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Дигитализацијата на јавните услуги придонесува за 
позадоволни граѓани, пониска корупција и поекспеди-
тивна администрација. Преку мобилната апликација 
„мЗаедница“, општина Карпош воспостави комуника-
ција  со граѓаните, која сега се унапредува и прерас-

нува во дигитализација на дел од општинските услуги. 
Основната цел е карпошани да можат да аплицираат за 
субвенции, еднократна помош и други услиги по 
електронски пат.

Колекторите заменуваат четири електрични бојлери
од 80 литри. Исто така, тие ќе произведуваат 3,2 киловати
струја за градинката, а вишокот на електрична енергија, 
преку двосмерно броило, ќе се предава на мрежата на 
ЕВН.

Како тоа функционира во пракса на онлајн состаокот  на 
тема „Вклучување на заедницата во процесот на диги-
тализација на градовите“, со Центарот за социјални 
иновации „Блинк 42 – 21“ и Македонската американска 
алумни асоцијација (МААА), обајсни градоначалникот 
Стефан Богоев:

- Како општина ние ја сфативме потребата за двонасочна
комуникација со граѓаните. Имаме стапка на одговори 
од 95 %, но, што е најважно, по одговорот навистина пре-
земаме иницијатива за да се реши определен проблем 
или да се реализира идеја. Сега, треба да се фокусираме 
на правилна обработка на податоците, како истите да ни 
помогнат во креирање на идни политики и следење на 
состојби на локално ниво, рече Богоев.

Ерик Гордон, професор на „Емерсон Колеџот“ во Бостон 
(САД) нагласи дека дигитализацијата на услугите е не-
миновен процес, кој на долг рок ќе овозможи граѓаните 
да ја вратат довербата во органите на управата, и тоа на 
долг рок.

Зорица Велковска, ко-основач на „Блинк 42-21“ ја истакна 
успешната соработка со Карпош, кој придонесе „мЗаед-
ница“ да стане атрактивна и посакувана мобилна апли-
кација и за други општини.

ЗА ПОБРЗИ УСЛУГИ
ЗА КАРПОШАНИ

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
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Повеќе од 100 душеци ќе им се донираат на социјално 
– загрозени семејства и граѓани од општина Карпош. 
Станува збор за душеци – експонати, кои воопшто не 
биле користени туку единствено изложени во сало-
ните на компанијата „Comodita home“.

Локалнаа самоуправа воспостави соработка со оваа 
општествено одговорна компанија, која ги донира душе-
ците за потребите на социјално најранливите семејства 
во Карпош.

Акцијата започна од населбата Карпош 4,  а етапно,  
општинските служби заедно со оваа компанија ќе ги до-
стави душеците на повеќе од 100  семејства и поединци 
кои се посебно погодени во условите на пандемијата и 
кои имаат потреба од солидарна помош.

ДОНАЦИЈА
НА ДУШЕЦИ
ЗА СОЦИЈАЛНО 
ЗАГРОЗЕНИТЕ 
СОГРАЃАНИ
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Стефан Богоев

Останете во добро здравје.

кафе на клупа, млади на 
afterwork со „Скопско“ сите
на пристојна дистанца во 
маалскиот парк, дел спор-
туваат или муабетат... Ова 
е сликата која пролетва 
многу често се забележува
по маалските паркови во 
Карпош 3, Карпош 4, Козле
и другите населби. Велат 
имало и нешто добро од 
пандемијава. А, тоа е фак-
тот што придонесе повтор-
но да се врати маалскиот 
живот по населбите и да 
излеземе во зоните кои по-
стојано се пред нас, но не-
како сме ги занемарувале.

еца седнати на трева, 
сосетки пијат турскоД

от кадар од градинките и 
наставниците кои вршат 
настава со физичко присус-
тво во основните училиш-
та. Ме радува што интере-
сот беше голем и родите-
лите можат да бидат поспо-
којни, кога станува збор за 
згрижувањето на нивните 
деца во предучилишните 
и училишните установи. 
Ова е втора година во која 
уписот на првачиња ќе се 
врши под посебни прото-
коли. Но, ова е и година во 
која голем дел од ученици-
те во класовите, сѐ уште 
се немаат видено „во жи-
во“, немаат разменето 
мислења, немаат дружба... 
На пример, учениците од 
прва година во општите 
гимназии или стручните 
училишта, уште се немаат 
запознаено и тешко дека 
некој остварил непосреден
контакт со наставникот. И 
иксрено, ова најмногу ме 
плаши.

ледици се особено тешки, 
но постојат механизми, 
мерки за да се јакне сто-
панството. Долги години 
ќе се справуваме со после-
диците од отсуството на со-
цијализација, однос ученик 
– наставник, усно испитува-
ње на знаењето...

Но, можеме и мораме да 
издржиме. За да имаме по-
безбедно лето и заслужен 
одмор.

о Карпош заврши вак-
цинација на воспитни-В

со Проф. д - р Александар 
Петличковски, директор 
на Институтот за имунобио-
логија и хумана генетика.

од нашите повозрасни со-
граѓани. Искрено, Ве по-

викувам сите да ја иско-
ристите можноста и 

да се вакцинирате. 
Контактирајте со Ва-
шите матични лека-
ри и информирајте 
се дека единствено
имунизацијата ќе 
придонесе побрзо
да заврши оваа 
пандемија, која 
веќе на сите ни 
создава нервоза 
и нетрпение. Во 
овој број, на оваа
тема имаме од-
личен разговор

кономскиот дел од кри-
зата, економските по-Е

вој магазин, „Карпош 
ИН“ е најчесто читанО

но и од мојата определба 
за постојано зголемување 
на зеленилото, оваа сезона
планираме подигнување 
на четири нови маалски 
паркови. Станува збор за 
уредување на јавни повр-
шини меѓу зградите со нови
тревници, дрвја, украсни 
растенија, системи за на-
воднување, клупи и корпи 
за отпадоци. Ваков тип на 
маалски паркови, мината-
та година направивме во 
Карпош 1 на улицата „Иван 
Аговски“, во Карпош 2 спро-
ти Драмски театар, во Кар-
пош 3 (во склоп на ООУ 
„Лазо Трповски“). И токму 
овие паркови се најчесто 
користени од околните 
жители, затоа што тие и се 
во нивна близина.

одејќи се од располо-
жението на граѓаните,В

gr
ad

on
ac

al
ni

k@
ka

rp
os

.g
ov

.m
k

St
ef

an
 B

og
oe

v
@

st
ef

an
bo

go
ev

@
sb

og
oe

v



6

{ тема на бројот }

ШТО НÈ ОЧЕКУВА?

Пишува: Димитар Караташев

„БАЗЕНОТ ПРИМАРНО ЌЕ БИДЕ НАМЕНЕТ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО 
КАРПОШ“

„СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ СЕ ВАЖНИ ЗА 
ПРАВИЛЕН РАСТ И РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ“.

ЗЕЛЕНИЛО И  ЈАВЕН 
ПРОСТОР ПО „МЕРКА“ НА 

СИТЕ ГРАЃАНИ

Во близина на спортската сала „Партизан“, до спортскиот
објект, ќе започне изградба на затворен пливачки базен. 
Овој базен ќе зафаќа површина од 641 м2, а неговата из-
ведба ќе биде финансирана од Агенцијата за млади и 
спорт. На последната седница на Совет, советницитие 
од Карпош ја поддржаа Програмата за изградба на овој 
затворен базен, којшто, пред сѐ, ќе биде наменет за де-
цата од основните училишта.

