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ДЕЦАТА ОД „ФИЛОС“ 
ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНАТА
Десетина деца од од четири основни 
училишта од Карпош: „Вера Циривири-
Трена“, „Лазо Трповски“, „Владо 
Тасевски“ и „Јан Амос Коменски“, 
кои се дел од училиштето за странски 
јазици „Филос“, во вторникот (11.11) 
беа во посета на градоначалникот 
Стевчо Јакимовски и Општина 
Карпош. Причина за посетата беше 
училиштето „Филос“, претставено 
од неговата сопственичка Агата 
Поповиќ и нејзините ученици да 
му изразат благодарност на 
градоначалникот за поддршката 
што им ја овозможи Општината 
за учество на XI-тиот Меѓународен 
театарски фестивал за деца и 
младинци „Буратино“ во Столберг, 
Германија, како и да му ги пренесат 
личните впечатоци од овој, за нив, 
исклучителен настан и доживување. 
На фестивалот кој се одржа од 20 до 
26 октомври карпошовите ученици 
имаа забележителен настап со 
современа, адаптирана верзија 
на приказната „Волкот и седумте 
јариња“ и предизвикаа вистински 
овации кај публиката. Оваа година 
фестивалот беше под мотото „Децата 

играат за деца – Приказна театар“ 
и на него учествуваа детски театри 
од Русија, Македонија и Германија. 
Македонското знаме за прв пат беше 
истакнато на сцената на големиот 
театар „Буратино“ во Германија, а 
наши деца од Карпош достојно и 
врвно ја претставија не само Општина 
Карпош туку и Република Македонија. 
Поради тоа тие добија бланко-
покана на ова театарско биенале 
за следниот фестивал. Претставата 
ја напиша Александар Наумовски, 
режијата е на Хана Миленковска, 
а актерската екипа ја сочинуваа: 
Теодора Поповиќ, Бојана Маројевиќ, 
Ева Лазаревска, Синиша Трајковиќ, 
Магдалина Михајловска, Љубица 
Филипчева, Димитар Димитровски, 
Бојана Михајловска, Јаков Ангелов и 
Манели Крстиќ. Целата претстава се 
одвиваше на англиски и германски 
јазик. Госпоѓа Агата Поповиќ во оваа 
пригода им подари благодарници за 
поддршката во реализацијата на овој 
проект на градоначалникот Стевчо 
Јакимовски и на директорката на 
ООУ „Јан Амос Коменски“ Емилија 
Арсовска.
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КАРПОШ СО БЛАГОДАРНИЦА 
ОД S.O.S. ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Националната SOS линија за жртви 
на семејно насилство (02/15700), во 
вторникот (11.11) го прослави својот 
20-годишен јубилеј, а претставници 
од Општина Карпош беа дел од оваа 
свеченост. Општината продолжува 
со поддршка за граѓаните кои се 
измачувани во своите домови, оние 
жители кои се жртви на семејно 
насилство во својот сопствен дом, каде 
комфорот треба да биде најважниот 
дел од животот на една индивидуа. 
Во името на општина Карпош и 
градоначалникот Стевчо Јакимовски, 
помошник раководителката на 
Секторот за дејности од јавен 
интерес, Гордана Зафировска  
ја прими благодарницата за 

