
ОПШТИНА 
КАРПОШ
НЕДЕЛЕН

Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ 
СО ЈАВНОСТА



11 јули - 17 јули 2015 Билтен бр. 186 

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

Верскиот празник Рамазан Бајрам е еден од најзначајните празници кои 
го прославуваат граѓаните од муслиманска вероисповест. По тој повод, 
Општина Карпош упатува честитки со желби за заеднички соживот и 
градење на мир, спокојство и радост во сите домови без разлика на верските 
убедувања. Тоа е уште една потврда дека во урбана општина како нашата, 
заедничкиот живот на граѓаните од различни националности придонесува 
за создавање позитивна, социјална и културна средина на живеење. По 
повод прославувањето на утрешниот муслимански празник Рамазан Бајрам, 
Општина Карпош помогна во подготовката на трпезата на едно семејство од 
Нерези. Со полни пакети прехранбени производи, средства за хигиена, како и 
во нова облека, четиричленото семејство од наслебата Нерези, во претстојните 
празнични денови ќе имаат можност барем малку да ја збогатат трпезата. 
Вработените од Одделението за детска, здравствена и социјална заштита 
при локалната самоуправа, денеска беа пријатно пречекани од ова семејство 
со традиционалната турска баклава. Според реакцијата на домаќините, 
радоста беше голема бидејќи како што изјавија, досега никој не им го 
честитал празникот на ваков начин. Особено изразија голема благодарност 
до градоначалникот Стевчо Јакимовски кој досега во повеќе наврати го 
посетил нивниот дом и разговарал за решавање на нивните проблеми.
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     ЧЕСТИТКА ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ПО ПОВОД 
РАМАЗАН-БАЈРАМ

Почитувани сограѓани, Ми претставува лично задоволство и чест, во мое 
име, како и во име на жителите на Општина Карпош и на вработените во 
локалната самоуправа, на Џамијата во Нерези, Џамискиот одбор, и на оџата 
Реџеп, како и на сите верници од исламска вероисповед во Нерези, но и на 
целата територија на Карпош, да Ви го честитам празникот Рамазан-Бајрам 
и завршувањето на рамазанските пости. Се надевам дека празничните денови 
ќе ги минете во среќа, радост и добро здравје, во кругот на семејството и 
пријателите. Рамазан Бајрам е денот за добри дела како кон семејството, 
сограѓаните и кон нашата заедница. Овој празник не зближува и со тие кои 
имаат потреба за подадена рака,за солидарност, сочувство и меѓучовечко 
разбирање и љубов. Нашата општина постојано покажуваа колку ги почитува 
старите традиции на заеднички живот и пријателство. Горди сме на тоа што 
припадниците на различните верски заедници, со заемно почитување ги 
уважуваат меѓусебните празници. 

 Вашиот градоначалник Стевчо Јакимовски


