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ДОСЕГА 154 КАНДИДАТИ ГИ ИСПОЛНУВААТ 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Од пристигнатите барања за субвенционирање на млади лица од Карпош за 
посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка 
дозвола, кои денеска (понеделник 15.08.2022) ги разгледуваше Комисијата за 
доделување на субвенции при локалната самоуправа, утврдено е дека осум 
нови кандидати ги исполнуваат критериумите за добивање на финансиска 
поддршка за оваа намена. Според ажурираните податоци, досега 154 
кандидати  ги исполнуваат критериумите кои се пропишани во Јавниот повик 
кој го распиша Општина Карпош.

Во таа насока ја објавуваме листата на новите кандидати за кои денеска, 
(понеделник 15.08.2022) беше утврдено дека ги исполнуваат условите за 
добивање субвенции  за млади лица од Карпош, кои ќе можат да  посетуваат 
обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола (Б 
категорија):

 

Р.Б Име и презиме: Број на пријава:
 

1 Иван Момировски 11-6124/1     
2 Христина Ѓорѓиевска 11-6178/1          
3 Теодор Вуловски  11-6187/1       
4 Лина Станоеска Пума 11-6210/1             
5 Моника Николовска 11-6176/1            
6 Ева Бошковска  11-6238/1         
7 Филип Ѓуровиќ  11-6249/1          
8 Илина Филиповска 11-5882/1   
 

Оттука, кандидатите кои се наведени во оваа листа, можат да изберат 
една автошкола (од посочените во Јавниот повик), со што преминуваат во 
втората фаза од постапката. Во оваа пригода ги информираме граѓаните 
дека листата на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за добивање на 
субвенции, ќе биде редовно ажурирана сé додека не се исцрпат средствата 
за оваа намена.
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ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО ВО НАСЕЛБАТА 
ЖДАНЕЦ

Како дел од редовните активности за одржување на хигиената и зеленилото 
во општина Карпош, викендов (13.08.2022) службите од локалната самоуправа 
ги кастреа и отстрануваа гранките на потегот по улицата Нерешка, која 
се наоѓа во населбата Жданец. Станува збор за обраснато зеленило кое 
навлегуваше долж патеката за пешаци, поради што истата беше  непрегледна 
за минување. По интервенција на стручните лица за одржување на хигиената 
во Карпош, пешачката патека повторно е прегледна и безбедна за движење.
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ЈАКИМОВСКИ: ИСПЛАТИВМЕ 4 МИЛИОНИ ЕВРА 
ДОЛГ, ЈА ДЕБЛОКИРАВМЕ ОПШТИНСКАТА СМЕТКА 
И ВО ИСТО ВРЕМЕ НАЈАВУВАМ ИНВЕСТИЦИИ ОД 
1.5 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ВО КАРПОШ!

По речиси пет години, Општина Карпош од 10 август има деблокирана сметка, 
соопшти денеска градоначалникот на општината, Стевчо Јакимовски во 
обраќање во живо на Фејсбук. Првиот човек на Карпош информираше дека за 
овие девет месеци откако е повторно на функцијата, исплатени се 154.235.000 
денари блокади, како и 2 милиони евра друг долг.

