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ПЛАСМАН НА ДРЖАВНИТЕ ОЛИМПИСКИ ИГРИ 
ЗА ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
Одбојкарките од ООУ „Јан Амос Коменски“ го освоија второто место, откако 
не успејаа да ги совладаат своите ривалки од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, во 
вчерашниот финален меч од градското регионално првенство во одбојка за 
девојчиња, кое се одигра во спортската сала на ООУ „11 Октомври“.

Основките од Карпош го изборија својот пат  до финалето, откако во 
полуфиналето, убедливо ја совладаа домашната екипа од Општина Центар  
ООУ „11 Октомври“  со 2:0 во сетови. Втората екипа од Општина Карпош, ООУ 
„Владо Тасевски“, го изгуби директниот дуел против тимот од  ООУ „Ѓорѓија 
Пулевски“ (Општина Аеродром), со резултат од 2:0 во сетови.

Во финалето, одбојкарките од „Јан Амос Коменски“ покажаа одлична игра 
и солидна борбеност, освојувајќи го првиот сет. Но, во одлучувачките два 
сета, „аеродромките“ ги консолидираа своите редови и со конретен напад и 
фокусирана одбрана, заслужено дојдоа до првото место. И покрај поразот 
во финалето, може да се каже дека основките од „Коменски“ постигнаа 
огромен спортски успех, можеби историски за нивното училиште, бидејќи ќе ја 
претставуваат Општина Карпош на државно ниво. Имено, според правилата 
на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, двете најдобропласирани 
екипи од Скопје ќе учествуваат на претстојните училишни олимписки игри кои 
ќе се одржат во мај 2017 година.
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ХУМАНИОТ ЛИК НА ОПШТИНА КАРПОШ
Во пресрет на Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби  3 декември, 
Одделението за детска, здравствена и социјална заштита при Општина Карпош 
денеска организираше хуманитарен настан. ООУ „Лазо Трповски“,  ширум ги 
отвори портите за лицата со посебни потреби кои се жители на општината 
со најголема социјална инклузија - Карпош. Заменик-раководителката 
на Одделението за детска, здравствена и социјална заштита Гордана 
Зафировска- Стојчевска истакна дека локална  самоуправа во континуитет се 
грижи за оваа категорија граѓани преку целата година, а не само на овој ден. 

-Ние сме хумана и отворена Општина, за сите наши граѓани. На секој начин, 
согласно  надлежностите кои ги има Општина Карпош постојано излегуваме 
во пресрет и им помагаме на лицата со посебни потреби кои се жители на 
Карпош - нагласи Стојчевска- Зафировска.

Претседателот на Советот на Општина Карпош, Сашо Лазаровски од името 
на градоначалникот на Општината Стевчо Јакимовски,   се обрати пред 
присутните истакнувајќи  дека  седма година по ред, локалната самоуправа 
обезбедува финансиски средства со која им помаѓа на своите сограѓани.

-Морам да напоменам дека наредната година, во буџетот на Општина Карпош 
се предвидени двојно повеќе средства од овогодинешните, и се надевам дека 
оваа помош во наредните години се повеќе ќе се зголемува. Општинската 
администрација, преку соодветните служби е секогаш отворена  за соработка,  
за нудење на помош и  заштита, која  ви е потребна, во текот на целата година 
– посочи претседателот на Советот на Општината Сашо Лазаровски.

Покрај меѓусебната дружба, лицата со посебни потреби кои живеат на 
територијата на Општина Карпош добија и еднократна парична помош во 
вредност од  3.000 денари.
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КАРПОШ НА „НУТРИКОН 2016“:ПРЕКУ НАУКАТА 
ДО ЗДРАВА ХРАНА
 Општина Карпош и оваа година традиционално, по трет пат, учествуваше на 
,,НУТРИКОН 2016-та“ - Конференција за Квалитет и безбедност на храна, здравје 
и нутриционизам. Конференцијата беше во организација на Консалтинг 
и тренинг центар КЛУЧ, а се одржа на 01 и 02 декември во ТТЦ „Плаза“ во 
Скопје, во соработка со Европската групација за хигиенско инженерство и 
дизајн (EHEDG) и Иницијативата за глобална хармонизација (GHI) чија членка 
е Општина Карпош. Општината беше претставена преку овластеното лице за 
контрола  и безбедност на храна  М-р Ирена Милевска и нејзиниот соработник 
Ивона Ѓурчиновска.

