ComAct – Активности за 
намалување на енергетската сиромаштија во станбени згради кој во нашата 
земја го спроведува Хабитат Македонија во општините Карпош и Кавадарци. 
Овој центар ќе се користи и во рамките на проектот „REPLACE“ со кој 
изработената алатка „калкулатор“ ќе им овозможи на граѓаните изработка на 
техно економска анализа како да ги заменат системите за греење и ладење 
со фосилни горива со ситеми од обновливи извори на енергија.
Центарот ке функционира во просторијата во ЗЕЛС (сегашна архива) секој 
работен ден од 7:30 часот до 15:30 часот со стручните лица од секторот за 
Екологија и Енергетска Ефикасност од општината.
линковите поврзани со едукативните материјали: https://comact-project.eu/
report-findings/
дополнително на база на тие материјали е изготвена програма/ апликација за 
споделување на знаења: https://comact-project.eu/e-learning-platform/
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВНАТРЕШНОТО 
ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО СПОРТСКАТА САЛА НА ООУ 
„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
Општина Карпош ја ангажираше фирмата „Дигитал“ која деновиве изврши 
замена на четириесет и две стари арматури со 2 x 49W флуо цевки и 
инсталирана снага од 4,6 kW,  со 28 нови ЛЕД светилки.
Заштедата на инсталираната снага воедно подразбира и 60% помала 
потрошувачка на енергија. Нивото на осветленост е двапати поголемо и 
трајноста на светилките е 70.000 работни часа.
Новите светилки од фирмата „Лира“ имаат заштитна поцинкувана мрежа 
отпорна на удари што е соодветно за користење во вакви услови.
За оваа намена, локалната самоуправа издвои парични средства во висина 
од 190.000 денари.
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OПШТИНА КАРПОШ ОД ДЕНЕСКА ЌЕ ПРИМЕНУВА 
НОВИ ПРАВИЛА ВО УРБАНИСТИЧКОТО 
ПЛАНИРАЊЕ
Почнувајќи од денеска (среда 22.06.2022), локалната самоуправа ќе се 
придржува кон новите правила во процесот на урбанистичкото планирање 
кои се однесуваат посебно на изградбата и одобренијата за градба во зони 
на индивидуално домување.
Одредбите кои ќе се однесуваат на паркирањето, важат и за колективно 
домување, при што се утврдува дека:
1. Oпштина Kарпош нема повеќе да дозволува паркирање со помош на 
таканаречени платформи, туку исклучиво со рампи и тоа поврзани директно 
од сервисната улица кои ќе се спуштаат до гаражните места во објектот;
2.  Општина Карпош нема повеќе да одобрува проекти во кои паркирањето 
ќе биде прикажано со таканаречени „клацкалки“;
3.   Целокупното паркирање, за објекти од индивидуално и колективно домување 
мора да биде планирано под самиот објект. Доколку постои простор за 
гаражирање во рамките на самата парцела, тој простор нема да се земе во 
предвид, туку истиот ќе треба да биде резервиран за станарите кои имаат 
второ и трето возило, како и за гостите кои доаѓаат во предметниот објект.
Овие одредби важат доколку во индивидуалниот објект за кој се бара 
градежна дозвола има повеќе од две станбени единици.

Образложение

Кај новите градби (особено за индивидуално домување), најголем проблем 
создаваат возилата кои не се паркираат во парцелата или објектот, туку истите 
остануваат на улиците и тротоарите и го загрозуваат животот на останатите 
граѓани од таа улица, (маало). Дополнителен проблем претставува второто 
и третото возило кое го поседуваат многу семејства, а со одобрението за 
градба не е предвиден простор за толку возила.  Истото се однесува и за 
возилата на гостите кои доаѓаат во станбениот објект, кој во случајот е 
предмет на одобрение за градба.
Во изминатиот временски период имавме вистинска наезда на претворање 
на индивидуалните градби,  во станбени единици за колективно домување. 
Таа тенденција одеше дотаму, што се одобруваа дури и до 15 станови, и 
покрај тоа што се работи за индивидуално домување.  Притоа, постоечката 
инфраструктурата и ширината на станбените улици, не можат да овозможат 
нормално функционирање и живеење ниту за граѓаните кои купуваат станови 
во тие објекти, ниту пак за останатите жители од тој реон.

