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ЗАПОЧНАА УЧИЛИШНИТЕ СПОРТСКИ ЛИГИ 
НА ОПШТИНА КАРПОШ
На спортскиот терен во рамки на рекреативната зона која се наоѓа во кругот 
на ООУ „Лазо Трповски“, денеска на свечен начин по двегодишна пауза 
заради глобалната пандемија, беше одбележан почетокот на училишните 
спортски лиги – 2022/2023, кои традиционално ги организира Одделението за 
култура и спорт при Општина Карпош. Притоа, основците од десетте основни 
училишта на територија на локалната самоуправа, преку организиран систем 
на натпревари во текот на целата учебна година, ќе го демонстрираат 
својот талент во три спортови. Поточно, момчињата ќе ги одмерат силите на 
фудбалските и кошаркарските терени, додека пак девојчињата ќе се борат 
за овогодинешниот трофеј во одбојка.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, официјално ја 
прогласи оваа спортската манифестација за отворена и во оваа пригода ги 
поздрави присутните гости од името на Советот на Општината како и од свое 
лично име, а на учесниците им посака успешен настап во кој ќе доминира 
ферплејот.
Се надевам дека со овие училишни лиги ќе го подигнеме спортскиот дух кај 
основците и ќе го поттикнеме пријателскиот однос меѓу нив. Очекувам некој 
од вас да стане професионален спортист кој во блиска иднина ќе ги брани 
боите на нашата државна репрезентација, како што тоа го прават некои 
наши поранешни ученици и стипендисти од Општина Карпош. Најдобрите 
ученици – спортисти ќе ги наградиме со едногодишна стипендија, а локалната 
самоуправа ќе се погрижи прваците да одат на летен одмор во јуни догодина 
– истакна Јакимовски.
Со својот енергичен настап преку изведба на народни игри и ора, настанот 
дополнително го збогатија членовите на фолклорното аматерско здружение 
Студио ЕТНОС, а особени симпатии кај присутните предизвикаа танчерите од 
танцовото и фитнес студио, Dancers United од Скопје.
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СОВЕТОТ ГЛАСАШЕ ЗА РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ 
НА ОПШТИНА КАРПОШ