Најчести  теми кои беа опфатени беа: Состојки и додатоци во исхраната, 
структура и адитиви, производство и преработка на храна, прехранбено 
инженерство и неговата одржливост, микробиолошки, физички и хемиски 
опасности во прехранбената индустрија, анализа на ризик, невролошко-
дегенеративни и орални болести, нутритивност, меѓународни програми и 
проекти, како и образование и трансфер на знаења, соработка и искуства 
со Меѓународни организации.

На конференцијата присуствуваа 90 научни работници, професори на 
универзитети, лекари, нутриционисти и експерти  од  10 земји од светот. 
Освен Република Македонија, учестваа: Албанија, Турција, Србија, Украина, 
Романија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Германија, Унгарија, Латвија.  

Како минатата година, така и оваа, од ,,НУТРОКОН 2016-та“ произлезе „Книга 
на апстракти“  од 90 научни и стручни трудови во чиј организациски комитет 
учествуваше и претставничката од Општина Карпош. ,,НУТРИКОН“ како 
меѓународен собир на научници од областа на медицината, земјоделството, 
безбедноста на храната и нутриционизмот е акредитиран од  Лекарската 
комора на Македонија и од Стоматолошката комора на Македонија.
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ИНОВАТИВЕН ВОСПИТЕН СИСТЕМ 
ВО ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ
Во Кинотека  на Македонија, денеска, беше презентиран проектот 
„Осигурување на квалитет низ проектно партнерство на воспитно - образовни 
установи” кој се реализираше во текот на 2012 и 2013 година. Пред присутните 
гости,  во присуство на директорките на градинките „Пролет”, „Распеана 
Младост”, „Мајски Цвет” и „Орце Николов” кои се наоѓаат на територијата на 
Општина Карпош, професорите Јелкица и Атанас Николовски  го презентираа 
метапроектното истражување во овие градинки. 

Со овој иновативно - воспитен проект се постигна можноста за поврзување 
по институционална хоризонтала (меѓу детските градинки), со можност за 
отвореност и за институционална вертикала (со установи од основното и/
или средното образование). Како што истакнаа професорите, во градинката 
„Орце Николов”, проектот подразбира интерактивна комуникација,  додека во 
градинката ,, Пролет”,  се применува системот на проектно вмрежување.  

Инклузивната воспитно-образованата практика  се применува во  градинката 
„Мајски Цвет”, додека тематската расправа „Воспитувачот и наставникот во 
современи услови”, беше проект - тема за обработка во оваа детска установа. 
Овој мултидимензионален проект спроведен во градинките на територијата на 
локалната самоуправа овозможува подигнување на воспитно - образовните 
и згрижувачките капацитети на детските установи во Општина Карпош, со кој 
најмалите карпошани  се едуцираат и воспитуваат по најсовремени образовни 
методи.
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„БРАТСТВО“- ЛИДЕР ВО ИНТЕРКУЛТУРАТА
Основното училиште „Братство“, кое се наоѓа на територијата на Општина 
Карпош,  е избрано за најдобар модел на училиште во кое ќе се имплементира 
Концепцијата за интеркултурно образование. Комисијата за избор на модел-
училишта составена од пет претставници на невладината „Нансен Дијалог 
Центар“ - Скопје и Министерството за образование, одлучи ова училиште 
од Карпош да биде рангирано на првото место на објавената листа на 
избрани модел училишта. Покрај  ООУ,, Братство“,  основните училишта „Толи 
Зордумис“ од Куманово и „Гоце Делчев“ од Гостивар се најдоа на листата  
на најприоритетни училишта на Минитерството за образование на Република 
Македонија.
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НАГРАДЕНИ МЛАДИТЕ ЕСЕИСТИ ОД КАРПОШ
ООУ „Лазо Трповски“ од Општина Карпош се закити со уште едно престижно 
светско признание во областа на литературата.

На заедничката средба која се одржа денеска во ООУ „Лазо Трповски“, 
почесниот конзул на Јапонија, Казу Лешниковска официјално му ја врачи 
наградата на ова училиште, освоена на Меѓународниот литературен натпревар 
за млади 2016 во Токио (Јапонија).  Со личните прозни творби напишани во 
форма на есеи, основките Александра Исајловска и Матеа Шутарова ја 
освоија оваа престижна награда во конкуренција на 12.937 ученици од 153 
земји ширум светот.

Младите поетеси ги пишуваа своите литературни дела на тема „Да создаваме 
подобра иднина преку образованието“, во координација со тројцата 
наставници –ментори, Стефан Симовски, Соња Јовановска и Лилјана 
Симоновска. Личната творба напишана во форма на есеј не смееше да 
содржи повеќе од 700 зборови и беше напишана на еден од странските јазици 
што се изучуваат во училиштето (германски или англиски јазик).

