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ЧЕСТИТ 11 ОКТОМВРИ!

Општина Карпош, на сите свои жители и на сите граѓани им го честита 
големиот и историски значаен празник 11 Октомври. Денот кога пред 81 години 
македонскиот народ го кажа судбоносното НЕ на фашизмот и фашистичката 
окупација на Македонија. Тоа е историската црта која ја испиша во борбата 
за својата самобитност и самостојност. Нека ни е честит и вековит!
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ЈАКИМОВСКИ НА СРЕДБА СО АМБАСАДОРОТ НА 
ФРАНЦИЈА Н.Е.Г. СИРИЛ БОМГАРТНЕР

Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски денеска имаше 
средба со Амбасадорот на Франција, Н.Е.Г. Сирил Бомгартнер.
На средбата амбасадорот Бомгартнер побара поддршка од општината за 
поголема промоција на францускиот јазик во Македонија при што го запозна 
градоначалникот Јакимовски со акцискиот план за заживување на наставата 
по француски јазик во рамки на проектот на Министерството за надворешни 
работи и Европа на Франција во образовните системи на земјите од Западен 
Балкан.
Градоначалникот Јакимовски истакна дека има особена почит кон 
францускиот јазик, култура, историја  и народ, како и дека општина Карпош 
дава силна поддршка на оваа регионална заложба.
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САНАЦИЈА НА ПОКРИВОТ ВО ГРАДИНКАТА 
„МАЈСКИ ЦВЕТ“
Општина Карпош деновиве ја ангажираше фирмата „Дон Холдинг“ која 
започна со реконструкција на дел од оштетениот кровен покривач на 
детската градинка „Мајски цвет“, која се наоѓа во урбаната заедница „Владо 
Тасевски“. Имено, стручните лица ги заменија оштетените керамиди со нов 
пластифициран лим на површина од 330 квадратни метри.
По тој повод, првиот човек на локалната самоуправа, Стевчо Јакимовски, 
денеска беше во обиколка на оваа претшколска установа при што направи 
увид во активностите за санација на оштетениот покрив.
За да го спречиме материјалното оштетување во објектите, периодов 
започнавме акција за реконструкција на оштетените покриви во градинките 
на наша територија. Во детската установа „Распеана младост“ сме вложиле 
528.000 денари за реконструкција на покривот како и за други потреби кои 
ги имала градинката, а  за реконструкција на покривот на „Мајски цвет“ во 
населбата Тафталиџе 1 сме инвестиравме 100.000 денари . За санација на 
покривот на „Мајски цвет“ во УЗ „Владо Тасевски“ досега сме потрошиле 
221.000 денари и оттука продолжуваме со нови активности за реконструкција 
на кровниот покривач на овој објект, со оглед на тоа што не е извршена ниту 
една интервенција на покривот уште од основање на  оваа установа, односно 
од 1975 година – истакна Јакимовски.
Во оваа пригода првиот човек на општината најави дека токму оваа градинка  
ќе биде целосно реконструирана во текот на наредната година, односно ќе 
биде поставен нов под во групата „јасли“ каде што престојуваат најмалите 
дечиња.
За таа намена ќе монтираме соодветна изолација како на подот, така и на 
таванот, потоа градинката ќе добие и нова термоизолациска фасада, а ќе 
поставиме и штедливи светилки за да добиеме еден комплетен енергетско – 
ефикасен објект, а сето тоа е во функција на намалување на трошоците на 
предучилишните установи, како и заштеда на електрична енергија – објасни 
градоначалникот Јакимовски.
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ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН 
СОВЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ВО 
КАРПОШ
Претставници на Националната платформа за женско претприемништво 
во соработка со Општина Карпош, денеска одржаа иницијативен состанок 
во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент, во чии рамки се  
расправаше за предлог – иницијативата за  формирање на Локален совет 
за женско претприемништво (ЛСЖП). Имено, ова тело треба да работи во 
насока на подобрување и унапредување на економската независност кај 
жените кои живеат или работат на територија на локалната самоуправа. 
Токму затоа од особена важност  за нив е зајакнување на капацитетите на 
граѓанските организации за женско претприемништво, со цел креирање на 
политики, застапување и соработка со националните и локалните власти, 
како и формирање на локални клубови за женско претприемништво.
На состанокот присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода ги поздрави присутните и преку својот 
воведен говор  ги охрабри и ги мотивираше членовите на Иницијативниот 
одбор да продолжат да ја развиваат оваа активност во насока на зајкнување 
на позициите на жените претприемнички.
Како градоначалник на локалната самоуправа го поддржувам формирањето 
на овој Локален совет и оттука ви стојам на располагање, во поглед на 
афирмација на ова тело. Но исто така би сакал да напоменам дека Општина 
Карпош може да помогне за поголема функционалност на Локалниот 
совет преку организирање на обуки за жените претприемнички, како и за 
посетување на меѓународни саеми за таа намена кои ќе придонесат за 
стекнување на нови интернационални искуства. За таа цел, ќе работиме и на 
унапредување на годишната предлог – програма за еднакви можности меѓу 
жените и мажите во Општина Карпош, која ќе влезе во рамки на претстојниот 
Буџет на локалната самоуправа – објасни Јакимовски.



Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk

Притоа, за време на иницијативниот состанок беа разгледувани програмскиот 
акт за Советот за женско претприемништво, како и самата иницијатива за 
формирање на  ЛСЖП. Во таа насока, Иницијативниот одбор кој подоцна 
ќе прерасне во Локален совет, го сочинуваат градоначалникот на Општина 
Карпош, сите советнички од локалната самоуправа, координаторот и 
заменик координаторот за еднакви можности, претставник на Националната 
платформа за женско претприемништво, како и претставнички од граѓанскиот, 
образовниот и бизнис секторот од општината.
Конкретнава активност произлезе од Декларацијата за подобрување и 
унапредување на положбата на женското претприемништво, која во февруари 
годинава ја потпишаа првиот човек на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски и 
претседателката на Националната платформа за женско претприемништво, 
Валентина Дисоска. Инаку, оваа платформа  е воспоставена преку проект 
којшто е кофинансиран од ЕУ, а го спроведува Здружението на бизнис жени, во 
партнерство со  Сојузот на стопански комори на Македонија, Националната 
федерација на фармери и Фондацијата за менаџмент и индустриско 
истражување (МИР).
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТОАЛЕТИТЕ ВО 
ООУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“

Согласно планираните задачи на Одделението за комунална инфраструктура 
при Општина Карпош, деновиве се одвиваа низа активности за реконструкција 
на тоалетите кои се наоѓаат во рамки на училишната спортска сала на „Аврам 
Писевски“ во населбата Бардовци. По тој повод денеска, градоначалникот 
Стевчо Јакимовски ја посети оваа образовна установа, при што направи увид 
во  занаетчиските работи и ја констатираше фактичката состојбата во која 
се наоѓа училишниот објект.
Ова училиште е целосно реконструирано во 2012 година, но штотуку забележав 
дека во една училница има истекување на вода што претставува проблем кој 
ќе го решиме итно во наредните денови. Исто така утврдив дека на едно место 
протекува покривот, кој во најбрз рок ќе биде саниран. Притоа, констатирав 
дека и спортската сала има нефункционални плексиглас – прозорци кои ќе 
бидат променети, треба да се интервенира и на делови од оштетениот под 
во ходниците, по што ќе дадам директни насоки за наредната година, ова 
училиште да биде опфатено со еден вид на темелна реконструкција. Ние го 
правиме сето ова со цел, нашите основци да имаат одлични услови за работа 
кои ќе резултираат со нивен конфорен престој – прецизираше Јакимовски.
Инаку, надворешните занаетчиски работи поврзани со реконструкција на 
санитарните јазли, вклучувајќи го одводот од тоалетите, ги реализираше 
фирмата „Енергомонтажа“, тоалетите ги постави фирмата „Дон Холдинг“, 
додека пак новите прозорци и санитарии (плочки), ги монтираше фирмата 
„Сандра Инженеринг“
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КАРПОШ ЈА ЗАЈАКНУВА УЛОГАТА НА 
ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ

