
ОПШТИНА 
КАРПОШ
НЕДЕЛЕН

Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ 
СО ЈАВНОСТА



28 декември 2015  - 3 јануари  2016 Билтен бр. 210

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk 2

На почетокот на декември, авторката Цвета Јовчева Тодоровска ја 
промовираше деветтата стихозбирка насловена ,,Le miroir du bonheur’’ 
(Огледало на среќата). Бројните љубители на пишаната реч во Кинотеката на 
Македонија имаа можност да уживаат во прекрасните стихови на француски 
и македонски јазик, збогатени со звуците од хорот ,,Серенада’’, составен од 
пензионерите од З.П ,,Карпош’’.

Поетесата Тодоровска, инаку пензионирана професорка по француски и 
латински јазик, долги години ги преточува своите емоции во прекрасни 
стихови.  Во своето најново книжевно остварување, таа говори за дождот, 
ветрот и планините. Како неизбежна тема во сите поеми се провлекуваат 
цвеќињата и низ богатство од стилски фигури се опишува топлината на 
семејството.

-          Работата е моја животна филозофија. За да творам, да ги создавам моите 
поезии бев инспирирана од патувањата во Франција, од моите специјализации 
за усовршување на францускиот јазик во Безансон, Гренобл, Париз. Поезијата 
е треперење на скриените чувства. Моите поеми се одблесок, одраз на мојата 
душа и најважно е да се почувствува таа поезија која навлегува во душата – 
вели Цвета Тодоровска.

Покрај тоа што пишува поезија, таа придонесува за афирмација на 
македонскиот и францускиот јазик. Како признание за својата работа со која 
ги јакне културните врски меѓу Македонија и Франција, Тодоровска во 1998 
година го добива највисокото признание од Француската влада - Витез на 
Академските палми. Таа е актуелен потпретседател на Клубот УНЕСКО – 
,,живите јазици прозорец кон светот’’.

ПОЕЗИЈАТА КАКО УНИВЕРЗАЛЕН ЈАЗИК НА 
КУЛТУРАТА
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СПОРТИСТИТЕ ОД ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ 
НА СРЕДБА КАЈ ЈАКИМОВСКИ

Основците од ООУ „Петар Поп Арсов“, се сретнаа со градоначалникот на 
општина Карпош, Стевчо Јакимовски.    Дружејќи се со првиот човек на 
локалната самоуправа, учениците ги споделија своите спортски искуства 
и се  пофалија со признанието за најуспешен училишен спортски клуб 
во Македонија кое им беше доделено на неодмнешната манифестација 
„Спортисти на годината“.

ПРАЗНИЧНА АТМОСФЕРА ВО ООУ 
,,ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ’’
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  Во пресрет на Новогодишните и Божиќни празници, учениците од ООУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“, организираа пригодна предновогодишна 
манифестација. Дружбата беше збогатена со музички изведби и танци, во 
кои учествуваа овогодишните победници на манифестацијата „Карпош 
има талент“. Неизбежни беа и новогодишните скечови кои ги изнасмејаа 
присутните до солзи.

Во свечена атмосфера беше претставена ученичката  од 8б одделение, Мила 
Саздова, која со своите успеси заслужено се здоби со титулата Светски првак 
во карате.

-         ,,Поминаа многу, а останаа само  уште неколку денови и часови до Новата 
2016  година во која имаме визии, но и право да очекуваме се најдобро. Само 
соништата се важни, бидејќи ако сонувате за иднината, значи дека верувате 
во себе“ - беа зборовите на основците од „Христијан Тодоровски Карпош“.

ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОВЕТИТЕ- РАБОТНО ВО 
КАРПОШ
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Општина Карпош и претседателот на Советот на оваа локална власт, Сашо 
Лазаровски  во втор наврат годинава, беа домаќини на шесттата работна средба 
на Комитетот на Советите во општините од Скопскиот регион.

На работната средба со која  претседаваше Трајче Донев, Претседател на 
Комитетот на Советите во ЗЕЛС и претседател на Советот на Општина Кисела 
Вода, пред шест присутни претседатели на советите од општините Кисела Вода, 
Петровец, Бутел, Сарај, Чучер-Сандево и Карпош беше презентиран Извештајот 
од шестото Генерално собрание на ЗЕЛС и сите досегашни ангажмани на ова 
тело во изминатиот период.

                Според  претседателот  Трајче Донев, она што треба да се истакне е 
што со засилениот ангажман и ентузијазам на претседателите на советите од 
Скопскиот , но и од сите други плански региони во Македонија, успеа Комитетот 
на Советите  да стане рамноправно тело во рамките на Заедницата на локални 
самоуправи, исклучително важно и влијателно тело во државата и пошироко.

