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ЛИКОВНИ ПРИЗНАНИЈА ЗА ДЕЦАТА ОД КАРПОШ

	 Во	 организација	 на	 Европското	 движење	 во	 Република	 Македонија,	
во	 соработка	 со	 општина	 Аеродром,	 се	 одржа	 ликовна	 изложба	 на	 тема	
„Училиштето	во	иднина“.	Изложбата	која	беше	посветена	на	„Денот	на	Европа	
–	 9	 мај“,	 	 беше	 поставена	 	 во	 Т.Ц.	 „Капитол	 Мол“	 и	 на	 неа	 беа	 изложени	
уметничките	дела	на	дел	од	основците	и	дечињата	од	градинките	од		Аеродром	
и	Карпош.
	 Со	своите	ликовни	дела	на	неа	се	претставија	ученици	од	три	училишта	
и	дечиња	од	четири	градинки	од	Карпош,	коишто	стекнаа	најмногу	награди	од	
учесниците	на	натпреварот.
	 Заменик	 раководителката	 на	 Секторот	 за	 дејности	 од	 јавен	 интерес	
при	 локалната	 самоуправа,	 Гордана	 Зафировска	 ги	 додели	 признаниата	
на	 карпошовите	 таленти	 и	 им	 посака	 среќа	 и	 успех	 во	 понатамошното	
учествување	на	натпревари.

Признание	 за	 освоено	 прво	 место	 на	 ликовниот	 натпревар	 од	 основните	
училишта:
Саша	Стоименов	и	Јана	Христовска	од	ООУ	„Јан	Амос	Коменски“,

Признание	 за	 освоено	 второ	 место	 на	 ликовен	 натпревар	 од	 основните	
училишта:
Тамара	Петкова	од	ООУ	„Јан	Амос	Коменски“,

Признание	 за	 освоено	 трето	 место	 на	 ликовен	 натпревар	 од	 основните	
училишта:
Огнен	Бошковски	од	ООУ	„Јан	Амос	Коменски“.

Признание	за	освоено	прво	место	на	ликовен	натпревар	од	градинките:
Сара	Начева	од	ЈОУДГ	„Мајски	Цвет“,

Признание	за	освоено	второ	место	на	ликовен	натпревар	од	градинките:
Ана	Божиновска	од	ЈОУДГ	„Орце	Николов“,

Признание	за	освоено	трето	место	на	ликовен	натпревар	од	градинките:
Елена	Василевска	од	ЈОУДГ	„Распеана	Младост“.
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НАЈДОБРИТЕ ОСНОВЦИ ОД КАРПОШ-
НА БЕСПЛАТЕН ОДМОР
	 Во	вторникот	(14,06,2016)	во	својот	кабинет	градоначалникот	на	Општина	
Карпош	Стевчо	Јакимовски,	ги	прими	првенците	на	генерацијата	од	основните	
училишта	 на	 територијата	 на	 локалната	 самоуправа.	 	 Градоначалникот	
Јакимовски	 ги	 пофали	 учениците	 за	 постигнатиот	 успех,	 истакнувајќи	 дека	
само	 со	 вложен	 труд	 во	 себе,	 	 упорност	 и	 со	 постојано	 учење	 можат	 да	
напредуваат	во	животот,	и	да	се	изградат	во	успешни		доктори,	професори,	
министри	и	други	области	во	работната	кариера.
	 На	 учениците,	 првиот	 човек	 на	 локалната	 самоуправа	 им	 додели	
решенија	за	финансиска	награда	во	износ	од	10.000	денари	како	скромен	
придонес	 од	 Општината	 за	 нивниот	 постигнат	 успех,	 стимулирајќи	 ги	 со	
наградата		и	понатаму	да	постигнуваат	успеси.
	 Во	 исто	 време	 во	 изјава	 за	 медиумите,	 градоначалникот	 на	 Карпош	
Стевчо	Јакимовски,	истакна	дека	традиционално,	и	оваа	година,	со	средства	
издвоени	 од	 Буџетот	 на	 локалната	 самоуправа,	 најдобрите	 спортисти	 од	
училиштата	 во	 Карпош	 ќе	 летуваат	 во	 збратимената	 оштина	 Тиват	 во	 Црна	
Гора.	Бесплатното	летување	на	најдобрите	спортисти	и	ученици	е	признание	
за	нивните	успеси	на	државно	ниво,	со	кои	ја	промовираа	Општина	Карпош	
како	најспортска	општина	во	Република	Македонија.
	 Исто	така,	 градоначалникот	Стевчо	Јакимовски	истакна	дека	можност	
за	летување	во	 Тиват	имаат	и	најдобирте	ученици	–	првенци	 за	оваа	 година	
кои	денес	ги	добија	своите	признанија.			Понатаму,	Јакимовски	додаде	дека	
ова		лето,	Општината	во	август	ќе	испрати	70	деца	од		основните	училиштата		
на	 својата	 територија,	 	 на	 одмор	 во	 Охрид	 кои	 потекнуваат	 од	 социјално	
загрозени	семјества.
	 На	 крајот	 општинскиот	 татко	 упати	 апел	 до	 градоначалникот	 на	 Град	
Скопје	и	до	градоначалниците	на	скопските	општини,	постојано	да	вложуваат	
во	најталентираните	ученици	и	спортисти,		вреднувaјќи	ги	нивните	успеси,	и	на	тој	
начин	преку	стимул,	во	иднина	тие	млади,	да	се	изградат	во	првенци	во	своите	
научни,	 културни	 и	 спортски	 кариери.	 Градоначалникот	 Јакимовски,	 изјави	
дека	му	е	особено	драго	што	првенците	од	основните	училишта	ќе	се	запишат	
во	средни	училишта	на	територијата	на	Општина	Карпош,	напоменувајќи	дека	
Карпош	функционира	како	посебен	град,	во	кој	има	голем	број	на	основни	
и	средни	 училишта,	 театар,	 спортска	сала,	 со	што	младите	 и	 граѓаните	 ќе	
можат	 да	 ги	 задоволат	 своите	 потреби	 од	 културен,	 спортски	 и	 едукативен	
карактер.	
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ЦВЕТНО ЛЕТНО ОСВЕЖУВАЊЕ
Во	 пресрет	 на	 летните	 високи	 температури,	 Општина	 Карпош	 започна	 со	
разубавување	на	зелениот	појас	во	населбата	Карпош	4.	
Долж	булеварот	 „Партизански	одреди”	се	 поставуваат	 нови	цветни	 насади,	
кои	ќе	го	облагородат		урбаниот	простор	за	живеење	на	карпошани.	
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РЕАКЦИЈА: ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА ТРЕБА ДА ЈА ЧУВА 
ПАРК ШУМАТА ВОДНО
Поради	правилно	и	објективно	информирање	на	сите	 јавности,	 граѓаните	и	
медиумите,	по	серијата	текстови	кои	деновиве	се	објавија	во	врска	со	сечење	
на	дрвја	и	грмушки	во		Парк	шумата	Водно,	Општина	Карпош,	сака	да	укаже	на	
дузина	дезинформации,	кои	создаваат	сосема	погрешна	слика	во	јавноста.

