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ХУМАНОСТ НА МАЛИТЕ КАРПОШАНИ
По повод детската недела на запознавање на правата на децата, учениците 
од второ и трето одделение од ООУ „Вера Циривири Трена“, ја посетија првата 
детска амбасада „Меѓаши“.За време на посетата хуманитарците ги запознаа 
учениците со правата и обврските, како и за тоа што треба да се преземе за 
да се заштитат од опасностите со кои се соочуваат децата. Освен тоа, децата 
научија како треба правилно и безбедно да ги користат социјалните мрежи. 
Основците, на крајот од средбата, ги поделија подароците кои беа наменети 
за згрижените деца, кои се закитија со беџови во знак на длабока хуманост.
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„ВИЗА“ ЗА ПРОГРАМИТЕ 
НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО КАРПОШ
 Членовите на Советот на Општина Карпош, во понеделникот (05.10), на својата 
40-та седница ги усвоија Предлог - заклучоците за усвојување на годишните 
извештаи за работа на јавните установи општинските детски градинки „Мајски 
Цвет“, „Орце Николов“, „Пролет“, „Распеана Младост“ и „Мајски Цвет“ од 
Општина Карпош-Скопје за 2014/2015 година, а дадоа и „зелено светло“ и на 
предложените  годишните програми за работа на истите установи за периодот 
2015/2016 година.
По претходното разгледување на матичната Комисија за јавни дејности,  
советниците дадоа „виза“ и за предлозите за прием на деца над капацитетот 
и утврдување на критериумите за прием на деца во овие јавни установи.
На оваа седница минаа и одлуките за вклопување на два бесправни објекти,  во 
катастерската општина Долно Водно во урбанистичко-планска документација, 
со што се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со 
намената на земјиштето. Усвоена беше и Предлог-Одлуката за бришење 
на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас КАР-ГАС Скопје-во 
ликвидација од трговскиот регистар при Централен регистар на Република 
Македонија.
Глас „за“ добија и неколку предлози за издавање под закуп на училишна 
спортска сала и друг простор (холови и училници) во основните училишта 
на територијата на Општина Карпош, како и Предлог-Решението за давање 
согласност на Статутот на Приватната установа за деца-детска градинка 
„ПИКОЛИНИ“-Скопје.
По деталното образложение на раководителот на Секторот финансии, мина и 
ребалансот на Буџетот на Општина Карпош за 2015 година.
Инаку, она што предизвика поширока дебата меѓу советниците беше 
предлогот на советничката група од опозициската СДСМ за ставање на точка 
на дневен ред за запирање на постапката за донесување на ДУП-от за Карпош 
4 и негово враќање неколку чекори наназад во фаза на нова анкета и јавна 
расправа, што беше одбиено како незаконски и противуставен предлог и 
прекршување на постапката за донесување на детален урабанистички план, 
во фаза кога тој не е ниту официјално дојден пред советниците. Предлогот 
го одбија мнозинството членови на Советот, а беше усвоено дополнување на 
дневниот ред на седницата со предлогот на советникот Владимир Кировски 
од опозицискиот блок, за разгледување на заклучоците донесени од страна 
на Советот на Град Скопје во врска со безбедноста на сообраќајот на 
територијата на Град Скопје.
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„НЕДЕЛА НА ДЕТЕТО“ И ВО ОПШТИНА КАРПОШ

