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ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА КОЗЛЕ 10

Водејќи се според планираните работни активности на Одделението за 
комунална инфраструктура при Општина Карпош, денеска започнаа 
подготовките за асфалтирање на улицата Козле 10 која се наоѓа во населбата 
Нерези. Имено, целосно ќе бидат реконструирани двата крака од оваа улица 
и тоа првиот крак во должина од 108 метри, додека пак  вториот крак ќе 
добие нова асфалтна подлога во должина од 316 метри. Целиот процес ќе се 
одвива во неколку фази кој подразбира првенствено машински ископ, потоа 
тампонирање на подлогата, а во завршната етапа ќе следува поставување 
на нов асфалт.
Во состав на патната инфраструктура се предвидува и монтирање на 
рабници во вкупна должина од 490 метри. Изведувач на градежните работи 
е фирмата „ОСД Кирил“ Дооел, а надзорот ќе го врши ДГУ „Урбан Стил 
Инженеринг“. За оваа инвестиција, локалната самоуправа од својот Буџет ќе 
обезбеди финансиски средства во висина од 2.182.285 денари.
По тој повод, градоначалникот Стевчо Јакимовски направи увид во градежните 
активности на теренот.
Конечно ќе започнеме со процесот на асфалтирање на оваа улица, откако 
претходно во 2017 година заедно со Градот Скопје го покривме каналот на 
оваа локација. Станува збор за коловоз со вкупна должина од 424 метри, а 
најважно е што жителите од овој реон повеќе нема да газат низ калливи улици. 
Ние продолжуваме со нашите активности особено во ова населено место, 
каде што сметаме дека е потребно да ги подобриме инфраструктурните 
услови во корист на нашите сограѓани – истакна Јакимовски.   



26 септември - 2 октомври 2022 Билтен бр. 49426 септември - 2 октомври 2022 Билтен бр. 494

3

ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ 
СПОРТИСТИ 2022/2023
Општина Карпош ја објавува листата на добитниците на стипендии за 
талентирани спортисти за учебната 2022/2023
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ЕКИПАТА НА ФРИЗЕРНИЦА ПОПАЈ – ПОБЕДНИЦИ 
НА ТУРНИРОТ „СОКОЛ 2022“
Пред преполните трибини на игралиштето Сокол  кои беа исполнети со бројни 
љубители на фудбалот, вчеравечер се одиграа финалните мечеви во рамки 
на XVIII меморијален турнир во мал фудбал „Оливер Соколов – Сокол“. На оваа 
традиционална спортска манифестација присуствуваше и градоначалникот 
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода  го најави 
спектакуларното финале.
Ве поздравувам од името на локалната самоуправа и сметам дека сите ние 
треба да се заблагодариме на ентузијазмот на луѓето кои го организираа 
овој турнир. Тој претставува вистински израз на заедништво, пријателство и 
почит кон трагично починатиот другар Оливер Соколов – Сокол и воедно е 
показател дека другарството е вечно. Убеден сум дека покрај квалитетниот 
фудбал, беше демонстриран и ферплејот – истакна Јакимовски.
Во мечот за третото место кој беше изедначен по квалитет, силите ги 
одмерија екипите на ФК Црна Река и СУК Импекс, кои по конечниот резултат 
(1:1) се упатија кон белата точка за изведување на серија пенали. Притоа, 
фудбалерите на ФК Црна Река покажаа поголема концентрација и смиреност 
и го обезбедија третото место, совладувајќи ги своите соперници со конечен 
резултат 5:3.
Финалниот натпревар од друга страна пак, не помина во голема неизвесност 
од причина што тимот на Фризерница Попај доминираше во текот на целиот 
меч. Наметнувајќи еден динамичен ритам на теренот, тие  ги совлада своите 
ривали – екипата Лихнидос Охрид (Гостилница Мече), со убедливи 4:0.
Најуспешните екипи и поединци добија награди од спонзорите на турнирот, 
а победничките пехари им ги врачи првиот човек на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски.     
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КАРПОШ ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА 
СОРАБОТКА СО КОАЛИЦИЈАТА НА МЛАДИНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ „СЕГА“
Во име на локалната самоуправа, градоначалникот Стевчо Јакимовски 
денеска го потпиша Меморандумот за соработка со извршниот директор на 
Коалицијата на младински организации СЕГА, Зоран Илиески, која воедно е 
стратешки партнер на Агенцијата за млади и спорт. Имено, овој меморандум 
произлегува од потребата за соработка помеѓу Општина Карпош и 
Коалицијата СЕГА, кој има за цел да овозможи успешно имплементирање на 
Законот за младинско учество и младински политики, во рамките на проектот 
„Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата”, кој е поддржан 
од ЕУ.
Во рамки на средбата, соработниците на проектот преку анкетен прашалник 
прибраа податоци од Јакимовски за актуелните услови за живот на младите 
жители од Карпош, за транспарентниот пристап на младите до информации 
кои се поврзани со прашања кои ги засегаат нив, како и што презема 
Општината за оваа популација. Првиот човек на локалната самоуправа 
говореше и за младинското претприемништво, за безбедноста на младите и 
за главните приоритети на кои треба да се фокусира стратешката политика 
за млади.
Во оваа насока беше применета квалитативна и квантитативна методологија 
која подразбира спроведување на онлајн анкета, која ја опфаќа младата 
популација на возраст од 15 – 29 години. На тој начин се собираат податоци 
од младите карпошани поврзани со нивната застапенот во институциите, 
како и низа нивни предлози за различни облици на граѓанска активност.
Инаку, овој проект непосредно нуди  поддршка за локалните самоуправи 
при подготовка на локални стратегии за млади како и поддршка за самите 
локални младински совети. Оттука, Општина Карпош обезбеди финансиски 
средства за имплементација на проектот во висина од 180.000 денари. Покрај 
тоа, локалната самоуправа ќе воспостави работна група за изработка на 
стратегија за млади, ќе организира Јавна расправа за предлог-стратегијата 
и ќе обезбеди непречена комуникација  со локалниот младински совет.
Коалицијата СЕГА од друга страна пак, ќе учествува при подготовка на 
методологијата за креирање на локална стратегија за млади, ќе организира 
обука за единиците на локалната самоуправа и младинските здруженија 
за изготвување на локални стратегии за млади,  и ќе спроведе  локално 
истражување за идентификување на приоритетни потреби на младите во 
општината. Коалицијата на младински организации исто така ќе изработи 
Акционен план и ќе испечати Стратегија за млади  на Општина Карпош  во 
тираж од 100 примероци.
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ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ 
УЧЕНИЦИ 2022/2023

ДОБИТНИЦИ НА ПРВА КАТЕГОРИЈАСТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА 
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
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ДОБИТНИЦИ НА ВТОРА КАТЕГОРИЈАСТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА 
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАБРАНЕТО ПАРКИРАЊЕ ВО 
РАМКИ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО

Општина Карпош во соработка со ЈП Градски паркинг започна акција за 
отстранување на возилата кои се непрописно паркирани во рамки на 
зелените површини на територија на локалната самоуправа. Во оваа пригода 
ги известуваме сите граѓани да ги паркираат своите автомобили прописно, 
на места кои се предвидени за паркирање. Доколку некое возило биде 
паркирано непрописно, односно со својата позиција го узурпира јавното 
зеленило, истотото ќе биде отстрането од пајак службата на ЈП  Градски 
паркинг.


