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СТАРТУВАШЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА 
ЗА МЛАДИТЕ КАРПОШАНИ
 Рано утринава, звуците на училишното ѕвонче весело одекнаа во 
школските дворови низ Карпош и ги повикаа основците да дојдат на првиот 
училишен час, годинава. Кон школските клупи се упатија и љубопитните 
првачиња, кои за првпат ќе се запознаат со тајните на знаењето.  По тој повод, 
денеска учениците од ООУ „Петар Поп Арсов”, со свечена приредба, многу 
музика и театарски перформанс, ги пречекаа најмалите соученици.
 На оваа манифестација присуствуваше и градоначалникот на Општина 
Карпош, Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода на основците им посака 
среќен почеток на новата учебна година.
 -Ви посакувам да се стекнете со многу нови знаења и токму од нашите 
училишта да излезат новите академици, нобеловци и угледни граѓани на 
Република Македонија. Мене ми е особено драго, што локалната самоуправа 
токму за ова училиште обезбеди посебни дидактички средства и најсовремена 
компјутерска технологија, што значи дека, ова е првото училиште на наша 
територија која спроведува настава по најсовремените образовни методи - 
истакна градоначалникот Јакимовски.
 Првиот човек на Општината, посочи дека целта на локалната самоуправа 
е во нејзините училиштата да учат само основците кои се жители на Општина 
Карпош и апелираше до родителите  да имаат поголема доверба во 
наставниот кадар, кој е подготвен да ги „вооружи” учениците со темелно 
знаење од областа на образованието и спортот.
 -Општина Карпош продолжува со поддршката на учениците. Тоа значи 
дека основците од прво до петто одделение ќе добиваат бесплатни ужинки, а 
сите ученици ќе посетуваат бесплатни еднодневни екскурзии. Тоа е нашата 
поддршка од страна на локалната самоуправа кон семејниот буџет на 
родителите, со што се обидуваме да го изедначиме стандардот кај сите 
ученици. Покрај наградите и стипендиите кои ги добиваат основците, ова е 
уште еден дополнителен стимул, тие вредно и истрајно да учат и да се изградат 
во комплетни личности - додаде Јакимовски.
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 Локалната самоуправа им приреди пријатно изненадување на 
првачињата, доделувајќи им информативно-едукативни боенки, кои за нив 
ги изработи одделението за образование од Општина Карпош. Основците 
на, како што велат тие - пријателот на сите дечиња, градоначалникот Стевчо 
Јакимовски, му доделија благодарница за вложениот труд и несебичната 
помош за унапредување на наставно-образовниот процес.
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ПОТПОРЕН ЅИД ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ 
НА ЖИТЕЛИТЕ ОД КОЗЛЕ
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска 
направи увид во градежните работи за поставување на потпорен ѕид и 
пробивање на крак од улицата Ловќенска во населбата Козле. Потпорниот 
ѕид во должина од 45 метри кој се наоѓа во завршна фаза на изработка, 
треба да го реши 65 годишниот проблем со надојдените атмосферски води 
и свлечишта, со кој се соочуваат жителите од овој реон. Новопроектираната 
улица во должина од 70 метри, треба да им овозможи директен пристап на 
граѓаните до своите домови, нешто што досега не им беше овозможено.
 -Со предходните урбанистички планови практично на неколку куќи им 
е оневозможен пристапот и луѓето не можат со возило да влезат во своите 
сопствени парцели. Затоа ние мораме да ја оствариме нашата законска 
обврска, односно до секоја куќа да овозможиме влез за возило до сопствена 
парцела.  Од безбедносна причина пак, ги градиме овие потпорни ѕидови кои 
одат длабоко, дури до шест метри во земја. Целокупната инвестиција заедно 
со поставување на потпорниот ѕид и асфалтирањето на улицата ја чини 
општината над 4 милиони денари. Се работи за многу тежок терен со голема 
стрмнина и голема опасност врз куќите кои се наоѓаат во овој дел од општината 
- истакна градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски.
 Првиот човек на локалната самоуправа, Јакимовски,  посочи дека за 
реализација на овој проект, првенствено  Општина Карпош морала да донесе 
нов корегиран детален урбанистички план, според кој ќе може да вцрта нов 
пристапен влез во корист на жителите од оваа локација.
