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ДАНИЈЕЛА МАРТИНОВИЌ ЗА КРАЈ 
НА „ЕМ УМЕАМ, ЕМ МОЖАМ“
Во саботата навечер со богата музичка програма заврши манифестацијата 
„Ем умеам, ем можам“.  Познатата македонска поп група од  деведесетите 
години „Нокаут“, беше одлична увертира за концертот на хрватската ѕвезда 
Данијела Мартиновиќ, која со енергичен концерт ја затвори овогодинешната 
манифестација. Многубројната карпошова публика, од најразлични возрасти, 
најпрво се забавуваше  со  ретро- хитовите на момците од Нокаут, и се 
потсети на минатото, а потоа хрватската дива, претставуваше одлично музичко 
забавување за присутните во саботната ноќ. Пред почетокот на концертот на 
Данијела Мартиновиќ, претседателот на Советот на Општина Карпош Сашо 
Лазаровски, се обрати пред присутните.

 

-                    Сакам да ве поздравам од мое, и од името на градоначалникот 
на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, и да изразам задоволство, што 
сте присутни во толкав број. Ова е четиринаесета година по ред, како ја 
организираме оваа манифестација ,, Ем умеам, ем можам“, која е претходник, 
на Деновите на Општина Карпош, со кои го прославуваме роденденот на 
локалната самоуправа. Воедно сакам и да им го честитам четвртиот роденден 
на ,,Скопје Сити Мол“, и сум  задоволен, што можеби најрепрезентативниот 
трговски центар во државата, се наоѓа токму на територијата на нашата 
Општина, потенцираше Лазаровски.

 

Претседателот на Советот на Општина Карпош Сашо Лазаровски, исто така 
напомена, дека присутните можат да ги разгледаат штандовите, на кои се 
претставени производите на познати македонски брендови, од мали и средни 
претпријатија на територијата на Карпош.

 

-                    Упатувам и голема благодарност, до малите и средни бизнис 
претпријатија, кои соработуваа со нас како локална самоуправа, и на тој 
начин оваа манифестација прерасна во своевидна традиција за нас како 
Општина. Ве повикувам, во уште поголем број, да ја прославиме  идната 
јубијелна петнаесета по ред ,,Ем умеам, ем можам“ манифестација 
наредната година, нагласи претседателот на Советот на Општина Карпош 
Сашо Лазаровски.
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НЕДЕЛА НА ЗДРАВА ИСХРАНА ВО КАРПОШ
Во пресрет на Меѓународниот ден на храната (16.10.2016), Секторот за дејности 
од јавен интерес и овластеното лице за контрола и безбедност на храна во 
градинките и училиштата во Општина Карпош, Ирена Калајџиева- Милевска, 
огранизираат  предавање за здрава исхрана во училиштата во Карпош. Под 
мотото „Храна и здравје“ овие предавања  ќе бидат наменети за ученици од 
седмо, осмо и деветто одделение, од сите десет училишта кои се наоѓаат 
на територијата на локалната самоуправа. Дипломираниот нутриционист 
Надица Илиевска, на основците од Карпош, ќе им го пренесе своето знаење 
и важноста од консумирањето на здравата исхрана. Почнувајќи  од денес 
во ООУ „Јан Амос Коменски“ (03.10), па се до крајот на седмицата (07.10), 
нутриционистката ќе ги едуцира учениците за потребата од внесување на 
здрави прехранбени производи и состојки, како што се зеленчукот и овошјето, 
како и  исфрлувањето на нездравиот начин на исхрана (хамбургери, 
прекумерна употреба на слатки, како и  консумирање на популарната ,,фаст 
фуд“ исхрана). Нутриционистката Илиевска ја нагласи и потребата од внес 
на доволно количество на вода,  со кој  ќе се постигне потребниот баланс на 
здраво и квалитетно живеење. 
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КАРПОШ СО НОВ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕХРАНБЕН ДИЗАЈН
Општина Карпош и оваа година преку својот претставник м-р Ирена Калајџиева 
Милевска беше активен учесник и член на организацискиот одбор на првиот 
Конгрес на Црноморската асоцијација за храна, наука  и технологија B-FoST 
2016, кој се одржа од 22 –ри до 24-ти септември во Охрид. На овој настан од 
научен карактер, учествуваа 200 научници, професори, експерти и истражувачи 
од 19 земји од регионот и пошироко. Свој придонес преку одбрана на научни 
и стручни трудови од областа на технологијата, прехранбената индустрија и 
здравството дадоа стручни лица од: Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска, 
Бугарија, Албанија, Словенија, Турција, Романија, Кина, Тајван, Белгија, 
Холандија, Германија, Украина, Молдавија, Грузија, Италија, Франција.

Во рамките на B-FoST 2016 пред почетокот на Конгресот, на учесниците кои 
сакаа да ги прошират своите знаења и да се стекнат со меѓународно 
признати сертификати, од 20-22-ри септември им беше овозможен тренинг 
за меѓународни аудитори за хигиенско инженерство и дизајн. Тренингот е 
унифициран за сите земји во светот и го водеа тројца акредитирани тренери 
од Русија, Белгија и Холандија. Предавањата се одвиваа преку презентации, 
а секој кандидат  за аудитор презентациите ги следеше преку однапред 
подготвена стручна литература. Тестовите беа прегледани на две нивоа,лично 
од супервисорот Hein Timmerman од Белгија како и во Франкфурт, а конечните 
резултати беа соопштени од седиштето на EHEDG, од каде беа испратени и 
сертификатите за кандидатите кои го положиле тестот.