Во рамки на тринаесеттата седница на Советот на Општина Карпош која се 
одржа денеска во просториите на  Универзитетот за туризам и менаџмент- 
Скопје, советниците расправаа по 54 точки кои се најдоа на дневниот ред. 
Притоа, советниците го поддржаа предлогот за измена и дополнување на 
Буџетот на локалната самоуправа за 2022 година. Имено, потребата од 
донесување на оваа одлука произлезе од релативно добрата реализација на 
приходите и расходите, во чија согласност се зголеми лимитот на вкупниот 
општински Буџет во износ од 115.133.000 денари.
Според тоа, промени на износите на одредени ставки има во сите колони 
во консолидираниот Буџет на Општината. Поточно, кај ставката социјални 
надоместоци извршено е зголемување на износот од 5.400.000 денари 
на 7.900.000 денари. Станува збор за зголемување на оваа ставка, поради 
зголемен број на барања од страна на граѓаните, за социјална помош. Во 
програмата за уредување на градежно земјиште, извршено е зголемување 
од 9.300.000 на 11.300.000 денари, поточно за ставката за реконструкција 
на станбени објекти. Поврзано со капиталните трошоци од оваа ставка, 
извршено е зголемување од износ 20.700.000 денари на 32.300.000 денари, 
заради  потребата за изградба на инфраструктурни објекти за фекална и 
атмосферска канализација.
Како дел од подпрограмата за одржување на урбаната опрема, вкупниот 
износ е зголемен  од 16.000.000 на 22.000.000 денари, во насока на зголемената 
потреба за тековно, редовно и уредно одржување на урбаната опрема на 
територија на локалната самоуправа. За одржување на јавното осветлување, 
како и за исплата на зголемените сметки за електрична енергија за улично 
осветлување, износот од 48.000.000 денари се зголемува на 67.000.000 денари. 
За одржување и заштита на локалните патишта на територија на општина 
Карпош, досега предвидената финансиска рамка од 14.000.000 денари се 
зголемува на 20.500.000 денари.
Во подпрограмата за одржување и користење на паркови и зелени површини, 
износот од 9.000.000 денари се зголемува на 10.000.000 денари, со што 
ќе се употребат дополнителни средства за одржување на системите за 
наводнување и на други хортикултурни  содржини.
За изградба и реконструкција на локални патишта и улици, износот од 
46.819.000 денари се зголемува на 62.819.000 денари, од причина што се 
потребни повеќе средства за исплата на судски решенија, како и за изградба 
и реконструкција на патната инфраструктура во Карпош.
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Од областа на културните манифестации и творештвото за реализација на 
предвидената програма, износот од 1.600.000 денари се зголемува на 1.800.000 
денари. Поради реалната потреба за реконструкција во основните училишта 
како дел од капиталните расходи од подпрограмата за образование, износот 
од 5.290.000 денари  се зголемува на 6.890.000 денари.
Советниците од Карпош дадоа „зелено светло“ и за прифаќање на донацијата 
од АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје, во вид на поставување на хоризонтална и 
вертикална сигнализација, како и  изработка на основен сообраќаен проект 
за измена и дополнување на режим на сообраќај на дел од ул. Прашка и 
утврдување на режим на сообраќај на дел од ул. Дамаска. Вредноста на 
донацијата изнесува 199.526 денари, а проектот го изработи ИНГ Глобал 
Инженеринг АВ ДООЕЛ Битола.
Со истата динамика, советниците дадоа согласност за прифаќање на 
донацијата од Друштвото за производство, трговија и услуги ВАНИЛА ФУД 
ДООЕЛ Скопје во вредност од 29.570 денари. Имено, овие средства ќе 
бидат искористени за изведба на пристапна рампа за децата – ученици со 
инвалидитет од ООУ Христијан Тодоровски Карпош.
Откако деталното беа образложени материјалите, советниците ги усвоија и 
годишните извештаи за работата на општинските детски градинки  и основни 
училишта за 2021/2022 година, како и годишните програми за работата на 
претшколските установи за 2022/2023 година. По претходно разгледување на 
комисијата за јавни дејности, советниците го поддржаа предлог – мислењето 
за програмите за изведување на ученички екскурзии и други активности за 
2022/2023 година, за десетте основни училишта на територија на општина 
Карпош.
Советот го усвои и Извештајот од Комисијата за објавување на јавен повик  
и спроведување на постапка за доделување на финансиска поддршка 
за поправка и санација на постоечки лифтови, како и поставување на 
нови лифтови во станбени згради за колективно домување  на територија 
на локалната самоуправа. Со одлука на советниците, Општина Карпош 
еднократно ќе исплати финансиска помош во висина од 500.000 денари за 
санација на дел од оштетен покрив на зграда на ул. Јуриј Гагарин бр. 43.
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КАРПОШ ВКЛУЧЕН ВО УНАПРЕДУВАЊЕТО 
НА РОДОВИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ
Општина Карпош, веќе неколку години, во континуитет, преку своите услуги и 
административно работење прибира и користи родово разделени податоци, 
кои натаму се основа во креирањето на политики и програми за работа на 
локалната самоуправа. Таквите чекори нанапред Општината ги прави преку 
континуирани обуки на администрацијата за собирање на родово разделени 
податоци во областа на урбанизмот, образованието, спортот, културата, 
човековите ресурси и сл.
Добиените податоци натаму се клучни во вклучувањето на родовата политика 
на локалната власт во рамки на програмите за работа и општинските 
надлежности во сите сфери на работа. Токму таква Обуката за мониторинг 
на програми од родова перспектива се одржа од 21 до 23 септември во 
Струга. Обуката е организирана од канцеларијата на UN Women во Скопје 
во рамки на проектот „Промоција на Родово одговорни политики и буџети: 
кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна 
Македонија“. На оваа обука Карпош имаше своја претставничка, а на неа 
нагласката беше ставена на мониторингот на ваквите процеси, преку примена 
на постапките на следење, евалуација и известување, учење на методите 
за собирање родово разделени податоци и анализа на индикаторите кои 
укажуваат на постигнувањата на планот на родовите перспективи. Иако 
целосната имплементацијата на прибирање родови податоци и креирање 
родови политики треба уште да се надградува, сепак патот кон родово 
буџетирање и унапредувањето на родовите политики во Општина Карпош во 
повеќе области, од јавни дејности до образование и изградба на соодветна 
инфраструктура, и натаму е отворен.
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МЕЃУНАРОДНИ ИСКУСТВА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА СИРОМАШТИЈА

Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, во средата 
(21.09.2022) ги прими членовите на делегацијата од проектот ComAct–
„Активности за намалување на енергетската сиромаштија во станбени 
згради“, кој е финансиран од ЕУ програмата Хоризонт 2020. На работната 
средба,  претставниците од Секторот за екологија и енергетска ефикасност 
од локалната самоуправа разменија искуства и информации за досегашни 
реализирани активности, кои се однесуваат на енергетската ефикасност на 
станбените згради на територија на општината.
На состанокот присуствуваа и стручните претставници од повеќе земји од 
Централна и Источна Европа (Унгарија, Бугарија, С. Македонија, Словачка, 
Литванија, Украина, Босна и Херцеговина и Германија). Притоа, учесниците 
посетија и дел од реновираните станбени згради во Карпош кои се со 
подобрени енергетски перформанси, кои пак се резултат на заедничките 
долгогодишни активности помеѓу општината и Хабитат Македонија.  Во таа 
насока, тие го посетија и Ресурсниот центар за енергетска ефикасност 
отворен во просториите на општината, кој на граѓаните им нуди широк 
спектар на услуги како што се совети, информации, директни консултации, 
застапување итн.
Инаку, преку проектот ComAct се спроведува тригодишна активност за 
намалување на енергетската сиромаштија, со конкретни пилот – проекти 
за подобрување на резиденцијалната енергетска ефикасност. Генералната 
цел на проектот е да овозможи интервенциите што имаат висока цена и 
големо влијание, да се пренасочат кон интервенции што имаат ниска цена 
и прифатливи решенија за сиромашните граѓани. Поточно кажано, преку 
реализација на низа проектни активности треба да се креираат услови во 
опкружувањето кои ќе придонесат кон засилување на примената на мерките за 
енергетска ефикасност во станбените згради, прилагодени на сиромашните 
домаќинства. На ниво на нашата држава, проектот го спроведува Хабитат 
Македонија, во кој локалната самоуправа од Карпош учествува како пилот 
општина.

 