Од тие причини, локалната самоуправа одлучи да се придржува според 
следниве правила:
Во урбанистички парцели кои се помали од 350м2 максимум ќе се дозволуваат 
до четири станбени единици.
2. Во урбанистички парцели до 420м2 ќе се одобруваат максимум шест 
станбени единици.
3.            Урбанистички парцели кои се поголеми од 420м2 ќе може да планираат 
максимум осум станбени единици.
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Одредбите за паркирање под точка 1, 2 и 3 се однесуваат и за колективно 
домување односно целокупното паркирање мора да биде во објектот. 
Оттаму, евентуалниот простор  кој би се нашол надвор од станбениот објект 
во самата урбанистичка парцела, да се предвиди за зеленило и евентуално за 
паркирање на второ и трето возило од самите станари, како и посетителите 
кои доаѓаат во објектот.

Одредбите од овој правилник ќе бидат во важност од 22 јуни 2022 година и ќе 
се применуваат без исклучок.
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ОПШТИНА КАРПОШ ЌЕ СУБВЕНЦИОНИРА ОБУКА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Од утре, 23 јуни 2022 година, стартува процесот на субвенционирање на 
млади лица од општина Карпош за обука на теоретски и практичен дел за 
полагање на возачка дозвола од Б категорија.

Започнувајќи од оваа година, за прв пат локалната самоуправа воведува новина 
со која младите лица кои живеат во Карпош се поттикнуваат да полагаат 
за возачка дозвола. За оваа намена Општината  обезбеди финансиска 
конструкција во висина од 4.000.000 денари. Право на пријавување имаат 
сите физички лица кои живеат на територија на општина Карпош,  кои во оваа 
2022 година наполниле 18 години.   Јавниот повик ќе трае сé до исцрпување 
на средствата предвидени за оваа намена, кој ќе функционира според 
принципот „прв дојден, прв услужен“.

Критериуми:

Секое лице кое ќе поднесе барање за субвенционирање на стручен дел од 
возачка дозвола мора да е жител на општина Карпош, најмалку три години до 
денот на поднесување на барањето.
Тоа значи дека покрај апликацијата, со копија од личната карта апликантот  ќе 
мора да достави копии од личните карти на своите родители. Доколку станува 
збор за деца со разведени родители, едниот родител треба да живее на 
територија на Карпош. Во овој случај, локалната самоуправа преку месните 
заедници ќе провери дали тоа лице (апликант) навистина живее во општина 
Карпош или пак живее кај другиот родител, кој не е жител  на  Карпош.

Ќе се субвенционираат само оние лица кои ќе извршат уплата и ќе посетат 
обука (теоретски и практичен дел) за полагање на Б возачка категорија во 
автошкола избрана преку јавниот повик. Притоа, избрани се седум автошколи: 
СМАРТ ДООЕЛ, Мобилити плус, Боби М, Сигурност ГТБ, Софи скул, Тримоски 
ДООЕЛ и Шкорпион Едукација Скопје.
Лицето кое ќе аплицира за субвенција треба да приложи лекарско уверение.
Субвенционирањето ќе изнесува 50% од сумата која се наплатува за 
посетување на обука и истиот е утврден како минимална цена по правилникот 
за минимална цена.
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Потребна документација:

I фаза:
 

Барање за издавање на потврда за исполнување на услови за субвенционирање 
– се подигнува од архивата на Општина Карпош на ул. Радика 9 или на веб 
страницата на Општината.
Копија од лична карта како доказ за жителство и година на раѓање.
 

Копија од личните карти на двајцата родители како доказ дека живеат 
минимум три години на територија на општина Карпош.
 