искрената поддршка и придонесот 
во работењето на Националната SOS 
линија за жртви на семејно насилство. 
Воедно, таа им го честиташе големиот 
јубилеј и упати благодарност до 
сите кои ја поддржуваат оваа тешка 
работа на Националната линија SOS, 
спроведена од Организацијата на 
жени на град Скопје. Во изминатите 
20 години, бројката на пријави на 
семејно насилство изнесува 12.619, 
од што само во скопскиот регион 
тоа се 6.140 пријавувања на семејно 
насилство. Локалната самоуправа во 
Карпош ќе продолжи и понатаму со 
поддршка и сопствен придонес на 
што помалку семејно насилство во 
Општината и пошироко.
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КАРПОШ ГО „КИТЕШЕ“ МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ
Општина Карпош подари 300 
садници цвеќе за аранжирање на 
македонското знаме. Имено, по 
повод големиот празник 13 Ноември, 
70 години од ослободувањето на 
скопје, во касарната „Илинден“ се 
изготвуваше цветен аранжман кој 
ќе го прикаже македонското знаме 
преку илјадници цветови. За таа цел 
Општина Карпош донираше 300 
садници виоли кој ќе бидат „вградени“ 
во цветниот мозаик кој го симобилизра 
најзначајното знаменско обележје на 
државата.
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НЕ Е ЧУДНО ОПШТИНА ДА СЕ КРЕДИТИРА, 
СРАМОТА Е ПАРТИЈА КРЕДИТНО 
ДА СЕ ЗАДОЛЖУВА
По повод непринципиелните обвинувања и пресот што го одржа советничката 
на СДСМ, Магдалена Несторовска, градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски ја даде следната изјава: 
-Еден од начините за финансирање на Општината е со кредитно задолжување. 
Да потсетам кога станав градоначалник во 2009-та година Општина Карпош 
имаше два кредити од речиси еден милион евра, коишто ги земал мојот 
претходник претходник Андреј Петров. Граѓаните знаат дека сепак е стопати 
помалку направено во Општината во оној период додека беше градоначалник 
Петров (2005 - 2009 година), во однос на она што е изградено во периодот 2009 - 
2013, односно 2014 година, додека јас ја менаџирам Општината. Не е воопшто 
чудно, ниту невообичаено една локална самоуправа, влада или претпријатие 
да се финансираат со кредити. Чудно е кога една партија се финансира преку 
кредитирање. Односно најчудно е што упатуваат критики токму членовите на 
СДСМ, а притоа СДСМ е единствена партија во Европа која се финасира по 
пат на задолжување. Да потсетам, Социјалдемократскиот сојуз има земено 
повеќе кредити и е задолжена со хипотека на целата зграда која ја има за да 
се финансира и да опстои како политичка партија.
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КАРПОШ И ГРАДОТ „ЕКОЛОШКИ“ 
ЌЕ СОРАБОТУВААТ
Во наредните три дена, Градот 
Скопје заедно со јавните комунални 
претпријатија, ќе почне со еколошка 
акција на територија на општина 
Карпош. Во средата (12.11) работната 
посета на градоначалникот на 
Град Скопје, Коце Трајановски 
во општина Карпош, заедно со 
градоначалникот Стевчо Јакимовски, 
резултираше со претставување 
на сработените активности во 
изминатиот период од годината 
како и со идни планирани задачи. 
Градоначалникот Јакимовски по 11-ти 
пат се среќава со градоначалникот 
Трајановски како и со директорите 
на јавните претпријатија, со цел 
да ги констатираат приоритетните 
прашања за граѓаните од општина 
Карпош во комуналната сфера. На 
средбата Јакимовски истакна дека 
заедничката соработка резултира со 
извонредни резултати на терен кои 
што ги укажуваат а воедно и уживаат 
граѓаните на општина Карпош. 
- Она што сакам да го истакнам е 

дека во овие пет и пол години општина 
Карпош воспостави извонредна 
соработка со јавните градски 
претпријатија и со Градот Скопје што 
порано не беше во таква сосотојба. Тоа 
се забележува и во делот на хигиената 
и во делот на инфраструктурата, 
одржување на фекалната и 
атмосферската канализација, во 
подбрувањето на водоснабдувањето. 
Со оваа наша акција во исто време 
сакаме да ги поттикнеме граѓаните 
и тие да учествуваат во есенското 
расчистување на општината за уште 
од сега полека но сигурно да ја 
подготвиме општината за напролет. 
Во исто време заедно со јавните 
претпријатија и сите оние делови 
кои што особено во делот на 
атмосферска канализација, каде што 
треба да се расчисти да расчистиме, 
да се договориме со јавните градски 
претпријатија и градоначалникот 
на Скопје што се ќе преземеме во 
текот на следниот временски период, 
односно во текот на 2015 година. 
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– истакна градоначалникот на општина 
Карпош, Стевчо Јакимовски. На оваа 
средба, задоволството од соработката 
со општина Карпош, ја пренесе 
пред медиумите и градоначалникот 
Трајановски кој рече дека со сите 
ресурси на јавните претпријатија 
како и градската администрација, 
ќе помогнат во понатамошната 
соработка. -Морам да истакнам 
дека имаме одлична соработка со 
градоначалникот Јакимовски, сите 
години наназад, а не само оваа како 
и со администрацијата на општина 
Карпош. Благодарение на тоа, 
успешно се реализираат проекти од 
страна на Градот Скопје. Од нив јас 
би ги споменал булеварот „Теодосиј 
Гологанов“ на кој што сега се 