На тема  „Подготовка на општинските буџети, усвојување и извршување“ 
денеска во просториите на хотелот Александар Палас започна дводневната 
обука во чии рамки учествуваа претставниците од администрацијата  и 
Советот на Општина Карпош. Станува збор за стручна обука која заеднички ја  
организираат УНДП, Министерството за локална самоуправа, Швајцарската 
агенција за развој и соработка и Здружението на финансиски работници на 
локалните самоуправи и јавните претпријатија.
Инаку, обуката е дел од проектот „Зајакнување на општинските совети“ која 
има за цел да ги поддржи општините во подигнување на нивото на отвореност 
и инклузивност, со што од друга страна ќе се помогне во градењето на јавната 
доверба во локалните институции. Во оваа фаза на проектот учествуваат 10 
општини, каде што ќе бидат опфатени 11 теми кои се поврзани со јавниот 
финансиски менаџмент, просторното и урбано планирање, доброто 
управување и борбата против корупцијата, меѓуопштинската соработка, 
родовата еднаквост, животната средина, како и справување со кризи на 
локално ниво.
Притоа, од особена важност за учесниците во проектот е што секоја од 
десетте општини ќе има можност да искористи грант во висина од 40.000 до 
60.000 долари за проекти кои ќе бидат избрани низ директна консултација 
со граѓаните, преку форуми кои треба да се организираат во рамки на 
заедниците. Проектите финансирани преку програмата, ќе имаат за цел да 
ги подобрат социјалните услуги за најранливите категории граѓани, притоа 
подеднакво решавајќи ги нивните потреби без разлика на нивната припадност 
(родовата, етничката и сл.).
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Дополнително, секоја од овие општини ќе добие финансиска поддршка во 
висина од 10.000 до 12.000 долари наменети за воведување на иновативни 
алатки за подобрување на отчетноста, транспарентноста и учеството на 
граѓаните во работата на општинските совети. Во овој случај, локалната 
самоуправа би добила финансиска поддршка за набавка на аудио-видео 
опрема, која ќе служи за пренос во живо на седниците на Советот на Општина 
Карпош.
Во втората фаза на проектот „Зајакнување на општинските совети ќе биде 
реализирана програмата со вкупна вредност од 6,6 милиони долари, која ја 
финансираат Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, 
а ја кофинансира и спроведува Програмата за развој на Обединетите нации 
(УНДП), во соработка со национални и локални партнери.



Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД КАРПОШ СПОРТУВАА ПО 
ЕДИНАЕСЕТТИ ПАТ