Имено, од мај до декември годинава, Комитетот на советите, со поддршка на 
градоначалниците, преку измени на Статутот на ЗЕЛС стана рамноправно 
тело во оваа асоцијација. Комитетот на Советите во ЗЕЛС, преку своите 
претставници ќе партиципира на сите нивоа на одлучување во ЗЕЛС. Поточно, 
девет претседатели ќе учествуваат во работата на генералното собрание,  три во 
Управниот одбор и еден во Надзорниот одбор на ЗЕЛС. Ваквата вклученост на 
претседателите на советите на општините во телата на ЗЕЛС е од извонредно 
значење во севкупниот институционален синџир на локалната самоуправа, 
истакна Донев.

                Според претседателот на Советот на Општина Карпош, Сашо 
Лазаровски, преку ваквата партиципативност на првите луѓе на советите на 
општините, се олеснува пристапот до меѓународната поддршка и институциите 
кои во континуитет нудат и прифаќаат проекти иницирани од локалната власт 
и советите, но нудат и обуки за подигнување на нивото на знаења, вештини, 
политичка едукација и воопшто институционално кондиционирање на 
советите  во локалните власти. Она што е најважно, нагласи Лазаровски, е што 
ваквото вклучување во работата на ЗЕЛС е од најголемо значење за граѓаните 
на Република Македонија. но и за самиот ЗЕЛС кој  станува најсилната алка 
во развивањето на соработката на сите нивоа на локалната самоуправа со 
централната власт.
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По повод новогодишните и божиќните празници, учениците од ООУ „Димо Хаџи 
Димов“ се сетија на своите другарчиња од социјално загрозените семејства. По 
иницијатива на раководниот наставен тим од училиштето, заедно со учениците, 
на 24 овој месец, се одржа новогдишен хуманитарен базар. Собраните средства 
од еднодневниот базар, беа поделени на учениците од ООУ „Димо Хаџи Димов“ 
чии родители се наоѓаат во тешка материјална состојба. Хуманитарниот 
новогодишен базар се реализираше со цел и овие семејства да ги почуствуваат 
претстојните денови во празнична атмосфера.

ХУМАНИТАРНА ПРАЗНИЧНА ДОНАЦИЈА ОД ООУ 
„ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“

НОВОГОДИШЕН БАЗАР ЗА КАРПОШАНИ
 Во организација на Секторот за развој при Општина Карпош,  официјално 
започнаа со работа тезгите на традиционалниот Новогодишен базар. Оваа година 
за прв пат тие се наоѓаат во просториите на надвозникот Влајко, каде условите 
за работа дозволуваат прошетката на потрошувачите да биде подолготрајна и 
повоочлива. Љубителите на рачно изработени предмети, украси, облека како и 
производи за здрав живот, по поволни цени ќе можат да уживаат во пазарењето 
во наредните три дена, односно до 31 декември. 
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 Учениците од петто одделение од ООУ „Владо Тасевски“, во знак на зачувување 
на животната средина и потребата за чист воздух, во својот училишен двор 
засадија елка. Учејќи од мали дека дрвјата се белите дробови на планетата Земја, 
тие како вистински љубители на природата, придонесоа за почист воздух во 
својата Општина и Градот. Со оваа еколошка активност, тие ја испратија старата 
и посакаа во Новата година да се подигне свеста кај повозрасните за поголема 
грижа за околината. Петооделенците ја покажаа хуманоста кон природата па 
така, засадената елка претставува новогодишен подар но и решение за почист 
воздух.

ЕЛКАТА НА „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“, ЕКО ДАР ЗА 
ПРИРОДАТА

ПОДЕЛЕНИ ХУМАНИТАРНИТЕ ПРАЗНИЧНИ 
ПАКЕТИ

 Во рамките на 17-тата традиционална хуманитарна акција „Да бидеме хумани 
за нашите соседи“, социјално загрозените семејства ги добија празничните 
пакети.  Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски при 
другарувањето со овие карпошани, им ги подели пакетите кои се донација од 
хуманите граѓани од Општината и воедно им ги честиташе Новогодишните и 
Божиќните празници.

                -Граѓаните на Карпош, заедно со локалната самоуправа собраа 90 пакети 
кои се поделени  на семејства кои се наоѓаат во потешка материјална состојба, 
се со цел Новогодишните и Божиќните празници да ги поминат во што е можно 
подобра атмосфера. Во новата година посакувам финансиската состојба во која 
се наоѓаат да биде надмината и следната 2016 да биде многу побериќетна година 
– истакна Јакимовски.

