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       НОВИ КЛУПИ И КОРПИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ

        
Општина Карпош продолжи со целосна замена на старите и дотраени 
клупи долж булeварот Партизански одреди и по сите поголеми улици 
и патеки низ нејзина територија. Така во неколкуте месеци наназад се 
сменети 31клупа и се поставени 12 корпи за отпадоци. Станува збор за 
метални клупи во комбинација со дрво, кои се и поурбани и потрајни.
Нови клупи се ставени долж булеварот Партизански одреди од потегот кај 
Хотел „Карпош“ до Рузвелтова, и тоа 14 клупи и 7 корпи. Нови шест клупи има 
и на шеталиштето кај слаткарницата „Палма“, 4 клупи кај млечниот ресторан 
„Вегера“, и 7 кај зградата на Горење. Клупите ги замени „Лапласт М“, а досегашната 
замена на клупи чинеше 975.624 денари. Инаку локалната власт ќе продолжи со 
натамошна замена на овој вид урбана опрема и во други делови на Општината.
.
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    ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ОД БУГАРИЈА ПОБЕДНИК НА 
БОЖИЌНИОТ ШАХОВСКИ ТУРНИР

        
 Бугарскиот велемајстор Владимир Петков е победник на првиот 
Божиќен турнир кој се одржа на 14-15 Јануари во организација на  
Општина Карпош и шаховскиот клуб„Гамбит АСЕКО СЕЕ“. 
Со освоени 7 ½ поени, првото место на турнирот го освои гостинот од Бугарија, 
кој покрај големиот пехар, доби и парична награда во висина од 20.000 денари.
Втор беше ФИДЕ мајсторот, член на Шаховскит клуб „Гамбит 
АССЕКО СЕЕ“, Зоран Стојчевски, кој освои 7 поени и се здоби со 
парична награда од 15.000 денари. Актуелниот шампион во шах во 
Република Македонија, веле мајсторот Трајко Недев со освоени 7 
поени, парична награда од 10.000 денари се најде на третото место.
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 Четврто место, со освоени 6½ поени му припадна на интернационалниот мајстор 
Александар Чоловиќ, по што следуваат петто место – ФИДЕ мајсторот Љубиша 
Андоновски, со освоени 6 ½ поени и 7.000 денари, шесто место – интернационалниот 
мајстор Филип Панчевски, со 6 ½ поени и 6.000 денари, седмото место му припадна 
на велемајсторот Драгољуб Јакимовиќ, со освоени 6 поени и парична награда од 
5.000 денари, осмото место е за велемајсторот Звонко Станојовски и паричната 
награда од 4.000 денари, деветто место – интрнационалниот мајстор Велислав 
Куков,со освоени 6 поени, се здоби со парична награда од 3.000 денари.Десеттото 
место го освои интернаионалниот мајстор Орце Данчевски со освоен 6 поени, и 
парична награда од 2.000 денари. За најдобар играч со рејтинг помал од 2000 поени 
е прогласен Љупчо Ѓоршев. За најдобар младинец беше прогласен 12 годишниот Тони 
Лазов со освоени 5 поени.Најдобра шахистка беше 19 годишната Моника Стојковска,а 
наградата за најдобар ветеран ја понесе ФИДЕ мајсторот Љубомир Хаџи Манев. Со 
доделување на наградите на најуспешните, денес заврши првиот Божиќен турнир 
во шах, кој оваа година го востанови и организира Општина Карпош во соработка 
со шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“. Инаку на овој шаховски турнир земаа 
учество 66 шахисти од Македонија и од соседството (Србија и Бугарија),од кои 22 
титулирани шахисти. Пет од нив се велемајстори во шах, осум се интернационални 
мајстори, а девет се ФИДЕ мајстори. Вкупниот паричен фонд на турнирот изнесуваше 
92.000 денари. На сите 66 учесници на турнирот од страна на Секретарот на 
Општина Карпош, г-дин Владо Поповски им беа врачени дипломи за учество.
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СПОРТСКА ДОНАЦИЈА ОД ГЕРМАНСКАТА АМБАСАДА ЗА 
УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ

        
Како помина настанот можете да погледнете на следниотв линк
 
http://www.youtube.com/watch?v=WraFsVFGzZk&feature=player_embedded

 Германската амбасадата на сите десет основни училишта на територијата на 

Општина Карпош, вчера им донираше топки за фудбал, кошарка, одбојка и ракомет. 

Станува збор за донација вредна околу 1.000 евра, која е всушност израз на поврза-

носта на германската амбасада со Општина Карпош и нтенцијата за унапредување 

на училишниот спортот и спортот помеѓу младите.

 Исто така беше организираното и заедничко следење на ракометниот нат-

превар помеѓу Македонија и Германија од страна на германската и претставници 

од локалната администрација. Пред голем број на гости, преставници од странство 

и земјата и љубители на спортот и ракометот облечени во разни спортски навивач-

ки реквизити: дресови, знамиња, шалови, капи во прекрасна навивачка атмосфера 

збогатена со греано вино, сокови и познатите германски колбаси и пиво се проследи 

возбудливиот и неизвесен натпревар кој за наша несреќа не успеавме да го добиеме.



Општина Карпош
ул.Демир Трајко б.б 
www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk 

          09- 15 јануари 2012     Билтен Бр. 16

И УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ СТАРТУВААТ ОД ПОНЕДЕЛНИК

За десетте основни училишта од територијата на Општина Карпош, почетокот 

на второто полугодие од училишната 2011/2012 година, наместо во петок 20 јануари, 

ќе стартува во понеделник 23 јануари.

Со ова Општина Карпош се приклучува на другите општини и ја прифати препора-

ката на Министерството за образование, почетокот на учебната година, поради ни-

ските температури, да почне во понеделник, а изгубениот ден, ќе биде надоместен 

во месец април годинава, кога температурите ќе бидат повисоки.
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МАРТИН АЛЕКСОВСКИ ГО ФАТИ КРСТОТ ВО НЕРЕЗИ

Мартин Алексовски, е нашиот сограѓанин кој успеа да го фати крстот во освете-

ните води на Вардар, на големиот христијански празник, Богојавление- Водици. 

Традиционално, и во Општина Карпош, на Железниот мост кој е границата меѓу две-

те општини Карпош и Ѓорче Петеров веќе трета година се фрла крстот за Водици во 

водите на Вардар, пред неколку илјадната публика од граѓани од двете општини.

На големата народна манифестација, освен црковниот одбор и свештените лица 

од црквата „Свети Пантлејмон“ во Нерези, присуствуваа и двата градоначалници, 

а во оваа пригода градоначалникот на Карпош Јакимовски изрази задоволство што 

на ваков голем празник граѓаните се обединети и заедно прославуваат. Инаку, за 

среќниот граѓанин кој го фати крстот тој вети лична донација, како градоначалник 

и жител на Карпош.