Овластеното лице за контрола и безбедност на храна во градинките и 
училиштата во Општина Карпош успешно го положи тестот и со тоа се стекна 
со меѓународен аудитор за хигиенско инженерство и дизајн во прехранбената 
индустрија.
На Конгресот, главен акцент беше ставен на усогласување на законските 
регулативи, сé со цел да се унифицира кодексот на квалитет и безбедност 
на храната, но и на хигиенското инженерство и дизајн како клучна алка во 
контролата на храната и добивање на квалитетен прехранбен производ. 
Најзначајни теми за кои се дискутираше беа: состојки, адитиви и структура 
на храната, примарно производство и преработка на храна, хигиенско 
инженерство и дизајн, загадувачи во синџирот на производство, прехранбена 
биотехнологија  и  ГМО, менаџирање и справување во кризни ситуации во 
кујни кои опслужуваат деца од претшколска возраст и други  теми  поврзани 
со примарното здравство, но и со стоматологијата.
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Во рамки на Конгресот се одржа брокерски настан, со цел да се создадат 
нови конзорциуми и партнерства, соработки на сите нивоа и со тоа се создава 
и шири веќе постоечката мрежа на научни кругови кои ќе ги насочуваат своите 
колеги во искористување и аплицирање на веќе постоечките HORIZON 2020, 
Leonardo da Vinci и други ЕУ финансиски програми.

Овој Конгрес е организиран во соработка со :

-EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) – Европско Тело за 
хигиенски инженеринг и дизајн.

-GHI ( Global Harmonization Initiative) – Иницијатива за глобална хармонизација.

-EFFoST  (European Federation of Food Science and Technology) – Европска 
федерација за прегранбена наука и технологија.

-EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Science) - Европска 
асоцијација за хемиски и молекуларни науки).

Учеството на Општина Карпош на овие конгреси значи афирмација на 
локалната самоуправа во светски рамки, особено затоа што е членка на 
двете најпрестижни Организации од областа на прехранбената индустрија  
и здравството – EHEDG и GHI. Проширување на нови знаења, партнерства и 
соработка, како и насочување кон аплицирање на ЕУ фондови.
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„КЛИМАТСКА ЅВЕЗДА“ ЗА ОПШТИНА КАРПОШ
Синоќа, во градот Кремс во Долна Австрија, на градоначалникот на Општина 
Карпош Стевчо Јакимовски свечено му беше врачено големото меѓународно 
признание „Климатска Ѕвезда 2016“.

На тој начин Општина Карпош, како единствена општина на Балканот, се 
стекна со исклучително признание од сферата на заштитата на човековата 
околина и заштеда на енергија.

                Пред повеќе од 500 присутни учесници на конференцијата, делегати, 
членки на Алијансата, експерти, научни работници, владини претставници 
и претставницо од НВО секторот, „Климатската увезда“ на Општината и на 
Градоначалникот Јакимовски им ја врачи Климатската Алијанса,  најголемата 
мрежа во светски размери на градови, општини, региони, држави и 
организации, со 1.700 членки од 26 земји од Европа.

За прв пат од своето 26 годишно постоење, од 1990 година, Климатската 
Алијанса, ја врачува оваа престижна награда, своевиден „европски оскар за 
екологија“, во рамки на меѓународната конференција „Културата на локалните 
климатски акции-посочување на добра практика“. Притоа, оваа влијателна 
алијанса која претставува 50 милиони жители од Европа, и е фокусирана на 
климатската заштита и заштитата на животната средина,  одлучи да ја награди 
Општина Карпош за успешно реализираните проекти: мегапроектот  за 
реконструкција на 164 фасади на колективни станбени објекти со енергетско 
ефикасни фасади,  повратот на  дел од средствата  на физички и правни лица 
кои изградиле енергетски ефикасни објекти, за затополувањето на училиштата 
во локалната самоуправа и на новата општинска зграда со обновливи извори 
на енергија, за замената на севкупното улично осветлување со „штедливи“ 
светилки, како и фактот што, иако нема законска обврска, локаланата власт 
самостојно го оддржува зеленилото и хигиената во Општината.
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РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИФТОВИ ВО КАРПОШ
На педесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, советниците ги 
разгледуваа барањата на граѓаните за одобрување на финансиски средства 
за реконструкција - ремонт на лифтови во колективни станбени објекти на 
бул.,, Партизански Одреди“ бр 133, бр. 155 и бр. 149., и бр. 107 и истите беа 
одобрени. 

Со конструктивни предлози, советниците од владејачкото мнозинство, како 
и од опозицијата дебатираа како да се реши овој проблем на граѓаните на 
Карпош. Останатите барања на граѓаните за одобрување на финансиски 
средства за реконструкција и ремонт на лифтови, ќе бидат разгледани на 
некоја идна седница, бидејќи до почетокот на истата, не беа целосно доставени 
потребните документи, од страна на заинтересираните граѓани.

 На денешната седница, советниците консензуално ја изгласаа одлуката за 
стопанисување со повеќенаменската спортска сала во ООУ,,Вера Циривири 
Трена“,преку Јавно-приватно партнерство, а   дадоа ,,воза“ на одлуката за 
давање под закуп на спортските сали во основните училишта на територијата 
на локалната самоуправа.

Советниците од Општина Карпош, исто така одобрија финансиска поткрепа 
за инвалидизираните лица од  Карпош, како помош во пресрет на 3 Декември- 
Меѓународниот ден на лицата со хендикеп.
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КАРПОШ ГО ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА

 Здружението на слепи и лица со оштетен вид, со кафе дружење, завчера, 
наполни 70 години од своето постоење. По тој повод, на покана од Здружението, 
помошник раководителката на Секторот за дејности од јавен интерес, 
Гордана Стојчевска Зафировска, присуствуваше на овој важен ден за лицата 
кои секојдневно живеат во темнина, но сепак не се чуствуваат различни од 
другите. Во текот на оваа година предвидени се голем број активности  кои ќе 
го одбележат 70 годишниот јубилеј на Здружението за слепи и лица со оштетен 
вид под мотото „10 минути во светот на темнината“.

Општина Карпош преку Одделението за социјална, детска и здравствена 
заштита, ги поздравува ваквите активности за оваа група граѓани, и им пружа 
помош и поддршка во секојдневието, како една од најхуманите Општини во 
Република Македонија.
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МЕЃУНАРОДЕН КОЊИЧКИ ТУРНИР ВО КАРПОШ

 Во организација на коњичкиот клуб ,, Анималс“, на стадионот на ФК ,, 
Локомотива“, на територија на Општина Карпош се одржа првиот Меѓународен 
турнир за прескокнување на пречки под покровителство на локалната власт.

Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, официјално го 
прогласи натпреварот за отворен, со обраќање пред присутните граѓани. 

-Ми претставува особена чест и задоволство, што токму во нашата Општина се 
одржува овој меѓународен турнир. Ние како локална самоуправа финансиски 
го помогнавме коњичкиот клуб ,, Анималс“, се со цел и овој благороден спорт 
да се популаризира. Општина Карпош секогаш финансиски и логистички 
го помагала спортот, и нашата намера е, најмалите карпошани освен во 
популарните спортови, како што се фудбалот, кошарката, ракометот и други, 
да покажат заинтересираност токму и за овој вид на спорт, нагласи првиот 
човек на Карпош Стевчо Јакимовски.  

Пред големиот број граѓани и вљубеници во коњичките скокови, кои уживаа 
во октомвриското сонце проследувајќи го турнирот, со свои грла учествуваа 
и коњички клубови од соседните Бугарија и Србија при што прикажаа голема 
вештина и подготвеност за ваков натпревар. Овој вид на турнир, како што 
напомена градоначалникот Јакимовски, за прв пат се одржа во градска, т.е. 
урбана средина.
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ЕНЕРГЕТСКИ ПИОНЕРИ
По повод почетокот на грејната сезона, денеска ООУ „Димо Хаџи Димов“го 
презентираше специфичниот модус на загревање на своите простории. 
Се работи за користење на отпадна био-маса како енергенс, со кој ќе се 
загреваат околу 3.600 до 4.000 м², со вкупна топлинска енергија од 267 kw. 
Отпадната дрвена маса се прибира во текот на целата година, која потоа 
специјалната машина сместена во рамките на ова училиште ја преработува 
во таканаречен „дрвен чипс“.
Заедничката акција помеѓу Општина Карпош, УНДП и Германското друштво 
за меѓународна соработка (ГИЗ), овозможија успешна реализација на оваа 
енергетско-ефикасна инвестиција која е дел од проектите „Cool Heating“ и 
„Bio-village“. Применувајќи  ја оваа практика, ООУ  „Димо Хаџи Димов“ стана 
првиот објект во Македонија кој користи ваков тип на обновливи извори на 
енергија.
Во оваа пригода, градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски 
изрази задоволство од реализираниот проект, запознавајќи ги присутните со 
финансиската конструкција на оваа заедничка инвестиција.

-Локалната самоуправа обезбеди 40.000 евра од својот буџет, ГИЗ 
финансираше околу 15.000 евра, додека УНДП помогна со 20.000 евра. 
Севкупно инвестицијата не чинеше 75.000 евра, парични средства кои веќе на 
половина од втората грејна сезона планираме да се покажат како исплатливи. 
Веројатно, следното училиште кое ќе го направиме да се затоплува на истиот 
начин е ООУ „Аврам Писевски“ во населбата Бардовци -  најави Јакимовски.
Анализирано од економски аспект, досега, за загревање на ова училиште беа 
потребни околу 2.600.000 денари, а со примена на новиот метод се планира, 
трошоците да се редуцираат дури за 60.000 денари во грејна сезона. Еколошки 
гледано, дрвениот енергенс помалку ја загадува животната околина бидејќи 
се добива преку процес на преработка на листопадни и зимзелени дрва кои 
не содржат смола. Со искористување на топлотната енергија, овој енергенс 
не ослободува штетни материи во воздухот кои ги содржат компонентите 
SO2 и NOX , туку како нуспојава во атмосферата излегува само водена 
пареа. Покрај економскиот бенефит, примарна цел на овој проект е да се 
супституира употребата на минералните горива какви што се гасот и нафтата, 
со обновливи извори на енергија. На територија на Општина Карпош, веќе три 
основни училишта користат обновливи извори на енергија, како специфичен 
начин на затоплување на своите простории.
Бидејќи, локалната самоуправа е учесник во двата меѓународни проекти,   
„Cool Heating“ и „Bio-village“, има обврска да ги спроведува своите позитивни 
практики во велешката општина Чашка, како и градовите Кичево, Делчево и 
Крива Паланка, преку размена на искуства и одржување на стручни обуки.
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ПЛОШТАДОТ ВО ЖДАНЕЦ БЛЕСНА СО СИОТ СВОЈ СЈАЈ
Пред големиот број на присутни граѓани на населбата Жданец,  вечерва,   
свечено со пригоден говор градоначалникот на Општина Карпош Стевчо 
Јакимовски го предаде во употреба новоизградениот плоштад во ова населено 
место. Првиот човек на Карпош, исто така потенцираше дека на барање на 
локалните жители на Жданец, заедно со плоштадот се реконструирани и 
скалите кои водат до оваа населба.
-Целиот овој инфраструктурен проект во кој е вклучен урбан плоштад со 
креативни елементи, и реконструирани скали со цветни жардиниери и корпи 
за отпадоци, чини околу осум милиони денари, пари обезбедени од буџетот 
на локалната самоуправа. Нашата намера е да изградиме што поголем 
број на вакви урбани катчиња во кои граѓаните на Карпош ќе може да се 
одморуваат, да рекреираат и да се забавуваат. Особено задоволство ми 
претставува  што жителите на Жданец, како и на  соседната населба Трнодол, 
ќе можат да уживаат во овој прекрасен плоштад, истакна општинскиот татко 
Стевчо Јакимовски.
Градоначалникот на Општината Стевчо Јакимовски, напомена дека во Карпош 
се изградени голем број на плоштади, како што е плоштадот ,, Делфина“ 
во населбата Влае,  плоштадот на ,, Млечен“, новоотворениот плоштад во 
Бардовци, како и предвидените плоштади, кои во скоро време ќе се изградат  
спроти студентскиот дом ,, Гоце Делчев“, и во населбата Карпош 3, спроти 
Воената болница.
-На овој начин, ние како локална самоуправа, сакаме во сите Урбани заедници 
во нашата Општина да изградиме јавни парковски површини и плоштади, 
каде што граѓаните ќе може да се рекреираат, да се дружат и да излегуваат 
на прошетки преку ден, како и навечер, без да мора да одат во централното 
градско подрачје, нагласи Јакимовски.
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Првиот човек на Карпош, Јакимовски, потенцираше дека во Општината  
функционираат десет основни училишта, четири градинки, Драмски театар, 
четири приватни универзитети, државни универзитети, најголемиот трговски 
центар во Републиката ,, Скопје Сити Мол“, како и С.Ц ,, Борис Трајковски“, со 
што Карпош претставува своевиден град во Градот Скопје, со сите предвидени 
инфраструктурни услови кои  им се потребни на граѓаните за живеење. 
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ПЕНЗИОНЕРИТЕ СПОРТУВАА ЗА РОДЕНДЕНОТ 
НА КАРПОШ
Жителите од Општина Карпош, кои се наоѓаат во третото доба од својот живот, 
денеска, си ги одмерија силите во петте спортски категории во рамките на 
пензионерските игри, организирани од Секторот за спорт, при Општина Карпош. 
На традиционален начин, со музика и оро, започнаа натпреварувањата помеѓу 
најсилните од двете здруженија на пензионери „Тафталиџе ДДД“ и „Карпош“, 
во влечење јаже мажи и жени поединечно, трчање 60 метри жени и 80 метри 
мажи, фрлање ѓуле мажи и жени, пикадо мажи и жени и скок во далечина 
за мажи. На оваа манифестација присуствуваше и градоначалникот Стевчо 
Јакимовски, што наиде на задоволство на постарите карпошани.
 -По седми пат ги организираме овие пензионерски спортски игри, а оваа 
година имаме вистински пролетен ден, бидејќи лани не нѐ послужи времето, 
односно врнеше малку дожд. Ви посакувам во животот постојано да се 
чуствувате млади и полни со спортски дух, енергија како денеска, и секако 
да продолжите да се натпреварувате. Ние како локална самоуправа ги 
поддржуваме вашите активности, и мило ми е што денеска ве гледам во 
толкав број. Мило ми е што  и двете здруженија на пензионери, достоинствено 
ја претставуваат Општина Карпош и  надвор од своите граници. Во рамките 
на 40 годишното чествување од постоењето на оваа наша убава Општина, 
се токму и денешните пензионерски игри. Во иднина ќе продолжиме да ги 
поддржуваме сите активности како од најмалите така и до највозрасните 
жители на Општината, бидејќи на тој начин даваме придонес до зближување и  
соживот на сите граѓани, од сите вери и националности – рече Јакимовски и ги 
прогласи седмите по ред пензионерски игри на Општина Карпош за отворени.

