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ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА ПЛОЧНИКОТ ВО ПОРТА ВЛАЕ

Во полн ек се активностите за реконструкција на плочникот – партерниот дел во Порта Влае. Старите и оштетени плочки се отстрануваат и на нивно место ќе бидат
поставени нови гранитни плочки, како и нов систем за
хидроизолација, за да се спречи протекување вода во
гаражните делови.
Службите на општина Карпош, почнаа даработат на потегот од „Баду бар“ кон задниот дел, во должина на улицата
„Есперанто“.
Во првата фаза ќе биде обновена јужната страна на плочникот за која зафатите чинат 25.500.000 денари (со вклучен ДДВ), а реконструкцијата ја финансира „ТАВ МАКЕДОНИЈА“. Овие активности се очекува да завршат до крајот
на оваа година (доколку дозволат временските услови).
При теренската посета на Порта Влае градоначалникот
на општина Карпош, Стефан Богоев, истакна дека после
30 години конечно овој јавен простор добива нов лик:

2

- Општина Карпош преку Советот донесе и развојна програма за финансирање и реконструкција и на останатиот
дел од плочникот. На тој начин, вкупната површина која
ќе биде реконструирана изнесува 14.380 м2. Порта Влае
е еден од пофреквентните делови на Карпош. Тука живеат
повеќе граѓани, но овој дел е симбол и на маалскиот
соживот. Исто така, тука опстојуваат и работат и повеќе
деловни субјекти, а со овие инфраструктурни активности ќе се зголеми и нивната атрактивност, рече градоначалникот.
Луѓето кои тука водат мали бизниси истакнаа дека овие
активности се добредојдени, подолго време очекувани и
се надеваат и они да имаат економска исплатливост од
овој проект.
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СТАРТУВАШЕ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Започна наставата за 736 првачиња во сите десет основни училишта во општина Карпош. Секоја од образовните установи организираше посебна програма за прием
на првачињата, со што им посака добредојде и среќен
почеток на школувањето.
Со физичко присуство започна и годината за учениците
од IV до IX одделеение, а сите активности се организираат
по протоколите за заштита од КОВИД – 19.
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев
стартот на учебната година го одбележа со посета на
ООУ „Димо Хаџи – Димов“ во Влае 2. Тој низ разговор со
родителите и наставниот кадар, се информираше за нивните очекувања од оваа учебна година, одговараше на
дел од прашањата и дилемите, а на сите ученици им посака успешна година. Притоа тој ја потенцираше важноста од одењето на училиште во чии дворови се раѓаат првите другарства, и каде всушност се градат новите генерации. Посебна нагласка стави на пристапот кон образовната сфера кој, според него, мора да биде поинаков и
бара да дадеме шанса и одговорно да ја почнеме учебната година.
Локалната самоуправа за сите ученици – првачиња обезбеди училишен прибор, а летниот период беше искористен и за тековни реконструкции по училиштата.
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О

ва е јубилејниот 100-ти
број на „Карпош ИН“,
на нашиот општински магазин, кој во изминативе
четири години беше исполнет со нови содржини. Магазин кој се прилагоди на
новото време, каде што
акцент се стави на вас, граѓаните, вашите приказни,
лични ставови на истакнати поединци, млади таленти, локални бизниси и др.
Дадовме многу повеќе простор на истакнати доктори,
спортисти, музичари, педагози, активисти, таленти
отколку на асфалтираните
улици, новите игралишта и
сл. Дадовме шанса на другите да зборуваат, затоа што
Карпош го прават луѓето.

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Stefan Bogoev

К

ако што веќе информирав пред извесно време, не се кандидирам за
нов мандат за градоначалник на општина Карпош.
Сметам дека заедно постигнавме многу. Не отстапивме од концептот за почиста
животна средина, позелен
Карпош и драстично намалување на градбата и непланската урбанизација
во централните населби. Се согласувам
дека е логично

прашањето „зошто не уште
4 години“, кога поддршката е присутна и граѓаните
доминантно веруваат во
општинското раководство.
Но, сметам дека е потребна промена. Имам енергија и желба да продолжам
да ги менувам работите во
нашето општество, да одам
напред. Верувам
дека и Карпош ќе продолжи по
истиот
пат. Затоа што
не треба да
бидеме
зависни од
носителите
на
функции туку
треба да
создаваме
систем
на

„здрави нозе“, кој функционира и го штити јавниот
интерес независно од тоа
која партија ја има власта.

И

кога ја пишувам оваа
колумна, се присетувам на првите моменти во
2017 кога се кандидирав за
градоначалник. Тогаш сум
зборувал за повеќе зеленило, маалски соживот и дружба, маалски паркови... Задоволен сум што во голема
мера ветеното е испорачано. Дали можеше повеќе –
апсолутно! Но, со крената
глава можам да прошетам
на „Млечен“, каде што во
близина на Катастар имаме нов маалски парк. Среќен сум што овие зелени
зони ги направивме и во
Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3 и 4, Жданец, Криви Дол и во други
населби. Изградивме
два објекти на
градинки (во
Тафталиџе 2 и
Бардовци), а во
тек е изведбата
и на нова предучилишна установа во
Карпош 3.
Денеска
Спортско –
адреналинскиот парк е
атракција за
Карпош

и Скопје, а градот ќе продолжи и со големиот парк
до бунарите на реката Лепенец. Да, криво ми е што
салата „Партизан“ е проект
во тек на реализација и делумно исполнет, но Агенцијата за млади и спорт го
објави тендерот за избор
на изведувач и обновата
на култната сала станува
реалност.

М

ило ми е што направивме разлика! Ако
пред 4 години во завршна
фаза беше агресивната урбанизација и уништувањето на населбата Тафталиџе
1, денеска во завршна фаза
се проекти од областа на
животната средина (големиот парк до бунарите на
р.Лепенец) и спортот (салата „Партизан“).

Драги мои карпошани,

Н

авистина ми беше задоволство да бидам
ваш градоначалник изминативе четири години. Среќен сум што дадов мој придонес во историјата и развојот на општина Карпош.
Еден ден, ќе бидам еден од
многуте градоначалници
кои раководеле со Карпош.
Но, ќе бидам навистина среќен кога со вас ќе се сретнам во маало, на улица, во
маалскиот парк или на Карпошово лето, кога повторно ќе поразговараме и ќе
размениме мислења.

Затоа што Карпош сме сите
ние, луѓето. Градоначалниците, советниците се менуваат. Важно е зад нас да
оставиме конкретни проекти, чесна работа и чист
образ.
Ви благодарам од
срце!
Искрено Ваш,
Стефан Богоев
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{ тема на бројот }

Летна доза забава на
COOLтурно лето Карпош 2021

ПОТЕКОА
„ПОТОЧИЊА“,
ЉУБОВ И ДРУЖБА
И оваа година, како поздрав на летото што заминува, локалната самоуправа ја организираше
музичката манифестација Карпошово кулурно лето 2021.
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{ тема на бројот }

Во трите вечери исполнети со музика, радост,
смеење и пеење, се покажа колку многу на карпошани, но и на другите
гости од Градот, им недостасува маалскиот живот,
забавата, културните настани. Посебно во време на
бранови на пандемија, кога
се зборува само за карантини, зарази, опасности за
здравјето, малку поинаку
организираните вечери
беа вистински „вентил“ за
опуштањена граѓаните од
сите возрасти.
Првата вечер потекоа „Поточиња“, како очиња, со
малку дожд и детски жагор,
за потоа на пандемијата да
и се спротивстават шеговито Дац & Александар, познати креативни броци против заразата и стравот. Сите
три летни културни вечери
низ забавата не водеше
омилениот актер Игор
Анѓелов, кој не е само миленик од детската серија
„Фамилија 5+“, туку и ненадминат лик од култната
„Преспав“и дузина други
актерски остварувања.
Незаборавна петочна вечер ни пружи Каролина
Гочева која по пауза од речиси две години, ни подари
прв концерт на отворена
сцена во Скопје. Таа пееше
дел од најпопуларните неј-

зини песни од албумите
„Македонско девојче 1 и 2“
и „Извор“, но направи и
вистински музички времеплов и потсети на најголемите поп хитови како „Од
нас зависи“, „Не се враќаш“,
„За нас“, „Хипокрит“, „Ајде
да летаме“ . Претходно
атмосферата добро ја „загреа“ DJ Баже од Antenna
5, кој не потсети на некои
од најдобрите македонски
ретро песни и евергрини.
Културното дружење во
Карпош заврши со уште
еден бомбастичен настап
на популарната Тамара
која се распосла со сите
свои хитови „Поракa“,
„Proud“, „Тажна љубов среќна песна“, Шила и мноштво
други од нејзиниот богат
репертоар. Посебен шмек
на вечерта даде и јутјуберот Стефан Лазаров.
Се разбира, и културата
може да биде луксуз и закана во овие чувствителни
времиња, па затоа општината се погрижи навреме
да ги преземе и одржува
сите заштитни мерки според здравствените протоколи. Несебична поддршка во оваа „здравствена
мисија“ за време на тридневната културна манифестација ни дадоа и волонтерите на Црвениот
крст.
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Разговор со Тамара Тодевска
поп пејачка, ѕвезда која заблеска и на
Карпошовото културно лето

МИ СЕ ПОЛНИ
ДУШАТА КОГА
СО ПЕСНА
СПОЈУВАМ
ГЕНЕРАЦИИ
Пишува: Виолета Цветковска
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{ интервју }
Тамара на „Макфест“,
Тамара на „Скопски фестивал“, на „Сунчане
скале“, „Охрид фест“,
„Будва Фест“... и конечно кај нас на Карпошово културно лето.
Какво е чувството?
- Воодушевена сум од
секој настан кој ги спојува генерациите и овозможува на жителите на
општина Карпош да
имаат убава градска манифестација којa од година во година ја збогатува својата програма.
Мене ваков тип средби
во мојот град ми се многу радосни бидејќи и
повозрасните или пак
децата кои не се доволно возрасни за да посетат концерт, имаат
прилика да се сретнат
со своите омилени
уметници, пејачи, актери. Едвај чекам со карпошани да ја споделиме
убавината, да се радуваме и пееме заедно. Тоа
вистински ми ја исполнува душата со љубов.
Сите споменати фестивали беа конкретна
потврда за музичкиот
талент, квалитетот на
песните, изведбата...
Различна во репертоарот, но различна и
во стајлингот. Дали тоа
само ја надополнува
сензационалноста на
настапот, или едноставно сакаш да бидеш
изненадувачки
поинаква?
- Публиката сака да ја
види поп пејачката
Тамара комплетно и
затоа секако ќе се подготвам и со добар избор
на хитови и секако со
стајлинг кој одговара на
ваков тип манифестација. Јас уживам во подготовката за настапи и
верувајте, убаво ми е
кога покрај атмосферата и настапот ќе биде
пофален и мојот изглед.

