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ДРЖАВЕН УСПЕХ НА ЏУДИСТИТЕ ОД ”ИПОН”
Младите спортисти од џудо клубот ,,Ипон” постигнаа инпресивен успех,
освојувајќи 18 медали на Државното првенство кое викендов се одржа во
спортската сала ,,Македонија” во Сарај. Во категоријата помлади пионери/
ки, Ибрахим Мерсељи (-50 кг) и Румејса Фејзула (-44 кг) го освоија златниот
медал, Азра Мерсељи (-36 кг) го обезбеди среброто а Емир Рахмани (-38 кг),
Менду Салиу (+60 кг), Стефани Мицкоска (-24 кг), Јована Качаниклиќ (-36
кг) и Јана Георгиевска (-40 кг) се закитија со бронза.
Во категоријата млади до 23 години, Артан Рушити (-73 кг), Сеат Бајрами
(+100 кг), Арбреша Реџепи (-52 кг) и Амра Фејзула (-63 кг) се изборија за
златото, Самир Есад (-60 кг), Ангел Ангелов (-66 кг), Мердан Арифи (-81 кг),
Самир Авдиќ (-100 кг) и Ариф Сејди (+100 кг) освоија сребрени медали, а
Али Исмаили (-73 кг) обезбеди бронзен медал.
На Државниот натпревар во џудо, учествуваа вкупно 103 спортисти од 14
клубови од Македонија. ,,Ипон” настапи со 21 џудист во машка и женска
конкуренција. Во рамките на ова елитно натпреварување, младите надежи на
на овој клуб се стекнаа со уште едно искуство, прикажувајќи одлични борби
и резултати. Од особена важност е учеството на младите џудисти од пет и
шест годишна возраст, кои се значајни за афирмација на џудо клубот ,,Ипон”,
но и за поширока актуелизација на овој спорт во рамките на државава.
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МЕЃУНАРОДЕН ВАТЕРПОЛО СПЕКТАКЛ ВО КАРПОШ
ВК„Раднички“од Крагуевац e победник на Меѓународниот ватерполо турнир
„13ти Ноември’’ кој по повод Денот на град Скопје се одржа минатиов
викенд (14-15 ноември) на базенот на СЦ „Борис Трајковски“ . Второто
место му припадна на ВК „Бета“ од Скопје, а на третата позиција се искачија
бугарите од ВК„Чрноморец“ (Бургас). Четврти завршија ватерполистите
од ВК „Локомотив“ (Софија).Општина Карпош по втор пат финансиски ја
поддржува оваа спортска манифестација која е од меѓународен карактер.
По одиграните три кола резултатите беа следниве:
1 Коло
ВК„Раднички“ - ВК„Чрноморец“ 17:7
ВК „Бета“ - ВК „Локомотив“ 19:10
2 Коло
ВК„Раднички“ - ВК „Локомотив“ 5:4
ВК „Бета“ - ВК„Чрноморец“ 9:7
3 Коло
ВК „Бета“ - ВК„Раднички“
9:12
ВК „Локомотив“ - ВК„Чрноморец“ 4:9

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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БАРДОВЧАНИ ЌЕ ДОБИЈАТ НОВ ПЛОШТАД
Во населбата Бардовци старуваше изградбата на плоштад со ново партерно
уредување, кој ќе го оплеменува просторот кој досега немаше никаква
конкретна функција. На денешното официјализирање на градежниот потфат
присуствуваше градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски
и претседателот на Советот на општина Карпош, Сашо Лазаровски, кои
го запознаа премиерот на Република Македонија, Никола Груевски и
градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски со проектот, кој ќе го
урбанизира овој дел на бардовчани.
Плоштадот ќе се протега на 2.000 квадратни метри, во чии рамки ќе се
инкорпорира фонтана со современ лик и ново детско игралиште. Просторот
ќе биде оплеменет со хортикултурно уредување, надополнет со нови клупи,
холдери и корпи за отпадоци. Финансиските средства за овој проект,
општина Карпош ги обезбеди преку грант од 20 милиони денари, кој на
локалната самоуправа и го додели Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој, во август годинава.
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УЧИЛИШНА ГРАДИНА ЗА НЕГУВАЊЕ
НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ

Во рамки на проектот ,,Меѓуетничка интеграција во образованието’’, денеска
основците од ООУ ,,Вера Циривири – Трена’’во својот училишен двор, засадија
разновидни градинарски култури со своите соученици од збратименото
училиште ,,Братство’’. Младите карпошани го демонстрираа своето чувство
за соживот пред присутните претставници од УСАИД, претседателот на
комисијата за јавни дејности при Советот на Општина Карпош, проф. д-р
Зоран Поповски и раководителката на секторот за дејности од јавен интерес
Анета Марковска Илиевска.
Јагоди, малини, аронија, спанаќ, магдонос, и останати зачински билки, ќе
созреваат во училишната оранжерија, како плод на заедничката соработка
меѓу двете училишта која трае веќе три години. Преку оваа благородна
активност , учениците ја искажуваат одговорноста и свесноста за
елементарниот приоритет кај секој човек без разлика на верата, полот или
етникумот, а тоа е здравјето и здравата исхрана. Воедно, училишната градина
претставува аналогија на македонската плодна почва со историската вистина
дека Македонија отсекогаш била земја која бескомпромисно негувала
мултикултурализам.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ - ПРВА ОПШТИНА СО ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦАТА НА ПАТИШТАТА
I signed up to #SaveKidsLives
Во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на сеќавање на жртвите од
сообраќајни незгоди, Општина Карпош официјално потпиша декларација
за безбедност на децата на патиштата. Карпош е прва општина во Република
Македонија која презема ваков чекор и кој е од големо значење за безбедноста,
правилата и практиките во сообраќајот за младите.
На денешното одбележување на овој значаен датум, претставнициученици од десетте основни училишта на територија на Општина Карпош,
ја искажаа својата умна мисла на транспаренти кои ќе бидат објавени на
веб порталот savekidslive2015.org. Овој пат при одбележувањето на третата
глобална недела на Обединетите Нации, акцент е ставен на децата како
учесници и жртви во сообраќајот. Декларацијата е резултат на информациите
добиени токму од децата од целиот свет, кои гласајќи на прашањето кои се
нивните најголеми стравови со кои се сретнуваат на патиштата, помогнаа
во нејзиното создавање. Кампањата има за цел да собере 100.000 потписи
од целиот свет, а досега истата ја потпишале илјадници деца, родители,
наставници и политичари.
Претседателот на Советот на Општина Карпош, Сашо
Лазаревски официјално, ја потпиша Декларацијата за безбедност на децата
на патиштата, при што изрази задоволство што оваа кампања е покрената
токму за подигнување на свеста кај учесниците во сообраќајот и каде ваквата
акција треба да продолжи во вистинска насока. Веднаш по него, директорите
на секое училиште од Карпош ја потпишаа Декларацијата.
Оваа едукативна активност е во организација на Одделението за образование
и Одделението за заштита и спасување при локалната самоуправа.

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

6

16 - 22 ноември 2015 Билтен бр. 204

КАРПОШ И ГРАДОТ - ЗА ПОДОБРИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕШЕНИЈА

Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски и претседателот
на Советот на Општина Карпош, Сашо Лазаровски, денеска беа домаќини
на работната средба со градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски
и претставници на јавните претпријатија која се одвиваше во просториите
на УЗ ,,Карпош 1’’. На состанокот кој помина во конструктивна атмосфера,
се говореше за хигиената во општината, одржувањето на зеленилото,
водоснабдувањето како и за можните инфраструктурни решенија со кои
би се подобрил животот на карпошани. Ваквите работни средби кои се
одржуваат традиционално два пати во годината, имаат за цел да се унапреди
соработката на ниво на локална и градска власт.
Претставниците на секторите од Општина Карпош, реферираа за состојбите
во локалната самоуправа, а нивните колеги од градската администрација
ги нотираа забелешките за кои подоцна ќе треба ќе изнајдат соодветни
решенија. -Овие средби што ги правиме со градоначалникот на Град Скопје,
господинот Трајановски и јавните претпријатија се пред сé, во интерес
на граѓаните на Карпош. Целта е подобрување на услугите од страна на
јавните претпријатија, со што ние како локална самоуправа ќе асистираме
да се потенцираат проблемите и точките каде градските претпријатија треба
да ја интензивираат нивната работата. Соработката е на многу високо
ниво, но, она што постугнавме е ефикасноста на јавните претпријатија да
се подигне на многу повисок степен во однос на претходните шест години
откако започнавме да ги одржуваме овие средби – истакна првиот човек на
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски.
Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, изрази задоволство
од досегашнот интензитет на соработка помеѓу локалната и градската
администрација.
-Морам да напоменам дека Општина Карпош е една од најорганизираните
локални самоуправи во Скопје, од аспект на секретари и претседатели на
урбани заедници, со оглед на тоа што тие имаат долгорочно работно искуство.
Нашите средби со нив секогаш биле конкретни, каде се изнесуваат суштинските
работи кои се важни за секоја урбана заедница. Во таа насока, се предвидува
изградба на кружен тек кај ,,Хубо’’ маркетот. Воедно, правиме проект за
реконструкција на булеварот ,,Партизански одреди’’, од ул. ,,Рузвелтова’’ до
ул. ,,8-ми Септември’’, за што ќе дискутираме со градоначалникот Јакимовски
за приоритетот и реализацијата на овој проект – рече градоначалникот на
Скопје, Коце Трајановски.
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ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ОД
КРАЖБА ВО АВТОМОБИЛИ

Општина Карпош денеска започна со активностите поврзани со проектот
„Не оставајте вредни предмети во вашите автомобили“, која ќе се одвива
во следните два месеци. Во соработка со одделението за превенција при СВР
Скопје и полициска станица Карпош, во непосредна близина на ,,City Mall’’
карпошани беа запознаени со кампањата која има за цел подобрување на
општата безбедност на граѓаните и имотот, односно преземање на превентивни
мерки и активности за подигање на свеста кај граѓаните и нивна заштита
при можна кражба во автомобилите.
Активностите ќе се реализираат во соработка со урбаните заедници на
територија на Карпош и истите ќе бидат презентирани преку информативни
средби и состаноци. Началничката на одделението за превенција при СВР
Скопје, Билјана Милевска истакна дека со ваквиот пристап кон граѓаните,
ќе се придонесе за намалување на бројката на кражби во моторните патнички
возила.
-Како последица на заборавени предмети често пати се случуваат
тешки кражби во возилото, а за граѓанинот предизвикува материјална
штета, односно оштетување на самото возило. Апелираме до граѓаните да
бидат повнимателни и да не оставаат вредни предмети во возилата-истакна
Милевска. Покрај добронамерни совети, возачите добија и гребачи за мраз
наменети за чистење на ветробранското стакло, на кој е впишана пораката на
кампањата „Не оставајте вредни предмети во вашите автомобили“.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР КАРПОШ ВО
ПОСЕТА НА ПЕТНИЦА

Триесеттина претставници од Креативниот центар Карпош во изминатите
два дена беа во работна посета на Истражувачката станица Петница во
Република Србија.
Целта на посетата беше директорите од десетте основни училишта
од Карпош во рамки на кои се основаат 10 различни единици на Креативниот
центар Карпош, консултантите, универзитетски професори, советници и дел
од администрацијата да се запознаат со начинот на работа на овој, единствен
од ваков вид на Балканот, научно едукативен истражувачки центар. Петница
е истражувачка станица која работи на развој на научната култура, научната
писменост и образованието надвор од редовниот образовен процес. Нејзина
целна група се ученици од основното и средното образование кои се високо
мотивирани за стекнување на најнови дополнителни знаења од различни
науки, биологија, физика, хемија, математика, астрономија, географија,
археологија, психологија и други, преку есенски и летни курсеви.
На претставниците од Општина Карпош, предводени од раководителот
на КЦК проф.д-р Зоран Поповски, советник во локалната власт, од страна
на директорот Вигор Мајиќ и неколку предавачи и научници има беа
презентирани информативните и едукативните програми врз основа на кои
работи оваа Истражувачка станица, или градот од иднината, како што го
викаат, според врвната практична едукација и експерименти кои тука им се
претставуваат на учесниците на нивните курсеви.
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