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ПРЕЗЕНТИРАНИ ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕД 

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И СОВЕТНИЦИТЕ ОД 

КАРПОШ

По повод претстојната седница на Советот на Општина Карпош која треба да 
се одржи овој месец, градоначалникот Стевчо Јакимовски во својот кабинет 
одржа работна средба со раководителите од локалната самоуправа и дел 
од советниците од Карпош. Во таа насока, раководителите на секторите 
и одделенијата  изработија темелна power point презентација, преку која 
детално и транспарентно ги образложија годишните програми кои ќе се 
најдат на дневниот ред пред претставниците на Советот од Општина Карпош. 
Притоа, присустните развија дискусија за планираните проекти од областа 
на екологијата, енергетската ефикасност, комуналните работи, урбанизмот 
и дејностите од јавен интерес, кои се во согласност со долгорочниот 
стратешки развој на локалната самоуправа.
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ЈАКИМОВСКИ ВО ОБИКОЛКА НА САЛАТА 

„ПАРТИЗАН“

Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски утрово беше во 
обиколка на спортскиот објект „Партизан“ во Карпош 4, за да се запознае со 
динамиката со која се одвива реконструкцијата на салата. Изведувачот го 
запозна градоначалникот со ситуацијата при што го информираше дека добро 
се напредува во реализацијата на зацртаниот проект за ревитализација на 
овој култен спортски објект за карпошани. Очекувањата се дека спортската 
сала ќе биде целосно реконструирана и пуштена во употреба во текот на 
втората половина на следната година.
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ЈАКИМОВСКИ СО МОТИВАЦИСКИ ГОВОР ПРЕД 

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ОД „ЈАХЈА КЕМАЛ“

На покана на приватното училиште „Јахја Кемал“, денеска, градоначалникот 
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, беше во посета на оваа училишна 
установа, која се наоѓа на територија на локалната самоуправа. По средбата 
со училишното раководство, првиот човек на Општината одржа и мотивациско 
предавање пред средношколците на тема менаџирање со предизвици. Во 
своето обраќање пред присутните, Јакимовски наведе и практични примери 
кои можат да се користат при управување со економските, социјалните и 
општествените процеси, од позиција на раководно лице.
Притоа, градоначалникот на Општина Карпош ги советуваше младите 
ученици да инвестираат во своето знаење,  во меѓусебни интеракции со 
своите соученици и да создаваат здрави животни навики. Средношколците 
се информираа за работата на локалната самоуправа, нејзиното 
функционирање и за долгорочната стратегија за развој на општината. По 
мотивацискиот говор присутните развија опширна дебата, при што учениците 
поставуваа тематски прашања на кои Јакимовски им даваше конкретни 
одговори.