По повод „Неделата на детето“, која се одбележува од 5 до 9-ти октомври, 
најмалите од градинката „Орце Николов“, беа во посета на Општина Карпош. 
Со шарени листови во рачињата, во кои стоеја најразлични креативни пораки, 
тие истите им ги поделија на вработените во администрацијата.
Претседателот на Советот на Општина Карпош, Сашо Лазаревски задоволно ги 
пречека и ги прими малите гостинчиња и помина половина час во пријателски 
разговор со нив.
Целта на “Недела на детето“ е децата од претучилишна возраст да ги научат 
правата на детето и градењето на културата од најмала возраст.
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ДЕЦАТА ОД КАРПОШ ГО ОДБЕЛЕЖАА 
„ ДЕНОТ НА ТАТКОТО“
Учениците од ООУ „Вера Циривири-Трена“  го одбележаа Меѓународниот ден 
на таткото. По тој повод, се активираше Клубот на родители во училиштето, кои 
помогнаа во организацијата на повеќе спортски активности, како и различни 
детски игри, во кои учествуваа учениците од прво, второ и трето одделение 
заедно со своите татковци.
Целта на Меѓународниот ден на таткото е зближување на родителите со децата 
како и нивно инволвирање во активностите во кои учествуваат токму нивните 
деца.
Во организација на Националниот совет за родова рамноправност, како 
секоја година, така и оваа, беше објавен конкурс во кој може да учествува 
секое заинтересирано дете. Тоа го искористија основците од четврто до 
деветто одделение од ООУ „Вера Циривири-Трена“, кои партиципираа со 
свои литературни и ликовни творби посветени на таткото.
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ПРВИОТ ДЕТСКИ МЈУЗИКЛ 
СТАРТУВАШЕ ВО КАРПОШ
Во четврток (08.10), во рамките на Детската недела, најмалите од Општина 
Карпош имаа можност да уживаат и да научат што значи претстава, односно 
мјузикл. Првиот детски мјузикл се вика „Љубовта победува се“ кој е во 
организација на Министерството за труд и социјална политика заедно во 
соработка со градинката од Општина Центар, „Раде Јовчевски-Корчагин“ 
и Општина Карпош. На промоцијата беа присутни најглавните гости, а тоа 
беа децата од пет до шест години, од сите детски установи на територија 
на Општина Карпош. Друштво им правеше и првиот човек на локалната 
самоуправа, СтевЧо Јакимовски, претседателот на Советот на Општината, 
Сашо Лазаревски како и претставници од Општина Карпош.
Целта на мјузиклот е да се запознаат децата со „даските што значат живот“ 
односно театарската сцена, како гости, но и како директни учесници во 
претставите. Автентичната македонската музика во претставата ја збогати 
пораката која децата сакаа да ја испратат до возрасните, односно дека и тие 
се дел од овој свет и дека не треба да бидат заборавени. Општина Карпош и 
понатаму ќе продолжи да ги поддржува иницијативите за ваквите настани кои 
се од големо значење за најмладата популација.
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КАРПОШ СЕ „БОРИ“ ЗА „ОТПОРНО СКОПЈЕ“
Како одговор на растечките 
предизвици кои ги наметнуваат 
климатските промени, во четвртокот 
(08.11) во Општина Карпош се 
одржа работилница во насока на 
стратегија за климатските промени 
„Отпорно Скопје“. На промотивната 
средба учествуваа претставници 
од неколку сектори при Општина 
Карпош кои заедно ги собираа 
податоците кои позитивно ќе влијаат 
на проектот “Отпорно Скопје“ 
.Стратегијата се подготвува во 
соработка со Програмата за развој 
на Обединетите нации – УНДП, во 
рамките на проектот „Зголемување на 
урбаната отпорност со употреба на 
ИКТ за вклучување на  намалување на 
ризикот од катастрофи и климатски 
промени во Ерменија, Македонија 
и Молдавија“. Проектот „Отпорно 
Скопје” нема биде листа на акции кои 
веќе се примениле или се во тек, туку 
ќе биде стратешки документ – водилка 
за сите, да се намалат емисиите на 
стакленички гасови и подготвеност 
за промените. Во изработката на 
статегијата беа опфатени следниве 
теми кои се и релевантни страни, како 
локалната самоуправа, националните 
институции, невладиниот сектор, 

експерти, граѓани, младите – како 
идни носители на животот во градот.
Претставник од тренинг институтот 
„Коцка“, Благица Петрова накратко 
образложи за стратегијата на 
климатските промени.
-Град Скопје во соработка со УНДП 
работат на изработка на стратегија 
на климатски промени на Скопје. Ние 
денеска сме претставници од тренинг 
инситутот “Коцка“ во име на Град 
Скопје и УНДП кои ги организираат 
овие работилници. Станува збор за 
собирање на податоци од општините 
од граѓанскиот сектор, односно 
вклучување на општините и граѓаните 
во целиот процес на изработка 
на стратегија за климатските 
промени. Очекуваме квалитетни 
податоци од сите општини. Целта 
на работилницата е да ги вклучиме 
граѓаните и да собереме поголем 
број на квалитетни податоци за тоа 
кои се приоритетите на граѓаните, кои 
се предизвиците и проблемите со кои 
се соочуваат, што тие сметаат дека 
треба да се преземе во Град Скопје, а 
се поврзани со климатските промени.
Начинот на живот во градот се заснова 
на одредени микро - климатски 
услови, а нивни мали промени можат 
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да имаат драматично влијание на секојдневните активности. Веќе има докази 
дека климатските промени почнуваат да влијаат на квалитетот на живот во 
градот, но и на локалната економија. Имајќи го во предвид широкиот спектар на 
влијанието на климатските промени на секој дел од животот, визијата на Градот 
Скопје е да се воочат климатските предизвици и навреме да идентификуваат 
стратешки приоритети за следните пет години (со визија до 2025), а со фокус 
на акциите кои жителите на Скопје може да ги преземат.
Дека Општина Карпош секогаш се залага за чист Карпош, тоа може да се 
согледа од фактот што Карпош е една од најзелените и најурбаните Општини 
на територија на Град Скопје. Јованче Цветаноски, вработен во Секторот за 
заштита на животната средина и природата, говореше за тоа колку Општината 
ќе продолжи да се залага за „Отпорно Скопје“.
 -Општина Карпош секогаш дава поддршка на сите проекти и стратешки 
документи кои се однесуваат на територијата на Општина Карпош, исто 
така и на Град Скопје. Со барањата на квалитетни информации, Општината 
се залага да ги даде најсоодветните и најдобрите информации што им се 
потребни  во изработка на стратегијата, за да таа да биде издржана. Во таа 
насока, вклучени се сите сектори од Општина Карпош, Секторот за заштита 
на животна средина, Секторот за урбанистичко планско уредување, Секторот 
за комунални дејности, Секторот за заштита и спасување, како и други.

