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Со порака за мир и почиста околина, децата од претшколска возраст 
од градинката „Распеана младост“, ги вивнаа во височина шарените 
балони во знак на „Денот на планетата Земја-22 април“. Секоја 
година, оваа градинка е дел од овој „празник на мирот“ со различни 
актвности. Оваа година, рече директорката Ели Грибовска, децата 
садеа шарени цвеќиња во дворот и беа дел од „Цветната патека на 
мирот.“ -Секоја година имаме различни активности, односно чистење 
на дворот, садење цвеќенца, а оваа година, на огромно задоволство, 
гостин ни е уметникот Живко Поповски – Цветин. Годинава, „Денот на 
планетата земја“ го одбележавме со неговата цветна патека, патека 
на мирот што ја подготвува со сите останати основни училишта и 
други институции, која како активност е почната уште на празникот 
Цветници, изјави Грибовска. На традиционалната манифестација, 
одбележување на „Денот на планетата Земја“, присуствуваше и 
помошник раководителката на секторот за дејности од јавен интерес, 
Гордана Зафировска Стојчевска која ја нагласи поддршката која 
општина Карпош ја пружа, посебно кога се работи за најмалите, сé 
со цел дечињата од најмала возраст да се запознаат со значењето 
на поважните празници и денови.

ДЕТСКА ПОРАКА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПЛАНЕТАТА 
ЗЕМЈА
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Општина Карпош, за прв пат оваа година, заедно со тенискиот клуб „Фан 
тенис клуб“, организира тениска училишна лига меѓу учениците од школите 
на нејзина територија. Лигата во се попопуларниот „бел спорт“ ќе трае преку 
целата година, а натпреварите ќе се одвиваат секој вторник и четврток на 
тениските терени, веднаш до Алпинистичка карпа на Кејот на реката Вардар. 
Во натпреварите засега учествуваат ученици од осум основни училишта на 
територија на општина Карпош и тоа: ООУ „Вера Циривири Трена“, ООУ „Јан 
Амос Коменски“, ООУ „Војдан Чернодрински“, ООУ „Христијан Тодоровски 
Карпош“, ООУ „Петар Поп Арсов“, ООУ „Димо Хаџи Димов“ и приватното 
основно училиште „Јахја Кемал“ кое се наоѓа на територија на нашата 
локална самоуправа. Инаку, лигата е „отворена“ за нови заинтересирани 
вљубеници во овој спорт, и во текот на годината ќе можат да се пријават 
деца-тенисери и од другите основни училишта.

ТЕНИСКА УЧИЛИШНА ЛИГА ВО КАРПОШ
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ТВИТЕР КРВОДАРИТЕЛНА АКЦИЈА

 Во  средата (22.4.2015) твитер-заедницата од Македонија поддржана 
од неколку асоцијации, веб портали и приватни студија, организираше 
хуманитарна крводарителна акција. Настанот се одржи во Кинотека на 
Македонија (спроти СГУГС „Никола Карев“ во Карпош). Со повикот: „Бидете 
хумани“ тие ја продолжуваат традицијата на крводарителни акции што ја 
организира оваа виртуелна заедница. Крводарителската акција, покрај 
тоа што има голем хуманитарен придонес, исто така зборува за моќта на 
социјалните мрежи денес и брзината на активирањето и покренувањето на 
иницијативи преку социјалните медиуми, во случајов Твитер.
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ОПШТИНА КАРПОШ ДОБИ КОМАНДИР НА ПОЛИЦИСКА 
СТАНИЦА