Меѓународниот литературен натпревар кој традиционално се одржува во 
јапонската престолнина, е во организација на УНЕСКО и фондацијата за 
мир ГОИ од Токио. Реномираниот натпревар оваа година се организираше 
во рамки на одбележувањето на „71 години од основањето на УНЕСКО“ – 
проект во кој активно се вклучени сите земји-членки на УНЕСКО, како и земјите-
набљудувачи. 
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ООУ БРАТСТВО „ЧИТА ЗА ДА СТАНЕ ЛИДЕР“

Во  ООУ ,, Братство“, денеска се одржа мрежниот  настан,, Со читање до 
лидерство“ на кој учествуваат повеќе од 70 претставници од неколку основни 
училишта во  Република Македонија и тоа: ООУ,, Никола Карев“ од Пробиштип, 
ООУ ,, Хасан Тахсини“, од с. Седларево, Општина Желино и  ООУ,, Дервиш 
Цара“, од с. Долно Палчиште, Општина Боговиње.

Овој настан е организиран во рамките на проектот на УСАИД, со цел, 
оделенските наставници, стручните служби и раководството на овие училишта 
да разменат идеи за подобрување на почетната писменост кај учениците. 
Преку вмрежување и размена на искуства меѓу просветните работници и 
училишните раководства, наставниците добиваат одлична можност за постојан 
професионален развој.

На овој начин стручната служба и раководството на училиштата редовно се 
состануваат и разменуваат искуства преку развојни активности, разгледуваат 
предизвици и разменуваат позитивни практики со кои може да се подобри 
јазичната писменост кај учениците. Со овој проект, исто така, и учениците се 
состануваат, при што разменуваат идеи преку постери и ги презентираат 
предизвиците и решенијата на своите училишта. 
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РАКОМЕТНО СРЕБРО ЗА „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ”

Ракометната екипа во женска конкуренција од ООУ „Димо Хаџи Димов”  на 
натпреварите одиграни на ниво на Град Скопје го освои високото второ место. 
Вкупно шест училишта учествуваа во ова натпреварување, а успехот кој го 
постигна училиштето од Општина Карпош, го носи на државно натпреварување, 
кое ќе се одржи на пролет  идната 2017 година. Успехот на ракоментарките 
од  „Димо Хаџи Димов”  го предводеа наставничките по физичко воспитување 
Блага Јанева и Светлана Трајковска. 
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ДОБРИ ОБРАЗОВНИ ПРАКТИКИ

Вчера попладне во ООУ „Владо Тасевски“ се реализираше вториот работен 
дел од едукативниот проект „Добри практики – синоним за успешност“. Во 
присуство на родители и одделенски професори - учесници во проектот кој 
е дел од активностите на Општина Карпош во областа на образованието, се 
говореше на повеќе теми.  Сите општински основни училишта преку избрани 
презентери од сопствените училишни тимови ги релизираа своите презентации 
кои се однесуваат на примената на современите методи во училишната 
настава, подразбирајќи учење преку игра, развој на креативноста и проектни 
задачи.

Активните учесници во проектот демонстрираа позитивни практики за 
застапеноста на надгледни средства и соодветна литература за реализација 
на наставниот процес, организирање на разни вон – наставни активности, 
(спортски, културни и хуманитарни манифестации, приредби, квизови и сл.). 
Покрај предлозите за подобрување на хигиената во образовните институции, 
се говореше и за почитување на индивидуалните потреби на разните групи 
на ученици во наставата, каков што е пристапот со надарените ученици и 
учениците со тешкотии во учењето.
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ЧЕСТИТКА

Општина Карпош на сите граѓани од католичка вероисповед им го честита 
големиот Христијански празник Раѓањето Христово - Божиќ! Ви посакуваме 
убави празнични денови, многу здравје, радост, успех и благосостојба во 
наредната 2017 година!
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ЈУБИЛЕЈНА ХУМАНА ТРАДИЦИЈА