                        Во рамките на Деновите на Општина Карпош по повод јубилејната 
40 годишнина од постоењето на локалната самоуправа, со стартот на 
овогодинешните пензионерски игри, Општина Карпош официјално ги започна 
празничните денови кои ќе бидат исполнети со голем број активности. 
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КАРПОШАНИ ЈА ПОКАЖАА ХУМАНОСТА НА ДЕЛО

По повод роденденот на Општина Карпош, која оваа година ќе го одбележи 
40 годишниот јубилеј од своето постоење, денеска и утре, ќе се спроведе 
хуманитраната акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“. Карпошани 
овој викенд ќе имаат можност да ја покажат својата солидарност и да им 
помогнат на своите сограѓани кои се наоѓаат во потешка материјална 
состојба со донирање на трајни прехранбени производи и средства за лична 
хигиена. Штандовите за хуманитарните донации поставени се пред поголемите 
супермаркети на територија на Општина Карпош. Градоначалникот Стевчо 
Јакимовски својата хумана помош ја даде ова утро и посака во иднина да 
има што помалку социјално загрозени семејства.

-Општина Карпош е општина која е солидарна со своите сограѓани кои 
се наоѓаат во потешка материјална состојба. По тој повод, денеска и утре 
организираме, веќе 19-та по ред, хуманитарна акција за собирање продукти 
за граѓаните коишто имаат финансиски проблеми. Ги замолувам сите добри 
граѓани коишто пазаруваат за своите потреби, барем по еден производ 
да донираат токму за нивните сограѓани кои се справуваат со тешката 
финансиска криза. Со тоа барем колку-толку ќе им ја олесниме материјалната 
состојба надевајќи се дека ова е само времена ситуација. Се уверив дека 
хуманиот дух кај граѓаните на Општина Карпош постои и натаму треба да се 
поддржуваат едни со други – рече Јакимовски и додаде дека овие продукти ќе 
бидат спакувани во хумантирани пакети кои ќе бидат донирани на семејства 
кои се на социјалните маргини.

 -Во Општина Карпош регистрирани се околу 160  семејства коишто се 
социјално загрозени, а локалната самоуправа во текот на годината ги 
поддржува со финансиски средства за подмирување на основните месечни 
потреби, во семејствата кадешто има хронично болни помагаме за набавка 
на потребни лекови како и со хуманитарната акција „Да бидеме хумани за 
нашите соседи“, која се спроведува три пати во годината и тоа за Деновите 
на Општина, за Божиќ и за Велигденските празници – заврши првиот човек на 
локалната самоуправа.

  Во текот на наредната недела, социјално загрозените семејства од Општина 
Карпош ќе добијат хуманатирен пакет полн со трајни производи, собрани од 
своите солидарни сограѓани.
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МАЛИТЕ КАРПОШАНИ СО ГОЛЕМО СРЦЕ

Традиционално, петта година по ред, ООУ „Јан Амос Коменски“ од Општина 
Карпош, ја организира манифестацијата „Ајварче за мене, ајварче за тебе“.