Општина Карпош доби командир на полициска станица. Роберт Петрушевски, 
кој е полицаец со осумгодишно работно искуство и завршено Високо 
образование, Воена Академија, доби за цел да биде “безбедносно лице“ на 
територија на Општината. Оваа предлог-одлука, беше изгласана од страна 
на советниците од ВМРО-ДМПНЕ и советниците од ГРОМ, додека советниците 
од СДСМ целосно се повлекоа во донесувањето на одлуката. Истата се 
усвои по пат на тајно гласање помеѓу тројца искусни кандидати. Дневниот 
ред се дополни со уште две точки, и тоа Предлог-одлука на тајно гласање 
за избор на командир на полициска станица од општа надлежност Карпош 
и решение за спроведување за предлог-одлука за тајно гласање за избор на 
командир на полициска станица од општа надлежност Карпош. На триесет 
и четвртата седница на Советот на општина Карпош се изгласа и предлог-
одлуката за давање под закуп на училишен простор во општинските основни 
училишта во Општината, како и предлог-одлука за давање согласност 
за продажба-отуѓување на движна ствар-хаварисано патничко моторно 
возило. На денешната седница се усвои и предлог-заклучокот за усвојување 
на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Карпош 
за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 
31.03.2015 година.
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Пензионерите на територија на општина Карпош, ја одржаа својата 
едукативна средба за безбедносни мерки во сообраќајот и подигнување 
на свеста кај жителите од третото доба. На средбата, во соработка со 
локалната самоуправа, претставници од Републичкиот совет за безбедност 
во сообраќајот на патиштата, полициски службеници од Министерството 
за внатрешни работи и претставник на Црвениот крст, се презентираа дел 
од практичните совети за тоа како пензионерите треба да бидат посовесни 
пешаци и како да се заштитат при преминување на пешачки премин. Оливер 
Андонов, член на Комисијата за наука во Републичкиот совет за безбедност во 
сообраќајот на патиштата, говореше за кампањата на Републичкиот совет 
која е наменета за сите учесници во сообраќајот, односно најранливите 
категории на патиштата. 

-Најпрво, мора да се напомене дека целата кампања се однесува на сите 
учесници од ранливите категории во сообраќајот на патиштата, меѓу кои 
се и пензонерите. Целта е пред се едукација на оваа група учесници во 
сообраќајот, со цел подигање на јавната свест како и поголема безбедност 
во насока на нивна самозаштита, но и во исто време испраќање порака и 
подигање на јавната свест вклучително на сите учесници во сообраќајот. 
Искуството покажува дека, кога и да сме спроведувале во минатото 
интензивни кампањи, особено кон ранливите групи, секогаш сме имале 
позитивни резултати, со оглед на тоа што бројот на жртви на патиштата 
минатата година беше многу помал во однос на порано.

 Во рамките на кампањата за поголема безбедност на ранливите групи во 
сообраќајот , градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски 
го изнесе својот став за овој проблем. -Како локална самоуправа, во 
соработка со Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет 
за безбедноство сообраќајот на патиштата, сакаме на ова прашање малку 
повеќе да му посветиме внимание. Во наредниот временски период, како 
и досега, сакаме да влиајеме на младата генерација како да се однесува 
во сообраќајот. Било да учествуваат како пешаци, како велосипедисти или 
возачи, со цел да се зголеми безбедноста, да нема веќе жртви и да се живее 
што е можно побезбедно на територија на Општина Карпош. Ова е само 
начин како можеме да влијаеме повеќе на сите учесници во сообраќајот , 
да возат и да се движат внимателно. Како локална самоуправа се трудиме 
да обезбедиме услови за пешаците и возачите, со реконструкција на 
тротоарите, каде што пешаците ќе можат побезбедно да се движат. 
По предавањето, пензионерите од општина Карпош, имаа можност да 
поставуваат прашања до надлежните и да се запознаат со што повеќе 
едукативен материјал.

ЕДУКАТИВНА СРЕДБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО 
СООБРАЌАЈОТ ЗА ПЕШАЦИТЕ-ПЕНЗИОНЕРИ
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АТЛЕТСКИ КРОС ВО КАРПОШ

 По повод традиционалниот атлетски крос, кој е во организација на 
општина Карпош и одделението за спорт и култура, учествуваа ученици-
атлетичари од шесто до деветто одделение од десетте основни училишта на 
територија на општината. Оваа година учествуваа околу 300 натпреварувачи, 
а одзивот на основци-спортисти секоја година е сé поголем. Оваа бројка 
покажува колку младите жители на Карпош имаат во себе спортски дух и 
талент. Седмиот по ред атлетски крос, кој се одржа на амфитеатарот на 
кејот на реката Вардар, се одвиваше во повеќе категории, кои беа поделени 
по одделенија и пол. На најдобрите тројца атлетичари од сите категории, 
претседателот на Комисијата за спорт во Советот на општина Карпош, 
Давор Грче ги подели дипломите и пехарите и им посака уште многу вакви 
награди и полни полици со спортски пехари.

 6-то одделение (девојчиња) 150 метри:
 1.Џејљан Мифтари – ООУ „Братство“,
 2.Ива Трпчевска – ООУ Петар Поп Арсов“,
 3.Ана Алексовска – ООУ „Димо Хаџи Димов“. 