работи втората или третата фаза. Го 
завршивме и булеварот „Илинденска“, 
а завршена е и улицата “Манапо“. 
Имаме намера да помогнеме во 
реконструкцијата на неколку улици кои 
се во надлежност на општина Карпош 
за што поскоро да бидат завршени. 
Со заедничка соработка сметам дека 
ги подобруваме условите за живеење 
на жителите на општина Карпош. 
Целта на овие посети, меѓудругото е 
да општината Карпош, граѓаните на 
општина Карпош, администрацијата, 
Јавните претпријатија ги почуствуваат 
како свои, со тоа што им даваат 
одредена задача и влијаат на нивното 
работење. – изјави Трајановски.
Во двочасовната работна средба 
која во средата се одржа во 
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Општина Карпош, меѓу двајцата 
градоначалници, Стевчо Јакимовски 
и Коце Трајановски, стана збор за 
решавање на актуелните проблеми 
на граѓаните на оваа општина, но и за 
преземање на низа нови активности 
за средување и унапредување на 
квалитетот на живеење во Карпош. 
Претставниците на стручните служби, 
раководителите на сектори и 
одделенија и од урбаните заедници 
на Општина Карпош, како и на 
јавните претпријатија на Градот 
и раководителите на сектори во 
Градот, ги разменија своите искуства 
за сработеното во Карпош во 
минатата година како и нови идеи 
за унапредување на квалитетот на 
живеење во општината. Притоа стана 
збор за обновување на хоризонтална 
и вертикална синхронизација, 
построга контрола на почитувањето 
на сообраќајните прописи, како и за 
конечно решавање на двете депонии 
на периферијата на Карпош. Беа 
навестени и неколку активности кои 
претстојат како што е бојадисување 
на оградите на трите моста на Вардар, 
а се навести и скорешна акција за 
поставување контејнери за покрупен 
домашен отпад во периодот од 21 до 
23 ноември. Претставниците од двата 
инспоектората, на Општината и на 
Градот се договорија за поголема 
меѓусебна соработка и заедничко 
излегување на терен.



9- 17 Ноември 2014 Билтен бр. 154

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9 11

ТЕНЗИЧНА СЕДНИЦА ВО „РЕЖИЈА“ НА ДЕЛ 
ОД ОПОЗИЦИЈАТА ВО СОВЕТОТ НА КАРПОШ
На барање на Амбасадата на Руската 
Федерација, Општина Карпош ќе 
добие ново спомен обележје, односно 
ќе биде поставен споменик на светски 
познатиот воен пилот и космонаут Јуриј 
Гагарин, човекот кој прв пат летна во 
вселената во далечната 1961 година. 
Ваква одлука донесоа советниците на 
Општина Карпош, на 23-та седница, 
која беше одржана во  средата (12.11),  
на која беа усвоени неколку одлуки 
од значење за граѓаните на Општина 
Карпош. Меѓу нив како посебно 
значајни беа измената на Статутот 
на Општина Карпош, усвојувањето 
на Предлог-плановите за програми 
за развој на Општина Карпош за 2015 
година, одлуката за воспоставување 
меѓуопштинска соработка помеѓу 
Град Скопје и Општина Карпош 
заради проектирање, изградба, 
користење, заштита и одржување 
на станбени и сервисни улици на 
подрачјето на Општина Карпош. На 
предлог на матичната комисија беше 
донесена и одлуката за одобрување 
на средства на лица со хендикеп на 
подрачјето на Општина Карпош по 
повод 3-ти декември-Денот на лицата 
со хендикеп, како и одлуката за 
одобрување на финансиски средства 
за организирање на детски фестивал 
„Распеани лавчиња“. Во исклучително 
тензична и деструктивна атмосфера 

од страна на дел од советниците на 
СДСМ мина и одлуката за долгорочно 
задолжување на Општината за 
заем кај финансиска институција, 
средства кои би се насочиле во 
развојни проекти и унапредување на 
амбиентот на живеење на граѓаните 
од оваа локална самоуправа. 

