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КАРПОШ ГО ДОБИ НАЈГОЛЕМИОТ РАМСТОР 
ВО МАКЕДОНИЈА
Во четвртокот (21,04,2016) во Општина Карпош официјално беше пуштен во 
употреба новиот маркет „Рамстор“. Ова е најголемата продавница од овој 
бренд во Македонија и во него ќе има нови вработувања од над 120 лица.
 Оваа инвестиција на големиот турски синџир, овој пат е лоциран во 
големиот трговски центар Скопје Сити Мол кој се наоѓа на територијата на 
нашата локална самоуправа и на нејзиното отворање, освен првите луѓе на 
компанијата, министерот за странски инвестиции во македонската влада, 
турскиот амбасадор во Македонија, заменик амбасадорот на Велика 
Британија, присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски. 
  Тој, во своето пригодно обраќање на отворањето  на новиот „Рамстор“ ја 
изрази својата благодарност до големиот инвеститор од пријателска Турција, 
што го избра токму Карпош за волку големо вложување.
-За граѓаните на Општина Карпош, но и на градот, отворањето на овој голем 
маркет од синџирот „Рамстор“ значи поголема и поквалитетна понуда на 
производи и ги поттикнувам сите турски  инвеститори и во иднина да вложуваат 
во нашата локална самоуправа, изјави првиот човек на Општината.
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ТРОЈНА КРУНА ЗА ФУДБАЛЕРИТЕ ОД „АВРАМ ПИСЕВСКИ“
Во четвртокот (21,04,2016)  на спортското игралиште во СГУГС „Георги Димитров“ 
се одиграа петте завршни меча од последното 20-то коло, од фудбалската 
училишна лига на општина Карпош. По претходно изедначеното бодовно 
салдо на врвот од табелата, основците од „Аврам Писевски“ со 46 бодови го 
освоија првото место и воедно се промовираа во нови шампиони за училишна 
2015/2016 година.
 Второто место им припадна на учениците од „Вера Циривири Трена“, 
со ист број на бодови, но со послаба гол разлика и негативен резултат во 
меѓусебните дуели со првопласираниот. Фудбалерите од „Братство“ ја 
обезбедија бронзата, со конечни 37 бодови на табелата.
 Оваа година ќе биде запаметена по спортската доминација на 
бардовчани, кои  ја потврдија својата одлична форма на фудбалските терени.  
Тие, неодамна го освоија Државното првенство во футсал, како и Купот и 
училишната фудбалска лига на општина Карпош.
 На денешната спортска манифестација присуствуваше и претседателот 
на Советот на општина Карпош, Сашо Лазаровски, кој во оваа пригода им ги 
врачи дипломите, медалите и победничките пехари на фудбалерите од трите 
најдобро пласирани екипи.
 Сепак, тројцата најдобри фудбалери во рамки на овогодинешната 
лига произлегоа од ООУ „Вера Циривири Трена“. За најдобар голман беше 
прогласен Кирил Петрески, најдобар играч – Мелов Николај, а епитетот 
најдобар стрелец, кој немилосрдно ги полнеше противничките мрежички, 
заслужено го доби Марко Геговски.
 Воша Арби од ООУ „Братство“, е најталентираниот играч во фудбалската 
училишна лига за 2015/2016 година. Општина Карпош, за најдобрата фудбалска 
четворка обезбеди осум месечна спортска стипендија, еднократна парична 
надокнада и наградно патување во Тиват.
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КАРПОШОВА ХУМАНА ТРАДИЦИЈА
 Во организација на одделението за детска, социјална и здравствена 
заштита при општина Карпош, денеска, пред 12-те поголеми маркети ширум 
локалната самоуправа, започна традиционалната хуманитарна акција 
„Да бидеме хумани за нашите соседи“. Овој викенд, по повод претстојните 
Велигденски празници, карпошани повторно ќе го покажат својот хуман 
карактер, донирајќи прехранбени продукти и хигиенски производи за своите 
сограѓани, кои се наоѓаат во потешка материјална состојба.
 Кон оваа хумана традиција се приклучи и претседателот на Советот 
на општина Карпош, Сашо Лазаровски, кој во оваа пригода донираше 
прехранбени производи, кои ќе бидат добредојдени на трпезите кај социјално 
загрозените граѓани.
 -Веќе 18-ти пат, општина Карпош ја  спроведува оваа хумана акција, со 
цел да им помогнеме на нашите сограѓани, достоинствено да го одбележат 
големиот христијански празник. Имено, локалната самоуправа ја организира 
оваа акција три пати во годината, по повод роденденот на Општината, како и за 
Божикните и Велигденските празници. Од насобраните донации, планираме да 
обезбедиме стотина хуманитарни пакети, со што ќе ја ублажиме потешката 
социјална состојба на нашите сожители, за која се надевам дека сепак ќе 
биде од времен карактер – изјави првиот човек на Советот на општина Карпош, 
Сашо Лазаровски.  
 Во акцијата масовно се вклучија и учениците од ООУ„Владо Тасевски“ 
со својата донација. 
 