да признаам дека Евровизија беше огромна
сатисфакција за целиот
мој креативен живот
бидејќи многу често бев
на фестивали обесправена со некакви втори
места за песни, кои, ете,
денес се евергрини.
Ете, не се знае во кој
момент ќе се случи вистинското признание.
Но, Тамара е и мајка и
сопруга, ултрадинамична професионалка,
инфлуенсерка... Има
ли формула за баланс,
за менаџирање на овие
животни улоги?

Во твојата веќе две децениска музичка кариера имаш соработувано со многу домашни
и странски композитори, текстописци, продуцентски куќи. Има
ли некој со кој си имала
најуспешна соработка?
- Секој период од моето
музичко патешествие е
поминато со креативни
темели со кои во тој момент имаме заднички
мотив за соработка бидејќи или јас или тие
имаме некоја идеја која
можеме заеднички да
ја претвориме во убава
музика. Затоа не е лесно
да издвојам, но знам
дека во секое време можам да се потпрам на
мојот колега и пријател
Билбилов, Лазар Цветковски, Дарко Димитров
и да им верувам на зборовите напишани од
Игор Џамбазов.
Незаобиколен е евровизискиот настап и
„Proud“. Нешто што не
направи многу горди.
Со квалитетот на изведбата, со силината на

пораката, со 1-то место
од житито. Kакво место
зазема Евровизијата
во твојата севкупна
музичка кариера?
- Огромно е значењето
на успехот на Евровизија пред се за нашата земја, бидејќи е највисок
пласман до сега и повторно влеговме во фокусот на медиумите
како земја која може да
донесе интересен
артист и песна. Лично
мене овој пласман ми
донесе европска препознатливост како пејачка и со хит моќен
како „Proud“ не морам
да се грижам за траењето на оваа песна во историјата на оваа манифестација. Песната заживеа вон самиот настан и е често користена
за разни моменти кога
треба да се истакне хуманата порака за еднаквост и почитување на
секоја различност. Како
никогаш до сега добивам понуди за соработка од странски автори
најчесто од регионот,
но и пошироко. Морам

- Би сакала да кажам
дека има, но ќе ви одговорам, како секоја жена
на Балканот која согорува од работа: кога се
мора, сé се може. Кога
нашата работа би била
на голем пазар каде ќе
можеме да препуштиме
голем дел од ангажманите на други лица, веројатно ќе имав поинаков одговор. Едноставо
работам и од петни жили
се трудам да бидам и
добра мајка и вреден
музичар, но и да вриснам за помош кога ми е
непоходна. Верувајте,
освен на сцената нема
ниту малку гламур во
вистинскиот живот на
една пејачка со големо
семејство. Но, среќна
сум и имам кој да ми помага и дома и на работа.
Секогаш на крајот како
задолжително доаѓа
прашањето, што подготвуваме сега ново?
- Имам многу планови,
но морам да бидам искрена, сега уживам по
успешно завршените
два концерта во Охрид
и Битола. Се радував на
Карпошово лето, но и
на неколку следни настапи поврзани со триесет годишнината од
независноста на
Македонија.
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{ проекти }

ОТВОРЕН Е
СПОРТСКО 
АДРЕНАЛИНСКИОТ
ПАРК ВО КАРПОШ
Пишува: Димитар Караташев
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{ проекти }

На површина од 10.000 м2, во должина на Кејот на Вардар (кај спортско – качувачката карпа), во
општина Карпош изграден е Спортско – адреналинскиот парк., кој и официјално беше предаден во
употреба за граѓаните.
Станува збор за прва ваква спортско – рекреативна зона
во Скопје, во која има адреналински дел, но и повеќе
други игралишта: за фудбал и за одбојка на песок со трибини, реконструиран скејт парк, сквер, детско игралиште,
соодветна урбана опрема (клупи, корпи и вело паркинзи), како и штедливо ЛЕД осветлување.
Работното време на спортскиот дел од паркот (фудбал
и одбојка на песок) и детското игралиште е од 10:00 до 23:00
часот. Сите заинтересирани граѓани слободно можат да
ги користат игралиштата за фудбал и одбојка до 16:00 часот, а за спортување во попладневните часови треба да
закажат термин на adrenalinskipark@karpos.gov.mk или
на телефонскиот број 072 – 911 – 135.
Закажувањето на термини за време на викендите е до
петок (15:30 часот). Користењето на спортско рекреативниот дел е без никаков надомест.
Работното време, пак, на Адреналинскиот парк е од 17:00
до 23:00 часот. Овој дел го одржува субјектот „Adventure
side“ и за рекреација во истиот се наплаќа посебен билет.
Имено, сите граѓани на Карпош кои поседуваат картичка
„Мој Карпош“ ќе можат да го користат Адреналинскиот
парк за 600 денари.
За граѓаните од другите општини, цената на чинење е
600 денари (за деца од 6 до 16 години) и 800 денари (за
возрасни).
Наплатата на билет е поради потребата овој дел и опремата да се одржуваат на квалитетно и безбедно ниво, бидејќи истата е подложна на амортизација. Освен тоа, додека се рекреираат граѓаните, тие ќе бидат придружувани и од обучени инструктори. Исто така, субјектот „Adventure side“, ќе прави редовна ре-сертификација на Адреналинскиот парк, со цел да биде гарантирана безбедноста
на сите корисници.
Во просек, еден корисник го поминува адреналинскиот
дел за час и половина, а граѓаните во тој период, ќе имаат
право и два пати да користат ZIP LINE, како и да добијат
GO PRO фотографии од овој авантуристички дел.
Целиот Спортско – адреналински парк е под 24 часовно
обезбедување од приватна агенција.
На увид на Спортско – адреналинскиот парк беа градоначалниците на Карпош и Скопје, Стефан Богоев и Петре
Шилегов, претседателот на Владата Зоран Заев, вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи, како и претставници од Делегацијата на ЕУ во Скопје и од Проектот
за локална и регионална конкурентност (проектна единица).
Градоначалникот Богоев истакна дека во рамки на оваа
зона се засадени и 80 висококвалитетни дрвја, нова тревна површина, а поставен е и систем за наводнување на
зеленилото.
За Спортско – адреналинскиот парк, општина Карпош доби
грант од Европската унија во висина од 41.000.000 денари, а учеството на локалната самоуправа е 6.300.000 денари.
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{ проекти }

ЦЕЛОСНО
ОБНОВЕНА УЛИЦАТА
„МИРКА ГИНОВА“
Општина Карпош ја реконструираше улицата „Мирка
Гинова“ во населбата Карпош 1, позади гимназијата
„Орце Николов“. Службите ја асфалтираа сообраќајницата во должина од 240 метри и ширина од 4.5 метри, а се
обновија и пристапните краци од улицата.
По коловозната лента поставен е завршен слој асфалт –
бетон, со дебелина од 5 сантиметри, со што се подобрува
безбедноста за сите учесници во сообраќајот. Исто така,
локалната самоуправа постави и нови рабници, а направено е поплочување и на тротоарите, за побезбедно движење на сите граѓани.
Општина Карпош периодов работи и на реконструкција
на улиците „Иван Аговски“ и „Париска“, а претстои обнова
и на улиците „Шекспирова“ и „Гиго Михајловски“.

РЕКОНСТРУИРАНИ
УЛИЦИТЕ
„ШЕКСПИРОВА“,
„ИВАН АГОВСКИ“ И
КРАК ОД „КОЗЛЕ“ 1
ВО КАРПОШ
Општина Карпош продолжува со подобрување на сообраќајната инфраструктура. Во изминатиот месец
август, општина Карпош реконструира повеќе улици на
нејзина територија.

ПРОБИВАЊЕ НОВА
УЛИЦА ВО КАРПОШ
Започна постапката за пробивање на нова улица, „Партизанска“ 2, во Долно Нерези, општина Карпош, во
близина на ресторанот „Каскада“.
Станува збор за нова сообраќајница во должина од 90 метри, која ќе има две сообраќајни ленти, како и странични
тротоари за движење на пешаците. Исто така, во должина
на улицата предвидено е поставување и на ново јавно
осветлување.
Овој проект го финансира „ТАВ МАКЕДОНИЈА“, со средства во висина од 2.235.347,00 денари (со вклучен ДДВ).
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Најпрво заврши реконструкцијата на улицата „Шекспирова“ во населбата Карпош 2, во близина на Драмски театар. Поставен е нов асфалт во должина од 260 метри, а
беше направена и обнова и на пешачкиот дел од страната на „Тинекс“ маркетот. Во должина на тротоарот беа
поставени и нови рабници.
Исто така, реконструирана е и улицата „Иван Аговски“
во Карпош 1, која доби нова коловозна лента и нови
рабници.
Локалната самоуправа обнови и крак од улицата „Козле“
1 во Средно Нерези. Службите ја отстранија старата и
оштетена бетонска подлога и беше поставен нов асфалт
во должина од 120 метри.