Во организација на Одделението за култура и спорт при Општина Карпош, 
денеска на игралиштето на ФК „Алумина“ во населбата Карпош 3 се одржаа 
единаесеттите по ред традиционални „Пензионерски игри 2022“. Станува 
збор за еднодневен рекреативен настан во кој се натпреваруваа лицата од 
трето доба, кои воедно се членови на здруженијата на пензионери „Карпош“ 
и „Тафталиџе“, лоцирани на територија на локалната самоуправа.
По двегодишна пауза поради ковид пандемијата, највозрасните сограѓани 
повторно другаруваа и се натпреваруваа во изведување на пенали, а ги 
одмерија своите сили и во пикадо, фрлање ѓуле, трчање на 40 и 60 метри, 
додека пак мажите се натпреваруваа во дисциплината скок во далечина.
Во рамки на овој спортско – рекреативен настан присуствуваше и 
градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода 
ги поздрави присутните и им посака пријатна дружба, притоа напоменувајќи 
дека локалната самоуправа и понатаму ќе се грижи за својата повозрасна 
категорија на граѓани.    
Ме радува што сеуште сте со добро здравје и ведар дух. Целта на овие 
пензионерски игри е дружењето, да поразговараме за работите кои вам ви 
се важни и да покажеме дека во нас преовладува желбата за пријателство и 
позитивна енергија. Ви посакувам пријатен ден и ги прогласувам овие игри за 
отворени – додаде Јакимовски.
Општината и во наредниот период ќе гради отворен однос на поддршка 
кон здруженијата на пензионери, заради подобрување на условите на 
социјализација како и на нивниот животен стандард. Во таа насока, локалната 
самоуправа организира  традиционални посети на луѓето кои престојуваат 
во домот за стари лица „Мајка Тереза“ во Злокуќани, обезбедува финансиска 
и материјална поддршка за постарите сограѓани кои се наоѓаат во потешка 
социјална состојба и преку учество во проект на Црвениот Крст, обезбеди 
нега на стари и изнемоштени лица во домашни услови.
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СУБВЕНЦИИ ЗА УЖИНКИ И НАГРАДИ ЗА ПРВЕНЦИТЕ 
НА ГЕНЕРАЦИЈА ОД КАРПОШ
Во рамки на вториот дел од 12 седница и дел од 14 седница на Советот на 
Општина Карпош која се одржа денеска во просториите на  Универзитетот 
за туризам и менаџмент- Скопје, советниците расправаа по 42 точки кои се 
најдоа на дневниот ред. Притоа, советниците ја поддржаа одлуката според 
која Општина Карпош со 2.500.000 денари од својот Буџет ќе субвенционира 
ужинки за сите ученици од основните училишта на своја територија. 
Финансиската поддршка е во висина од 50% од износот на месечниот 
надоместок за оваа намена, за месеците октомври, ноември и декември за 
учебната 2022/2023 година.
Со истата динамика, советниците го поддржаа и предлогот за одобрување на 
финансиски средства за награди за полуматурантите – првенци на генерација 
од основните училишта  од Карпош. Имено, локалната самоуправа ќе обезбеди 
финансиски средства во износ од 10.000 денари, поединечно за 10 основци 
кои се прогласени за првенци на генерација во своите училишта во учебната 
2021/2022 година. Општината традиционално ја практикува оваа финансиска 
поддршка, а целта е учениците да бидат наградени за својот успех и да се 
мотивираат за напредокот во својот понатамошен образовен процес. На овој 
начин тие треба да се поттикнат  за учество на разни меѓународни, државни, 
градски и општински натпревари, како и на конкурси и изложби, создавајќи 
вистински вредности и навики.
Советниците дадоа „зелено светло“ и за утврдување на Нацрт ДУП-овите 
за Градска четврт ССЗ 01, блок 6 и Ј 03, блок Ј 03.11. Во следната фаза на 
постапката, Општина Карпош јавно и транспарентно ќе организира јавна 
анкета и  презентација во чии рамки,  карпошани можат да учествуваат и да 
ги приложат своите предлози и сугестии, пред конечно усвојување на ДУП-
овите.
Со мнозинство гласови во Советот беше усвоен и Кварталниот извештај  
за извршување на Буџетот на Општина Карпош (кумулативно) за квартал 
од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, како и кварталниот извештај за период 
од 01.01.2022 до 30.09.2022 година.  Советот даде согласност според која 
локалната самоуправа ќе распише Јавен повик за свикување на Иницијативен 
одбор, кој подоцна треба да го конституира Локалното собрание на млади 
на Општина Карпош.
Со широка поддршка помина и предлог – одлуката со која Општината во 
период од една година и дава на користење без надомест една деловна 
просторија (кај надземниот премин „Влајко“), на Здружението на крводарители 
и поддржувачи на крводарителството – „Крводарител“ – Скопје.
Едногласно беа поддржани одлуките со кои Општина Карпош обезбеди 
финансиски средства за субвенционирање на поправка и санација на кровен 
покривач на станбената зграда за колективно домување на бул. „Партизански 
одреди“ бр. 149/1, како и за замена на азбестни покриви на индивидуалните 
станбени објекти (куќи), на улиците „Козле“ бр. 130а, „Милан Марковиќ“ бр. 
14а,  на ул. „Поп Богомил“ бр. 12, како и на ул.„Јуриј Гагарин“ бр. 71а.
Инаку, локалната самоуправа 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 обезбедува 
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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 субвенционира до 
30%, но не повеќе од 75.000 денари, од вкупниот износ на вредноста за замена 
на азбестно – кровниот покривач.
Во рамки на денешната седница, советниците се изјаснија позитивно и за 
предлогот со кој Општина Карпош обезбеди финансиски средства во висина 
од 40.000 денари, за поддршка на Здружението за спорт и рекреација на 
граѓани и млади лица со посебни потреби „Денсерс Јунајтед“ – Скопје, за 
учество на Европско првенство во танци, кое се одржа во Грција.
По куса дебата, советниците го усвоија Локалниот акциски план за вработување 
на Ромки за 2022 година. Предлогот на советничката Невена Георгиевска исто 
така наиде на поддршка од своите колеги, според која ќе биде поднесена 
иницијатива до подрачната единица на Министерството за внатрешни 
работи на РСМ во општина Карпош, за интензивирање на сообраќајните 
патроли. Поточно, со цел поголема безбедност во сообраќајот и намалување 
на бучавата во урбаните делови на Карпош, според иницијативата на 
советничката Георгиевска, припадниците на сообраќајната полиција би 
требало да го зголемат своето присуство на теренот кај пофреквентните 
локации на булеварите Партизански одреди, Илинден, Метрополит Теодосије 
Гологанов и 8 Септември, во периодот од 22 до 2 часот по полноќ.
Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Карпош и Град Скопје наиде на широка поддршка кај советниците.  Според 
оваа одлука, градските власти ќе инвестираат околу 2.000.000 денари за 
реконструкција на спортското игралиште во средното училиште „Лазар 
Танев“ кое се наоѓа во населбата Козле, во чии рамки ќе биде инсталирана 
нова тартан подлога.
Советот расправаше а подоцна ја усвои одлуката според која Општина 
Карпош ќе обезбеди финансиски средства со утврден лимит до 180.000 
денари, кои ќе бидат насочени за покривање на трошоците за монтирање 
на кровен покривач (кровна конструкција), на објектот на Драмскиот 
театар во населбата Карпош 2.  Во овој случај, Националната установа 
треба самостојно да избере изведувач на работите и подоцна да поднесе 
документи за тековните трошоци до Општина Карпош, која ќе ги исплати 
паричните средства.  