Со лични дисквалификации, навреди 
и дофрлања кон градоначалникот на 
Општината Стевчо Јакимовски, кон 
колегите советници и кон стручните 
служби, дел од советниците на 
опозицијата се обидоа да направат 
неред и да го пореметат нормалниот тек 
на денешната седница, вметнувајќи во 
салата непознато лице, кое во неколку 
наврати се претставуваше како 
новинар на дневниот весник „Вечер“ и 
снимаше дел од дискусиите. Поради 
ваквите немили сцени, на предлог 
на советникот на ГРОМ проф.д-р 
Зоран Поповски, на  седницата 
беше вметната дополнителна точка 
на дневниот ред за формирање 
Комисија за преиспитување на 
инцидентот настанат на 23-тата 
седница на Советот на Општина 
Карпош составена од членови на 
советот, од власта и од опозицијата со 
соодветна застапеност, која ќе има 
задача да ги испита и иницијаторите 
на овој немил настан.
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СЕДУМ ДЕЦЕНИИ СЛОБОДНО СКОПЈЕ
Скопје, главниот град на Македонија, 
прослави јубилејни 70 години од 
ослободувањето на метрополата од 
фашистичкиот окупатор. На  свеченост, 
одржана во четвртокот (13.11), пред 
споменикот на ослободителите 
на Град Скопје, на партизанските 
гробишта и пред споменикот на 
генерал Михајло Апостолски, се 
поклони државниот и политичкиот врв 
на Република Македонија, Сојузот 
на борци, но и други организации 
и граѓани кои сакаа да му одадат 
почит на празникот. Меѓу делегациите 
кои положија свежо цвеќе, беше и 
делегацијата на општина Карпош, 
предводена од претседателот на 
Советот на локалната самоуправа, 