Основците од ова училиште  донираат тегли со зимница од најразличен вид 
(ајвар, кисели краставички, цвекло, пиперчиња), кои се наменети за социјално 
загрозени семејства. Акцијата трае три  дена, која  има за цел да ја развие 
и поттикне хумананоста и солидарноста  кај најмалите карпошани. Еден 
дел од донираните прехранбени производи, ќе биде доделен на социјално 
загрозени семејства од ова основно училиште, додека преостанатиот дел ќе 
биде дониран на социјално ранливи семејства кои живеат на територија на 
Општина Карпош. 
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АДМИНИСТРАТИВНИ СПОРТСКИ ИГРИ ВО КАРПОШ

Во пресрет на јубијелната  40- та годишнина од основањето на Општина 
Карпош, локалната самоуправа   организира  административни спортски игри. 
Во рамките на оваа спортска манифестација учествуваат административци- 
претставници од Општините Кисела Вода,  Аеродром, Градот Скопје, како и  од 
домаќинот Општина Карпош.  Почнувајќи од 18. Октомври, административците 
три дена ќе се натпреваруваат во фудбал и кошарка, по кои ќе се знаат 
победниците во овие категории. Во дисциплината пикадо (жени), победнички 
се административките од Општина Кисела Вода. Градот Скопје ги даде 
победничките во пинг понг натпреварот, додека во истата оваа спортска 
дисциплина, во категоријата мажи претставниците од Општина Аеродром го 
освоија првото место.  Вчера, „кошаркарите“ од Градот Скопје ги победија 
„кошаркарите“ од Аеродром со резултат  2:0 во сетови,  додека во вториот 
фудбалски дуел, административците од Карпош, со идентичен резултат 2:0  
ги  совладаа своите ривали од Кисела Вода. Оваа спортска манифестација 
во организација на Општина Карпош, има за цел да го поттикне дружењето 
помеѓу административците од скопските општини, како и од Градот Скопје, 
преку спортски игри, јакнејќи го натпреварувачкиот дух.
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ОБУКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
ВО ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“
Наставничкиот тим од ООУ „Вера Циривири Трена“ научи како треба да се 
заштитат себеси, а пред се децата од евентуален пожар. Во организација 
на Одделението за заштита и спасување од Општина Карпош заедно со 
трговското друштво „Елукс Пром“-Скопје и доброволното противпожарно 
друштво „Влае“ во соработка со противпожарен сојуз на Град Скопје, се 
одржа обука на тема „Противпожарна заштита“, а наставничкиот кадар како 
и техничкиот персонал и учениците се здобија со знаење во делот на заштита, 
спасување и евакуација при пожари.

 Исто така, тие беа запознаени со причините и последиците за настанување  
пожари, видови пожари, заштита од пожари, нивно гаснење и употреба на ПП 
апаратите. По еднодневната обука пристутните се стекнаа со признанија за 
завршена обука за противпожарна заштита.

Оваа практика ќе продолжи и во наредниот период со што ќе бидат опфатени 
сите основни училишта и детски градинки на територија на Општина Карпош.
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РОДИТЕЛИТЕ УЧЕА ЗА АВТОРИТЕТОТ И АНОРЕКСИЈАТА

На тема „Позитивни техники и стратегии за одржување авторитет на 
родителите“, вчеравечер, во Кинотеката на Македонија се  одржа едукативна 
трибина за родителите чии деца се школуваат во училиштата на територија на 
Општина Карпош. На оваа тема, стручно обраќање имаше директорката на 
ООУ „Владо Тасевски“, м-р Елка Даскалова, која во оваа пригода ги запозна 
присутните со методологијата и предноста од употребата на овие актуелни  
техники, кои позитивно влијаат врз градење на карактерот кај адолесцентите.
Во рамки на синоќешниот едукативен настан,  професорката од ООУ „Владо 
Тасевски“, Марија Туџарова одржа интересна и пред сé емотивна трибина, на 
која се говореше за анорексијата и начинот како да се третира оваа болест. 
Предавањето беше интерактивно, при што родителите имаа можност да се 
едуцираат, но и да ги разменат сопствените искуства со презентерите. Како 
централна тема се наметнаа петте стратегии на родителите за позитивна 
комуникација со сопствените деца, каде особено внимание привлече т.н. 
метод „без губитник“, кој се смета како еден од најсилните методи за позитивно 
родителство.
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КАРПОШ СЕВКУПЕН ПОБЕДНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
СПОРТСКИ ИГРИ
 Вчеравечер, во ресторанот ,, Фурна“, се одржа свеченото  доделување на  
пехарите на победничките екипи на првите синдикални  (административни) 
игри, кои се одржаа неделава во Општина Карпош. Севкупен победник во 
овие административни игри е Општина Карпош со освоени 20 бодови, потоа 
Градот Скопје со 19 бодови, следуваат општините Кисела Вода и Аеродром со 
освоени  7, односно 4 бодови.
По повод  40 годишнината   од основањето на локалната самоуправа, 
Општина Карпош организираше тридневни спортски игри, на кои учествуваа 
административците од општините Аеродром, Кисела Вода, Градот Скопје 
како и домаќинот Општина Карпош.  Административците се натпреваруваа 
во повеќе спортски  дисциплини во машка и женска категорија.  Карпошовите 
административци победија во фудбал и баскет (мажи). Во пинг – понг 
натпреварувањето административките од Градот Скопје го ,, подигнаа“ пехарот, 
додека „пингпонгарите“ од Аеродром го освоија првото место во оваа спортска 
дисциплина. Најуспешни во пикадо натпреварот беа административките од  
Општина Кисела Вода, додека ,,тенисерките“ од Општина Карпош го освоија 
првото место.

Во оваа пригода, првиот човек на Општината, Стевчо Јакимовски свечено ги  
додели пехарите на победничките екипи, истакнувајќи дека Општина Карпош 
е препознатлива локална самоуправа, токму по тоа што вложува средства во 
промоција и развој на спортот.
-Од мое лично име и од името на претседателот на Советот на Општина 
Карпош Сашо Лазаровски, сакам да ви се заблагодарам за учеството и 
освоените пехари на првите синдикални (административни) спортски игри. Се 
надевам дека ова натпреварување ќе прерасне во своевидна традиција, и на 
тој начин ќе го поттикнеме дружењето меѓу административците од скопските 
општини  - додаде  општинскиот татко, Стевчо Јакимовски.
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УЛИЦАТА „РАМПО ЛЕВКАТА” 
ПОДГОТВЕНА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ
 Вчера, понеделник (24.10.2016) започна првата, подготвителна фаза  пред 
асфалтирање на улицата „Рампо Левката”. Претходно, на оваа улица беше 
поставена нова атмосферска канализација со дополнителни сливници, 
според современите градежни стандарди. Се очекува, последната фаза со 
асфалтирање да започне кон крајот на оваа работна недела.
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УЧЕНИЧКИ ЛИКОВЕНО-МУЗИЧКИ ХЕПЕНИНГ

 Најталентираните ученици од десетте основни училишта, на територија на 
Општина Карпош,  преку ликовно-музички хепенинг, го одбележаа 40 годишниот 
јубилеј на Општината. Во рамките на програмата на Денови на Општина, 
основците на слободна тема ги одсликаа на хартија своите уметнички дела 
кои потоа беа изложени за време на музичкиот концерт  на денешниот  
хепенинг. Се сликаше во различни техники, а од приложеното можеше да се 
види талентот и желбата, како и уметничкиот доем кои основците од Карпош 
го имаат стекнато.

