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„ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ“ 
ПОСАКАА НАЈМАЛИТЕ КАРПОШАНИ
 По повод Меѓународниот ден на жената, 8-ми март, најмалите карпошани 
од градинката „Орце Николов“, со пригодни и шарени честити го честитаа 
Денот на жената. Вработените во Општина Карпош, со насмевка на лицата ги 
пречекаа најкреативните дечиња и го добија најубавиот подарок на овој ден, а 
тоа е честитка богата со шарени исцртани цветчиња.
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УМЕТНОСТ ЗА ДЕНОТ НА ЖЕНАТА
Во вторникот (08.03.2016), во Кинотеката на Македонија, се одржа 
традиционалната изложба по повод 8-ми март, Меѓународниот празник на 
жената. На изложбата беа поделени благодарници за учество како и по една 
црвена роза на секоја жена- уметник. Во оваа пригода празникот им го честита 
претседателот на Комисијата за култура при Советот на Општина Карпош, 
Горан Михајлов. На изложбата, уметниците ја прикажаа својата креативност 
преку ликовната уметност изработувајќи уметнички дела, а организатор и оваа 
година е Одделението за спорт и култура при Општината.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМПЛЕКС ОД СЕДУМ УЛИЦИ
Општина Карпош работи со засилено темпо на подобрување на 
инфраструктурата на улиците на нејзина територија. Во тек  е реконстурирањето 
на комплекс од седум улици  и тоа: „Кнез Хацон“, „Кнез Трпимир“, „Поп 
Богомил“, „Трнодол“, „Лесновска“, „Презвитер Константин“ и  „Јан Хус“ во 
населбата Трнодол. Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски 
за медиумите најави асфалтирање на коловозите на кои претходно е 
поставено ново осветлување како и нови рабници и тротоари.
 -Вршиме целосна реконстуркица на улиците во наслебата Трнодол, односно 
некаде веќе и се заменети рабниците, онаму каде што било можно, тротоарите 
се заменети со павер-елементи, променето е уличното осветлување. На 
неколку места имаме проблеми со фекалната канализација, којшто проблем 
деновиве исто така ќе го разрешиме. Со ова практично правиме целосна 
реконструкција на улиците, со што на граѓаните ќе им овозможиме полесно 
движење по коловозот и по тротоарите. Инвестицијата е околу 17,5 милиони 
денари и е финансирана од буџетот на локалната самоуправа. Градежните 
работи ги вршат две фирми, „Ескаватори“ и фирмата „Бауер БГ“.
 Асфалтирањето на улиците се врши истовремено, а за дваесеттина дена 
се очекува целосно да завршат инфраструктурните активности во наслебата 
Трнодол.
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ЧЕТИРИЕСЕТ И ШЕСТА СЕДНИЦА 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Четврток (10.03.2016), со почеток во 14.00 часот, во амфитеатарот на Технолошко-
Mеталуршкиот факултет во Скопје, Советот на општина Карпош ќе ја одржи 
46. cедница со следниов дневен ред: 

1. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата  за 
урбанистичко планирање за 2016 година,

2. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности меѓу 
жените и мажите во Општина Карпош за 2016 година,

3. Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Град Скопје и Општина Карпош за затворање на отворен атмосферски канал 
на улица „Козле 3“ и изградба на фекална канализација по улица „Козле 3“,

4. Предлог-Одлука за обезбедување на бесплатен паркинг простор за 
станарите на зградата на улица „Манапо“ бр.4, населба Карпош 3, општина 
Карпош, на паркинг просторот на трговскиот центар Скопје Сити Мол,

5. Предлог-Одлука за изградба на спортска сала,

6. Предлог-Одлука за изградба на затворени базени во општинските основни 
училишта на територијата на Општина Карпош,

7. Предлог-Одлука за давање на согласност за издавање под закуп на двоен 
тениски терен во сопственост на Општина Карпош, на улица Варшавска,

8. Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за 
разрешување и именување членови во Управниот одбор на Јавната установа 
општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје,

9. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Карпош за 2015 година и Годишната сметка на Буџетот на 
Општина Карпош за 2015 година,

10. Предлог-Буџетски календар за 2016 година,

11.  Предлог-Одлука за определување на финансиска поддршка на спортски 
клубови од подрачјето на Општина Карпош,