Имено, се планира дел од часовите по физичко образова-
ние да се одржуваат и на базенот, со цел да се развијат 
здрави навики кај младите, но и да се унапреди нивната 
физичка активност.

Живееме во време кога младите најчесто се пред својот 
телефон, компјутер или таблет и се запоставени активнос-
тите за оформување на нивното тело. Со бесплатните ча-
сови по пливање, ќе се овозможи младите да добијат шан-
са за рекреација, но и да се откријат таленти за пливачки-
те спортови.

Во попладневните часови, овој затворен пливачки базен
ќе можат да го користат и граѓаните од околните населби.

ИЗГРАДБА НА
НОВ БАЗЕН ВО 
КАРПОШ
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„МААЛСКИТЕ ПАРКОВИ СЕ НАЈБЛИСКУ ДО 
ГРАЃАНИТЕ, ЗАТОА ВЛОЖУВАМЕ ВО НИВ“.

„ПАНДЕМИЈАТА ГО ВРАТИ МААЛСКИОТ ЖИВОТ 
ПО НАСЕЛБИТЕ“

Започна пролетната акција за засадување на 200 ореви, 
во сите населби низ општина Карпош. Комуналните служ-
би садеа во близина на Кејот на Вардар, во Карпош 4 
(долж улицата „Желево“), Козле (кај „Јуриј Гагарин“), на 
плоштадот „Делфина“ во Влае 2 и на улицата „Женевска“ 
во Тафталиџе 2.

Претходно, ваков тип на дрвја беа засадени по дворови-
те на детските градинки и основните училишта.

Исто така, оваа година општината планира и засадување 
на 150 други, висококвалитетни дрвја, со што дополнител-
но ќе го зголемат меѓублоковското зеленило во Карпош.

Во периодот што следи, општина Карпош ќе подигне уште
четири нови маалски паркови, со нови дрвја, тревни по-
вршини и системи за наводнување, како и соодветна 
урбана опрема за граѓаните. Овие маалски паркови се 
најблиску до граѓаните, околу нивните живеалишта и за-
тоа се најчесто  користени. Имајќи ја предвид ситуација-
та со пандемијата, овие зони на отворено овозможуваат 
безбедна и спокојна дружба за граѓаните.

Па, затоа неодамна изградените маалски паркови во 
Карпош 1 (на ул. „Иван Аговски“), во Карпош 2 (спроти 
Драмски театар), Карпош 3 (на влезот на ТЦ „Лептокари-
ја“) и спортско – рекреативниот центар во „Лазо Трпов-
ски“ навистина го збогатија маалскиот живот, со што ло-
калната самоуправа продолжува да изведува вакви по-
вршини во повеќе урбани заедници.

РАЗЗЕЛЕНУВАЊЕ И 
ЧЕТИРИ НОВИ 
МААЛСКИ ПАРКОВИ
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„БРОЈКИТЕ ПОКАЖУВААТ ТРЕНД НА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО. АКО ВО 2015 СМЕ 
ИМАЛЕ ДНЕВЕН ПРОСЕК ОД 560 ПМ10, ДЕНЕСКА 
СМЕ НА 162 ПМ10 НА ДНЕВНО НИВО“.

„БОРБАТА ПРОТИВ АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО Е ДА-
ЛЕКУ ОД ЗАВРШЕНА. НАПРОТИВ, АКТИВНОСТИ-
ТЕ МОРА ДА СЕ ИНТЕНЗИВИРААТ“.

Ако во 2015 година, максималната среднодневна вред-
ност на ПМ10 честистички била 560, денеска е опадната 
на 162, со тренд на постојано намалување. Охрабрувачки 
е што овие бројки покажуваат тренд на намалување и 
ова не е инцидентно или случајно намалување на аеро-
загадувањето.

Исто така, важна е промената и на нееколошките систе-
ми за греење, како во домаќинствата, така и на јавните 
установи. Минатата година, во Карпош се промени сис-
темот на греење на градинката „Пролет“, која од нафта 
премина на гео – термални пумпи, со што повеќе нема 
јавен објект во централните населби во Карпош кој про-
дуцира загадување.

Во делот на поддршка на граѓаните за промена на 
системите на греење, Градот Скопје и оваа година ќе 
продолжи со доделување на субвенции за инвертер 
клими. А, во меѓувреме активни се јавните повици на 
Министерството за економија за промена на прозорци 
и за набавка на печки за пелети. Граѓаните можат да се 
информираат подетално на www.economy.gov.mk .

Според податоците на Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање, ПМ10 честичките кај скоп-
ските мерни станици покажуваат пад од 71, 3 на 47,7.

Сепак, овие податоци треба само уште повеќе да ги мо-
тивираат институциите, граѓанските организации, ком-
паниите и сите граѓани. Да продолжиме со континуира-
но раззеленување на населбите, на централните населби,
дисперзирање на градбата од урбаното јадро кон перифе-
ријата.

СКОПЈЕ ДИШЕ 
ПОМАЛКУ ЗАГАДЕН 
ВОЗДУХ ВО 
ПОСЛЕДНИВЕ
5 ГОДИНИ
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СЕ НАМАЛУВА 
ГРАДБАТА ВО 
УРБАНОТО ЈАДРО, 
КАРПОШ СЕ 
РАЗВИВА КОН 
ПЕРИФЕРИЈАТА

„ДУП - ОТ ЗА ДЕЛ ОД КАСАРНА ИЛИНДЕН ПРЕД-
ВИДУВА ПОВЕЌЕ ПРОСТОР ЗА ЗЕЛЕНИЛО И СО-
ДРЖИНИ ЗА РЕКРЕАЦИЈА ОТКОЛКУ ЗА ДОМУ-
ВАЊЕ“.

„ОПШТИНАТА Е ПОСВЕТЕНА НА РАЗВОЈ НА ПЕ-
РИФЕРНИТЕ ДЕЛОВИ И НАМАЛУВАЊЕ НА ГРАД-
БАТА ВО ЦЕНТРАЛНИТЕ НАСЕЛБИ“.

Советот на општина Карпош го донесе новиот детален 
урбанистички план (ДУП) за делот околу касарната „Илин-
ден“, Градска четврт ССИ 03 блок ССИ 03.02. Конкретниот
ДУП опфаќа површина од 34.831 хектари.

За намена А – домување предвидени се 24.775 м2 од 
ДУП – от или 7.11 % од целиот ДУП, а највисоката катност 
за домување е седум спрата.

Драстично е поголема квадратурата за површини за зе-
ленило и рекреација, однос за намена Д – зеленило и ре-
креација предвидени се 71.549 м2 или 20.54 % од целиот 
ДУП.

Со планот, опфатот е конципиран во една целина со вкуп-
но 34 парцели со намена за домување и трговски едини-
ци, хотелски комплекс, се предвидува изградба на основ-
но и средно училиште, како и детска градинка, објект на 
МВР и станица за технички преглед на возила.

Ова е втор донесен ДУП за дел од касарната Илинден, кој
е донесен во мандатот на ова општинско раководство. 
Едно од изборните ветувања и на градоначалникот 
Стефан Богоев беше да се пренасочи градбата од цен-
тралните населби кон периферијата на Карпош.

Сите се согласни дека во изминатата деценија Карпош 
настрада од агресивна и непланска урбанизација, особе-
но во делот на Тафталиџе, како една од најстарите скопски
населби. Непланската урбанизација придонесува за со-
здавање на проблеми во областа на паркирањето, јавна-
та хигиена, безбедноста во сообраќајот.