{ проекти }

РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА ПАРТЕРОТ КАЈ
ПАЗАРЧЕТО ВО
КАРПОШ
Започнаа изведбените активности за реконструкција
на платото меѓу зградите на улицата „Московска“, во
близина на пазарчето Тафталиџе.
Во тек е реконструкција на партерниот дел, кој е со површина од околу 700 м2, каде што старата и оштетената
бетонска подлога ќе се замени со бекатон плочки.

НОВ ОБЈЕКТ ЗА
ГРАДИНКАТА „ОРЦЕ
НИКОЛОВ“ ВО
КАРПОШ 3

На овој начин, ќе се подобри пристапноста во овој дел
од Карпош, кој е прилично фреквентен и каде што работат повеќе маалски продавници и маркети.
Исто така, покрај инфраструктурата, предвидена е изведба и на нови сливници, низ кои се апсорбира водата од
теренот.
Овие градежни активности се очекува да завршат до крајот на летото и за истите се одвоени околу 1.150.000 денари
(со вклучен ДДВ) – средства од Буџетот на општина Карпош.

На почетокот на овој месец започна изградбата на новиот објект на градинката „Орце Николов“ во Карпош 3.
На овој начин, ќе се зголемат капацитетите за згрижување за дополнителни 100 дечиња, кои реонски припаѓаат
на оваа предучилишна установа.
Имено, предвидено е отворање на четири групи во кои
ќе се згрижат деца од 4 до 6 години.
Претходно, нов објект доби градинката „Мајски цвет“ во
Тафталиџе 2 (објектот „Јасмин“), а целосно нова градинка
направивме и во Бардовци. Со отворањето на овие два
објекти на градинки ги зголемивме капацитетите за престој и едукација за 173 дечиња, повеќе од претходно, а со
третиот таа бројка ќе се зголеми уште за сто дечиња.
Рокот за изведба на градинката е една година, иако се
очекува истата да заврши за период од 6 до 8 месеци. За
овој проект, склучен е Договор за користење на грант со
Министерството за труд и социјална политика, во вредност од 28 милиони денари, кој го доделува Светска банка
преку Проектот за подобрување на социјални услуги.

САНАЦИЈА НА
ПЛОЧНИКОТ ВО ТЦ
ЛЕПТОКАРИЈА
Општина Карпош започна со реконструкција на пешачкиот дел на плоштадите на територијата на општината. Се
врши санација и замена на плочки во трговскиот центар
Карпош 3 – Лептокарија, а потоа изведбените работи ќе
продолжат и на другите плоштади каде што искршените
и изместени плочки ќе се заменат со нови. Изведувач на
работите е фирмата „Изградба Комерц“, а се очекува реконструкциите да траат околу еден месец.
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{ кинотека }

„Тајните филмски архиви на Градот“ – втора приказна

ВТОР ЖИВОТ
НА СЕЌАВАЊАТА
Автор: Тони Димитров
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На 10-ти август во Кинотеката на Македонија
во Карпош, премиерно
беше прикажан вториот
краток филм за „Старо
Скопје“, под наслов
„Раѓањето на градот“.
Практично, станува збор
за проект кој се состои од
прибирање на 8 милиметарски ленти преку јавен
повик до граѓаните кои во
своите домови се уште чуваат вакви материјали, кои
потоа се дигитализираат и
се монтираат во облик на
краток документарец за
Скопје.
Станува збор за продолжение на првиот филм кој под
истото име беше прикажан
минатата година, а кој од
публиката бешe позитивно
прифатен. Снимките и за
овој дел се направени од
граѓани на Скопје кои ги

{ кинотека }

забележале своите приватни моменти и секојдневие
на филмска лента со оваа
популарна техника од тоа
време и токму тие аматерски, домашни видеа од
60-тите, 70-тите и 80-тите
години на минатиот век се
дигитализирани, тематски
групирани, озвучени и организирани како логично
систематизирани приказни за градот и животот во
него. На овој начин се зачувуваат овие ретки снимки и приватните спомени
на жителите на градот од
една, а тие добиваат и втор
живот со тоа што стануваат
дел од приказната на „Тајните архиви“ од друга
страна.
И покрај аматерскиот момент на овие снимки (сепак
станува збор за приватно,
домашно видео), монтажата и дополнително музиката им даваат сосема нова
димензија, притоа добивајќи облик на филм. Снимки
од најразлични, веќе заборавени локации низ и околу
Скопје, распоредени се во
поглавја т.е. тематски целини, со што филмот се здобива и со структура. Камерата „од рака“ и визуелниот
шум од распаѓањето на
лентата создаваат илузија
на современа естетика, наликувајќи повеќе на видео
арт, отколку на снимки стари повеќе од четири декади.
Стандардниот, популарен
филмски формат од 8 мм
беше развиен од компанијата Кодак за да создаде
формат за домашен филм
кој беше поевтин од веќе
постоечкиот формат на 16
мм. Неговата практичност,
пристапност и мобилност
на камерата го прави овој
формат достапен во тоа
време дури и кај нас, па ете,
сé уште може да се најдат
домашни снимки во кои
ќе препознаеме локации
кои денес се сосема видоизменети. Мора да се истакне дека филмската лента
има и свој рок на траење
и единствен начин да се
зачуваат материјалите се

преку дигитализација на
истите. Една од целите на
овој проект е токму тој, да
се соберат материјали на
кои можеме да ги видиме
Водно, Матка, Манастирот
Св. Пантелејмон, Кале, Стара Чаршија, Кермес, Дебар
Маало, итн., со што ќе се
сочуваат овие драгоцени
архивски материјали.
„На овој начин преку архивирање и дигитализација
на стари филмски ленти
(8 и Супер 8 мм) од домашната архива на Скопјани
се открива скриеното богатство за животот во градот, но и се зачувуваат
драгоцени документи, кои
доколку не бидат дигитализирани ќе исчезнат или
ќе бидат дегенерирани и
неупотребливи“, вели авторката, иницијатор и режисер на проектот Катерина Габунија.
Монтажата и изборот на
музика е на Мартин Никлески, дигитализацијата и дигиталната обработка на
Александар Трајковски,
додека дизајнер на звук е
Сашко Потер Мицевски.
Филмот беше прикажан во
склоп на фестивалот на нем
и класичен филм кој за прв
пат беше организиран во
соработка со Кинотеката
на Македонија и здружението Кино Балкан.
Проектот „Тајните архиви
на Скопје“ доби поддршка
за реализација и на својот
трет дел, па со таа цел авторката се обраќа до граѓаните на Скопје, кои во своите
домови се уште чуваат 8 и
Супер 8 милиметарски
филмски ленти, да ги донесат своите ленти во просториите на НУФЦ Вардар
Филм или да и се обратат
директно до авторката на
проектот, на мејл адресата
katerinagabunija@gmail.
com. Граѓаните кои со своите ленти ќе учествуваат
во проектот, ќе добијат дигитализирани копии и секако ќе бидат дел од еден
интересен филмски колаж.
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{ интервју }

Интервју со Дориан Јовановиќ,
музар, основач е на групата String Forces

ЏЕЗ
НА ЧАЛГИСКИ
ДИЈАЛЕКТ
Разговараше: Тони Димитров

Инженер по образование, музичар по душа,
немирен по дух. Музички самоук, свирам од 14
години, во почеток гитара, покасно бас, нешто
покасно Стик (12-жичен електричен инструмент)
и најскорешно - ут.
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{ интервју }

Дориан Јовановиќ е
човек со сериозна музичкa позадина на македонската музичка
сцена. Во својата кариера има работено како дел од неколку музички проекти кои ги одбележаа уште 90-тите години од минатиот век
во музичка смисла.
Основач е на групата
String Forces, со која издава неколку албуми,
основач е и на издавачката куќа и студио
Profundus, еден e од основачите на групата
Seth (денес SethStat),
член е на бендот Чалгија
саунд систем, амбиенталниот проект Zdeev,
Dorian Oud Quartet,
Аxiotomic, снима музика
за филм, a денес е повторно актуелен со сосема нов проект.
Доколку сакаме да го
дефинираме недефинирливото, тогаш музиката која тој ја создава
низ годините (доколку
сакате и декадите), варира помеѓу несвојствен
рокенрол пристап, современ електронски
звук, традиционална
чалгија и етно, па се до
амбиентални импровизации кој создаваат
своевидно чувство на
транс. Уште со своето
истоимено деби, далеката 1999 година, String
Forces веќе прераснуваат во еден од најинтригантните бендови
на сцената, а низ сиве
овие години развој, музиката на Јовановиќ
мутира и се разгранува
во најразлични, навидум
неспоиви правци.
Последен од неговите
музички инкарнации е
дуото Добрила и Дориан Дуо, рецентен проект

со кој можеби доживува
најсериозен и широк
пробив на сцената, пред
се поради свежината на
пристапот во она што се
нарекува музика на светот (или world music) и
секако возбудливоста
на етно (при)звукот. Тие
минатата година настапија на OFFest, а веќе
оваа за Скопскиот Џез
Фестивал го издаваат и
албумот „Apocryph“.
И покрај големиот музички бекграунд зад
себе, добро на почеток
да претставиш дел од
себе и својот музички
багаж, бидејќи е значаен за разбирање на
ова што го правиш сега.
- Роден сум 1969 година,
пораснат во Карпош 4,
инженер по образование, музичар по душа,
немирен по дух. Музички самоук, свирам од 14
години, во почеток гитара, покасно бас, нешто покасно Стик (12-жичен електричен инструмент) и најскорешно ут. Првиот јавен настап
го имам во 1989 година
на Рок Фест со групата
Плавајс. И покрај тоа
што музиката на таа група беше некој чуден спој
помеѓу панкерски дух,
поп-рок песни и пуста
желба да свириме џез,
групата помина многу
добро и кај публиката и
кај жирито.
По некое време таа група премина во Seth, со
кого јас бев до 1995 година и снимив еден албум (издаден во `93-та),
по што на сцена се појавија String Forces.
Првиот нивен е во март
`96 во емисијата Досие
на Тоше Филиповски,
што оваа година ја пра-