12. Предлог-Одлука за наградување на фудбалската екипа во футсал од ООУ 
„Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје.
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СТОП ЗА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
На тема „Да го направиме семејното 
насилство видливо“, во четвртокот 
(10,03,2016), во просториите на УЗ 
„Карпош 1“, се одржа интерактивна 
трибина во чии рамки се дебатираше 
за насилството како социјална 
аномалија. Во Организација на 
општина Карпош, координаторот 
на Комисијата за еднакви 
можности, Виолета Михајловска и 
Организацијата на жени на Град 
Скопје, се говореше за причините 
за семејното насилство, како и за 
метедологијата на справување со 
оваа девијантна појава.
 Низ конкретни примери, 
претставничките на Македонскиот 
центар за женски права – „Шелтер 
центар“-Скопје, споделија различни 
искуства и предлози, охрабрувајќи ги 
присутните отворено да зборуваат за 

физичкото, психичкото и сексуалното 
насилство. Низ разговор се 
констатираше дека, освен Центарот 
за згрижување на жртвите од семејно 
насилство, постои реална потреба 
од  отворање на Центар за работа 
со насилниците, каде тие би се 
ресоцијализирале.
 Стручните лица предупредија 
дека, семејното насилство не смее 
да се толерира и покрај чувството на 
страв, чувството на помала вредност, 
надежта оти ситуацијата ќе се промени 
на подобро, или поради ирационален 
срам од неуспешност во исполнување 
на улогата на сопруг или мајка. Кон 
крајот на интерактивната трибина, 
присутните пополнија прашалници, 
кои ќе им помогнат на стручните 
служби поефикасно да се соочат со 
овој горлив проблем на денешницата.
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ПОМОШНИК МИНИСТЕР ВО МВР СЕ ЗАКАНУВА
СО АПСЕЊА НА ВИСОКИ ФУНКЦИОНЕРИ ОД КАРПОШ
 Општина Карпош и градоначалникот Стевчо Јакимовски изразуваат 
згрозеност од јавните закани на висок функционер на МВР и помошник на 
министерот за внатрешни работи,воедно и советник во Општина Карпош 
,Магдалена Несторовска која од говорницата на седницата на Општина 
Карпош упати отворени закани за апсење на високи функционери на Општина 
Карпош и на членови од Советот.
 Ова уште еднаш го потврдува нивото на дискусија и тензиите што во 
континуитет ги практикуваат советниците од опозициската СДСМ, со цел да 
ја опструираат работата на Советот и општината и да шират деструкција во 
работењето на локалната власт на штета на сите граѓани на Општина Карпош.
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СДСМ НЕ ГЛАСАА ЗА БАЗЕНИ 
ВО ШКОЛИТЕ ВО КАРПОШ
Во четвртокот (10,03,2016) во амфитеатарот на Технолошко- Металуршкиот 
факултет, со почеток од 14:00 часот, претседателот на Советот на Општина 
Карпош Сашо Лазаровски, ја отвори 46 седница. На истата, советниците 
од Општина Карпош расправаа по 14 предлог точки. Најдолга и најспорна 
предлог точка на која се дискутираше беше Предлог- Одлуката за изградба 
на затворени базени во општинските основни училишта на територијата на 
Општина Карпош, на која советниците од редовите на опозициската коалиција, 
не гласаа за, односно се изјаснија воздржани. Ваквата предлог одлука има 
за цел да се изградат затворени базени во училиштата во Карпош, со што 
директно ќе се помогне во подигањето на здрави генерации деца уште од 
најрана возраст.
 Со тоа Општина Карпош ќе биде првата општина на територијата 
на Република Македонија која со сопствени средства ќе го овозможи овој 
бенефит за учениците.
 На дневниот ред беше изгласана и Предлог- Одлуката за изградба на 
спортска сала во која ќе се реализираат спортските успеси на тимовите од 
Општина Карпош. На оваа 46 седница исто така беа изгласани и Предлог- 
Одлуката за реконструкција на фасадите на колективните згради на територијата 
на Општината, со што ќе се подобри естетскиот изглед и функционалноста за 
домување на граѓаните и Предлог Одлуката за обезбедување на бесплатен 
паркинг простор за станарите на зградата на улица ,, Манапо“,  бр. 4 населба 
Карпош 3, на паркинг просторот на трговскиот центар Скопје Сити Мол, со 
што Општината ќе го реши и овој проблем на граѓаните кои живеат во овој дел 
на Општина Карпош .
 Во тензична атмосфера поминаа дискусиите по речиси сите точки на 
дневниот ред, за кои речиси без исклучок , советниците од опозициската СДСМ 
имаа негаторски став, без оглед колку бенефит тие носат за граѓаните на 
Карпош. Сепак, врв на тензијата беше кога советничката од СДСМ Магдалена 
Несторовска, злоупотребувајќи ја функцијата на помошник министер во МВР 
упати јавно, од говорницата на Советот, директни закани за апсење на високи 
функционери во Општината Карпош и куп навреди за локалните власти.
 На ваквиот испад регираше градоначалникот на Карпош Стевчо 
Јакимовски, кој реплицираше дека ако СДСМ сака да се бави со криминал 
треба да се насочи кон Беќир Асани, на кого треба да ја демонстрираат 
својата сила и закани за апсења, а не да премолчуваат насилство и да напаѓаат 
Општина која најинтензивно се гради и работи во полза на сите граѓани.
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РЕАКЦИЈА НА СОВЕТНИЦИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ

НЕСТОРОВСКА ДА ОДГОВАРА ЗА ЗАКАНИТЕ КОН 
КОЛЕГИТЕ
 Згрозени сме од однесувањето на советникот Магдалена Несторовска 
на денешната седница на Советот на Општина Карпош. Таа го допре дното. 
Кога ги виде камерите на телевизија „Телма“, на точки од дневен ред кои се 
исклучиво од интерес на младите на Општина Карпош, таа јавно се закани 
од говорница како припадник на МВР со закани за апсења. Како советници 
бевме вчудоневидени од налудничавите зборови на Несторовска, зашто во 
мементот се зборуваше за изградба на два детски базени во училиштата во 
Општина Карпош и изградба на спортска сала со 400 гледачи.
 Својата безидејност, работење спротивно на интереситре на граѓаните 
на Општина Карпош и обиди за попречување на работата на Советот на 
Општина Карпош, ја прикрива со закани од позиција на припадник на МВР. 
Инаку, на Несторовска не и е првпат да се заканува на свои колеги советници. 
Минатата седница се закануваше на колегата Игорче Кузмановски,а денес 
на функционери на локалната власт.
 За ова Советот на Општина Карпош ќе ги извести меѓународните 
институции во Република Македонија и ќе побара против истата да бидат 
преземени соодветни законски санкции.

 

                                                                                                                                                         
Совет на Општина Карпош



8-12 март 2016 Билтен бр. 220

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9 11

ЗЛАТО И БРОНЗА 
ЗА ОДБОЈКАРКИТЕ ОД КАРПОШ
Во саботата (12.03.2016) пред полни трибини со љубители на спортот, 
одбојкарките на ООУ „Димо Хаџи Димов“ го освоија првото место  на Државното 
првенство во одбојка во училишен спорт за учебната 2015/2016 година кое 
беше во организација на федерација на училишен спорт на Македонија. 
Тие дојдоа до побеничкиот пехар со пресврт во финалниот натпревар против 
екипата на ООУ„Видое Подгорец“ од Струмица со резултат од 2:1  Ова 
првенство се одржа од 10-12 март во Валандово и на него учествуваа шест 
основни училишта, а од Скопје односно од нашата општина учествуваа ООУ 
„Димо Хаџи Димов“ и ООУ „Лазо Трповски“ кои го играа првиот полуфинален 
натпревар кој заврши со резултат 2:1 за ООУ „Димо Хаџи Димов“. Во второто 
полуфинале се сретнале екипите на ООУ„Видое Подгорец“ од Струмица 
и ООУ „Кочо Рацин“ од Прилеп каде што победа изборија одбојкарките од 
Струмица. Во натпреварот за трето место до победа со пресврт дојде екипата 
на ООУ„Лазо Трповски“ против екипата на „Кочо Рацин“ од Прилеп.Карпош и 
од ова Државно првенство се враќа со триумф, односно со два трофеја, за 
прво и трето место.