Затоа, градбата во урбаните делови е значително намале-
на, а новите урбанистички планови се во насока на шире-
ње на општината кон надворешните делови.
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ПРО

НОВА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА 
НА „НОВОПРОЕКТИ
РАНА“ 3 ВО 
ТАФТАЛИЏЕ 1
Општина Карпош ja обележа хоризонталната и вертикал-
ната сигнализација на новопробиената улица „Новопроек-
тирана“ 3 во Тафталиџе 1. Се бележат пешачките премини,
а се поставуваат и сообраќајни знаци, како предуслов за 
поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот.

Улицата е во должина од 142 метри и девет метри широчи-
на и е меѓу пофреквентните сообраќајници во населбата.

Оваа сообраќајница ги поврзува ул. „Прашка“ и бул. „Ми-
трополит Т. Гологанов“, а во нејзина должина се изведу-
ва и велосипедска патека.

РЕКОНСТРУИРАНИ
ДЕТСКИ 
ИГРАЛИШТА 
Детското игралиште спроти студентскиот дом „Гоце Дел-
чев“, во урбаната заедница „Пецо Божиновски – Кочо“ е 
целосно реконструирано. Општина Карпош го отстрани 
стариот и оштетен „брод“ и на негово место постави нови
реквизити за најмладите.

Поставени се нови клацкалки и тобогани, со што се по-
добрија условите за рекреација на децата од овој дел на 
Карпош.

Се обновија и детското игралиште на улицата „Варшав-
ска“ во Тафталиџе 1. Со целосна замена на старите рекви-
зити со нови,Како и оние во  детските зони во Карпош 4 
(на ул. „Никола Парапунов“), во Жданец, во Козле (на ул. 
„Јуриј Гагарин“) и Влае 2 (кај спортско – рекреативната 
зона долж Кејот).
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ЕКТИПРО
ИСЧИСТЕНА УШТЕ 
ЕДНА ДЕПОНИЈА
ВО КАРПОШ

САНАЦИИ
ВО ТРИ УЧИЛИШТА 
ВО КАРПОШ

Комуналните служби на Општина Карпош расчистија 
уште една депонија, во реонот на Злокуќани, на патот кон
православните гробишта.

Забележително беше поголемо количество на кабаст от-
пад и градежен шут, кои свесно биле одложени на не-
соодветен начин. 

Локалната самоуправа апелира на правилно одложување
на отпадот. На нашата веб страна достапни се сите инфор-
мации за правилно ослободување од секаков вид отпад 
(линк: https://bit.ly/3bF9uLW).За оваа година, од Буџетот 
на Карпош се одвoени 650.000 денари за чистење на диви
депонии.

Во изминатиот период, целосно беа подигнати и расчис-
тени децениските депонии: кај мостот „Газела“ долж ре-
ката Вардар, во близина на хотелот „Александар Палас“ 
и Спортскиот центар „Борис Трајковски“, кај фудбалското
игралиште во Злокуќани, како и во Бардовци (долж река-
та Лепенец).

Општина Карпош работеше на реконструкција на тоале-
тите и подобрување на хигиенско – санитарните услови 
за најмладите, во основните училишта „Лазо Трповски“ 
(Карпош 3) и „Владо Тасевски“ (Козле).

Имено, се изврши замена на санитарните јазли и на дру-
ги придружни елементи во тоалетите. Исто така, во ос-
новното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“ (Ка-
рпош 1), локалната самоуправа направи реконструкција 
на под на една училница, која повеќе години беше во 
лоша состојба.
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{ корупција }

Според Фондацијата отворено општество, Општина Кар-
пош стана една од омилените партнери на невладините 
организации поради ваквиот вид на отворена соработка,
која непрекинато одржува континуитет и посветеност во 
отворањето и надминувањето на споменатите проблеми.

Наодите од истражувањето (анкетата) на Коалицијата за 
првично судење, покажаа дека урбанизмот е една од три-
те најчести области за кои граѓаните барале правна помош.
По спроведеното истражување, 30 % од жителите сметаат
дека градежната ескпанзија е најголем проблем, 10 % не-
вработеноста, а 8 % безбедноста.

Ако се лоцираат можните извори и ризиците од корупци-
ја,  како што истакна Дарко Аврамовски од Колацијата, 
тие се наоѓаат во преголемите ингеренции кои ги имаат 
надлежните државни институции, некои постојни систем-
ски закони, подзаконските акти, законот за урбанистичко
планирање, за експропиријација, за зеленило кој не е 
мотивирачки за единиците на локалната самоуправа и 
Законот за финансирање на ЕЛС кој, каков што е, дури 
ги поттикнува градежните активности како општините 
би опстоиле.

Според панелистот Кирил Ристовски од „Флорозон“ ис-
клучително е важна можноста граѓаните да учествуваат 
во носење одлуки на локално ниво преку трите клучни 
права што ги имаат: Право да знам, право да одлучувам 
и право за правда (односно пораво да бидам заштитен).

Проектот беше спроведен од Коалицијата „Сите за пра-
вично судење“, а со поддршка на Фондацијата отворено 
општество Македонија (ФООМ) и USAID. 

Во таа насока беа зајакнати и капацитетите на админи-
страцијата за борба со корупција, а се подготви и План 
за интегритет на општината На завршниот онлајн за про-
ектот учествуваа повеќе засегнати страни, претставници 
на граѓански организации, градоначалникот Стефан 
Богоев, како и координаторите на советничките групи, 
Филип Даскаловски (СДСМ и коалиција) и Тони Јаревски
(ВМРО – ДПМНЕ  и коалиција).

- Довербата може да се зголемува само со системски про-
мени. Затоа, општина Карпош назначи и лице за интегри-
тет, за заштита на укажувачи, кое е достапно и на нашата 
веб страна. Дополнително, ја унапредуваме дигитализа-
цијата на јавните услуги, која значи и помало човечко вли-
јание врз процесите, а со тоа и помал простор за корупци-
ја. Преку мобилната апликација „мЗаедница“ карпошани 
комуницираат директно со секторите, а ќе можат и да 
аплицираат за субвенции, да поднесуваат барања за 
еднократна парична поддршка и сл., рече Богоев.

Во рамки на проектот „Корупција? Не во мојата општи-
на!“, неколку месеци наназад, општина Карпош беше 
една од општините во која се даваше бесплатна правна
помош на граѓаните, а истите беа информирани и за 
начините како да препознаат и да пријават корупција.

ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА:

КАРПОШ 
НАЗНАЧИ И 
ЛИЦЕ ЗА 
ИНТЕГРИТЕТ
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{ колаж }

КАРПОШ ОДБЕЛЕЖА
77 ГОДИНИ ОД 
СМРТТА НА КУЗМАН 
ЈОСИФОСКИ  ПИТУ

На спомен – обележјето во Козле, делегација предводена
од градоначалникот Стефан Богоев и советниците Филип
Даскаловски и Емилија Ризеска – Спасова оддаде почит 
на Кузман, кој беше еден од главните организатори на 
антифашистичкото движење и на Народно – ослободител-
ната борба (НОБ) во Македонија.

Тој е убиен од бугарскиот фашистички окупатор на 25 – 
ти февруари, 1944 година во близина на поранешната фа-
брика „Алумина“ (од чија спротива е лоциран денешниот
споменик), при обидот да го напушти главниот град.

Со положување на свежо цвеќе и средба со претставници
од Сојузот на борци, Општина Карпош ја одбележа 77 го-
дишнината од смртта на народниот херој Кузман Јосифо-
ски – Питу.