ви 25-годишнина од првиот настап. Со String
Forces имаме пет студиски албуми, пет живи албуми, едно ЕП и не знам
колку концерти.
По 2003 година сé повеќе моите интереси и работа почнав да ги гледам
и пошироко од окружението на една група така
што започнувам таа работа да ја канализирам
во посебни проекти/групи и од таму се појавуваат Аксиотомик, Чалгија саунд систем, Дориан ут трио/квартет и
Добрила и Дориан Дуо.
Во твојата музика ги
обединуваш традиционалнииот рокенрол
пристап, експерименталната импровизација, традиционалната
музика, филмската музика... Како успеваш да
лизгаш помеѓу сите
овие различни пристапи и жанровски перспективи?
- Тие „лизгања“ се резултат на она што мене
ме интересира и тоа,
вака набројано, не е сé.
Сé тоа актвно сум го
слушал во одреден период. Со сé сум бил близок, иако можеби тоа
било и во најраното детство. Но, тогаш најмногу
впиваме, најлесно имаме интимен контакт со
музиката кога не сме
оптоварени со „што е
тоа“. Делумно, тоа се слушало по дома, но јас во
детството сум сменил
неколку „дома“ и тоа на
одреден начин се сумирало во мене. Музика
на која што се сеќавам
од најраното детство е
музиката на Дејвид Боуви, Битлси, Ролинг
Стоунс, Кинг Кримсон,
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{ интервју }

Пинк Флојд, Мајк, чалгијата кај дедо ми во кола (снимена од Радио
Скопје), потоа доаѓаат
Крафтверк, Кабаре Волтер, ОМД, Депеш Мод,
кои веќе беа во период
кога почнав сам да избирам. Мислам дека сето ова било доволно за
основа.
Во моментов си актуелен со дуото Добрила
и Дориан Дуо. Изминатата година имавте
еден настап на OFFest,
а веќе успеавте да реализирате и долгосвиречко издание. Oд кога
датира овој проект и од
каде идејата за реаранжирање на традиционални композиции од
македонското музичко
поднебје?
- Добрила и Дориан Дуо
настана минатото лето,
кога одржувањето проби и работа со поголема
група беше нешто посложен процес, а Добрила и јас желни за работа.
По една случајна низа
од настани, меѓу кои
пресудна е „пандемијата“ и од едно наивно „ај
да пробаме“, се случи
снимањето на албумот
во многу краток рок.
Тука повеќе нѐ интересираше идејата за дует,
сведен на најосновното: еден инструмент и
глас, отколку „што“ ќе
свириме. Идејата е, секако, да излеземе малку од комфор-зоната на
она што веќе усталено
го работиме заедно, и
како состав, но и како
она што го изведуваме.
Во тој контекст, „Apocryph“ е некаква преодна
форма: најемотивното
од традиционалната музика (мелодијата) втопена во една електро-
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акустична импровизација со мала помош на
технологијата. За разлика од Чалгија саунд систем, музиката на дуото
е вид на реинтерпретација на традиционални мелодии во современ контекст и врз основи на импровизација.
Kaко би ја дефинирале
вашата музика? Дали е
тоа oна што денес жанровски се дефинира
како world music или
музика на светот?
- Мислам дека ние (што
се однесува и на целиот Балкан) имаме погрешно разбирање на
терминот „world music“,
ако веќе прифаќаме дека зборуваме за етикети
за полесно пронаоѓање
на производите. И, да,
музиката на Добрила и
Дориан Дуо е world
music, барем она што е
перцепцијата за таа музика надвор од Македонија.
Dorian Oud Quartet е
еден од твоите понови
и помалку познати проекти. Која е позадината
зад овој проект?
- Дориан ут трио/квартет
е формирано во 2019 година, со идеја за проширување на просторот на
чалгијата во современ
контекст. Ако се земе
импровизацијата како
една од битните карактеристики на чалгијата
како форма, музиката
што сум ја создал за триото навлегува во џез контекст бидејќи во голема
мерка се потпира на импровизација, но основниот материјал е со инспирација од традиционалниот чалгиски израз и не само локален,

{ интервју }

туку од поширокиот
(Медитерански) регион.
При тоа, избегнувам потпирање на постоечкиот
џез јазик и испробувам
пристап за создавање
на нов вид на дијалект
кој што произлегува од
изворната музика (чалгијата). Тоа во глобални
рамки не е нешто ново
и нечуено, во тој контекст работи и Раби Абу
Калил, Ануар Брахем,
Сократис Синопулос и
неколкумина слични
автори.
Твојата „матична“ група String Forces, веќе
неколку години нема
албум. Што се случува
со овој проект?
Спремате албум или
сте во своевидна авторска хибернација?
- String Forces во целиот
овој период работи,
пред се, на себе како
збир на индивидуи на
кои што им е потребен
раст и проширување на
светогледите. Работиме
на редефинирање на
она што го создаваме за
подобро да се искажеме
себеси во современиот
музички контекст, па ги
истражуваме границите
каде сé можеме да се
движиме, бидејќи String
Forcesво својата работа
на петте студски албуми

имаат покриена широка
територија која што не
ни остава многу простор
за лесно откривање и
освојување на нови. И
овде импровизацијата
навлегува како значаен
елемент, а можно е следниот материјал да биде
потполно отклонување
од она што се има како
перцепција за String
Forces.
Работиш ли на нешто
ново? Кој се твоите следни проекти, доколку
ги има секако, а судејќи
според досегашната
работа не би можело
да ги нема?
- Моментално работам
ремикс на една песна
на групата Undone која
што ќе биде дел од нивно ремикс-издание. Правам планови за кратки
стриминг настапи за
Аxiotomic и некои други
слични содржини како
веќе направениот серијал Rabbit Hole Sessions
на мојот YouTube канал.
Исто така, го доработувам и материјалот за
албумското издание на
Квартетот како и микс
на неколку живи настапи на String Forces, Чалгија саунд систем и
Добрила и Дориан Дуо
во видео-формат.
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{ женско катче }

Интервју со пожарникарката Менка Стојаноска
од Противпожарната Единица Автокоманда

РАМНОПРАВНА СУМ
УШТЕ КОГА РЕШИВ ДА
БИДАМ ПОЖАРНИКАР
Пишува: Весна Кикова Атанасовска
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{ женско катче }

Жените се способни да ја извршат секоја работа и да се пронајдат во секоја професија, исто како и
мажите. Според тоа, не постои машка или женска професија. Љубовта и посветеноста овозможуваат
прилагодување на секое работното место, па дури и на оние за кои постојат предрасуди дека се
типично машки. Една од тие професии е и пожарникарството, која сепак е комплексна и фи-

зички тешка работа, па оттаму и ставот дека е машка професија.

Изминатиов период,
во Македонија, за жал,
бевме сведоци на огнена стихија која ја загрози безбедноста на
граѓаните и имотот, па
професијата пожарникар или пожарникарка
беше во фокусот. До скоро имаше само една пожарникарка, Билјана
Денчовска, но денес заедно со Менка Стојаноска, се веќе две, кои се
бават со оваа професија и се засега единствените жени пожарникарки во Македонија.

но ниво потребно за
извршување на оваа
професија. Да се знаат
границите на својте
можности, но и постојано да се трудиш во надминување на истите“.
Пожарникарската заштитна опрема е голема
и тешка, не е едноставна за носење и секако
бара многу сила и издржливост, меѓутоа е
неизбежна во работењето, па со тек на вре-

тини и своите специфичности како и колегите, придонесувам во
нивна реализација“.
Добро сработената работа е она што ја исполнува. Тоа и дава мотивација и сила во спасувачките акции и гасење на
следните пожари.
- „Во зависност за каков
пожар станува збор,
односно што е она што
гори, чувствата се раз-

трични инсталации чуството најчесто е пријатно бидејќи си спречил да дојде до поголем
пожар“, додава таа.
Секоја работа бара жртва, но сепак оваа професионална определба
бара посебно посветување и жртва и во другите сфери од животот,
па ја запрашавме колку
професијата пожарникарка може да влијае
на приватниот живот?

Дали сé уште се смета
оваа професија за машка и дали постојат стереотипи дека оваа професија не може да ја извршуваат жени, се прашања за чиј одговор се
обративме на пожарникарката Менка Стојаноска, која вели дека сосема случајно се одлучила да стане пожарникарка.
- „Како дете немав желба да бидам пожарникарка. Идејата ми дојде
сосема случајно на отприлика 25 години. Доволно бев возрасна и
се познавав себе си,
така што знаев дека пожарникарството е професија во која ќе се пронајдам“, вели Менка.
Не можеме да не се согласиме дека пожарникарството е професија
која изискува поголеми
физички предиспозиции. Но, нас не интересираше и што значи да
се биде жена во оваа
професија, на што
Менка ни одговори:

ме се навикнуваш, вели
Менка. Додека, во врска
со предизвикот рамноправно да се носи со
мажите, потенцира дека
нема предизвик, бидејќи рамноправноста ја
има уште при самото
вработување.

- „Да се биде жена во
таква професија значи
дека мора да се работи
и да се вложи напор за
да се постигне одреде-

- „Предизвик и одговорност ми претставува
успешно да се извршат
зададените задачи во
кои со стекнатите веш-

лични. На пример, при
гасење на контејнери
и ѓубришта немам некое посебно чувство,
освен фактот дека целиот си валкан. Гледам
да се заврши работата
и тоа е тоа. Но, при гасење на стрништа и шуми често се чуствува
замор бидејќи може да
се работи за долга и исцрпувачка интервенција, но сепак, како и при
интервенции на елек-

- „Сега за сега, оваа професија не бара никаква
дополнителна жртва од
мене во приватниот живот. Тоа што со оваа професија сме на штрек и
брзо ги решаваме ситуациите мислам дека
дополнително помага
во решавање на проблемите и надвор од
нашата работа“.