По едночасовното сликање, со свој музички перформанс се претставија 
сите десет основни училишта на овогодинешниот музички концерт, кој беше 
организиран од Одделението за спорт и култура при локалната самоуправа. 
Нежните звуци на виолината и гитарата, разиграните прсти на пијаното и 
прекрасните вокални способности, беа дел од музичкиот концерт на кој 
можеше да се слушне и да се ужива во сетоа она што младите карпошани 
го подготвија за роденденот на Општина Карпош. Во рамките на денешната 
манифестација присуствуваше и претседателот на Советот на Општина 
Карпош, Сашо Лазаровски кој во оваа пригода им ги додели дипломи за 
учество во ликовно-музичкиот хепенинг.
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СТИПЕНДИИ ЗА НАЈТАЛЕНТИРАНИТЕ ОСНОВЦИ 
ОД КАРПОШ
Вчера, во Кинотека на Македонија, градоначалникот на Општина Карпош, 
свечено ги додели училишните  стипендиите на талентираните ученици  во 
областа на спортот и образованието. Стипендираните  основци од основните 
училишта на територијата на локалната самоуправа, ќе можат својот спортски  
или талент од областа на образованието да го надоградуваат, и преку истиот 
професионално да се усовршат.   Градоначалникот  Јакимовски  истакна 
дека Општина Карпош секогаш финансиски вложувала во своите најмлади 
талентирани жители, со цел истите еден ден да претставуваат државни или 
светски репрезенти на Општина Карпош.

-Ви  честитам, и ви посакувам вашиот талент да го  развиете во ваша идна  
професија, преку континуирано вложување и надградување на вашите 
способности, и со упорен труд да станете  врвни спортисти, доктори , инжинери 
и првенци во други професии, и на тој начин да претставувате гордост на 
Општина Карпош, нагласи првиот човек на Општината Стевчо Јакимовски. 
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СТАРТ НА УЧИЛИШНИТЕ 
„ДОБРИ ПРАКТИКИ-СИНОНИМ ЗА УСПЕШНОСТ“
Под мотото ,,Добри практики - синоним за успешност’’, Одделението за 
образование, вчера  во ООУ ,,Владо Тасевски’’ го започна првиот дел од 
проектот со кој Општина Карпош  работи на подигнување на квалитетот на 
наставно-научниот процес  во училиштата на нејзина територија.

Општина Карпош постојано се заложува за унапредување и модернизирање на 
образованиот процес, сé со цел основците да се едуцираат на пософистиран 
начин, а нивните родители да бидат задоволни од квалитетот на услугите. Токму 
тие два столба: Стратегија за развој на образованието во основните училишта 
и  Истражувањето на задоволството на родителите од квалитетот на услугите 
или попопуларно насловено  ,, Гласот на родителите ‘’, се клучни елементи  во 
овој проект кој ќе трае една година. 

Стратегијата за развој, која ја  презентацираат родители, претставници од осум 
училишта, се состои од пет точки: визија, стратешки цели, програми, проекти и 
конкретни цели.  Преку ,,онлајн‘’ методата и прашалник, се мери степенот на 
задоволство на родителите од  наставната програма одржана и реализирана 
во Општината. Со овој проект се опфатени сите десет основни училишта од 
Карпош, при што се вклучени по пет одделенски наставници, пет родители, 
педагогот и директорот на училиштето, односно, вкупно 120 учесници. Целта на 
овој проект е да се поттикне креативноста и развојот на талентите кај учениците, 
подобра инфраструктура и менаџирање на образовниот процес преку кои 
ќе се постигне и севкупно подобро образование. 
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ТОДОРОВ И КРСТАНОСКА ПРВАЦИ ВО ПИНГ-ПОНГ

 По  повод  Деновите на Општина Карпош, денеска, во фискултурната сала 
во ООУ „Владо Тасевски“, се одржаа финалните натпревари во пинг-понг за 
основци, во машка и женска конкуренција.  Кај момчињата, првак во пинг – 
понг е  ученикот Војдан Тодоров од  ООУ „Владо Тасевски“ , второто место му 
припадна на неговиот соученик  Стефан Христовски,  а  Едвин Омерагиќ од 
ООУ „Вера Циривири Трена“ ја освои бронзата. 

Кај девојчињата, Матеа Крстаноска од ООУ „Лазо Трповски“ беше 
несовладлива на пинг-понг масата и нејзината добра игра и го донесе првото 
место на овогодинешниот турнир. Оваа година, среброто отиде во витрините 
на ООУ „Јан Амос Коменски“,

а најзаслужна за оваа награда е Калина Филевска.  Третото место и припадна 
на Симона Тасевска од  ООУ „Владо Тасевски“. 

Општина Карпош е локална самоуправа која е позната по континуираното 
инвестирањето во развојот на спортот и спортските дисциплини, особено кај 
помладата популација. Токму затоа,  учениците од оваа општина се меѓу врвно 
пласираните  индивидуални и колективни натпреварувачи, како  на градско, 
така  и  на државно ниво. 
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КАПКА КРВ ЗА ЖИВОТ ПЛУС
 Денеска, голем број граѓани на дело ја покажаа својата солидарност, 
дарувајќи крв за спас на нечиј живот. Во организација на Општина Карпош, 
во соработка со Црвениот Крст на Република Македонија, на поставените три 
пункта во Т.Ц. „Скопје Сити Мол“, надвозникот „Влајко“ и во салата на ООУ 
„Лазо Трповски“, од 9 часот започна традиционалната крводарителна акција 
во рамките на Денови на Општината. Освен многубројните граѓани, кон оваа 
хумана акција се вклучија  и административците од Општина Карпош. Во таа 
насока, градоначалникот Стевчо Јакимовски и претседателот на Советот на 
Општината, Сашо Лазаровски, даруваа крв на пунктот во Т.Ц. „Скопје Сити 
Мол“,  со цел да се спаси нечиј живот и да се помогне на група граѓани на кои 
најмногу им е потребно.