Сашо Лазаровски. Под мотото „70 
години Скопје слободно чекори 
напред“, беа одржани околу 80 
настани и свечености по повод 13 
ноември - Денот на ослободување на 
Скопје. Дел од нив, е и оној кој се одржа 
во Македонскиот народен театар, 
каде што беа доделени наградите 
13 ноември. Меѓу јубилејните 
настани беше и традиционалната 
манифестација „АСК-Архитектура на 
Град Скопје“, изложбата „Скопје модел 
на град“ и дузина други. Најмладите 
од библиотеката „Другарче“ која се 
наоѓа во просториите на Кинотеката 
на Македонија на територија на 
општина Карпош, овој голем ден го 
славеја преку цртежи од нивниот Град.
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ЛАЖНИОТ НОВИНАР - ВИСТИНСКИ ЧЛЕН НА 
СДСМ И ВРАБОТЕН КАЈ ЖЕРНОВСКИ
„Лицето кое што вчера го предизвика инцидентот на седницата на Советот на 
општина Карпош, кое лажно се претстави како Ивица Ивановски новинар на 
„Вечер“, е лице со име Никола Савовски. Тој е член на Социјалдемократскиот 
сојуз и бил на советничката листа на СДСМ со реден број 23, за време на 
локалните избори во 2013 година. Ова во петокот (14.11) на конференција за 
печат го изјави Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, по 
повод инцидентот што го предизвикаа дел од советниците на СДСМ и „наводниот 
новинар на Вечер“ на последната 23 седница на Советот на општина Карпош, 
кој неовластено снимаше и лажно се престатвуваше пред надлежните стручни 
служби. „Инаку, рече Јакимовски, нему, по се изгледа, во битието му е да се 
претставува лажно. На неговиот фејсбук профил има ставено дека живее во 
Пјонгјанг. Тој не живее во Пјонг Јанг туку во општина Центар, на улица Ленинова 
бр. 25. По професија е доктор по ветерина. Интересно е да се напомене 
дека е братучед на Наташа Савова, а неговиот татко Савов и неговата мајка 
и двајцата се вработени во општина Центар. Уште поинтересно е што и тој е 
вработен во општина Центар во „Паркинзи Општина Центар“- ПОЦ и тоа од 
01.01.2014 година е во редовен работен однос.  
Против него и против останатите организатори на овој инцидент, на седницата 
на Советот на општина Карпош, рече Јакимовски, ќе биде поднесена кривична 
пријава. Воедно сакам да му заблагодарам на колегата Андреј Жерновски 
на неговата некоректност затоа што се обидува на ваков начин да врши 
попречување на работата на Советот на општина Карпош и се спушта под 
нивото на кукавица која барем снесува јајца во туѓи гнезда, а тој се обидува 
да прави неприлики во туѓи совети во други Општини. Јас мислам дека тоа е 
далеку од примерноста и на минимум колегијалност, односно на еден коректен 
однос кон свои колеги градоначалници, кон советот на друга Општина како 
што во случајов е Советот на општина Карпош“ изјави Јакимовски. Одговарајќи 
на новинарско прашање за тоа како се претставил членот на СДСМ Савовски, 
градоначалникот на Карпош рече:
-Лицето се претстави како новинар на Вечер, потоа нашите служби му 
доставија дневен ред како што е процедурата на работење. Но, при барање на 
акредитација за снимање констатирано е дека тој лажно се претставува. Кога 
беше побарано да се легитимира тој и натаму продолжи со неговото недолично 
однесување, на што некои од советниците на Социјалдемократскиот сојуз кои 
очигледно сакале да го предизвикаат инцидентот, кога видоа дека режијата не 
им успеа, направија метеж со што се прекина седницата на Советото во тој 
дел. За таа цел, изјави Јакимовски, формиравме Комисијата која ќе ја види 
видео снимката и севкупниот материјал ќе биде проследен до надлежните 
институции.
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ЖЕРНОВСКИ НЕКА ГЛЕДА ВО СВОЈОТ ДВОР
Уште еднаш повторувам, дека лицето Никола Савовски, кое лажно се претстави 
како новинар Ивица Ивановски, е со живеалиште во општина Центар, на 
ул.Ленинова бр.25. По професија е доктор по ветеринарство, а од 01.01.2014 
година е во редовен работен однос во ЈП Паркинзи на Општина Центар. Бидејќи 
Жерновски уште еднаш потврди дека не ја познава локалната самоуправа, да 
му појаснам: Основач на ЈП Паркинзи Центар е токму Општина Центар, со 
која тој раководи. Коректно и очекувано беше да се извини за непристојното 
однесување на неговиот вработен. Очигледно Жерновски нема таква доблест, 
туку се обиде да „преде“ приказни, за наводни долгови на општина Карпош. 
Народот повеќе сака да слушне што си направил за него колега Жерновски. 
Но очигледно, Жерновски не е способен да преземе било какви обврски, а 
камо ли кредитни, затоа што до сега ништо не ни направил. За жал, Жерновски 
е уморна приказна која народот ќе ја памети по клоцање во тараби, плачење, 
кодошење пред странски амбасадори и изградено боемско уличе со пет-
шестотини илјади евра народни пари. Како и да е, за две години ќе му помине 
мандатот. 
Затоа моја препорака му е: Да ја спушти главата од облаци, да погледне по 
уличките на Водно, Пржино, Дебар Маало и други, и ако направи барем една 
третина од она што јас сум го направил, тогаш може да се чувствува задоволен, 
бидејќи тоа ќе биде и премногу, познавајќи ги неговите работни афенитети и 
навики. Очигледно, колку го бива за локална самоуправа толку го бива и за 
висока политика. Жерновски го избегнува Конгресот на сопствената партија, 
на кој членовите на ЛДП сакаат да ја поправат направената грешка и да се 
отарасат од него. Не е вистина дека сака да се откаже од лидерската функција 
за да се посвети на општината, туку и тој како и пајакот(или „лови или јаде“) не 
е способен да работи две работи во исто време. - изјави градоначалникот на 
општина Карпош Стевчо Јакимовски за Инфомакс.
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МЕЃУНАРОДЕН ВАТЕРПОЛО ТУРНИР 
ВО ОПШТИНА КАРПОШ
По повод 13 ноември - Ден на 
ослободување на Градот Скопје, 
во неделата (16.11) по втор пат се 
одржува Меѓународниот ватерполо 
турнир во Карпош. Домаќин на 
натпреварите е пливачкиот спортски 
центар „Карпош“, кој е во рамките 
на Спортскиот рекреативен центар 
„Борис Трајковски“. Општина 
Карпош, во соработка со Град 
Скопје, заеднички го поддржуваат 
овој турнир, во кој се натпреваруваат 
четири екипи од Скопје, Софија 
(Бугарија), Бургас (Бугарија) и 
Крушевац (Србија). Претседателот на 
Советот на општина Карпош, Сашо 
Лазаровски ги поздрави присутните 
и натпреварувачките тимови и им 
посака среќа и високи резултати, по 
што го прогласи турнирот за започнат.
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ПРЕВЕНЦИЈА ОД РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА
На едукативната трибина, која беше 
во организација на општина Карпош, 
на тема „Рак на грлото на матката-
може ли да го спречиме“, жителките 
на општина Карпош, во петокот (14.11) 
имаа можност да слушнат и да 
научат како една жена да се заштити 
од оваа болест. Трибината, на која 
предаваше д-р Даниела Иванова 
Панова, се одржа со цел да се открие 
на време оваа болест која се почесто 
се појавува во Македонија. Таа во 
своето предавање истакна дека оваа 
болест е една од најчестите, односно 
четврта најчеста болест која се јавува 