21

СО ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ
КАРПОШ - ПОБЛИСКУ ДО
ГРАЃАНИТЕ
Општина Карпош започна да поставува отворени податоци на својата веб страна. Во excel формати достапни
се буџетите за 2021 и 2020 година, податоци за членовите на Советот, како и за основните училишта (линк:
https://bit.ly/3ssKJL0 ).
Отворените податоци овозможуваат поголема соработка
меѓу граѓаните, граѓанските организации и Општината.
Пристапот до истите не е ограничен, со што на поедноставен начин се обработуваат и служат за креирање на
истражувања и политики кои одговараат на потребите
на граѓаните.
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Иако, општина Карпош според Државниот завод за ревизија е на врвот по квалитет на на услуги преку веб страницата меѓу сите општини, а е оценета за најтранспарентна државна институција, заедно со Министерството за
одбрана, според Извештајот на Центарот за граѓански
комуникации, континуирано продолжуваме со подобрување на активната транспарентност.
Неодамна, на www.karpos.gov.mk беа објавени и најчесто
поставуваните прашања, со цел граѓаните на побрз начин
да стигнат до посакуваниот одговор.

ИТ РЕВИЗИЈАТА НА ДЗР ОЦЕНИ:

КАРПОШ НА ВРВОТ ПО
КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИ ПРЕКУ
ВЕБ – СТРАНАТА
Општина Карпош е на врвот по квалитет на услуги кои
се овозможени преку веб – страната www.karpos.gov.mk.
Ова го потврдува Извештајот на Државниот завод за
ревизија (ДЗР), кој се однесува на сите единици на
локалната самоуправа (ЕЛС).
Основната цел на ревизорскиот тим на ДЗР за оваа ИТ
ревизија е да се направи објективна и системска проверка, дали квалитетот на услуги кои ги даваат општините
преку своите веб страници овозможуваат полесно остварување на правата на граѓаните, со помалку потрошено
време и со пониски трошоци.
ИТ ревизијата ја проверуваше достапноста на услуги преку www.karpos.gov.mk; и тоа за споделени информации
за Буџетот и завршни сметки; објавени формулари и линк
за административни такси; воспоставен дел за пријавување на проблем и статус на решавање на проблемот; спро-

ведени анкети за задоволството на граѓаните од услугите
на локално ниво; имплементација на ISO 9001 стандардот;
донесени стратешки планови и безбедносен пристап до
веб порталите.
Општина Карпош е меѓу единствените ЕЛС, кои имаат
прилагоден пристап на лицата со попреченост на својот
портал.
Локалната самоуправа континуиранo работи на ажурирање на својата веб страница и овозможување на повеќе
услуги преку истата. Преку www.karpos.gov.mk, граѓаните можат да комуницираат со општинските сектори, да
се информираат за предучилишното и основното образование, да видат како можат да го одложат отпадот од
домаќинството, да пријават корупција, да стапат во контакт со подрачните одделенија на други институции и сл.
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КАРПОШ
ПАМЕТИ:
ОД СТРАДАЊА
ДО НАДЕЖ
Во пресрет на 58 години од катастрофалниот земјотрес
што го погоди Скопје во далечната 1963 година- Карпош
памети. Памети низ какви страдања и болки помина нашиот град, нашата општина Карпош, која можеби даде
најголем број жртви од над 1.000-те настрадани и над
200.000 разурнати домови.
Но, Карпош ја памети и надежта, солдираноста и силната
желба градот повторно да застане на нозе, да преживее.
Тоа беше ехото на Карпош кое одекнува веќе шеста деценија. За нас во Карпош и за карпошани часовникот застана во 5:17 ч само еднаш, во 1963 год. Оттогаш наваму
отчукува само нанапред, во нов, поубав живот, онаков како
што заслужува нашата општина, нашиот град. Карпош е
се позелен, Карпош е се поубав, Карпош се подмладува.
Тоа е она што им го должиме на сеќавањата, но и на иднината на сите наши сограѓани.
По тој повод, делегација од советниците Филип Даскаловски (СДСМ), Даниела Штерјова ( ВМРО-ДПМНЕ) и Емилија
Ризеска – Спасова (Обединети за Македонија) од актуелниот состав на Советот на Општина Карпош положија цвеќе и одадоа почит на жртвите од земјотресот пред споменикот на загинатите на градските гробишта во Бутел.
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ЈУБИЛЕЈНИ 80. ГОДИНИ ОД ПРВИОТ СКОПСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД

ДА НЕ БЕА ТИЕ, НЕМАШЕ ДА
БИДЕМЕ НИ НИЕ - ВО СЛОБОДА
И ДЕМОКРАТИЈА
Делегација предводена од градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев и советниците Филип Даскаловски и Билјана Костова, оддадоа почит пред спомен
- обележјето на Првиот скопски партизански одред.
Годинава се добележа јубилеј - 80. години од формирањето на Одредот под слоганот „Скопје секогаш на страната
на антифашизмот“. Пред споменикот на борците од Првиот скопски партизански одред положија свежо цвеќе претставници на повеќе институции, организации и политички партии. На јавниот простор пред споменикот се одржа
и посебна програма, составена од хорски рецитали и
проекција на филм, со кои се одбележа овој исклучително значаен датум од македонската историја.
Пред присутните граѓани се обрати и градоначалникот
Стефан Богоев, кој истакна дека споменот на НОБ треба
да го негуваме секојдневно:
„На ова место, каде што сме денеска е формиран Првиот
скопски партизански одред. На Одредот кој бил формиран од скопски диверзантски групи му се приклучиле и
други борци: покрај Македонци се приклучиле и Срби,
Албанци, Турци, Црногорци, Хрвати и Чеси. Првата партизанска единица на НОБ во Македонија многу одамна
го манифестирала заедништвото и различностите за кои
денеска зборуваме“.
„Поддршката кон Сојузот за борци и споменот кон НОБ

се искрени единствено кога и нашата заложба и работа
се континуирани. Затоа, независно на која позиција ќе
бидам во јавниот живот, Сојузот во мене секогаш ќе има
искрен другар и поддржувач“, посочи градоначалникот.
На настанот се обрати и градоначалникот на градот Скопје,
Петре Шилегов, кој нагласи дека „ние немаме од што да
се срамиме и секогаш со гордост се сеќаваме и ќе се сеќаваме на нашата историја. За разлика од нас, некои наши
соседи во своето минато често биле на погрешната страна.
Преку обидите за интервенции во нашата историја, се
обидуваат да го избришат сопственото минато, заборавајќи дека негирањето на својот фашизам, е всушност
негирање и на нивниот антифашизам, и на нивните антифашисти кои што и тоа како постоеле во нивните редови“.
Министерката за одбрана, Радмила Шекеринска посочи
дека токму формирањето на Првиот скопски партизански
одред е клетката од која е родено народно-ослободителното движење дури потоа доаѓа формирањето на батајлонот Мирче Ацев кој што се смета за првата регуларна
воена единица во Македонија и него го сметаме како
никулец на нашата армија. На настанот говореше и претставникот од Сојузот на борци, Наум Буревски.
Тие ги истакнаа придобивките од Народнослбодителната
борба, периодот кој заслужува пиетет од сите чинители
во општеството.
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МААЛСКИОТ
ПАРК
ВО „ВЛАДО
ТАСЕВСКИ“
(КАРПОШ)
СО НОВ ЛИК
Службите на општина Карпош завршија со садењето
на нова тревна површина и поставување на систем за
наводнување, во урбаната заедница „Владо Тасевски“,
спроти хотелот „Карпош“ (долж булеварот „Партизански
одреди“).
Автоматските системи за наводнување работат два пати
во текот на денот, со што придонесуваатт за побрзо подигнување на зелена површина.
За околу десетина денови се очекува овој простор меѓу
зградите да биде целосно раззеленет. Паралелно, општинските служби ќе ја обноват и урбаната опрема (клупите
и корпите за отпадоци), а предвидена е реконструкција
и на постоечкиот летниковец.
На овој начин, добиваме нова зелена површина на 2.000м2,
со што овој јавен простор добива нов лик.
Локалната самоуправа деновиве ќе продолжи и со уредување на просторот во Карпош 4, меѓу зградите на улицата „Соле Стојчев“. Овие маалски паркови се меѓу најпривлечните зони за рекреација и маалски соживот на
граѓаните. Оттука, општината продолжува да вложува во
хуманизација на јавниот простор и креирање на содржини за сите генерации на граѓани.
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Во општина Карпош започна да се спроведува
услугата „Нега на стари лица во домашни услови“.
Денеска, беше отворена информативната
канцеларија за овој проект, која се наоѓа на мостот
„Влајко“, каде што граѓаните ќе можат да добиваат
повеќе информации за услугата.
Постарите и изнемоштени граѓаните, како и лицата со
попреченост ќе можат да добиваат помош во одржување на нивното домаќинство, хигиена, помош при готвење или купување на продукти, земање медицинска
терапија, помош при движење надвор од домот и сл.
Услугите ќе ги даваат сертифицирани негователи од
Црвениот крст, кои поминаа низ процес на обука за работа
и нега на постари граѓани и лица со попреченост.
Во изјавата за медиуми градоначалникот на општина
Карпош, Стефан Богоев истакна:
- Имајќи предвид дека Карпош е општината со најголем
број на возрасни сограѓани, среќен сум што овие домашни посети стануваат реалност, затоа што беа дел и од мојата изборна програма во 2017 година.Нашите баби и дедовци, оние кои нè израснале, заслужуваат достоинствена старост и вистинска грижа.

