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ПРВО МЕСТО ЗА БУЖАРОВСКИ ВО КРИВА ПАЛАНКА
Карпошанецот  Методиј Бужаровски  од ППК „Рисови”, го освои првото место 
во машка конкуренција на Зимскиот отворен турнир во пинг - понг, кој се 
одржа минатиот викенд во спортската сала на ОУ „Јоаким Крчовски” во Крива 
Паланка. Во организација на Пинг-понгарската федерација на Република 
Македонија настапија 38 натпреварувачи на возраст до 15 години.

Домаќин на турнирот беше пинг-понгарскиот клуб „Крива Паланка”, во чии 
рамки учествуваа 12 девојчиња и 26 момчиња од клубови од Крива Паланка, 
Куманово, Скопје, Струмица, Штип, Виница и Крушево.
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ДВАЕСЕТ НОВИ ФАСАДИ ВО КАРПОШ
Локалната самоуправа, во полн ек, работи на обновување на фасадите 
во Општината. Во тој контекст, во вторникот (16.02.2015), градоначалникот 
Јакимовски ја презентираше новата фасада на улицата Јуријг Гагарин, која е 
првата зграда од најавените три кули во истиот ред на оваа улица.
-Одлучивме да започнеме со  реконструкција на фасадите на зградите 
долж булеварот Теодосиј Гологанов, од левата страна, односно на улицата 
Јуриј Гагарин. Започнуваме со фасада на зграда 25 и 35 и продолжуваме по 
должината од левата страна. Граѓаните добиваат термо изолирани фасади 
со тоа што зградите се енергетско ефикасни, а најголем дел од станарите 
ги заменија и прозорците, со што се менуваат и окапниците, каде се 
добива едно естетско и термичко решение за наредните 20 години. Досега 
се реконстурирани  шест станбени објекти, а ова е седма зграда по ред – 
истакна Јакимовски. Инвестицијата на овие две згради е 8.600.000 денари.
Општина Карпош ќе продолжи со реализација на термички фасади во делот 
на населбата Козле како и долж булеварите Илинденска и Партизанска.
- Наредните 20 згради кои се планираат да се реконструираат се оние во 
должината на булеварите Илинден и Паризански Одреди, која активност ќе ја 
најавиме во наредните 40 дена. Оваа година од буџетот на Општина Карпош 
одвоивме повеќе средства, затоа што гледаме дека има голем интерес 
кај граѓаните и во исто време, го збогатуваме и разубавуваме урбаното 
живеење во оваа Општина – заврши првиот човек на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски.
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ЕКО-ГРЕЕЊЕ ВО КАРПОШ
ООУ „Вера Циривири Трена“ е шесто училиште на територија на општина 
Карпош од вкупно десетте, кое од 15 октомври минатата година, се 
преориентираше од користење на топлинска енергија од системот на 
топлификација, во сопствено греење. По тој повод, градоначалникот на 
општина Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска, во рамки на училиштето одржа 
конференција за медиуми, наведувајќи ги предностите од ваквиот начин на 
користење на природните ресурси.  
- Станува збор за употреба на геотермални пумпи. Тоа значи користење на  
обновливи извори на енергија, со што даваме придонес во подобрување на 
еколошката состојба во општина Карпош. Од друга страна, ги исполнуваме 
условите на протоколот 20/20/20. Тоа значи, 20% намалување емисија на 
штетните гасови во атмосферата, 20% користење на обновливи извори на 
енергија и 20% заштеда на енергија – објасни Јакимовски.
Првиот човек на Општината, потсети дека, со реконструкција и поставување 
на термо-фасади и монтирање на нови прозорци во сите училишта, веќе е 
регистрирана намалена потрошувачка на енергија за дури 60%.
- Поточно, инвестицијата во грејниот систем во ООУ „Вера Циривири Трена“, 
ја чини локалната самоуправа 4.500.000 денари и според нашите калкулации, 
очекуваме да ја повратиме за само три години. Од друга страна, општина 
Карпош, како голем потрошувач на електрична енергија, веројатно од 1 јуни 
ќе има право самата да се снабдува на пазарот. Во тој случај, трошоците 
за електрична енергија во училиштата и сите објекти што ги има локалната 
самоуправа ќе паднат за три пати.
Во конкретниов случај, општинскиот татко посочи оти училишниот објект 
годишно ќе се грее за седум до осум илјади евра.
- Останатите средства кои ќе се ослободат, со намалување на трошоците 
и натаму ќе ги вложуваме за подобрување на условите за работа и живот на 
нашите најмали жители. Водејќи се од оваа успешна пракса, наскоро ќе го 
примениме системот  на загревање во ООУ „Димо Хаџи Димов“, со т.н печка 
со „дрвен чипс“ -  додаде Стевчо Јакимовски.
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СПОРТСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЈАКИМОВСКИ
По повод 65 годишнината од постоење на ДГС „Партизан“ Ѓорче Петров, во знак 
на континуирана поддршка му беше доделена плакета на градоначалникот 
Стевчо Јакимовски.
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ЖЕНАТА – АКТИВЕН ЧИНИТЕЛ 
ВО ОДРЖУВАЊЕ НА МИРОТ
Резолуцијата 13 25 донесена од ОН 
во 2000 година, која се однесува за 
жените, мирот и безбедноста, беше 
повод Македонското женско лоби, 
во Хотелот ,,Карпош’’ да организира 
работилница на оваа тема пред 
учесници од локалната самоуправа. 
Општина Карпош беше претставена 
од учесници од повеќе сектори 
и одделенија на општинската 
администрација кои активно 
учествуваа преку интерактивна 
комуникација.
Целта на Македонското женско 
лоби е преку овој проект да 
делува на развивањето поголема 
соработка со Министерството за 
одбрана на Република Македонија, 
организирање на јавна расправа 
во Собранието на Република 
Македонија и да ја развие свесноста 
за важноста на резолуцијата 1325 во 
рамки на локалната самоуправа.  
Од презентацијата, претставниците 
на Општина Карпош можеа да 
чујат факти за актуелната состојба 
во доменот на учеството на жената 
во донесувањето на одлуки во 
опшеството.