ОДБЕЛЕЖАН  
ПРВИОТ ЛЕТ ВО 
ВСЕЛЕНАТА

Пред 60 години, Јуриј Гагарин за прв пат во историјата 
се вивнал во вселената, со вселенскиот брод „Восток I“, 
трасирајќи го патот на човештвото во вселената. На овој 
начин, даден е голем придонес кон развојот на 
цивилизацијата.

Пред спомен обележјето, во знак на почит, свежо цвеќе 
положи делегација на општина Карпош, предводена од 
градоначалникот Стефан Богоев, како и делегација на 
Амбасадата на Руската Федерација во Северна Македо-
нија, предводена од амбасадорот Сергеј Бездникин.

Општина Карпош, на спомен обележјето на Јуриј Гагарин 
во Козле го одбележа 12. Април – Меѓународниот ден на 
космонаутиката.
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Автор: Димитар Караташев

ЦРВЕНИОТ КРСТ
-ВРАТА КОН ХУМАНОСТА

Разговор со Јане Неделковски,
волонтер на Црвениот крст и борец во пандемијата:
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Пандемијата со КОВИД – 19, која започна некаде во март минатата година, беше уште еден голем 
животен предизвик за сите хуманитарци кои први притрчуваат во борба за спас на човековото 
здравје.

на граѓаните, кои имаа ди-
ректни или индиректни 
последици од самата пан-
демија со КОВИД – 19. 
Пред сѐ, станува збор за 
пружање хуманитарната 
помош во облека, храна, 
хигиена, лекови, за оние 
лица или фамилии кои се 
во социјален ризик или 
кои од одредени причини, 
за време на пандемијата, 
станале социјално загро-
зени семејства.

Токму ваков пример е и 
младиот Јане Неделковски
од Црвениот крст Карпош, 
кој ни ја раскажа неговата 
„волонтерска приказна“:

- Почетоците на моето во-
лонтирање потекнуваат 
од октомври 2008 година, 
во средношколските де-
нови, уште од прва годи-
на од средното училиште. 
Имавме предавање за 
превенција од насилство 
меѓу младите и имаше 
претставник од Црвениот 
крст. Беше понудено кој 
од учениците сака да се 
приклучи. Бев љубопитен 
да видам што ќе се случу-
ва во Црвениот крст и 
така започнав.

ри социјализацијата на 
деца со посебни потреби.
И искрено, тоа ми е глав-
ниот мотив што и сѐ уште 
сум дел од организацијата.

- Моето работно време, 
вели Јане, е од 08:00 до 
16:00 часот, иако согласно 
потребите, некогаш тоа 
може да биде продолжено
и подолго од 16:00 часот. 
Обврските започнуваат 
уште рано сабајле. Имаме 
утринска координација 
меѓу вработените во оп-
штинската организација, 
следува координација со 
волонтерите, распределба
на задачите и обврските 
за тековниот ден.

Во утринските часови пре-
тежно се оди на терен, се 
вршат теренските обврски,
оние услуги кои треба да 
се завршат со корисници-
те кои ги опслужуваме пре-
ку Црвениот крст. Потоа 
следуваат администра-
тивни обврски кои треба 
да се изработат во просто-
риите на центарот.

Теренските посети опфа-
ќаат достава на помош на 
семејства, кои веќе се на-
ши корисници или пак да-
вање на оние услуги кои 
се за лица кои не можат 
да излегуваат од своите 
домови, а имаат потреба 
од пазарување. Друг вид 
на теренски обврски се 
договорање и закажување
на крводарителските 
акции во различни места 
и објекти ширум територи-
јата на нашата општинска 
организација.

Пандемијата може го ис-
такна  хуманитарниот и 
хуманиот момент околу

работата на волонтерите 
на Црвениот крст, но пре-
дизвика и една, може 
очекувана, но несакана
последица: Намален број 
на крводарителни акции.

Главен мотив е 
поддршката за лица 
со попреченост

Хуманоста носи и нови 
другарства и вештини

- После приклучувањето 
во Црвениот крст, допол-
нителен мотив ми беше 
моето учество во програ-
мата „Црвен крст во акција
– промоција на хумани 
вредности“. Тоа беше про-
грама преку која требаше 
да изработам мал проект 
за придонес во заедница-
та. И тој проект, кој се вика
„Хуманко“, до денеска сѐ 
уште се реализира. Целта 
на проектот е да се подоб-

Но, како изгледа вооби-
чаен „работен ден“ на еден
хонорарец?

- Токму така, вели Јане. Се 
чувствува намален интен-
зитет на дарување на крв-
ни единици, во сите места 
каде што вообичаено се 
организираат крводари-
телските акции. Но, Црве-
ниот крст, заедно со Ин-
ститутот за трансфузиона

земји. Тој овозможува на 
организиран начин, мла-
дите да бидат вклучени 
во различни дејности со-
гласно нивните интереси, 
притоа да работат на јак-
нење на својата хуманост, 
градење на една здрава 
и одговорна личност...

медицина како партнер, 
преку заедничката рабо-
та на ова поле, правиме 
напори на изнаоѓање на
алтернативен начин да 
се мотивираат крводари-
телите и безбедно да се
организираат крводари-
телските акции.

Јас би им препорачал на 
сите млади луѓе, кои се 
уште не го исполниле це-
лосно своето време, да 
дојдат во Црвениот крст, 
да се вклучат во нашите 
активности. Црвениот крст
е најголемата хуманитар-
на организација ширум 
светот, и присутен е во 192

Освен волонтирањето кое 
треба да се реализира, 
младите стекнуваат нови 
пријателства, вештини, по-
знанства и отворен видик 
за сѐ она што се случува

Нешто што највеќе ми ос-
тави впечаток од овие 14 
години и мислам ќе го па-
мeтам долго време, тоа се 
двата летни кампа кои ги 
направивме за деца со по-
преченост, во Струга. Беа 
кампови каде што имавме
50 учесници и имаше мно-
гу среќни лица, насмеани 
луѓе, исполнети волонтери.
Едно волшебно искуство 
кое навистина е поттик за 
понатамошно волонтира-
ње во Црвениот крст, со 
задоволство напоменува 
младиот волонтер Јане 
Неделковски.

околу нив.

Такви се и волонтерите 
на Црвениот крст кои 
веднаш се вклучија во 
пружање на одредени 
услуги кои им се потреб-
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На Скопје му фалат и ноќи и денови на поезија. На фестивалот му се потребни многу ентузијазам и 
работа со љубов

Првиот скопски
поетски фестивал како повод:

Му фали ли на Скопје 
малку Струга, Велесто-
во, Кочо Рацин... или 
нови ноќи на поезијата?

Дали убавата поезија е 
иманентна првенстве-
но на младите, (а потоа 
им станува смисла и 
стил на животот) или 
за добра поетска реч 
треба долго и добро 
да созрееш?

Дали неволјата (да не 
речам пандемијата) 
инспирира? Ви беше 
ли поезијата она „бег-
ство од слободата“ во 
изминатиот период?

Фестивалот треба да 
биде еден нов поетски 
импулс, кој ќе нè осло-
боди од локалните око-
ви: ќе имаме ли гости-
по-ети од надвор?