ПОЧНАА
ДОМАШНИТЕ
ПОСЕТИ ЗА
СТАРИ ЛИЦА
ВО КАРПОШ

Сакам да се заблагодарам на МТСП, Црвениот крст и Светска банка, како и до Одделението за детска, социјална и
здравствена заштита во општината, кои помогнаа во реализацијата на проектот, рече Богоев.
Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска истакна дека со овој проект се ангажираат и лица
кои биле активни баратели на работа и им се помага да
бидат поконкурентни на пазарот на трудот.
Домашните посети ќе ги спроведуваат обучени негователи од Црвениот крст на град Скопје.
„Од денес старите лица кои имаат потреба од помош ќе
имаат негуватели кои ќе се грижат за нивните секојдневни
потреби. Овие лица ќе бидат и нивни пријатели и искрено
се надеваме дека ќе внесат свежина и радост во нивниот
секојдневен живот и ќе им помогнат. Како и досега така
и од сега, поддршката од страна на Министерството за
труд и социјална политика и од општината Карпош е од
огромно значење, а успехот и понатаму ќе зависи од нашата заемна соработка“, изјави Сузана Тунева Пауновска,
секретар во Црвениот крст во Скопје.
ИНФО - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОШ И НЕГА
ВО ДОМОТ
мост „Влајко“, н. Влае
тел: 075 - 35 - 22 - 46
е - пошта: skopje.negacentar@redcross.org.mk
Инфо денови за граѓани:
10:00 - 14:00 / вторник и четврток
Работно време:
08:00 - 16:00 часот / понеделник - петок
www.ckgs.org.mk
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СТРУЧНА ПОДДРШКА
ЗА ДЕЦАТА СО РАЗВЕДЕНИ
РОДИТЕЛИ
Воспитувачки, негувателки и стручен тим од сите објекти на градинки во општина Карпош успешно ја завршија Превентивната програма за работа со деца во градинки, за надминување на последиците од разводот на родителите.
Преку Здружението на психотерапија и едукација „Амигдала“ Скопје успешно беше реализирана обуката, која
ја спроведоа проф. д–р Драгана Батиќ, психолог, Анета
Апчева, педагог и вработена во Центарот за социјална
работа – Скопје, како и Маргарита Николовска, психолог,
психотерапевт.
На листите на стресни животни настани, разводот се наоѓа при врвот, при што посебно ранлива група претставуваат децата. Оттука, општина Карпош се одлучи финансиски да ја поддржи реализацијата на овој проект со
170.000 денари.
Во градинката „Пролет“ во Козле, градоначалникот на
општина Карпош, Стефан Богоев заедно со професорката Батиќ ги доделија сертификатите на вработените од
предучилишните установи кои ја поминаа обуката.
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Богоев истакна дека општината примарно е надлежна за
одржување на инфраструктурата на градинките на своја
територија. Но, Карпош исто така соработува и вложува
во правилниот развој на децата.
- Добро е што целиот воспитен кадар од градинките помина низ процес на обука за правилна работа со деца на
разведени родители. Разводот е еден од најголемите
стрес – фактори особено кај децата и апсолутно дека мора
да работиме на нивна поддршка и колку што е можно помалку последици од оваа состојба, рече Богоев.
Проф. д-р Драгана Батиќ ја истакна важноста за грижата
за менталното здравје и притоа додаде дека, за оваа проблематика треба повеќе да се зборува во градинките и
основните училишта. Учејќи ги младите од рани години,
на механизми за справување со стресни ситуации, неуспеси и слично, ќе придонесеме во креирање на поздрава средина и поодговорни и зрели граѓани.

{ хуманост }

ЦЕНТАР
ЗА ДЕЦА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ
ВО КАРПОШ
Општина Карпош ќе добие Центар за деца со попреченост. Овој Центар во Карпош е новиот проект во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги што го спроведува Министерството за труд и социјална политика и Светска банка.
Откако општина Карпош аплицираше на јавниот повик,
потпишан е договор за соработка со Министерството
за труд и социјална политика, со кој уште повеќе се
зголемува инклузијата на овие деца на локално ниво.
Во општина Карпош ќе бидат опфатени 32 деца со попреченост, од кои 16 деца на возраст од 2 до 5 години и 16 деца на возраст од 6 до 10 години и тие ќе имаат можност
да престојуваат во дневниот престој на деца со попреченост, каде давател на услугата ќе биде македонското
„Монтесори” здружение.
Во наредните пет месеци ќе се спроведуваат активности
за воспоставување на услугата: адаптирање на простории, нивно опремување и обука на персонал за овој центар кој ќе биде лоциран во ООУ „Вера Циривири Трена“,
по кој период доследно и квалитетно ќе се испорачува
оваа социјалната услуга.
Младите ќе имаат стручна помош и поддршка преку индивидуален и групен третман, како и соодветна психосоцијална поддршка за децата со попреченост и нивните
семејства. На овој начин ќе се помогне во унапредување
на развојот на детето, на неговите когнитивни вештини,
а ќе се подобри и нивната социјализација во заедницата.
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Градење типографска култура
еден од патиштата за зачувување на јазичниот идентитет

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА
НА КИРИЛИЦАТА
- ЗАПИС ВО ВЕЧНОСТА
Автор: Тони Димитров

Ласко Џуровски е еден од уметниците кои се борат против јазичните недоследности, развивајќи ја
типографската култура и промовирајќи ја кирилицата преку нејзино унапредување, модернизирање и
дигитализирање.
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Негов е и дизајнот на најновите македонски банкноти од 200 и 2.000 денари,но најпрепознатлив е
како автор на на повеќе од 320 авторски фонтови меѓу кои и најпопуларните македонски кирилични
фонтови „Стоби“ и„Скола“, а неодамна работеше и на кириличен фонт за лицата со дислексија
Јазикот и писмото со кое
се изразува се врзуваат
со идентитетот на еден
народ. Македонската кирилица е нашето писмо,
еден од нашите најголеми
национални белези, брендови, со кои секако можеме
да се гордееме. Нo, доколку погледнеме околу нас,
во медиумите, на телевизиите, по фирмите, натписите, билбордите, рекламите, насекаде се заблежуваат недоследности во
употребата на кирилицата
и речиси без исклучок се
провлекува по некоја буква
која не припаѓа на македонската кирилица. Проблемот можеме да го лоцираме и во компјутерите кои
се користат за графичкиот
дизајн, поточно, фонтовите кои се користат на компјутерите, бидејќи во повеќето кирилични фонтови
кои се достапни на интернет, не се вклучени македонските кирилични букви,
што посебно се однесува
на Italic (косите) стиловите.
Од тој аспект, развивањето
на типографската култура
е многу значајна. Повеќето
земји кои внимаваат на
градењето и развивањето
на својот визуелен идентитет, чиј основен елемент
се буквите, типографијата
е издигната на рамноправно ниво со останатите визуелни уметности.
Кај нас, Ласко Џуровски е
еден од оние уметници кои
се борат против ваквите
недоследности, развивајќи
ја типографската култура
и промовирајќи ја кирилицата, преку нејзино унапредување, модернизирање
и дигитализирање.
Џуровски работи како графички дизајнер и има преку
30 години работно искуство во областа на графичкиот дизајн и во типографијата. Го предводи дизајнстудиото „Тотем“, а го паметиме и по својата работа

во полето на деветтата
уметност – стрипот. Негов
е и дизајнот на најновите
македонски банкноти од
200 и 2.000 денари. Но, сепак најпрепознатлив е како
автор на фонтови меѓу кои
и најпопуларните македонски кирилични фонтови
„Стоби“ и „Скола“, оригинално создадени за употреба
исклучиво во Владата на
РМ и нејзините институции...

нални документи напишани од Великанот на македонската поезија – Кочо
Рацин. Џуровски сподели
пример од процесот на
работа, нагласувајќи дека
се обидува максимално да
ја задржи автентичноста
на неговиот ракопис, со
мали модификации неопходни за негова употреба
во дигиталната сегашност.
На сликата лево е ориги-

фија со почетната строфа
од песната „Ленка“. Во работата користи дигитални
фотографии со оригиналниот ракопис на Рацин на
македонски и српски јазик.
„ Се обидувам максимално
да ја задржам автентичноста на неговиот ракопис, се разбира, со мали
модификации неопходни
за негова употреба во нашава, дигитална сегашност. Да го чуваме и надградуваме македонското
културно наследство, да
го запишеме во вечноста
каде што никој не може
да го избрише “, порачува
Џуровски.
Македонската кирилица е
прекрасно писмо, нашите
кирилични букви многу
лесно се пишуваат и уште
полесно се читаат текстовите напишани со нив.
Уште попрекрасно е кога
би ги пишувале со оригинален фонт, создаден врз
основа на еден од нашите
најголеми поетски
великани Рацин.
Фонтот е веќе достапен за
купување по симболична
цена.
Џуровски не мирува кога
е во прашање типографијата, па веќе го најави и
својот нов проект, фонт
заснован на ракописот на
уште еден македонски
великан - Блаже Конески.

Во последно време е актуелен со фонтови кои ја зачувуваат Македонската традиција како на пример фонтот „Илинден 903“.
Неговото актуелно типографско дело е дигитализација на ракописот и
изработка на фонт со 230
кирилични и латинични
букви врз основа на ориги-

налниот ракопис на Рацин,
напишан во неговиот бележник, најверојатно со
молив, а десно од него е
дигитализацијата на ракописот.
Досега се изработени 230
кирилични и латинични
букви, а Џуровски објави
и фотографија од процесот
на работа и тест фотогра-
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ПО ПОВОД ДЕНОТ НА МЛАДИТЕ:

БИДЕТЕ БУНТОВНИ И
АРГУМЕНТИРАЈТЕ!
Со постапката за формирање на Локалниот младински
совет и назначувањето на службеник за млади, со креирање на мобилната апликација „мЗаедница“, со овозможувањето на пракса за средношколци во општината,
како и со други активности и проекти, општина Карпош
континуирано го унапредува квалитетот на живот на младите на локално ниво.
На 12-ти август, Меѓународниот ден на младите се потсетивме дека поддршката за младите луѓе треба да биде
секојдневна и системска.
Локалната самоуправа е предводена и од најмладиот
градоначалник во државата, Стефан Богоев, што е само
потврда дека младите луѓе можат да преземат одговорност и успешно да се справуваат со сите предизвици.
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Општина Карпош е една од институциите која има и најплодна соработка со младинскиот сектор, младинските
организации, како и со Националниот младински совет
на Македонија (НМСМ), со чија поддршка реализираме
повеќе проекти и активности.
Токму минатата година, со „Младински сојуз – Крушево“,
успешно го реализиравме проектот „Youth Friendly City“,
а со организацијата „Младите можат“ ги мапиравме потребите на младите на локално ниво. Сите податоци од
истражувањата се користат за креирање на политики по
потребите на младите на локално ниво.