                Полните пакети содржеа  трајни производи како и средства за хигиена, 
но не беа заборавени и најмалите жители на кои им беа поделени новогодишни 
пакетчиња. Оваа акција која се одржа изминатиот викенд пред поголемите 
супермаркети, се спроведува три пати годишно, и со радост е прифатена од сите 
карпошани. 
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МЕТЕЖОТ КАЈ CITY MALL МОРА ДА СЕ РЕШИ

 Градоначалникот на Oпштина Карпош Стевчо Јакимовски во своето вчерашно 
интервју на 24 Анализа истакна дека Општина Карпош во континуитет се 
грижи за зеленилото на територијата на Општината, при што секоја година 
засадува нови дрва, и се грижи за цветните аранжмани долж булеварите, и тоа 
со сопствени финансики средства.

На тој начин, првиот човек на Општината аргументирано ги отфрли критиките 
и шпекулациите за зеленилото во населбата Карпош 4, напоменувајќи дека 
нема ниту едно дрво да биде исечено. Коментирајќи го метежот кој се создава 
околу Т.Ц ,, Скопје City Mall’’, Јакимовски најави решение на проблемот со 
градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски и истакна дека со управата 
на трговскиот центар е договорено одреден број на паркинг места од City Mall да 
бидат ослободени за граѓаните кои живеат во најблиската  околина до трговскиот 
центар, како компензација за паркинг местата кои ги зафаќаат вработените 
во трговскиот центар. Тој исто така предложи дислокација на такси возилата 
на улицата Манапо, односно од спротивната страна на тргоскиот, со што би се 
растоварил сообраќајот на улицата Љубљанска.
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За наредната година, градоначалникот на Општина Карпош ја истакна изградбата 
на  најголемата општинската зграда во Република Македонија, чие градење се 
одвива со динамичен интензитет. Планирана е реконструкција на градинките 
,, Majски Цвет’’ во Тафталиџе 1 и во Тафталиџе 2,  додека градинката ‘’ Орце 
Николов ‘’ ќе добие нов покрив. Планирано е реконструкција на многу улици 
на територијата на Општина Карпош, најмалку петнаесетина фасади ќе бидат 
реконструирани на одредени згради во општина Карпош и е предвидено изградба 
на нов капитален објект, а тоа е нова градинка во населеното место Бардовци 
каде што нема таква установа. Исто така е предвидено целосна реконструкција 
коловозите  во населеното место Трнодол, а ќе се реконструираат и скалите 
во населбата Жданец. Спроти студентскиот дом ,, Гоце Делчев’’ e планирано 
изградба на нов парк со хортикултурно уредување и со голем број реквизити, 
сличен на оној во населбата Влае, прецизираше градоначалникот Јакимовски

СОВЕТНИЦИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ СО 
АКЦЕНТ НА ХУМАНОСТА
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Во амфитеатарот на Технолошко - Металуршкиот факултет во Скопје, 
претседателот на Советот на Општина Карпош Сашо Лазаровски ја отвори 
четириесет и третата седница на Советот на Oпштината. Истата се состоеше од 
тринаесет  предлог точки на дневен ред за кои требаше да расправаат советниците 
на оваа локална самоуправа.

 Советниците на денешната половична седница успеаја само да ја усвојат предлог 
програмата за активностите на Општина Карпош во областа на располагање со 
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на 
Општина Карпош за 2016 година. Натаму, во предлог одлуката за утвдрдување 
на критериумите за доделување на еднократна парична помош за новородено и 
посвоено дете- жител на Општина Карпош за 2016 година советниците ја усвоија 
одлуката со нагласка дека на некоја од наредните седници ќе се допрецизираат 
критериумите со кои ќе се доделуваат овие средства со цел да има похумана и 
поправедна прераспределба на истите.

 По  три часовна расправа, 43-та седница на Советот на Општина Карпош беше 
прекината поради немање кворум за работа и нејзиното продолжение е закажано 
за 05 јануари 2016 година во 14:00 часот.

КОНТРОЛНИ МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА 
АМБИЕНТАЛНИОТ ВОЗДУХ НА ПРАВНИ 
СУБЈЕКТИ

Поради актуелната ситуација на воздухот на седницата на Влада на РМ, 
направени се контроли на 20 правни субјекти (Автомеханичарски работилници 
на територија на општина Карпош и се задолжени да достават

 

1 . Извештај со мерења и анализа на амбиенталниот воздух

2. Количини на отпадно моторно масло 

3. Склучен договор за отпадното масло со овластен постапувач 

Во текот на наредниот период ќе се продолжи со исто темпо.