10 -16 октомври 2022 Билтен бр. 49610 -16 октомври 2022 Билтен бр. 496

13

ЈУБИЛЕЈНО БАЛКАНСКОТО ПРВЕНСТВО ВО 
СПОРТСКО КАЧУВАЊЕ – „АТОМСКА МРАВКА“

Во организација на Македонската спортско – качувачка федерација во 
соработка со Општина Карпош, денеска на вештачката карпа во Карпош 4 
се одржа десеттото Балканското и Државно првенство во спортско качување 
„Атомска мравка“ за млади под 14 години.
Во рамки на овој традиционален настан кој се реализираше по двегодишна 
пауза поради ковид пандемијата, учествуваа околу 200 качувачи од земјава 
и регионов. Притоа, младите спортски ентузијасти се натпреваруваа во 
четири возрасни категории, од кои во првата учествуваа дечињата до седум 
години, во втората од осум до девет години, третата категорија ја сочинуваа 
спортисти од 10 до 11 годишна возраст, а во последната категорија се 
натпреваруваа качувачи на возраст од 12 и 13 години.
Инаку, станува збор за олимписки спорт кој е во подем  во нашата земја за 
што говори  и големиот број на учесници од нашата држава, кои покажаа 
одлична физичка и психичка подготвеност при искачување на карпата.