- Од поезија никогаш не
е доста. Не можеш да се
презаситиш од убави 
стихови. Тие што сакаат 
поезија, секогаш се ра-
дуваат на поетски на-
стани. А на Скопје, се 
разбира дека му фалат 
и ноќи и денови на по-
езија. И колку повеќе ги 
има, толку подобро. Поз-
навам една „одбрана пу-
блика“, којашто докол-
ку не би постоеле поет-
ски настани, не би има-
ле воопшто причина за-
што да излезат од дома.

- Не постои точен одго-
вор. Некои луѓе се ра-
ѓаат „зрели“. Уште доде-
ка се деца го воспри-
емаат светот како што 
многумина возрасни 
не умеат. А како го вос-
приемаат светот, така и 
пишуваат. Да ги земеме 
за пример Артур Рембо,
или, пак, нашиот Ацо 
Караманов. Творат доде-
ка се тинејџери, меѓутоа

нивните стихови се вон-
временски. Генијалнос-
та не познава возраст. 
Доколку, пак, зборуваме
за просечно добра по-
езија, да, таа мора да се 
искалеми и да созрее.

се обесиш. Се шегувам, 
секако, меѓутоа сведоци
сме на едно тешко вре-
ме. Не сме ниту први, 
ниту последни, човеш-
твото ќе има уште еден 
тон сопки. За среќа, за 
многумина што ги поз-
навам, изолацијата до-
бро им дојде и изнапи-
шаа тон поезија и про-
за и сум им благодарна 
поради тоа. Ќе има што 
да читаат идните гене-
рации.- Пандемијата не ме ин-

спирира воопшто. По-
неинспирирана не сум 
била никогаш во живо-
тот. Живот во грч е инс-
пиративен само ако од-
бираш убаво дрво за да

Интервју со Билјана Стојановска,
поетеса, новинарка

Разговараше: Виолета Цветковска

НЕ Е ДОСТА
НИКОГАШ

ОД ПОЕЗИЈА
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Дали квалитетната по-
езија е доволно да ве 
препознаат издавачите 
или, пак, парите се 
клучот?

ски автори, вакви фес-
тивали?

Всушност каква под-
дршка најмногу му 
треба на Скопскиот 
поетски фестивал?

Имаме ли формула како
да ги отвориме „ширум
вратите“ за младите по-
ети, за ентузијастите, 
со организирање ре-
довни поетски читања, 
поддршка на издаваш-
твото, преводи на свет-

- Не постои формула, 
постои само љубов. Тре-
ба да ги отвориме ши-
рум рацете и да ги пре-
чекаме во прегратка 
тие нови лица, и само 
така ќе се отворат ши-
рум и вратите.  Настани-
те и манифестациите 
даваат поинаква тежи-
на, се некаков печат за 
творештвото да се „офи-
цијализира“, иако, она 
што е потребно е друг 
вид поддршка. Треба 
да се чита и да се бодри
онаму каде што треба 
да се бодри. Зашто, да 
се разбереме, не се си-
те за бодрење.

- Не функционираат та-
ка работите кај нас. По-
веќето издаваат книги 
само ако добијат финан-
сиска поддршка од Ми-
нистерството за култура.
Мал е бројот на оние 
што можат да си платат 
објавување книга од 
свој џеб. Секако, има и 
онакви што имаат пол-
ни џебови и можат да 
објават еден куп книги, 
кои и не се баш за чи-
тање.

- Да не се лажеме себе-
си, живееме во матери-
јален свет. Пред сè, на 
фестивалот му е потреб-
на финасиска поддрш-
ка. Не можеш да имаш 
фестивал без гости, а за 
да поканиш гости мора 
да ги третираш како 
такви. А тоа без пари е

малку тешко. Сепак, ако 
ги тргнеме настрана 
финансиите, на фести-
валот му се потребни 
многу ентузијазам и ра-
бота со љубов. Не бива 
ништо ако се работи без
љубов. Гостите и посети-
телите тоа веднаш ќе го 

почувствуваат. Не мо-
жеш да лажираш поези-
ја. За добар фестивал 
потребни се луѓе на кои
главата им е во облаци-
те, меѓутоа нозете им 
стојат цврсто долу на 
земјата.

- Не верувам во нешто 
што се нарекува „локал-
ни окови“. Окови или 
постојат или не постојат.
Некогаш со потценува-
ње гледаме на домашна-
та сцена и тоа не ми се 
допаѓа. Не значи дека 
ако нешто е наше, дека 
не чини. Напротив. Има-
ме генијални умови и 
пера, генијални изведу-
вачи. Кога би биле зем-
ја во која можеме да се 
„луксузираме“ и да жи-
вееме од пишување, 
како што е пракса во за-
падните земји, би биле 
многу добро платени 
за тоа што го правиме. 
Меѓутоа, сега за сега, за 
да се смени таа перспек-
тива, и пишувањето да 
не биде само „хоби“,  по-
требни се уште многу 
осцилации околу Сонце-
то. Инаку, на фестивалот,
секако дека се покане-
ти и странски гости. 
Целта ни е да биде од 
светски ранг, да се ме-
шаат енергии, да се чу-
јат стихови од големи 
умови од сите страни на
светот. Годинава се по-
канети поетесата Марам
ал-Масри од Сирија/
Франција, Ким Симон-
сен од Фарски Острови,
како и Вонбјерт Ванг, 
поетеса и претседател 
на Друштвото на писа-
телите на Фарски Остро-
ви, Марија Дејановиќ, 
поетеса од Хрватска, и 
Танос Гогос, поет и орга-
низатор на поетски фес-
тивал во Лариса, Грција.  
Се надевам дека панде-
мијата нема да биде 
пречка за да дојдат.
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На Скопје му фалат и ноќи и денови на поезија. На фестивалот му се потребни многу ентузијазам и 
работа со љубов

Му фали ли на Скопје 
малку Струга, Велесто-
во, Кочо Рацин... или 
нови ноќи на поезијата?

Дали убавата поезија е 
иманентна првенстве-
но на младите, (а потоа 
им станува смисла и 
стил на животот) или 
за добра поетска реч 
треба долго и добро 
да созрееш?

- За почеток, на Скопје 
му фали поетски фести-
вал. Идејата ни е да на-
правиме нешто ново, а 
дали ќе има нешто од

традицијата на фести-
валите што ги спомену-
вате? Секако дека ќе 
има, макар и несвесно 
преземено. Зашто, инаку
би биле дрво без корен,
инаку би била работава 
град градила самовила, 
ни на небо ни на земја.

Есенин, Морисон се 
пример за ова првото, 
дека поезијата е резул-
тат на некаков гениј, та-
лент, внатрешен глас, 
како и да го наречеме, 
дека не е нужно пре-
долгото животно искус-
тво, но многумина по-
ети своите најубави- Рембо, Караманов,

Првиот скопски
поетски фестивал како повод:

Интервју со Ѓоко Здравески, поет

Разговараше: Виолета Цветковска

СВЕТСКАТА
МАПА

СКОПЈЕ
САКАМЕ

ДА ГО 
СТАВИМЕ НА

НА ПОЕЗИЈАТА

Фотографија: Јелена Белиќ
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Дали неволјата (да не 
речам пандемијата) 
инспирира? Ви беше 
ли поезијата она „бег-
ство од слободата“ во 
изминатиот период?

Фестивалот треба да 
биде еден нов поетски 
импулс, кој ќе нè осло-
боди од локалните око-
ви: ќе имаме ли гости-
по-ети од надвор?

Дали квалитетната по-
езија е доволно да ве 
препознаат издавачите 
или, пак, парите се 
клучот?

Всушност каква под-
дршка најмногу му 
треба на Скопскиот 
поетски фестивал?