Викендов се реализираше дводневната традиционална хуманитарна акција 
„Да бидеме хумани за нашите соседи“ која Општина Карпош ја спроведува 
по дваесетти-јубилеен пат.
Пред поголемите маркети, општинарите поставија 12 штандови на кои ги 
собираа донациите од солидарните сограѓани. Карпошани, уште еднаш 
го покажаа својот несебичен карактер. При своето редовно пазарење, тие 
одлучија да донираат најразлични производи по сопствен избор, наменети 
за своите сожители кои се наоѓаат во потешка материјална состојба. Во 
наредните денови, од насобраните производи, одделението за детска, 
социјална и здравствена заштита при Општина Карпош ќе формира т.н 
„хуманитарни пакети“ и истите ќе им бидат врачени на социјално загрозените 
семејства.
Кон оваа хумана акција се приклучи и градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски, кој донираше прехранбени производи за таа цел. Во оваа 
пригода тој истакна дека се работи за солидарна акција, која се организира 
по повод Новогодишните и Божиќните празници.
- Велат дека вистински пријатели се оние коишто ќе се сетат на своите 
пријатели кога им е убаво. Доаѓаат убави празници, какви што се Новогодишните 
и Божиќните. Ред е да се сетиме и ние на карпошани кои имаат помалку 
средства за егзистенција. Затоа, апелирам до сите наши хумани граѓани кои 
пазаруваат во поголемите маркети, да издвојат барем еден продукт од својата 
корпа, за своите сограѓани на кои навистина им е потребна ваква помош– 
посочи општинскиот татко.
Јакимовски потсети, дека локалната самоуправа ја спроведува оваа 
традиционална хуманитарна акција три пати во годината, за Денот на 
Општината, по повод Божиќните и Велигденските празници.
- Во Карпош имаме некаде околу 120 семејства кои се изложени на социјален 
ризик, така што заедно со граѓаните успеваме да им пружиме основна 
помош на луѓето од оваа социјална категорија. Кон оваа благородна акција 
се приклучија и трговското претпријатие „Тинекс“, административците од 
Општина Карпош, како и основните училишта и градинките кои се наоѓаат на 
територијата на локалната самоуправа – додаде првиот човек на Општината, 
Стевчо Јакимовски.
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ДЕДО МРАЗ ГИ ИЗРАДУВА ДЕЧИЊАТА ОД ЗЛОКУЌАНИ
Веројатно најпосакуваниот лик за време на новогодишните празници, 
Дедо Мраз, викендов ги посети најмалите жители на карпошовата населба 
Злокуќани. Со својот ведар карактер и препознатливиот црвен костум, Дедо 
Мраз од Општина Карпош го пречекаа широките насмевки на веселите 
дечиња од ромска припадност. Малите ромчиња скромно му ги шепнаа 
своите желби, а за возврат, добродушниот „старец“ со блага насмевка, им 
подели новогодишни пакетчиња.

На детската веселба присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски кој другаруваше со расположените дечиња, потсетувајќи 
ги дека треба да бидат умни, вредно да учат и секако, да ги слушаат своите 
родители. Со овој гест, Општина Карпош пријатно ги изненади малите ромчиња 
од Злокуќани, практично демонстрирајќи дека без разлика на социјалниот 
статус или етничка припадност, секое дете подеднакво има право да сонува и 
да ја почувствува магијата на новогодишните празници.
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НАГРАДЕНИ ЧУВАРИТЕ НА ЖИВОТНАТА ОКОЛИНА

Едномесечната акцијата на „Елколект“ за ослободување од опасниот 
електронски и електричен отпад заврши успешно. Вчерашното извлекување во 
наградната игра, на најсреќните тројца добитници во Кинотеката на Македонија, 
им донесе вредни награди и тоа правосмукалка, телевизор и лаптоп. Визијата 
на наградната игра „Да рециклираме и да се наградуваме“ која беше во 
организација на „Елколект“ и Општина Карпош беше да ги поттикне карпошани 
масовно да учествуваат во собирање опасен електричен и електорнски отпад 
со што би ја зачувале животната околина. Манифестацијата дополнително ја 
збогати веселиот сценски настап на основците од Општина Карпош.

„Елколект“ ја организираше оваа акција во соработка со пет општини на 
територија на Република Македонија, со цел, подигнување на јавната свест 
за потребата од собирање на опасниот отпад. Препознатливите црвени еко- 
магацини на „Елколект“ во Општина Карпош беа поставени на две локации, кај 
ООУ „Петар Поп Арсов“ и ООУ „Војдан Чернодрински“. Граѓаните кои оставија  
електричен и електронски отпад до еко-магацините во својата општина, добија 
купон за учество во наградната игра.