	Имено,	што	се	однесува	до	катастерската	парцела	К.П.	915	КО	Долно	Водно,	
мв	Рупи,	таа	е	надвор	од	Генералниот	урбанистички	план-ГУП	и	претставува	
земјоделски	земјиште	односно	приватна	парцела	со	лозје.	Според	законските	
прописи	сопственикот	има	право	на	пристапна	патека	за	да	го	обработува	
земјиштето,	односно	лозјето.

	 Она	 што	 сопственикот	 на	 земјиштето	 добил	 од	 Општина	 Карпош	 пред	
повеќе	од	две	години,	по	барањето	за	обезбедување	на	пристапна	патека	до	
парцелата	915,	е		известување	дека	Општината	не	може	тоа	да	му	го	овозможи	
и	 дека	 доколу	 е	 во	 можност	 тој	 сам	 да	 ја	 расчисти	 патеката	 од	 гранки	 и	
грмушки	и	нискостеблести	растенија	за	да	дојде	до	сопственото	лозје.	Инаку,	
според	Правилникот	за	стандарди	и	нормативи	за	урбанистичко	планирање	
член	15	(Сл.весник	бр.	142/2015)	пристапна	патека	може	да	биде	до	1,5	метри	
широчина.

	Во	прилог	на	ова	ви	го	доставуваме	и	известувањето	до	сопственикот.

	 Известувањето	 е	 дадено	 на	 30	мај	 2014	 година	 и	 како	 	 архивски	 документ	
има	 важност	една	 година,	односно	до	мај	 2015	 година,	 (Закон	 за	архивски	
материјал	95/2012;	41.2014;,	72/2015;	148/2015;169/2015	и	53/	2016).

	Што	се	однесува	до	сечењето	на	дрвја	и		правење	на	цел	пат	од	4-5	метри		
во	мај	годинава,	во		Парк	шума	Водно,	тоа	е	сериозен	проблем	на	шумската	
полиција	и	другите	надлежни	органи	и	институции	одговорни	за	Парк	шумата	
Водно	кои	требале	веднаш	да	реагираат,	да	го	спречат	и	санкционираат.	Тоа	
ниту	 е	 надлежност	 на	Општина	 Карпош,	 ниту	 одговорност,	 а	 уште	 помалку	
дозволено	со	некакво	одобрение	од	локалната	власт	како	што	наведуваат	дел	
од	медиумите.	Општината	такво	одобрени	никогаш	не	издала.

	 Во	 Општина	 Карпош	 одобренија	 за	 градење	 може	 да	 издаде	 само	
градоначалникот	на	Општина	Карпош,	и	тоа	со		документи	од	повисок	ранг	и	
тие	имаат	стандардизиран	образец	кој	исто	така	ви	го	приложуваме.

	Значи		локалната	самоуправа	во	Карпош,	ниту	издала	одобрение	за	градба,	
ниту	 е	 одговорна	 за	 неконтролираното	 сечење	 на	 дрвја,	 туку	 за	 тоа	 има	
надлежни	служби	 во	 Градот,	 	 во	 ЈП	 „Паркови	и	 зеленило“	и	 во	 	 надлежните	
министерства.
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НОВ ПЛОШТАД СО УРБАН ЛИК
Се	очекува,	Општина	Карпош	да	го	реализира	својот	проект	до	средина		на	
септември,	годинава.	Станува	збор	за	новиот	плоштад	„Пецо	Божиновски	Кочо”	
кој	 ќе	 го	 облагороди	 постоечкиот	 простор,	 спроти	 студентскиот	 дом	 „Гоце	
Делчев”	 во	 населбата	 Козле.	 Плоштадот	 ќе	 се	 протега	 на	 10.000	м2	 од	 кои	
6.000	метри	ќе	бидат	покриени	со	зеленило,	4.000	метри	партерно	уредување,	
фонтаната		ќе	опфаќа	200	метри,	а	детското	игралиште	390	м2.