-Покрај другите хуманитарни акции со коишто им помагаме на нашите 
сограѓани кои се наоѓаат во потешка материјална состојба, денешната 
крводарителна акција е особено важна и секоја година традиционално 
ја спроведуваме во рамките на Деновите на Општината. Бидејќи Општина 
Карпош е изградена од светската солидарност од поранешната Југословенска 
држава, сметаме дека солидарноста треба да биде на прво место во 
прославата на Деновите на Општината. На овогодинешната крводарителна 
акција за околу  два часа се донирани околу 80 литри, крвни единици. Јас 
исто така ќе дарувам крв по 12-ти пат – истакна Јакимовски и апелираше до 
сите граѓани кои имаат можност да дадат крв, да го сторат тоа, бидејќи, на 
тој начин им  помагаме на наши сограѓани и спасуваме нечиј живот.  Лично 
сметам дека секој полнолетен граѓанин треба да учествува во ваква акција – 
додаде првиот човек на Општината.

Крводарителната акција започна од 9 часот и ќе трае се до 17 часот, кадешто 
сите заинтересирани граѓани ќе имаат можност да даруваат крв и да ја 
покажат својата солидарност кон своите сограѓани.
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ПАНГОВСКИ И МУРАТОВСКИ ЗАСЛУЖНИ ГРАЃАНИ 
НА КАРПОШ
Денеска се одржа педесет и седмата седница на Советот на Општина Карпош. 
На седницата советниците расправаа по 30 предлог точки. Програмата за 
активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската 
ефикасност, како и програмата во областа на развојот на Општината 
за 2017 година, беа усвоени без дискусија од страна на советниците. 
Исто така советнциите ги усвоија програмите во областа на спортот, 
детската социјалната и здравствената заштита, како и за образованието 
и информатичката технологија за идната 2017 година. Спортскиот новинат 
Ивко Панговски и диригентот Фимчо Муратовски се годинашните прогласени 
заслужни граѓани на Општина Карпош. На оваа седница се донесе и буџетот 
на локалната самоуправа. Градоначалникот на Општина Карпош  Стевчо 
Јакимовски , истакна дека оваа 2016 година Општината инкасирала најмногу 
буџетски средства, а со тоа реализирала и најголем број на проекти. 

-                    Морам да напоменам дека Општина Карпош во континуитет се вбројува 
во првите три општини во Република Македонија по бројот на реализирани 
проекти. Веќе во наредната година, некои урбани заедници на територијата 
на Општина Карпош ќе немаат барање за решавање на проблеми од 
локален карактер, бидејќи сите проблеми како локална самоуправа сме им 
ги решиле, нагласи првиот човек на Општина Карпош Стевчо Јакимовски. 

Општинскиот татко Јакимовски истакна дека Општина Карпош континуирано 
вложува во реконструкција на фасади, покриви и лифтови, изградба на 
паркови и плоштади, како и реконструкција и изградба на нови градинки и 
училишта, со што го стекнала приматот на најпосакувано место за живеење 
на граѓаните
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НОВ АСФАЛТ НА РАМПО ЛЕВКАТА

Во урбаната заедница „Владо Тасевски“, се комплетира целосно 
асфалтирањето на ул.  Рампо Левката. По тој повод градоначалникот на 
Општина Карпош Стевчо Јакимовски даде изјава за медиумите.

-          Во предвидениот рок, до 1 ноември, ќе ја асфалтираме ул. Рампо Левката. 
Со асфалтирањето на улиците: Алжирска, Анкарска, Каирска, како и на ул. 
Борка Талевски, која од објективни причини  подолго време се асфалтираше, 
заклучно со ул. Ристо Равановски, ќе имаме  целосно асфалтирани и 
реконстрирани улици. Понатаму, планираме да ги асфалтираме и улиците 
Њу Делхиска, Атинска , Бахар Мојс, кои заедно со новата ул. Дрезденска, ќе 
претставуваат урбана целина на комплетно реконструирани и асфалтирани 
улици, прецизираше првиот човек на Општината Стевчо Јакимовски.

Градоначалникот Јакимовски, исто така напомена дека атмосферската 
и фекалната канализација во овој дел од Општина Карпош е целосно 
реконструирана и нова, и нагласи дека доколку дозволат временските услови  
сите овие предвидени активности ќе завршат до 1 декември. Доколку пак, не ја 
постигнеме  предвидената динамика во асфалтирањето и реконструкцијата 
на улиците, градежните активности ќе продолжат напролет, од 1 март. 
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КАРПОШ НЕ ГИ ЗАБОРАВА ГРАЃАНИТЕ ОД ТРЕТОТО ДОБА

По  повод  Деновите на Општина Карпош, во пресрет на 40 годишнината од 
формирањето на локалната самоуправа, во организација на Одделението 
за детска, здравствена и социјална заштита,  општинска администрација од  
Општината, предводена од градоначалникот Стевчо Јакимовски, беше во 
посета пензионерскиот дом  ,,Мајка Тереза“. Штитениците на пензионерскиот 
дом, му подарија рачно изработен подарок на градоначалникот Јакимовски, 
изразувајќи голема благодарснот до него, што секоја година ги посетува и 
одвојува време за нив. Првиот човек на Општината, нагласи дека  локалната 
самоуправа, освен што има надлежности и обврска да реконструира и 
асфалтира улици, да реновира и гради основни училишта и градинки, да 
гради паркови и плоштади, има и обврска да се грижи за сите свои жители, 
кои  припаѓаат на различни категории.