Ефикасноста на оваа акција беше од огромно значење,  имајќи предвид дека 
електричниот и електронскиот отпад во себе има опасни материјали штетни по 
здравјето на човекот и непосредното животно опкружување, како и од причина 
што е забрането и казниво да се фрла овој тип на отпад во контејнери, на исто 
место  со комуналниот отпад.
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РАЗВОЕН БУЏЕТ ЗА ИДНАТА 2017 ГОДИНА

На шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош, советниците 
расправаа по седум предлог точки. Претставниците на Советот ја одобрија 
одлуката за донесување на Детален урбанистички план за село Бардовци, 
измена и дополна на Блок 12. Советниците ја одобрија одлуката за изменување 
и дополнување за извршување на Буџетот на Општинаа за 2017 година. 
Советниците Горан Михајлов и Марјан Огњановски беа одобрени за членови 
во Собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КК ,, Карпош- 
Соколи“. Советниците на оваа седница исто така го утврдија начинот на 
функионирање на училишните спортски клубови формирани во основните 
училишта кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа, и се 
прифати предлогот –заклучокот за формирање на училишни спортски клубови. 
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НОВОГОДИШНА ЕУФОРИЈА 
ВО ГРАДИНКАТА „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
Предновогодишното расположение започна и во градинката Орце Николов 
во Карпош 3. Дечињата од четири до шест годишна возраст се дружеа со 
своите баби и дедовци. Во духот на македонската народна традиција, децата 
заиграа народни ора,им кажаа на своите баби и дедовци неколку брзозборки, 
како и некои стари традиционални игри. Малите дечиња слушаа од своите 
баби кои им раскажуваа за стари предмети кои ги користеле во тоа време. 
Попладневните часови беа резервирани за родителите кои заедно со своите 
деца  ги покажаа своите креативни способности, како дел од традиционалниот 
новогодишен базар во градинката.
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ДОДЕЛЕНИ ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ 
НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ
 Денеска, одделението за  детска, социјална и здравствена заштита ги подели 
хуманитарните пакети составени од производи кои карпошани ги донираа 
во рамки на традиционалата хуманитарна акција„ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ ЗА 
НАШИТЕ СОСЕДИ“. Вработените од Општина Карпош ги доставија овие пакети 
до домовите на социјално загрозените семејства.
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НОВИ РЕКВИЗИТИ ЗА КРЕАТИВЦИТЕ ОД КАРПОШ

   Претседателот на Креативниот центар  Карпош, Зоран  Поповски, денеска 
во ООУ „Вера Циривири Трена“ ги презентираше инструментите и  наставните 
предмети  со  кои учениците од основните училишта кои се наоѓаат на 
територијата на Општина Карпош ќе можат своето теоретско знаење да го 
применат во практика. Како што истакна професорот Поповски  на оваа 
манифестација се презентираа сите материјали, сетови  и надгледни 
средства со кои учениците веќе од второто полугодие ќе можат да ги користат.

-Задоволен сум, што конечно „КЦ-Карпош“, почнува да функционира. Веќе се 
најавени  неколку работилници во Центарот за храна, за дизајн  и  екологија. 
Планираме целата оваа опрема летоска да ја однесеме во некое од детските 
одморалишта каде што ќе ја организираме првата научна школа на детскиот 
подмладок на Креативниот центар Карпош, а наесен  ќе организираме  саем  
на ,,КЦ-Карпош“, на кој ќе поканиме ученици од други училишта, кои се надвор 
од територијата на локалната самоуправа.

Професорот  Зоран Поповски, истакна дека овие воннаставни активности 
ќе дадат практична  димензија на наставата, односно стекнатото теортетско 
знаење на предвидениот материјал кој учениците го совладуваат во своите 
училишни програми, ќе можат  преку материјалите и  инструментите  практично 
да го применат и на тој начин многу подобро да се запознаат со процесите 
кои се одвиваат. Поповски исто така напомена дека од второто полугодие, на 
часовите по хемија ќе се воведат задолжителни  хемиски  експерименти  и 
опити. 
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ХУМАНИТАРЕН НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 
ВО ООУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“
По повод новогодишните празници,учениците и вработените од ООУ „Димо 
Хаџи Димов“ организираа хуманитарен новогодишен концерт.

Средствата кои беа собрани од концертот ќе бидат наменети за ПХВ проект 
на хумани вредности на црвен крст со кој ќе се донира помош од трајна 
вредност на таргетирано семејство.

На концертот учествуваа ученици од Државниот музичко-балетски училишен 
центар „Илија Николовски – Луј“ од насоката за традиционална музика и игра.

При реализација на концертот се приклучија и родителите на учениците.


