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НОВА ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА 
НА УЛИЦА 1010 ВО КОЗЛЕ

Со финансиска поддршка на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, фирмата 
Енергомонт денеска постави нова водоводна инсталација на улицата 1010 
(од ул. Жданец до ул. Мокра), која се наоѓа во населбата Козле.
Инаку, по должина на улицата Козле се поставува нова водоводна инсталација 
со пречник (дијаметар) Ф100, кон која се поврзува новата инсталација на 
ул. 1010 со пречник Ф80. Со оваа интервенција се добива кружен тек на 
водата, која ќе им овозможи на жителите од овој реон да се снабдуваат со 
поквалитетна питка вода.
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НОВ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОПРАВКА НА 
ПОКРИВИ ЗА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО 
ДОМУВАЊЕ
Петчлената 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 20.06.2022 година.
Од досегашната работа, заклучно со ден 20.06.2022 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 еден 
има доставено пријави со целосно исполнети услови.
Што се однесува до јавниот повик за замена на азбестни покриви на индивидуални 
станбени објекти (куќи), комисијата информира дека вкупно се пријавиле 
12 апликанти од кои што четворица приложиле комплетна документација. 
Петорица од вкупно пријавените се во постапка на разгледување, додека пак 
тројца 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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СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
Општина Карпош со жалење констатира дека и по осум месечно работење, 
поединци од Советот на Општината не можат да ги надминат сопствените 
фрустрации и членувањето во овој витален орган на локалната самоуправа 
го сфаќаат како место за исполнување на сопствените хирови. На седниците 
на Советот се носат најважните одлуки кои се во интерес на граѓаните на 
општина Карпош. За жал, граѓаните се ставаат во втор ред, а седниците 
на Советот и интервенциите во дневниот ред се претвора во желботеки на 
поединци, не водејќи сметка за последиците врз граѓаните и врз локалната 
самоуправа.
Седниците на Советот мора да бидат добро подготвени, да се разговара 
за сериозни точки на дневен ред, од кои граѓаните ќе имаат бенефит. 
Предложениот дневен ред и намерите на одредени советници ни оддалеку 
не кореспондира со потребите на жителите на Карпош. Токму од тие причини, 
градоначалникот како предлагач на дневниот ред ги повлече сите точки 
кои беа планирани за денешната седница на Советот на Општина Карпош. 
Загриженоста на дел од советниците не произлегува од неефикасноста 
на Советот и нерешавањето на проблемите на граѓаните, туку единствена 
грижа им претставува фактот што за месец јули нема да земат паушал од 
околу 20.000 денари.