-Општина Карпош е позната како општествено одговорна општина,  која 
се грижи за своите граѓани. Секој пат помагаме и издвојуваме средства за 
поддршка на талентирани спортисти, ученици, па и наши граѓани на кои им 
треба финансиска поддршка за промоција на своја книга, изложба итн. Овој 
пат, со подарување на пакети во кои има  кондиторски производи, изразуваме 
една наша мала и скромна почит кон нашите сограѓани од третото доба, 
истакна општинскиот татко Стевчо Јакимовски.

Најмладите карпошани, од градинката ,,Мајски Цвет’’,  со танци и песни ги 
забавуваа присутните гости на овој настан,  кои уживаа во приредбата на 
дечињата. 
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СТАРТ НА БАЛКАНСКИТЕ УЧИЛИШНИ ИГРИ ВО КАРПОШ
Денеска, градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, 
официјално ги прогласи за отворени првите балкански училишни спортски 
игри. Во рамките на оваа манифестација која се одржа во фискултурната сала 
на ООУ „Братство“, првиот човек на Општината истакна дека му претставува 
особена чест и задоволство што Општина Карпош е организатор на овие игри.

-Основците од збратимените Триадица, Софија од Република Бугарија, Тиват, 
Црна Гора, како и Стари Град, Сараево од Босна и Херцеговина заедно ќе се 
натпреваруваат во кошарка, одбојка, пинг понг и шах. Намерата ни е пред сé, 
да поттикнеме дружење од најмлада возраст, како и развивање на спортскиот 
дух кај учениците - истакна општинскиот татко Јакимовски.

Овие игри, како што напомена градоначалникот Стевчо Јакимовски е 
предвидено да прераснат во своевидна традиција меѓу збратимените 
општини, со надеж дека истите, од наредната година ќе бидат организирани 
на многу повисоко натпреварувачко ниво.

                                                                                                      



Октомври 2016 Билтен бр. 239

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9 31

ЖЕЉКО САМАРЏИЌ ГО „ЗАГРЕА” КАРПОШ
Вистинска роденденска атмосфера се случуваше вчеравечер на плоштадот 
Делфина во наслебата Влае. И покрај есенската ладна вечер, карпошани 
не се предомислија и излегоа од своите топли домови да се забавуваат со 
незаборавните хитови на балканската музичка ѕвезда Жељко Самарџиќ.

Двочасовниот концерт на српскиот поп пејач ја стопли атмосферата и 
предизвика вистинско расположение и огромни аплаузи кај многубројната 
публика. Неговата  дискографија од познатите хитови како што се : „Судбина“, 
„Око твоје неверно“, Било је лепо“, „Све је моје твоје“, „Покажи ми шта знаш“ 
и многу други, со кои ги почести присутните им измами насмевки на нивните 
лица .

Мегапопуларниот Жељко Самарџиќ го прослави и и го честиташе 40-тиот 
роденденот на Општината при што изрази задоволство што заедно ќе се 
забавува со својата публика. Многубројната публиката, од најмладите до 
најстарите жители на Карпош, меѓу кои и градоначалникот Стевчо Јакимовски, 
присуствуваа на забава на гостинот од Србија, и на атмосфера за паметење.
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КАРПОШ 3 ДОБИ 100 НОВИ САДНИЦИ
По повод Денот на Општина Карпош, 3 ноември, покрај големиот број активности, 
денеска Карпош се чистеше. Вработените во локалната самоуправа заедно 
со градоначалникот Стевчо Јакимовски, насадија 100 садници во околината 
на наслебата Карпош 3, а потоа реализираа и редовно есенско чистење.

 -По повод Денот на Општината, одлучивме да посадиме дрвца на територија 
на Карпош 3. Токму тука садиме 100 садници заедно со вработените на 
Општина Карпош коишто денеска ја чистат Општината, заедно  со членовите 
на Советот на Општина Карпош. Претходно насадивме 50 дрвца во населбата 
Тафталиџе 2, 300 дрвца во населбата Карпош 4, 1.000 дрва покрај булеварот 
„Митрополит Теодосиј Гологанов“. На ред сега е паркот кој се прави наспроти 
студентскиот дом „Гоце Делчев“, кадешто ќе бидат засадени  околу 200 дрва.

-Оваа година имаме засадено околу 1.500 дрвја, и ако на тоа го надоврземе 
и Денот на дрвото, кога планираме над 5.000 дрва да бидат насадени по 
булеварите, парковите, по домовите, училиштата и градинките, Карпош 
дополнително ќе зазелени. Оваа година ќе ја завршиме со некаде околу 7.000 
дрва насадени на територија на Општина Карпош. Целта е зачувување на 
човековата средина имајќи во предвид дека Општина Карпош е општина која 
што најголем дел сама го одржува зеленилото и хигиената. Денеска е ден кога 
целата администрација од Општина Карпош се посвети на чиста и здрава 
општина – истакна Јакимовски кој потсети дека локалната самоуправа и покрај 
тоа што секојдневно се чисти, секоја година врши целосно прочистување, 
наесен и напролет, од страна на целата администрација.
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УСПЕШНА ЗАВРШНИЦА 
НА БАЛКАНСКИТЕ УЧИЛИШНИ ИГРИ
  Оваа вечер, малото плоштатче во Т.Ц  „ Лептокарија“, беше претесно 
да ги собере сите љубители на  етноинструменталната изведба на песни 
на Андријана Јаневска и „ Митан Проект“. Во пријатна и релаксирана 
атмосфера, нашата музичка ѕвезда, феноменално ги испеа најубавите 
народни македонски песни.  Поткрепена од извонредните инструменталисти 
од „Митан Проект“,  Јаневска со одлична интерпретација ги отпеа „ Македонско 
девојче“,  ,, Елено ќерко“, „ Битола мој роден крај“ , „  Со маки сум се родила“ 
и многу други наши  фолклорно - изворни песни . Карпошани  и оваа ноќ од 
културното лето во својата Општина,  уживаа во уште една манифестација,  со 
која „ Карпошовото културно лето“ , покажа со право, зошто го носи епитетот 
на најголем  културен бренд  во Општина Карпош.

 