 -Решаваме проблем само на неколку куќи, но за нас, без разлика дали 
е една или повеќе, важно е дека не смееме да оставаме луѓе со проблеми 
за да не можат да си влезат во сопствената парцела и тоа да биде предмет 
на постојана распаравија со соседите. Сметам, дека на овој начин ги 
корегиравме недостатоците од стариот урбанистички план и пред сé, го 
решивме горливиот проблем со кој нашите сограѓани се соочуваат дури од 
далечната 1965 година – додаде Јакимовски.
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ЛОКАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ВО КАРПОШ

 На денешната 73. седница на Советот на Општина Карпош, советниците 
од сите политички партии едногласно ја прифатија Предлог-Одлуката за 
распишување на референдум на локално ниво, преку кој карпошани ќе се  
изјаснат во врска со населувањето и локалната интеграција на мигранти, 
на територија на Општина Карпош. Референдумот на локално ниво ќе го 
спроведе Општинската изборна комисија Карпош и општинските избирачки 
одбори.
 Мнозинството советници одлучија дека не постојат услови за 
спроведување на Одлуката на Министерството за труд и социјална политика, 
која предвидува воведување на двосменско работење во градинките. Оттука, 
градинките во Карпош ќе продолжат да работат како и досега, до 18.00 часот. 
По оваа точка се произнесе градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски, кој посочи дека се работи за добра идеја, но сепак, Одлука за 
двосменско работење  треба да претрпи суштински измени. Според него, 
за да профункционира Одлуката во целина, треба да им се овозможи на 
градинките да вработат дополнителен стручен и технички кадар, а општините 
ќе треба да обезбедат поголеми финансиски средства за да ги покријат 
дополнителните трошоци за струја, вода, греење и сл.
 Советниците го прифатија и Предлог-Решението со кое се утврдува 
престанок на мандатот на советникот Иван Спировски, откако на 4 август 
годинава беше именуван за медицински директор во ЈЗУ Универзитетска 
клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски” - Скопје. 
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СПАСУВАЧИТЕ ОД КАРПОШ НА ОБУКА 
ВО ЦРВЕНИОТ КРСТ-СТРУГА
 Викендов, сабота (09.09.2017), припадниците на единицата за заштита и 
спасување од Општина Карпош, заминаа на петдневна обука во Солферинo 
центарот за обука и едукација при Црвениот Крст во Струга. Во рамките на 
обуката, спасувачкиот тим од Општина Карпош ќе се стекне со нови теоретски 
и практични знаења за спасување на отворени и затворени води, справување 
и евакуација на населението при евентуални природни непогоди како на 
пример, земјотреси, урнатини, пожари и поплави.
 Професионалната обука ќе ја спроведат неколку државни инструктори 
од Црвениот Крст – Скопје и еден меѓународен инструктор, а меѓу останатото, 
стручниот тим од Карпош ќе се обучи за делење на хуманитарна помош 
и пружање на неодложна прва медицинска помош. Општина Карпош е 
единствена локална самоуправа во Република Македонија, која располага 
со сопствена единицата за заштита и спасување.
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ЗАПОЧНА УЧИЛИШНИОТ ТУРНИР „ФУДБАЛ НА ПЕСОК”
 Со денешните елиминациони натпревари  помеѓу основците од Општина 
Карпош, започна четвртиот по ред турнир „Фудбал на песок” на терените 
на кејот на реката Вардар, поточно на спортските терени на Градската 
плажа. Натпреварите од оваа спортска манифестација, која ја организира 
Одделението за спорт и култура при Општина Карпош, се играат помеѓу 
училишните екипи од десетте основни училишта од Карпош .
 Во рамки на четвртфиналните натпревари кои се одиграа денеска,  беа 
постигнати следниве  резултати:
 Фудбалерите од ООУ„Јан Амос Коменски” славеа против своите ривали 
од ООУ„Христијан Тодоровски Карпош”со резултат 2:1, додека пак, учениците 
од ООУ„Лазо Трповски” беа убедливи против своите соперници од ООУ„Војдан 
Чернодрински” со резултат 3:1. Без примен гол во својата мрежа славеа и 
фудбалерите од ООУ„Петар Поп Арсов”, совладувајќи ги соперниците од 
ООУ„Аврам Писевски” со 2:0. Неизвесно беше на дуелот помеѓу основците 
од  ООУ„Димо Хаџи Димов” и ООУ„Владо Тасевски”, кој младите влаевчани го 
добија во своја полза со резултат од 6:5 на пенали. Во среда ќе се одиграат 
полуфиналните натпревари.