довни поетски читања, 
поддршка на издаваш-
твото, преводи на свет-
ски автори, вакви фес-
тивали?

Имаме ли формула како
да ги отвориме „ширум
вратите“ за младите по-
ети, за ентузијастите, 
со организирање ре-

песни ги напишале во 
длабоката телесна ста-
рост, иако можеме да 
претпоставиме дека ос-
танале вечни деца. Така
што, шарена е работава 
со пишувањето.

- Мене самотијата ми е 
природна состојба од 
која понекогаш добро-
волно излегувам, па 
влегувам и меѓу луѓето, 
но ќе си признаам дека 
присилната самотија 
дополнително ми го свр-
те погледот кон внатре, 
па сведочам долгорочни
внатрешни процеси, кои
допрва ќе ми се искрис-
тализираат, а тоа крис-
тализирање кај мене 
барем досега секогаш 
излегувало како збор.

- Ние веќе ги правевме 
„Асталните проекции“, 
кои беа токму тоа: чист 
ентузијазам и ширум 
отворени врати. Тоа тра-
еше четири години и 
заврши. Фестивалот е 
некоја следна фаза, сега
сме поголема дружина 
и искуствата ни се раз-
лични. Јулијана Велич-
ковска веќе со години 
ја води „Поетска ноќ во 
Велестово“, Ана Голеј-
шка-Џикова и јас го но-
симе со себе четири-
годишното искуство од 
„Асталните проекции“ 
зад нас стои тимот на 
МКЦ, има во дружината 
и новинари и музичари 
и фотографи, а со нас 
се и луѓе што природно 
му припаѓаат на фести-
валот. Имаме јасна ви-
зија што сакаме да по-
стигнеме и ќе одиме 
полека, допрва почну-
ваме.

- Потребна ни е финан-
сиска поддршка, а сега-
засега ја имаме само 
скромната поддршка 
на Град Скопје. Мини-
стерството за култура, 
за жал, нѐ одби, со един-
ствено образложение 
дека ни е првпат, па не-
маме никакви докази 
дека нѐ бидува. Тука 
повторно ќе ги спомнам
„Асталните проекции“, 
кои беа пример дека 
може да се прави неш-
то без никаков буџет, 
само со поддршка од 
добронамерните луѓе и 
пријателите, но ова со 
Скопскиот поетски фес-
тивал е друга приказна, 
многу поконкретно за-
цртана и со јасна амби-
ција: сакаме Скопје да 
го ставиме на светската 
мапа на поезијата, колку
и да звучи излитено 
оваа фраза. А за тоа, да, 
требаат пари, но само 
како што на физичкото 
тело му треба храна за 
да живее, како некакво 
гориво.

Техничката поддршка 
ја добиваме од МКЦ, кој
ќе биде наш домаќин. 
Со тимот на МКЦ веќе 
добро се познаваме и 
верувам дека одлично 
ќе соработуваме. По-
требна ни е и медиум-
ска поддршка, така што 
благодарен сум и за ова
интервју што сега го пра-
виме. Верувам дека и 
медиумската поддршка 
природно ќе расте како 
што ќе се приближува-
ме до почетокот на фес-
тивалот. Поддршка од 
јавноста имаме, и за тоа
сме благодарни, луѓето 
очигледно одвај чекаат 
нешто ново да му се 
случи на градов.

- Да, Скопскиот поетски 
фестивал е замислен 
како интернационален 
фестивал, па очекуваме 
и странски гости, но 
поради непредвидли-
вата ситуација со пан-
демијата, сѐуште не 
знаеме дали тие гости 
ќе дојдат, така што не 
би сакал да зборувам 
пред време за да не из-
лезе работата пу-пу не 
важи. Но, дури и да не 
ни дојдат гостите што 
имаме намерено да ги 
поканиме, ќе најдеме 
поинаков начин да ги 
претставиме.

- Нашето издаваштво во
голема мера зависи од 
Министерството за кул-
тура, иако постојат и 
други фондови од кои 
се финансираат издава-
чите. За среќа, има кај 
нас издавачи што пре-
познаваат таленти, па со
свои средства ги објаву-
ваат нивните книги, но 
постојат и книги од од-
лични македонски авто-
ри што со години чекаат
да бидат објавени, иако 
за објавување книга по-
езија не се потребни 
којзнае колкави пари, 
затоа што тоа се најчесто 
книги со малку страни-
ци и мали тиражи.
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СО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОТИВ 
РОДОВО 
НАСИЛСТВО

ИРЕНА ЦВЕТКОВИЌ
Е ДОКТОР ПО РОДОВИ СТУДИИ, 
АКТИВИСТКА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И 
ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА НА КОАЛИЦИЈАТА 
МАРГИНИ ЗА СЛУЧАЈОТ ЈАВНА СОБА

ФОКУСОТ НА ПРИТИСОКОТ МОРА
ДА ГО СВРТИМЕ ОД ЖРТВИТЕ КОН 
ИНСТИТУЦИИТЕ

Разговараше: Весна Кикова Атанасовска

Фотографија: Жарко Чулич



21

{ женско катче }

во овој месец решивме да 
поразговараме со една 
успешна и реазлизирана 
наша карпошанка, која не 
ги афирмира само успеси-
те, туку работи во одбрана 
и заштита на оние жени 
кои се помалку успешни и 
привилегирани.

институциите не системот. 
Несанкционирањето на 
насилниците и неводење-
то адекватни истраги ги 
мотивира насилниците да 
продолжат да го прават 
истото, уверувајќи ги дека 
она што го прават е ис-
правно.

вање на жртвите за прија-
вување на овие кривични 
дела ние ги еманципира-
ме и едуцираме луѓето во 
институциите. Сакам да 
кажам, фокусот на прити-
сокот мора да го свртиме 
од жртвите кон институ-
циите. Тие треба да се ме-
нуваат, тие треба да разви-
ваат капацитети, да учат и 
се развиваат. Да одгово-
рам конкретно и искрено 
на прашањето: не, не сум 
сигурна дека ќе наидат на 
разбирање и поддршка, 
ама сум сигурна дека не 
се сами и тука сме да им 
помогнеме да стигнат до 
правда без да прегорат во 
целиот процес.

- Апсолутно да. Родово за-
снованото насилство, како 
и секоја друга форма на на-
силство е далеку поприсут-
но кај маргинализраните 
заедници споредено со 
т.н. „општа јавност“. Истра-
жувањата покажуваат дека
социо-демографските ка-
рактеристики на заедни-
ците кои се соочуваат со 
правни проблеми во Маке-
донија укажуваат на зна-
чителни разлики во прис-
тапот до правда. Па така, 
постои значителен степен 
на непрепознавање на од-
редени форми на насил-
ство или кршење на чове-
ковите права кај групите 
кои не го уживаат социјал-
ниот статус на мнозинство-
то или кај оние кои не се 
дел од привилегираните 
групи. Најзаштитена група 
на луѓе во нашето општес-
тво, според истражувања-
та, се: младите, бели, ви-
сокообразовани и економ-
ски активни цисродови 
мажи од урбаните среди-
ни. Припадниците на мар-
гинализираните групи рет-
ко пријавуваат насилство, 
а и кога пријавуваат често 
не ја добиваат соодветна-
та заштита и правда од ин-
ституциите на системот.