Во моментов долгот на Општина Карпош изнесува500.000 денари со 10.500.000 
ДДВ, или вкупно околу 100 милиони денари, (1.5 милиони евра). Кога повторно 
дојдов на чело на локалната самоуправа на 4 ноември, општината имаше 
долг од 5.5 милиони евра, значи до сега сме вратиле 4 милиони евра и 
имаме деблокирана сметка. Ова го постигнавме со исклучително вредна 
и внимателна работа, пред сe со работа за зголемување на приходите. Од 
секогаш тврдам дека зголемувањето на приходите е од витално значење. 
Ако имате големи приходи, расходите лесно ќе се покриваат. Во 2016 година 
имавме 11 милиони евра приходи, во 2017 година имавме 9 милиони евра 
приходи, за потоа новото раководство да падне на 5,2 – 5,3 милиони евра. Тоа 
е клучната причина зошто општината влезе во ваква стагнантна состојба – 
објасни Јакимовски.
Градоначалникот истакна дека покрај тоа што општината ги зголемила 
приходите исто така максимално штедела.
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Штедевме на електрична енергија, на начин на кој што сега го применуваат 
и други градови во Европа. Неодамна прочитав дека Келн после 11 часот ќе 
гаси улично осветлување. Немаме денар потрошено за репрезентации. Не 
користам службено возило, многу ретко. Не користам службен телефон. 
Немам службени патувања… се што можевме да заштедиме- заштедивме. 
Очекувам до Нова година долговите да ги спуштиме на околу петстотини 
до шестотини илјади евра. Тоа значи дека ќе имаме повеќе пари за 
субвенционирање на обуки за полање на возачките дозволи, за учениците, за 
нашите млади жители. Ќе имаме повеќе средства за покриви, за лифтови, за 
фасади, ќе обезбедиме конечно средства за дозавршување на општинската 
зграда, за социјалните програми, што значи започнува општината нормално 
да функционира, како што доликува на општина Карпош, да биде една моќна 
и силна општина – рече Јакимовски.
Покрај информацијата за намалениот општински долг, Јакимовски најави и 
инвестиции од 1,5 милијарди евра во општината.
Во исто време најавувам, дека во општина Карпош ќе се случат инвестиции 
во висина од милијарда и пол евра! На одлуки на Советот и на мојот ангажман 
чекаат инвестиции од милијарда и пол евра. Ќе се согласите дека се тоа 
големи пари и за Република Македонија а не само за општина Карпош. Јас 
максимално ќе работам да ги отвориме вратите за овие инвестиции, а со 
тоа да се зголемат и приходите во општината. Со тоа граѓаните да можат да 
добијат многу поквалитетна услуга – истакна градоначалникот.
Тој откри дека деновиве ќе се стави камен темелник на голема турска 
инвестиција во Бардовци.
Деновиве ќе ставаме камен темелник на една голема инвестиција, поточно 
една турска компанија ќе гради 65 типски куќи во атарот на Бардовци. 
Комуналиите се уплатени, одобрението сме го издале. Чекаме да стане 
правосилно. Ќе се потрудиме како општина, веќе наредната година да 
обезбедиме соодветна инфраструктура. Наскоро ќе имаме градба од левата 
страна на Вардар. Тоа е фирмата Голден арт, што значи почнуваме да го 
развиваме и тој дел. Продолжуваме интензивно да работиме на соработка 
со советниците во општина Карпош, на изработка на Детални урбанистички 
планови кои се потребни за граѓаните – најави Јакимовски.
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УЧИЛИШТАТА ОД КАРПОШ ПОДГОТВЕНИ 
ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
 Во пресрет на новата учебна година, градоначалникот на Општина 
Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска одржа работен состанок со 
директорките на сите основни училишта кои се наоѓаат на територија на 
локалната самоуправа. На координативната средба се разговараше за 
фактичката состојба на училишните објекти и за евентуалните подготовки за 
нивно понатамошно одржување, како и за ситуацијата во однос на наставниот 
кадар во образовните установи.
 Притоа, беше истакнато дека општината ќе обезбеди смарт табли за 
потребите на наставно – образовниот процес, согласно новата концепција   
на Министерството за образование и наука на РСМ. Имено, во градењето на 
овој концепт спаѓа и подготвувањето на учениците за комбиниран пристап на 
учење преку дигитални платформи во различни услови, како и користењето 
на дигиталната технологија во рамки на современиот едукативен процес.
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ОПШТИНА КАРПОШ Е ПРОГЛАСЕНА ЗА 
НАЈТРАНСПАРЕНТНА ОПШТИНА ВО 
МАКЕДОНИЈА!
Истражувањето направено од Центарот за граѓански комуникации кое 
го одредува индексот на активна транспарентност на институциите, 
оваа година ја рангира Општина Карпош заедно со Битола и Валандово 
како најтранспарентна општина во државата со 97,1%, како и убедливо 
најтранспарентна општина во Скопскиот регион.

Работиме транспарентно и одговорно, јас како Градоначалник и општинската 
администрација секогаш сме на располагање на граѓаните на Карпош. 
Бројките се мерливи и им благодариме на Центарот за граѓански комуникации 
за рангирањето. Продолжуваме да работиме со отворени врати за секој 
граѓанин, истакна градоначалникот Стевчо Јакимовски по објавувањето на 
резултатите.

 