{ млади и спорт }

„СПОРТ ЗА РАЗВОЈ“
И НАТАМУ НА АГЕНДАТА
ВО КАРПОШ
Проектот „Спорт за развој“, и во иднина ќе се спроведува во рамки на десетте основни училишта во општина Карпош. Имено, преку овој проект учениците и наставниот кадар имаат дополнителни физички активности, а стекнуваат и социјални вештини за да бидат
поодговорни граѓани во заедницата.
Во општина Карпош се потпиша меморандумот за соработка за продолжување на овој проект, меѓу локалната
самоуправа, Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) и Здружението за унапредување на меѓусебна доверба „ТАКТ“.
Градоначалникот Стефан Богоев искажа задоволство од
оваа многу конкретна соработка.
- За време на пандемијата, кога спортските активности беа
ограничени, преку овој проект, младите можеа да вежбаат на отворено и да бидат безбедни, затоа што знаеме

колку е важна активноста, како за физичкото, така и за
нашето ментално здравје.
Во име на ГИЗ, меморандумот го потпиша Јенс Елснер,
раководител на Програмата „Спорт за развој“. Тој истакна
дека проектот се спроведува во повеќе земји на Западен
Балкан: Република Северна Македонија, Србија, Босна и
Херцеговина, Косово и Албанија.
Магдалена Спасовска, претседателка на здружението
„ТАКТ“ – имплементатор на проектот „Спорт за развој“, ги
сподели позитивните искуства со општина Карпош, со
секторите, како и со основните училишта. Беа обучени
повеќе наставници да бидат тренери за програмата
„Спорт за развој“, со што знаењата и вештините ќе можат
да ги прошират меѓу наставниот кадар.
Спасовска посочи дека е планирано овој проект да се
спроведува и во повеќе средни училишта во Скопје.
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ВКУСОТ НА „РЕНДЕ“
ПРИВЛЕЧЕН ЗА СИТЕ
Разговараше: Димитар Караташев
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Карпошани, но и сите граѓани на Скопје можат да комуницираат со „Ренде“ преку телефонот 070-530-025
и Фејсбук страницата: Сендвичара Ренде. Лоцирани се на „Волгоградска“ 7, а работното време им е од
08:00 до 22:00 часот, понеделник до сабота.
Во срцето на Карпош, во
една од најубавите населби, Карпош 4 , во должина на улицата „Волгоградска“ е лоцирана сендвичарата „Ренде“. Станува
збор за локален бизнис кој
постои од 2015 година, а е
во сопственост на две семејства, кои од претходно
имаат долгогодишно искуство во угостителството.
Токму претходното искуството им било од голема
корист на почетокот. Секој
почеток во животот е тежок, а отворањето на сопствен бизнис е навистина
предизвик.
- Сакавме нешто свое, нешто на кое ќе се посветиме целосно и кое ќе има
препознатлив вкус. Целта
ни беше класична сендвичара, скромно место каде
попатно би поминал секој
кој е љубител на оваа храна, раскажуваат сопствениците.
Тие посочуваат дека функционираат како едно семејство, затоа што се познаваат од претходно. Заедно споделуваат убави
моменти, но и пречките и
проблемите се дел од работата кои мора да се надминуваат. Сепак, најголемо задоволство им претставуваат добрите зборови и пофалбите од граѓаните – потрошувачи.
Запрашани по тоа кој е нивни производ „заштитен
знак“, недвосмислено ни
посочија дека тоа е класичниот хамбургер и препознатливата шарска плескавица.

обезбедуваат храна и закуски за различни семејни
прослави, деловни настани и сл. Токму пандемијата била главната причина
за намалена работа, како
резултат на забраната за
организирање на настани,
а сендвичарата работела
согласно важечките протоколи за заштита од
КОВИД – 19.
- Интензивно работиме и
со кетеринг делот. Живееме во брзо и динамично
време, каде што луѓето
немаат можност да посветат повеќе внимание на
подготовки на храна, декорации и слично и затоа
имаме кетеринг услуга. И
тоа како ни значи и нѐ радува кога некој клиент пробал, и потоа за следна прилика повторно нѐ контактира. Затоа, особено важна е комуникацијата, односно кога клиентот ќе ни
објасни за каква намена е
побараната услуга и што
бара и очекува. Наше е да
му предложиме соодветна
понуда. Целиме кон тоа
клиентите да се секогаш
задоволни, како од храната, така и од целокупната
услуга, истакнаа сопствениците.
Тие се среќни што од овој
септември и децата се повторно на училиште. Детскиот џагор е препознатлив за оваа населба и за
реонското основното училиште „Петар Поп Арсов“ .
Ги повикуваат сите ученици, при посетата на „Ренде“
да ги почитуваат мерките
за заштита од вирусот.

„Ренде“ има воспоставено
и КЕТЕРИНГ СЕРВИС и
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„HEALTHY WEALTHY BISTRO“ ЗА ЗДРАВА ХРАНА

ОД БИЗНИС ДО ЗДРАВЈЕ
ТОА ШТО ЈАДЕШ СЕГА,
СИ ТИ НА ПОСТАРИ ГОДИНИ
Автор: Ива Зафировска
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Многумина ги познаваат сестрите Тања и Сузана од Влае, кои неуморно се борат низ животот со долгогодишна и макотрпна борба да помогнат финансиски во лекувањето на нивниот брат Јован за пресадување на матични клетки
во Русија.
Тања е фитнес инструкторка која имаше свое
фитнес студио, но пандемијата на Ковид-19 ја примора да ги затвори вратите на студиото. Но, не и
на своите идеи. Минатиот
месец сестрите отворија
свое бистро за здрава и сурова храна, оброци што се
приготвуваат на самото место за десетина минути.
„Healhty Wealthy Bistro“ се
наоѓа на „Млечен“ и полека,
но сигурно, станува препознатливо место каде што се
создаваат здрави оброци.
Нивната идеја за „Healthy
Wealthy Bistro“ била замислена уште одамна, но чекала подобри времиња. Тања
ни раскажува дека таа како
лиценциран фитнес и бодибилдинг инструктор веќе
десет години живее и професионално се занимава
со начинот на здрав живот,
од вежбање па се до исхрана. Идејата најпрвин била
да ги спојат двете најважни
за нив работи: вежбањето
и здравата исхрана. Го отвориле фитнес студиото, а
потоа во план било бистрото за здрава храна истовремено да функционира и
како центар каде што ќе се
вежба, но и каде што ќе се
јаде сурова и здрава храна,
односно ќе ги доближат
луѓето до здрав начин на
живoт во целост.
Сузана ни раскажува дека
бистрото „чекало“ цели четири години за да може да
се реализира, a се реализирало токму сега, во вистинско време, кога пандемијата и помалата физичка
активност не натера да
обрнеме уште поголемо
внимание на тоа што значи
и колку е важно здраво да
се храниме за да можеме
на организмот да му дадеме една алкална почиста
средина, да го освежуваме
и да го градиме нашиот
имунитет, а со тоа и повеќе
да се заштитиме од вирусот. Концептот на внес на
органска здрава храна, со

избалансирана нутритивна
вредност и свежо подготвена, е најважниот момент
за одржување на здрави
органи, клетки полни со
кислород и виталност, како
и задоволен и свеж дух.
Општо е познато е дека
здравата храна е лек, посебно во овој 21 век. Овошјето и зеленчукот кои ги
користат во сите смутиjа,
свежо цедени овошни и
зеленчукови сокови, оброците како вегански врапови, брускети, чиабата сендвичи и салати, се набавени од домашната бавча на
нивниот татко Божидар. Тие
се органски произведени,
се непрскани и наѓубрени
се со домашно ѓубриво.
Татко им, како пензионер
произведува домати, пиперки, краставици, нане,
маточина, босилек, малини,
итн., а сите останати продукти што ги немаат во нивната градина, ги набавуваат од проверени одгледувачи, од бабичките на пазарче, што исто така одгледуваат во нивните домашни бавчи. На тој начин се
помагаат и останатите производители и малите бизниси. Секако, мораме да
напоменеме и дека целиот
концепт е рачна изработка,
почнувајќи од дрвената
тераса, шољичките за кафе,
чиниите, оброците, салатите, бомбиците, барчињата, тортите, соковите…
Ги запрашавме дали здравата храна лекува? Ни одговорија дека лекува и секој треба да го знае тоа.
Уште од деца нѐ учеле дека појадокот е најважниот
оброк во денот. Житарките, јатките и овошјето треба да ни бидат првиот
оброк во денот, првите на
пирамидата за здрава исхрана, додека зеленчукот,
односно салатите се за вечера. Кога се е свежо, сурово приготвено, измиено и
само исецкано, a не пржено, веднаш ставено во чинија, значи дека сте го „по-