На работилниците се презентираа иновативни алатки и методологии со цел 
да се обезбеди активно учество на сите релевантни страни во зголемување на 
отпорноста на Градот и неговите жители кон климатските промени.
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ОПШТИНАРИТЕ СЕ ОБУЧУВАА 
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ
Во петокот (09.10) во Општина Карпош се одржа втор дел од обуката на 13 
члената екипа-Тимот за заштита и спасување при локалната самоуправа. Тие 
неодамна минаа еден дел од обуката за спасители на отворени води и за 
противпожарна заштита, а денес претставници од лиценцираната фирма за 
заштита од пожари и противпожарни апарати и опрема „Блинкер“ од Струга, 
презентираа практичен дел од вештините и знаењата во просториите на 
Општината.
Извршената обука на просторната единица за заштита и спасување при 
Општина Карпош, е од големо значење за евентуални пожари во некои 
објекти и за благовремено преземање мерки против гаснењето на истиот. 
Теоретскиот дел од обуката содржеше низа важни мерки при настанување 
на пожар и опасности како и превентивни мерки за заштита и спасување. Во 
практичниот дел, беа демонстрирани некои можни појави и ситуации и за тоа  
каде и како истите треба да бидат санирани.
Обуката се одржа според планот и Програмата за 2015 година на Одделението 
за заштита и спасување при локалната самоуправа.
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СТАРТ НА БИЗНИС-БАСКЕТ НАТПРЕВАРИТЕ

Во спортска и навивачка атмосфера, 
денеска на спортските терени во 
СУГС „Орце Николов“, официјална 
започна долгоочекуваниот Бизнис 
баскет турнир.
Во организација на Општина Карпош, 
а во соработка со спортскиот центар 
„Форца“, турнирот ќе трае цела 
година, а натпреварите ќе бидат 
поделени во два дела, есенски и 
пролетен. Право на учество имаат 
сите бизнис компании без разлика 
дали се од државниот или приватниот 
сектор.
Претседателот на Советот на Општина 
Карпош, Сашо Лазаровски ја отвори 
спортската манифестација со желба 
да победи најдобриот тим.
 -Ваква манифестација се организира 
за прв пат во Република Македонија. 
Оваа година пријавени се  за учество 
11 екипи, но се надевам дека секоја 
година ќе се пријавуваат сé повеќе и 
повеќе, и со тоа истата ќе прерасне во 

традиционална. Им посакувам многу 
среќа и успех на сите екипи кои се 
пријавија оваа година и нека победат 
најдобрите,порача Лазаровски.
Околу организацијата на овој спортски 
туринир говореше и директорот на 
спортскиот центар „Форца“, Димитар 
Делевски.
-Овој натпревар е замислен да биде 
како тим билдинг натпреварување, но 
и покрај тоа заинтересираноста на 
тимовите како прв спортски настан од 
ваков тип, е огромна.
Општина Карпош и спортскиот центар 
„Форца“ обезбедија вредни награди 
за најдобрите три тима. По напорните 
натпревари, за најдобрите бизнис 
тимови следи награда, прво место 
– викенд во Грција, за второ место – 
викенд во Боровец и за трето место 
– годишен договор за  користење 
на баскет терените во СУГС „Орце 
Николов“.   