- Молкот во случаите на на-
силство врз жени им одго-
вара само на насилниците. 
Сé што бара насилникот/
вознемирувачот е набљу-
дувачот и средината да не 
прават ништо. Тој повикува
на раширената желба да 
не се гледа, да не се слуша
и да не се зборува ништо.  
Лично сметам дека изреку-
вање санкции за сторите-
лите на ова кривично дело
е најсилен механизам за 
превенција на идни вакви 
случаи. Сепак, важен е оп-
штествниот и системски 
влог. Воведувањето на се-
опфатно сексуално образо-
вание во светот се покажа 
како најсистемски начин 
на превенција на сексуал-
но вознемирување, особе-
но преку системско граде-
ње на капацитети на мла-
дите за препознавање на 
ризикот и справување со 
истиот.

- Најпрво мора да потенци-
рам дека пандемијата ги 
извади на виделина инсти-
туционалните недостатоци
кои постоеја и пред да по-
стои вирусот. Во првите ме-
сеци на пандемијата жени-
те беа оставени сами на се-
бе бидејќи дел од клучни-
те институции едноставно 
се повлекоа. Здруженијата 
на граѓани кои работат со 
жртви на насилство за сре-
ќа брзо се преадаптираа и 
почнаа да ја преземаат ра-
ботата на државата. Токму 
овие здруженија нудеа по-
мош и заштита, плаќаа ки-
рии и сметки за жени кои

Ирена Цветковиќ е доктор 
од областа на родовите 
студии, активистка за чо-
векови права и извршна 
директорка на Коалиција-
та Маргини. Во последно 
време се актуелни некол-
ку работи кои се од облас-
та на делување на Ирена, 
затоа решивме да ја по-
бараме и да поразговара-
ме со неа на актуелни теми
случајот како „Јавна соба“ 
родово базирано насил-
ство, и сл.

- Сексуалното вознемиру-
вање и насилство врз жени
има свој корен во традици-
јата и патријархалните 
вредности кои се доминан-
тни во нашите култури. Не 
можеме да бараме еден 
или ограничен број на из-
вори на вина, но можеме 
да посочиме кои се при-
чините што овој тип на 
кривични дела и насилни 
однесувања се толку чести.
Клучна причина е култура-
та на толеранција кон овој 
тип на насилство, нормали-
зирање на овие однесува-
ња како очекувани и ло-
цирање на вината во жрт-
вите. Сепак, прстот најмногу
треба да се посочи кон 

- Да, притисокот смени до-
ста. Појавувањето на скан-
далот со Јавна соба беше 
пред една година и тогаш 
институциите изразуваа 
неможност да се справат 
со истиот. Со повторно по-
јавување на овој скандал 
во 2021, јавноста беше воз-
немирена и бесна. Видов-
ме дека за неполни 48 ча-
са беа приведени четвори-
ца осомничени. За жал тоа 
не е добра вест. Ако за 
едно кривично дело кое 
опфаќа стотина жртви мора
јавноста да се вознемири, 
жртвите да се трауматизи-
раат и мораат со јавноста 
да ја споделуваат својата 
траума за тие да почнат да 
работат, тогаш нешто е 
опасно труло во нашиот 
систем. Институциите тре-
баше да го решат случајот 
без многу помпа и спектак-
ли, да ја задоволат правда-
та за жртвите и да ги санк-
ционираат злосторниците, 
а со тоа да демотивираат 
идни вакви кривични дела.

- Сметам дека со охрабру-

„Јавна соба“ како дел 
од мрежата Телеграм ја
отвори Пандорината ку-
тија на специфичните 
насилства врз жената. 
Каде ја лоцирате вина-
та за вакви појави и кол-
ку ова може да зачести, 
со оглед дека ни е втор
случај без соодветна 
разрешница?

Видовме дека над-
лежните институции 
беа бавни во реакци-
јата, но затоа пак јав-
ниот протест беше по-
силен. Дали после при-
тисокот нешто се сме-
ни? Дали се охрабрија 
повеќе жртви од прет-
ходно да ги споделат 
своите лоши сведош-
тва? Ќе има ли правда? Постои ли воопшто 

превениција за да се 
спречат вакви настани 
од типот на едукација, 
зборување гласно во 
јавност за овие пре-
дизвици и сл.?

Жените во целиот пе-
риод на пандемијата, 
дополнително станаа 
жртви на насилство. 
Кој и колку им пружа 
заштита кај нас?

Дали маргинализира-
ните групи се поголема
мета на ваков тип на 
напади?

Ако ги охрабриме 
жртвите да пријаву-
ваат, можеме ли да би-
деме сигурни дека ќе 
наидат на поддршка и 
разбирање од страна 
на институциите?

Март некако историски 
се наметна како месец 
на сите прашања кои се 
однесуваат на правата 
на жените. Затоа токму



22

{ женско катче }

заради семејно насиство 
се најдоа на улица, дони-
раа хуманитарни пакети и 
слично. Денес, ситуацијата 
е малку подобра од онаа 
на почеток на пандемијата.
Клучни институции кои 
пружаат помош на жртви-
те се полицијата, центрите 
за социјални работи, обви-
нителството и судиите. 
Колкава вистинска зашти-
та пружаат е сосема друго 
прашање чиј одговор, за 
жал, не е многу оптимис-
тичен.

- Многу работи ни недос-
тасуваат, но добро е да 
имаме стратегија од каде 
би почнале. Според мене 
образованието е едно од 
најважните места за интер-
венција. Воведувањето на 
сеопфатното сексуално 
образование како изборен
предмет и поставувањето 
на родовата еднаквост како
врвен принцип во новата 
концепција за основно 
образование е важен чекор

за промена на состојбата 
со родовата нееднаквост. 
Вакви влогови мора да ви-
диме и во културата, меди-
умите, правосудтсвото итн.

да го правам тоа затоа што 
верувам во промени. Имам
огромен оптимизам кога се
овие теми во прашње. Знам
дека многумина го перце-
пираат Балканот како ужас-
но место, но Балканот е и 
место на силни и креатив-
ни жени, силно и вибран-
тно граѓанско општество, 
место на феминистички и 
женски движења кои се 
засновани на солидарност 
и грижа за другите. Веру-
вам дека ќе создадеме, но 
и дека и во моментов со-
здаваме подобар свет. 

- Активизмот и обучување-
то на различни групи луѓе 
за родовата еднаквост е 
моја пасија. Ќе продолжам

Колку сме родово 
освестени? Функциони-

раме на номинално ни-
во, на хартија, а пракса-
та е малку погруба. 
Што ни недостасува?

Како експерт и акти-
вистка за човекови 
права што правите и 
што сугерирате за по-
дигнување на сензи-
тивноста за родовите 
прашања?

Фотографија: Жарко Чулич
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Граѓаните на Карпош, кои 
ќе купат печки на пелети 
во периодот од почеток на 
годинава, односно од 1 ја-
нуари до 31 мај 2021, можат
да поднесат барања до Ми-
нистерството за економи-
ја за субвениции, односно 
за надoмeстување на дел 
од трошоците. Притоа тие 
ќе добијат поврат на пари 
до 50% од платеното, за 
оваа 2021год., но не повеќе 
од 20.000 денари од дома-
ќинство, и до 70%, од вло-
женото, максимум до 
25.000 ден. за лица со по-
ниски примања. Единствен
услов е домаќинствата да 
не користеле веќе вакви 
бенефиции од Буџетот на 
државата.

Жителите на Карпош, како 
и сите други, можат да по-
барaат поврат на средства 
доколку вложат во купува-
ње и инсталирање фото-
напонски панели за про-
изводтво на електрична 
енергија до 4 KW за соп-
ствена потрошувачка во 
домаќинствата. Тоа се од-
несува за градба на која 
барателот има право на 
сопственост или право на 
користење за 2021 година.

