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АВГУСТОВСКИ 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 22.08.2022 година.

Од досегашната работа, заклучно со ден 22.08.2022 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. Четворица од вкупно пријавените се во постапка на 
разгледување, додека пак четворица 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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АВГУСТОВСКИ 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 22.08.2022 година.

Од досегашната работа, заклучно со ден 22.08.2022 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 шест субјекти. Оттука, комплетна документација 
имаат доставено тројца субјекти, 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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ПРИМЕНА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ЕВРОПСКОТО 
ЕНЕРГЕТСКО ПРИЗНАНИЕ (ЕЕА)
Претставници од Секторот за екологија и енергетска ефикасност и од Советот 
на Општина Карпош остварија студиско патување во Виена (Австрија), на 7 
и 8 септември,  како работен дел од проектот „The Excite project: the European 
Energy Award in Central and Eastern Europe“. Цел на оваа студиска посета беше 
пренесување на најдобрите практики, знаења и искуства поврзани со #eea 
методологијата на енергетските тимови на пилот општините, каде во тек е 
имплементација на методологијата на Европското енергетско признание 
(ееа – #EuropeanEnergyAward).

Посетата во Виена беше посветена на Европското енергетско признание 
#eea каде беше презентирана програмата е5 и нејзиното спроведување 
во Австрија, а Виенскиот климатски тим (Wiener Klimateam) ги образложи 
активностите за вклучување на заедницата во Виена.

По тој повод беше организирана посета на општините Тулн и Баден, каде беше 
презентирана #eea методологијата, а притоа беа истакнатаи и клучните 
елементи на програмата е5 во општините. Посетата заврши со пренесување 
на најдобрите практики за вклучување на граѓаните во случајот со Виена и 
претставувањето на проектите на Wien Energie, за Генерирање на фондови за 
поставување на фотоволтаици.

Проектот @ExciteH2020 – Стандарди за одличност, инвестирај во доверба 
– сервиси за енергетски менаџмент прилагодени на локалните власти во 
Источна Европа, има за цел директно да ги подобри климатските акциски 
планови во 25 општини ширум Европа. Имено, тоа треба да го стори преку 
рационално искористување на енергијата и употреба на обновливи извори 
на енергија, поточно преку примена на методологијата на Европското 
енергетско признание (ееа – #EuropeanEnergyAward). Проектот е финансиран 
од Европската Комисија во рамки на програмата Хоризонт 2020, а истиот се  
спроведува во Бугарија, Австрија, Романија. Франција, Словенија, Украина, 
Швајцарија и Северна Македонија. Во рамки на нашата држава, проектот го 
спроведува Хабитат Македонија во општините Карпош, Кочани и Кичево.

 

Линк од пост на Хабитат Македонија:

https://www.facebook.com/HFHMacedonia/posts/pfbid02zwBwGhzKqgzuPtyVh-
CFz1yturRCwQRwbKJuNumJhpraSXAWqyYxgP2M9rnUXvCS8l
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ЈАКИМОВСКИ ДАРУВАШЕ КРВ НА 
ХУМАНИТАРНАТА АКЦИЈА НА АМЕРИКАНСКАТА 
АМБАСАДА

На покана од Амбасадата на САД во Скопје, денеска градоначалникот на 
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски се приклучи кон хуманитарната акција 
која се одржа по повод настаните од 11 Септември 2001, насловена како 
Национален ден на служба и сеќавање. Во таа насока, првиот човек на локалната 
самоуправа од Карпош даруваше крв, како дел од крводарителската акција 
која ја организираше Американската Амбасада во соработка со Црвениот 
Крст на Град Скопје и Институтот за трансфузиона медицина.

Во рамки на денешниот настан беа собрани донации кои треба да му помогнат 
на Црвениот Крст да ги надополни залихите на крв, како и да обезбеди храна 
и други средства за семејствата во социјален ризик за претстојниот зимски 
период. На церемонијалната средба, градоначалникот Јакимовски се сретна 
и разговараше со заменик шефот на мисијата во Амбасадата на САД во 
Скопје, господинот Ерик Мејер.
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ОПШТИНА КАРПОШ ДОДЕЛУВА 15 СТИПЕНДИИ
ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Локалната самоуправа ги информира своите жители, дека заклучно до идната 
среда (21.09.2022), карпошани можат да конкурираат за една од петнаесетте 
стипендии  за редовни студенти за учебната 2022/2023 година, кои ги доделува 
Општина Карпош во соработка со Универзитетот за туризам и менаџмент во 
Скопје. Во таа насока, право на аплицирање на овој повик има секој граѓанин 
на општина Карпош, кој воедно не е корисник на друга стипендија од некоја 
друга установа, институција или приватна фирма.
За учество на јавниот повик, апликантите треба да ги достават следните 
документи до Архивата на Општина Карпош  со назнака „Повик за доделување 
на стипендии за додипломски студии“, секој работен ден до 15:30 часот.
Мотивациско писмо, кое покрај биографските податоци ќе содржи и 
податоци за досегашното образование, постигнатиот успех, како и причина 
за конкурирање на овој повик.
Копија од диплома за завршено средно образование.
Копија од лична карта.

Притоа, сите дополнителни награди, признанија и потврди за познавање на 
странски јазици ќе бидат земени в предвид при крајното рангирање.
Во оваа пригода, Општина Карпош напоменува дека тековните и 
административни трошоци не влегуваат во начинот на стипендирање.