Оваа резолуција  е донесена врз 
база на повеќе актуелни состојби и 
чинители, а кај нас, врз основа на неа 
е донесена Национален акциски план 
поддржан од Владата на Република 
Македонија, со што и нашата држава 
се вбројува во државите кои даваат 
третман на овој проблем.
-Важноста жената да биде вклучена 
во донесувањето на одлуки, и еднакво 
да биде застапена во институциите на 
системот, е од приоритетно значење, 
особено што денес, во воените 
конфликти и во поствоените општества, 
токму последиците од тие настани 
директно влијаат врз квалитетот на 
животот на жените, истакна  Даниела 
Димитриевска извршната директорка 
на Македонското женско лоби, 
говорејќи за Резолуцијата на жената, 
мирот и безбедноста.
На работилницата беше напоменато 
дека локалната самоуправа е значаен 
чинител во подигнувањето на свеста 
кај граѓаните во третирањето на овој 
проблем, па така, претставниците 
на Општина Карпош имаа убава 
можност да се едуцираат на оваа 
тема и да ги споделат своите искуства.
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КАРПОШ ПРИМЕР ЗА СОЖИВОТ И СТАБИЛНОСТ
Градоначалникот на Општина 
Карпош Стевчо Јакимовски, во 
петокот (19,02,2015) одржа средба 
со претставници на ОБСЕ. На 
работниот состанок се говореше за 
опасноста од глобалниот тероризам, 
безбедноста и меѓуетничкиот 
соживот. Јакимовски потенцираше 
дека Карпош е општина со 92 отсто 
македонско население, а во оние 
населени места, како што се Нерези 
и Злокуќани, во кои има граѓани 
од албанска и од ромска етничка 
припадност се пример за успешен  
модел на меѓуетнички соживот.
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УЧЕНИЦИТЕ ОД КАРПОШ ВО ВРВОТ 
НА МАКЕДОНСКИОТ ФУТСАЛ
Фудбалерите од ООУ „Аврам 
Писевски“ – општина Карпош, во 
саботата (20,02,2015) го освоија 
првото место на Државното првенство 
во футсал, кое се одржа од 18-20 
февруари, во  Вевчани. Во конкуренција 
од 360 основни училишта, младите 
карпошани со својата пожртвуваност 
и  дисциплинирана игра, успеаја 
да го подигнат победничкиот пехар, 
впишувајќи се во Македонската 

спортската историја.
Основците од ООУ „Димо Хаџи 
Димов“– општина Карпош, го 
освоија петтото место, со што 
изборија пласман во најдобрите 
шест училишни екипи во Македонија. 
Училишните спортски игри се одвиваа 
во организација на  Федерацијата 
на училишен спорт на Македонија и 
ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани, како 
домаќин на ова првенство.