 6-то одделение (момчиња) 200 метри:
1.Муамед Рамизов – ООУ „Аврам Писевски“, 
2.Петар Муратовски – ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“, 
3.Андреј Алексовски – ООУ „Димо Хаџи Димов“.

7-мо одделение (девојчиња) 200 метри:
1.Златица Начевска – ООУ „Владо Тасевски“, 
2.Ива Настевска – ООУ „Јан Амос Коменски“, 
3.Мила Саздова – ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“. 

 7-мо одделение (момчиња) 250 метри:
1.Давид Наумоски – ООУ „Аврам Писевски“,
 2.Стефан Стратев – ООУ „Димо Хаџи Димов“,
 3.Марко Величковски – ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“. 

 8-мо одделение (девојчиња) 250 метри: 
1.Анита Јовановска – ООУ „Лазо Трповски“, 
2.Абадет Фејзулаи – ООУ „Братство“, 
3.Бојана Маројевиќ – ООУ „Лазо Трповски“. 
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 8-мо одделение (момчиња) 300 метри: 
1.Ализ Алитов – ООУ „Аврам Писевски“, 
2.Хамза Јашари – ООУ „Братство“, 
3.Петар Арсовски – ООУ „Петар Поп Арсов“.

 9-то одделение (девојчиња) 300 метри:
1.Марија Кузевска – ООУ „Димо Хаџи Димов“,
 2.Ивана Чивлачки – ООУ „Јан Амос Коменски“, 
3.Неда Добревска – ООУ „Јан Амос Коменски“. 

 9-то одделение (момчиња) 350 метри: 
1.Бесар Мехмети – ООУ „Братство“, 
2.Иван Стрезоски – ООУ „Петар Поп Арсов“,
 3.Ѓорѓи Станојевски – ООУ „Владо Тасевски“.
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МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ ВО КАРПОШ

 Во рамките на вториот по ред регионален натпревар по техничко 
образование, општина Карпош беше домаќин и покровител на едукативниот 
настан. Во организација на Здружението на наставници по техничко 
образование на Република Македонија, натпреварувањето се одржа во ООУ 
„Лазо Трповски“, каде најкреативните техничари од сите основни училишта 
на територија на Градот Скопје, учествуваа и се бореа за првото место. 
Овој натпревар овозможува да се открие детската фантазија на начин 
преку кој секое дете учествува со своето дело во категоријата на бродо 
моделарство, воздухопловно моделарство, видео техника, фото техника, 
сообраќајно моделарство, дизајнирање, архитектура и градежништво, 
конструкторство, автоматика и роботика и електорника. Идејата за ова 
едукативно натпреварување е поттикната од членовите на Здружението на 
наставници по техничко образование, сé со цел основците да го презентираат 
преку изработени дела, стекнатото знаење во текот на учебната година. 
Освен наставниците, од голема помош за децата се вклучија и нивните 
родители во реализирањето на техничките дела. Натпреварувањето по 
техничко образование ќе продолжи во ООУ „Владо Тасевски“ во општина 
Карпош, каде на 9 мај ќе се одржи државното натпреварување по техничко 
образование.
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ЕКОЛОШКА АКЦИЈА НА ВОДНО
 Претставници од Општина Карпош учествуваа во денешната еколошка 
акција „За чисто и зелено Водно“, која е во организација на сопственикот 
на Радио Бубамара, Ранко Петровиќ. По повод, 20-годишниот јубилеј од 
постоењето на ова скопско радио, освен тоа што се одбележа со чистење 
и селектирање на пластични шишиња, ќеси, конзерви и друг отпад, музички 
дел имаа и најпопуларните ѕвезди во улога на шумски музичари, под мотото 
„Да ја распееме природата“. Оваа акција има за цел да и се помогне на 
природата и да се овозможи што почист воздух да дишат граѓаните на Град 
Скопје, како и странските посетители кои се во сé поголем број. Значењето 
на зелено, чисто и пошумено Водно е од големо значење за секој граѓанин 
во главниот град. Еколошката акција ќе се одвива овој викенд (25 и 26 
април) низ патеките на скопската планина. Акцијата беше поддржана од 
преставниците на Советот на општина Карпош, Претседателот на Совет 
Сашо Лазаревски, секретарот Бојан Милошевски и шефот на кабинет, 
Петар Теов, како и граѓани, компании, еколошки друштва и рекреативци.


