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ВО КАРПОШ ЌЕ СЕ ИЗГРАДАТ ВЕТЕНИТЕ ЦРКВИ-
СДСМ ПОДМЕТНУВА КУКАВИЧКИ ЈАЈЦА 

 Општина Карпош e  одговорна  локална самоуправа за се,па  и кога 
станува збор за изградба на верски објекти. Само Социјалдемократскиот 
сојуз на Македонија, и нејзиниот градоначалник Андреј Петров, можеа да 
најават изградба на црква на туѓо земјиште во населбата Влае- изјави во својот 
демант до конференцијата за печат на СДСМ, градоначалникот на Општина 
Карпош Стевчо Јакимовски.
 Понатаму, првиот човек на локалната самоуправа го објасни процесот 
на изградба на верски објекти, односно нагласи дека прво се впишува верскиот 
објект во деталниот урбанистички план, за потоа ктиторот  ( инвеститорот) да 
започне со изградба. После поставувањето на камен темелникот на црквата 
„Христос Спасителот“ се појавија извесни проблеми во имотно- правните 
односи помеѓу Рафет Муминовиќ и Македонската православна црква (МПЦ), 
но сега истите се расчистени, и објектот ќе продолжи да се гради.
 -Ктитор ( главен финансиер) на оваа црква е господинот Зоран Антиќ, 
заедно со неговото семејство. Се разбира дека има и други финансиери, исто 
така и локалната самоуправа ќе учествува со финансиска помош, но како 
што нагласив , главен ктитор е Зоран Антиќ, категоричен беше Јакимовски.
 Општинскиот татко Стевчо Јакимовски, напомена дека предвидените 
цркви кои треба да се градат во населбите Влае и Козле, ќе се изградат, 
односно земјиштето на  предвидените локации, не é предмет на имотно-
правни спорови, и само неверници како нив, можат да наоѓаат коруптивни 
зделки во изградба на верски храм.
 -Се она што локалната самоуправа го ветила пред своите граѓани 
Карпошани, тоа и ќе го реализира , дециден беше Јакимовски. 
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КАРПОШ ГИ НАГРАДИ ОСНОВЦИТЕ - 
ПРВЕНЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска 
во својот кабинет ги прими најдобрите десет полуматуранти – првенци 
на училишната генерацијата 2016/2017. Во оваа пригода, првиот човек на 
Општината лично им ги врачи еднократните парични награди од 10.000 денари, 
што за нив, традиционално ги обезбеди локалната самоуправа.
  Посебна комисија направи селекција и од сите десет основни училишта 
во Општина Карпош избра по еден првенец на генерација, кој во текот на 
учебната 2016/2017 година постигнал најдобар успех, освоил престижни 
награди и се стекнал со дипломи на локално или државно ниво. Освен 
паричните награди, Општина Карпош минатата недела ги одведе првенците 
на генерација, заедно со останатите 70 најуспешни основци-спортисти, 
на шестдневно наградно патување во кампот „Скураз“ на полуостровот 
Халикидики, (Грција).
  На денешната средба, „првенците“ разговараа со општинскиот татко 
Стевчо Јакимовски, за постигнатите резултати и за функционалноста на 
образовниот процес низ кој поминуваат учениците.
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ОПШТИНА КАРПОШ „ГОСТИН“ 
НА ФЕСТИВАЛОТ ВО ЛАПТА, СЕВЕРЕН КИПАР
 Со свечено дефиле низ градските улици, вчера вечер официјално беше 
отворен туристичкиот фестивал „ Лапта“ во истоимениот  кипарски град.  
Осмиот по ред туристички фестивал на оваа островска медитеранска држава 
го прогласи за отворен градоначалникот на Лапта Фуат Намсој, во присуство 
на градоначалници од другите градови, пратеничка од Лапта во кипарското 
собрание, како и претставничките  од Општина Карпош Виолета Михајловска 
и Анета Марковска- Илиевска. Фолклорната група „ Мирче Ацев“ со културен 
перформанс се претстави на оваа туристичка манифестација, а освен 
нашето културно- уметничко друштво, фолклорни групи од Полска, Турција 
и Кипар исто така имаа свое културно претставување на овој реномиран 
туристички фестивал. Фестивалот ќе трае до 24 јуни, додека оваа вечер познати 
поп звезди од Северен Кипар со музички настап ќе ги забавуваат присутните 
гости.
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ПОТТИК НА ИНВЕНТИВНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 „Каде застанавме, до каде напреднавме и како понатаму“, беше 
централната тема на отчетниот состанок, односно на Годишното собрание на 
Здружението на граѓани Креативен центар Карпош, невладина организација  
единствена од ваков вид во државата. На него, освен основачите и активно 
ангажираните лица во рамки на КЦК, присуствуваа и директорите на сите 
десет основни училишта на територијата на локалната самоуправа, каде 
се реализира овој едукативен проект, како и градоначалникот на Општина 
Карпош Стевчо Јакимовски.
 Изминаа точно две години од првичното презентирање на оригиналниот 
проект Креативен центар  Карпош, и година и половина од неговото 
профункционирање. Негова основна цел, по теркот на познатата „Петница“, 
е  да ги анимира сите истражувачки настроени ученици од 10-те основни 
училишта од Карпош и да им обезбеди услови за развивање на креативна 
пракса, нешто што не е, или е сосема малку застапено во редовниот наставен 
процес.
 Оттогаш до денес, благодарение на КЦК основани се 10 креативни 
центри во разни училишта во Општина Карпош, од кои шест веќе активно 
работат, а четири се во фаза на заживување со готови проекти и програми.
 Станува збор за Центар за дизајн и роботика во ООУ „Братство“,  Центар 
за аудиовизуелни уметности во ОУ „Владо Тасевски“, Центар за екологија 
во ООУ „Јан Амос Коменски“,    Центар за храна во ООУ „Вера Циривири – 
Трена“, Центар за културно наследство,     Центар за енергетика и климатски 
промени во ООУ „Димо Хаџи – Димов“, Центар за ботаника и микологија во 
ООУ „Петар Поп-Арсов“, Центар за зоологија во ООУ „Лазо Трповски“ ,    Центар 
за космологија и Центар за ракотворби во рамки на ООУ    „Аврам Писевски“. 
Во рамките на нив, во изминатата учебна година 2016/2017, веќе се одржаа 
дузина работилници на кои над 200 ученици со специфични интереси и дарби 
вршеа експерименти, ја имплементираа науката преку практични вежби и 
стекнуваа нови знааења и искуства.
 Според зборовите на проф. д-р Зоран Поповски, советник во општина 
Карпош и идејниот творец на Креативниот центар Карпош, во текот на 
идната учебна година, посебно треба да се насочиме кон реализација 
на започнатите и создавање на поповолни услови за работа на центрите, 
преку обезбедување нова, дополнителна опрема, организирање на камп за 
посетителите на работилниците, организација на истражувачки караван низ 
Македонија, учества во меѓународни асоцијации кои се занимаваат со млади 
заинтересирани за наука, но и афирмација на нивните творби и трудови со 
цел овој креативен начин на едукација да добие што поширока поддршка 
како кај учениците, така и кај родителите.

 