честиле“ организмот и телото со здрав оброк. Кога
овој појадок и оваа вечера
ќе се практикува редовно,
потоа, понекогаш без грижа
на совест ќе можеме за ручек да изедеме пица или
бургер.
Последниве неколку години здравата храна e во
тренд, производството и
секако продажбата, па ги
прашавме како се справуваат со конкуренцијата во
бизнисот. Ни одговорија,
дека силната конкуренција во овој бизнис не само
што ги мотивира повеќе
да дадат се од себе, со љубов да придонесат и да приготват подобро, туку и да
се преиспитаат до каде се,
што можат да подобрат и
секако што можат да научат од нивните конкуренти. Работа секогаш има за
сите што сакаат да работат,
а така, со нив, можат и да
соработуваат во мисијата
да им се помогне на клиентите да научат здраво
да се хранат.
Сестрите Тања и Сузана ни
рекоа дека пандемијата е
„виновникот“ за час поскоро да го отворат бистрото
за здрава храна, бидејќи,
во време на пандемијата,
само храната и водата можат да помогнат во подобрување на психофизичката состојба на еден здрав
организам.
Тоа што јадеш сега, си ти
на постари години, а овој
концепт значи многу. Се
додека концептот и мотото им се здрави луѓе, научени здрави навики, задоволни и „најадени“ клиенти, ветуваат дека ќе се
трудат во секакви услови
да опстои нивното „Healthy
Wealthy Bistro“ за здрава
храна. Но, треба и да ја посетите нивната весела рачно изработена тераса, која
се наоѓа на „Млечен“ во
Карпош или да нарачате
достава преку naracaj.com.
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{ е-отпад }

Еколошка акција
за собирање на електронски отпад
од нашата општина како дел
од „Културно лето Карпош 2021“

ДА СЕ
ОСЛОБОДИМЕ
ПРАВИЛНО
ОД СТАРИТЕ И
НЕИСПРАВНИ
ЕЛЕКТРИЧНИ
УРЕДИ
Грижата за здрава и чиста животна средина е приоритет на општина Карпош. За таа цел, во соработка со
Друштвото за управување со отпад „Нула Отпад – Скопје“
се воспостави организиран систем за собирање на
отпадна електрична и електронска опрема, кој што во
континуитет ќе се спроведува и ќе придонесе кон намалување на опасниот отпад на улиците, дивите депонии и
во контејнерите и значително ќе влијае на подигнување
на јавната свест за опасниот отпад и потребата од негово
организирано собирање и рециклирање.
Друштвото за управување со отпад Нула Отпад со информативен пулт беше присутно на Културно Лето Карпош
2021 и овозможи граѓаните да се информираат за неопходноста од селекција и немешање на овој отпад со комуналниот отпад.
Станува збор за придвижување на поголема акција, организирано собирање на негабаритен и габаритен електронски отпад од домовите на граѓаните.
Електричниот и електронскиот отпад (телевизори, машини за перење, бојлери и мали уреди за домаќинство)
граѓаните ќе имаат можност преку еко линијата, телефонскиот број 070/236-000 да ги пријават и бесплатно да се
ослободат од нив на начин кој не го загрозува екосистемот во кој што живееме.

42

Изминатата година Нула Отпад реализираше едукативна
кампања на територијата на општина Карпош. Со едукација беа опфатени околу 6000 ученици а паралелно се
одвиваше и акција на собирање на четири категории на
отпад во училиштата: отпадни батерии, ситен електронски
отпад, амбалажна хартија и пластични шишиња.
Поставена беше инфраструктура од садови за отпадни батерии и ситен електронски отпад во секое училиште, додека сите деца добија индивидуални садови за отпадни
батерии за дома со инструкции штом ги наполнат да ги
донесат во големите садови во училиште.
Овој отпад делува како нетоксичен, но негово несоодветно третирање, уништување и депонирање доведува до
испуштање на тешки метали во воздухот, водата и почвата, кои што сериозно делуваат на здравјето на граѓаните
и воопшто на квалитетот на животната средина.
Во насока на заштита на животната средина и човековото здравје ги охрабруваме граѓаните да ја користат еко
линијата како безбеден, лесен и сигурен начин за правилно одлагање на опасниот отпад.

{ контакт }

Урбани заедници
Карпош 1

Нерези

Одговорно лице:
Мирче Блажевски
02 | 30.68.754 и 078 | 48.69.29
m: karpos1@karpos.gov.mk
A: ул. Иван Аговски бр.2

Одговорно лице:
Сеад Мехмети
078 | 48.76.23
Одговорно лице:
Весна Антеска
078 | 48.69.22
m: nerezi@karpos.gov.mk
A: ул.Ванчо Мицков бр. 19

Карпош 2
Одговорно лице:
Лидија Цацановска
02 | 30.71.246 и 078 | 48.69.55
m: karpos2@karpos.gov.mk
m: lidija.cacanovsa@karpos.gov.mk
A: ул. Бранислав Нишиќ бр.4

Карпош 3
Одговорно лице:
Емилија Јокасаноска
077 | 80.01.76
m: karpos3@karpos.gov.mk
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
А: ул. Радика бр.9

УЗ Карпош 4
Одговорно лице:
Огњан Лазаров
072 | 27.91.83
m: karpos4@karpos.gov.mk
A: ул.Љубљанска бр.6

Тафталиџе 1
Одговорно лице:
Вера Пенова
072 | 20.96.85
m: taftalidze1@karpos.gov.mk
A: ул.Букурешка бр. 2

Тафталиџе 2
Одговорно лице:
Горан Велковски
078 | 48.69.28
А: ул.Копенхагенска бр.5
(простории на ЗЕЛС – сутерен)

Влае 1
Одговорно лице:
Александар Бурековиќ
071 | 38.92.60
m: vlae1@karpos.gov.mk
A: ул. Фјодор Достоевски бр.2

Влае 2
Одговорно лице:
Витка Ацевска
070 | 72.50.82
m: vlae2@karpos.gov.mk
A: ул. Сливовска бр. 1

Владо Тасевски
Одговорно лице:
Весна Мирковска
078 | 46.60.59
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
A: ул. Алжирска б.б.

Кузман Јосифовски Питу
Одговорно лице:
Велика Стојановска
078 | 48.69.53
Одговорно лице:
Наташа Геровска
077 | 57.06.87
m: kjpitu@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Пецо Божиновски Кочо
Одговорно лице:
Мирјана Милошевска
070 | 33.82.74
Одговорно лице:
Данче Стевиќ
078 | 22.62.96
m: pecobozinovski@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Злокуќани
Одговорно лице:
Гаши Садри
078 | 48.69.23
Одговорно лице:
Васко Крстевски
077 | 80.76.16
m: zlokukjani@karpos.gov.mk
A: ул. Скупи бб.

Бардовци
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: bardovci@karpos.gov.mk
A: с.Бардовци

Одделение за месна
самоуправа
Раководител:
Александар Симоновски
070 | 33.10.34
m: aleksandar.simonovski@karpo
.gov.mk

Телефонски броеви за пријавување и фрлање отпад
Е-отпад (апарати, батерии и акумулатори)
за подигнување од домот

070 236 000

Кабаст отпад (за транспорт на отпадот)
0800 222 33
Пункт на ЈП КХС (позади „Макпетрол“ долж бул.Илинден)
Пријави Диви депонии
Оган на отворено

02 | 30.55.901
02 | 30.55.902

Кабинет:
Претседател
на Советот на
Општина
Карпош:

078 421 954
193

02 | 30.55.913

Секретар
на Општина
Карпош:

02 | 30.55.918

Сектор за
правниработи:

02 | 30.55.900

Сектор за
дејности од
јавен интерес:

02 | 30.55.939

Сектор за
односи со
јавност:

02 | 30.55.920

Сектор за
развој на
општината:

02 | 30.68.151

Сектор
инспекторат:

02 | 30.55.931

Сектор за
финансиски
прашања:

02 | 30.55.923

Архива:

02 | 30.55.954

Сектор за
урбанизам:

02 | 30.55.900

Сектор за
уредување
на градежно
земјиште и
комунални
работи:

078 | 48.68.96

Сектор за
екологија и
енергетска
ефикасност:

02 | 3076 035

Одделение за
утврдување и
наплата на
даноци, такси
и други
надоместоци:

02 | 3055 942

Одделение за
заштита и
спасување на
граѓаните и
материјалните
добра:

02 | 3067 055

gradonacalnik@karpos.gov.mk
sekretar@karpos.gov.mk
kontakt@karpos.gov.mk

www.karpos.gov.mk
Поважни телефони

Дежурни аптеки

Полиција
192
Противпожарна
193
бригада
Брза помош
194
Управување со
195
кризи
АМСМ - помош
196
на патишта
АМСМ - информативен 155 55
центар
Авто помош
9159
на пат (24 ч.)
Царина
197
Матична служба
3117
037
- ГУВР
Сала за венчање
3118 250

Зегин
(МНТ-подрум)
Реплек
- аптека бр.4

ПТТ услуги
Будење
Точно време
Информации
Воена полиција
Пазарен
инспекторат
Водовод и
канализација
- дежурна служба
Комунална
хигиена
- дежурен
диспечер
Оџаци
- оџачарски
услуги

180
185
988
3227 700
975
3073 010

3130 170

Здравствени објекти
Клиничка болница
Градска општа
болница
Болница
8 Септември
Детска болница
- Козле
Неуромедика
Клиника
“Мајчин дом”
Стоматолошки
клинички центар
Гинеколошко
- акушерска
клиника
Гинекологија
и акушерство
- Чаир
Аџибадем
Систина
Клиника
Жан Митрев

3147 147
3235 000
3087 400
3085 761
3130 000
3147 004
3299 000
3147 147
2611 033
3099 500
3091 500

3224 961
Дежурни поликлиники
2440 293

Сообраќај
Меѓуградска
автобуска
станица
Македонија
сообраќај
Железничка
станица
Аеродром
Скопје

3117 614

2466 313
2402 388
3234 255
3148 333

Букурешт
Идадија
Ѓорче Петров
Јане Сандански
Чаир
Драчево
Шуто Оризари
Ченто
Бит-Пазар
Неуромедика

3064 088
3113 033
2031 022
2463 277
2795 112
2611 506
2651 696
2522 351
3134 534
3133 313

Фото: Кире Гелевски

e-mail
kontakt@karpos.gov.mk

Facebook
Општина Карпош

Twitter
@OpstinaKarpos

Instagram
@opstinakarpos