кај жените. 
Застрашувачката бројка која ја посочи, 
говори дека од 100.000 жители-27.000 
се заболени од оваа тешка болест, 
доколку не се лекува навреме. 
При предавањето, д-р Даниела ги 
презентираше ризик факторите, 
третманите и превенција од ракот на 
грлото на матката. 
По кратката презентација, се разви 
дискусија на оваа тема, со надеж 
дека навременото откривање на ракот 
на грлото на матката, ќе придонесе 
да се намали бројката од заболени 
жени.
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ПОЕТЕСАТА ЛИДИЈА ГИ РАЗНЕЖНИ КАРПОШАНИ
Лирика со трепетлив емотивен шарм 
на искрена исповед, го исполни 
саботното попладне во Карпош. 
Со прекрасни поетски стихови, 
поетесата Лидија Јеремиќ-Лучко, во 
Кинотеката на Република Македонија, 
во саботата (15.11) ја одржа својата 
промоција на второто поетско дело 
„Низ танцот на љубовта“. Општина 
Карпош продолжува со поддршката 
на културно-литературните настани, 
со цел љубителите на добриот 
пишан збор, нудејќи им овој пат да 
се дружат и запознаат со новитетите 
од литературните дела на Лидија 
Јеремиќ-Лучко. Таа после својата 
прва стихозбирка „Дарагаја“ 
објавена во 2013 година, ја продолжува 
традицијата на вечниот збор „љубов“ 
и во седмиот месец од 2014 година 
ја завршува нејзината втора збирка 
хитови „Низ танцот на љубовта“. 
-Големо благодарам до 
мојата општина  Карпош и до 
градоначалникот Јакимовски, кои 
овозможија промоцијата на мојата 
книга да се одржи во салата на 
Кинотека на Република Македонија, и 
сето тоа во деновите на чествувањето 
на рожбата на нашата општина 

Карпош. Се чуствувам прекрасно како 
одново родена. Поттикот што ги отвори 
вратите, денеска тоа е „Низ танцот на 
љубовта“. Би сакала, а се надевам 
и ќе успеам, на денот на вљубените, 
14 февруари, да ја промовирам и 
мојата трета книга која што веќе е во 
подготовка.- задоволно рече Лидија 
Лучко која им се заблагодари до сите 
кои помагнаа за втората стихозбирка. 
Претседателот на Комисијата за 
култура при Советот на општина 
Карпош, Горан Михајлов, ги поздрави 
присутните и се заблагодари на 
поетесата Лидија Јеремиќ-Лучко, што 
ја има таа чест да прочита седум 
страници од резенцијата испишана 
од Тамара Арсова во книгата „Низ 
танцот на љубовта“. - Добив голема 
одговорност во присуство на голем 
број на мајстори на пишаниот и 
на репродукцискиот збор, да ја 
прочитам рецензијата на госпоѓа 
Тамара Арсова за книгата „Низ 
танцот на љубовта„ на поетесата 
Лидија Јеремиќ-Лучко. За тоа искрено 
благодарам -заврши Михајлов. 
Промоцијата на литературното дело 
на Јеремиќ-Лучко, кое траеше повеќе 
од еден час, започна со прекрасните 
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звуци на изворските песни отпеани од 
пензионерскиот хор „Серенада“ од 
Карпош. Вистинско изненадување за 
авторката на „Низ танцот на љубовта“, 
Јеремиќ-Лучко беше посветата од 
нејзиниот син, актерот Драган Спасов-
Дац, кој отпеа песна за својата мајка. 
По промоцијата следуваше свечен 
коктел, а љубителите на поезијата беа 
побогати за уште една стихозбирка во 
својот домашен орман.