II фаза:
 

Барањето за субвенционирање на 50% од вкупниот износ за теренска и 
практична обука по добивање на потврда за исполнети критериуми.
Да се достави оригинална фискална сметка за уплата на теоретски и 
практична обука во автошкола
Копија од трансакциска сметка на која ќе бидат префрлени средствата.
 

Барањата за субвенционирање ќе се доставуваат до архивата на Општина 
Карпош. По поднесувањето на документите, подносителите ќе бидат 
известени во писмена форма дали ќе бидат корисници на предвидените 
средства за субвенционирање на млади лица од општина Карпош..

За сите дополнителни информации, заинтересираните  можат да се обратат 
кај координаторот на проектот,  Никола Димовски, на телефонскиот број 076/ 
299 – 175.
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ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ИМААТ КАПАЦИТЕТ 
ДА ГИ ПРИМАТ НАЈМАЛИТЕ КАРПОШАНИ

Од наредниот период ќе има слободно место за сите дечиња од општина 
Карпош, кои треба да бидат згрижени во градинките кои се наоѓаат на нејзина 
територија – посочи градоначалникот Стевчо Јакимовски, кој вчеравечер 
ја информираше јавноста преку своето обраќање во живо на социјалните 
мрежи.
Имено, до развој на новата ситуација со која се овозможи прием на сите 
дечиња од Карпош кои беа на листата на чекање и не можеа да се запишат 
во градинка, дојде по иницијативата на градоначалникот Јакимовски, со која 
тој предложи да бидат отпишани сите деца кои не живеат на територија 
на локалната самоуправа. Главна причина за оваа одлука на општинскиот 
татко беше фактот што досега, најмалите резиденти на Карпош не можеа 
да бидат згрижени во претшколските установи на своја територија, заради 
преполните капацитети кои ги зазедоа децата од околните општини.
Предлогот на Јакимовски наиде на одобрение од советниците од Карпош, кои 
кон крајот на април годинава ја изгласаа одлуката за утврдување на реони 
на градинките во Општината. Оттаму, по неодамнешната работна средба, 
директорките на детските градинки го брифираа првиот човек на Карпош 
за фактичката состојба со расположливите капацитети во предучилишните 
установи.
На средбата беше констатирано дека во градинката „Мајски цвет“ има 
запишано нови 211 деца од кои во Тафталиџе 1 – 57 деца, во Тафталиџе 2 – 82 
деца, во новиот клон „Јасмин“ – 18 дечиња, а во градинката кај „Млечен“ – 54 
дечињаа. Градинката „Орце Николов“ дополнително згрижила 10 деца и во 
оваа установа нема други дечиња на листа на чекање. Градинката „Пролет“ 
во мај запиша 16, а од неодамна се запишаа уште 18 нови дечиња. На листа на 
чекање за оваа градинка има 103 дечиња кои ќе бидат згрижени во септември 
годинава, бидејќи нивните родители одлучиле дека тој период е најсоодветен 
за нив, за да ги запишат своите деца во градинка.
Градинката „Распеана младост“ во чии рамки функционираат два објекти, 
(во населбата Карпош 1 и нејзиниот клон „Виножито“ во населбата Бардовци), 
ќе згрижи дополнително 81 ново дете. Со тоа, вкупниот број се искачи на 336 
нови дечиња од Карпош  кои станаа дел од воспитниот процес во градинките 
на територија на локалната самоуправа.       
По разговорот, директорките на градинките го известија градоначалникот 
Јакимовски, дека секој родител кој има потреба неговото дете да биде 
згрижено веднаш или пак наредната недела, тоа може да го стори без никаков 
проблем.
Тоа значи дека ниту едно дете кое е жител на Карпош, а во моментов има 
потреба да биде сместено во градинките низ општинава, нема да биде 
одбиено, освен оние родители кои се изјасниле дека сакаат нивните деца 
да бидат згрижени во градинка од септември – додаде првиот човек на 
Општината, Стевчо Јакимовски.