„прв дојден, прв услужен“, 
а барање за ваков надомес-
ток може да поднесе само 
едно лице. Барателите ќе 
се исплаќаат се до исцрпу-
вањето на предвидените 
буџетски средства за оваа 
намена.

Доделувањето на надомес-
токот за дел од трошоците 
ќе се врши по принципот

За сите подетални услови 
и потребни обрасци и до-
кументи заинтересирани-
те граѓани може да се ин-
формираат преку јавно 
објавениот оглас или на 
страната на ресорното 
министерство
https://economy.gov.mk/

Оваа стимулирачка мерка, 
преку јавен оглас, ја воведе
Министерството за еконо-
мија со цел да ги поттикне 
граѓаните што повеќе да 
користат обновливи изво-
ри на енергија кои помал-
ку ги загадуваат воздухот 
и почвата, односно не вли-
јаат негативно на климат-
ските промени.

На барателите на ваква по-
мош Министерството ќе им
обезбеди поврат на сред-
ства до 30% од вложеното, 
но не повеќе од 62.000 де-
нари по домаќинство за 
2021 година. Право на учес-
тво на овој јавен оглас 
имаат оние граѓани кои 
купиле или инсталирале 
фотонапонски панели од 1 
јануари годинава или тоа 
ќе го сторат до 30 јуни 2021
година.

Под исти услови, со исти 
проценти и суми, како и за 
исти категории граѓани ќе 
се надоместуваат и дел од 
трошоците за купени или 
вградени ПВЦ или алуми-
ниумски прозорци, ако и

За сите подетални услови 
за аплицирање на паричен
надоместок од Министер-
ството за економија, како 
и за тоа кои обрасци и до-
кументи треба да ги при-
ложат, граѓаните треба да 
видат во деталниот јавен 
оглас и на страната на Ми-
нистерствотo за економи-
ја www.economy.gov.mk.

тие не користеле досега 
средства од државниот 
буџет за таа намена.

Жителите на Карпош, исто 
така можат да користат по-
врат на средства врз осно-
ва на објавен оглас на Ми-
нистерствот за економија 
и доколку купат соларни 
терминални колекторски 
системи (колектори, резер-
воари за топла вода и по-
требна инсталација), и тоа 
до 30% од вложеното до 
10.000 денари за 2021 год., 
и до 70% но не повеќе од 
15.000 денари, ако се лица 
со ниски примања. И тука 
е услов апликантите за  
ваков вид субвенции веќе 
да не користеле буџетски 
средства за оваа намена. 
И во овој случај важат кри-
териумите за граѓани со 
различни износи на при-
мања, поточно повисоки 
субвенции добиваат дома-
ќинства со ниски примања
до 30.000 денари вкупно, 
или пензионерски до 
20.000 денари, како и ран-
ливи потрошувачи, прима-
тели на минимална гаран-
тирана помош, лица во со-
цијален ризик (мајчинство,
болест, повреда, попрече-
ност, старост).

Инаку, лица со ниски при-
мања се сметаат оние кои 
во домаќинството немаат 
вкупно пригоди повеќе од 
30.000 денари, пензионер-
ски семејства со примања 
до 20.000 денари или се-
мејства од ранливи групи.

Принципот на доделба на 
субвенции е „прв дојден
-прв услужен“.

КАРПОШАНИ МОЖАТ ДА 
АПЛИЦИРААТ ЗА НОВИ 
СУБВЕНЦИИ

ЗА ПЕЧКИ НА 
ПЕЛЕТИ

ЗА 
ФОТОНАПОНСКИ 
ПАНЕЛИ

ЗА ПВЦ ПРОЗОРЦИ 
И КОЛЕКТОРИ
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Преку три нови проекти ќе се подобрува енергетската ефикасност и ќе се намали енергетската 
сиромаштија во општина Карпош.

СО ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
ПРОТИВ ЕНЕРГЕТСКАТА СИРОМАШТИЈА 
ВО КАРПОШ

Преку проектот ComAct ќе се спроведува тригодишна 
активност за намалување на енергетската сиромаштија, 
со конкретни пилот – проекти за подобрување на рези-
денцијалната енергетска ефикасност. Генералната цел 
на проектот е да овозможи интервенциите што имаат ви-
сока цена и големо влијание да се пренасочат кон интер-
венции што имаат ниска цена и прифатливи решенија 
за сиромашните граѓани.

Во вториот проект EXCITE, акцентот е ставен на рационал-
но искористување на енергијата и употреба на обновли-
ви извори на енергија. Поконкретно, ќе и се овозможи 
на локалната самоуправа да стане подоверлив партнер 
на компаниите, инвеститорите и истите да бидат помоти-
вирани за користење на енергетско-ефикасни материјали.

Третиот проект Energy Measures овозможува поголемо 
вклучување на домаќинствата со средни и ниски приходи.
Со проектот се поддржуваат истите да го променат одно-
сот и свеста за користење на електричната енергија. 
Предвидено е креирање на предлог за бизнис модел, 
политики и промени во управувањето, со кои институ-
ционалниот контекст ќе се направи полесно достапен за 
намалување на енергетската сиромаштија.

За реализацијата на овие, но и други проекти во оваа 
област, општина Карпош планира формирање на Ресур-
сен центар за енергетска ефикасност и совети. Тоа ќе 
биде локалната точка од каде што граѓаните ќе имаат по-
стојан извор на информации поврзани со обновливите 
извори на енергија и енергетската ефикасност во 
домовите.

Имено, локалната самоуправа потпиша меморандум 
за соработка со здружението за хумано домување 
„Хабитат Македонија“.
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Автор: Ивана Пендовска Вукашиновиќ

МАСКАТА Е
ЗДРАВЈЕ И СПАС
МАСКАТА Е
ЗДРАВЈЕ И СПАС

тиме својот дом без неа. Пандемијата наречена Сovid-19, 
зеде голем замав и го стави човештвото пред голем тест 
за сопствениот опстанок. Но, носењето маски воопшто 
не е некоја новина, ниту пак табу тема. Респираторни мас-
ки се носат години нананзад. Да, тие одамна не штитат 
од аерозагадувањето кое веќе долги години е огромен 
проблем на глобално ниво. Голем број на компании ши-
рум светот се во постојана потрага по се подобра респи-
раторна маска која ќе не штити од ситните честички на 
подобар начин од веќе постоечките. Апелот години на-
назад беше дека најдобра заштита од загадениот воздух 
е да се носат респираторни маски кои се со стандардна 
заштита, односно да ги задржуваат и најмалите честички.
Шалот и банданата кои се од тенок материјал, воопшто 
не ја нудат соодветната заштита, како од загадениот воз-
дух, така и од Covid-19. Со ширењето на пандемијата бор-
бата за креирање пософистицирани респиратно маски 
продолжува, токму затоа што честичките од вирусот 
Covid-19 се поситни и од PM 2.5 честичките, односно из-
несуваат 0.1 микрон. Соочени со долгогодишната борба 
за заштита од ситните честичките, во светот се вршеа те-
мелни истражувања врз основа на кои има утврдено по-
веќе стандарди за изработка на заштитни респираторни-
те маски и за тоа до кој дијаметар од микронот тие успе-
ваат да го филтрираат воздухот. Па, како ќе дознаеме која
маска да ја избереме, зошто и колку не заштитува?

Во нашата земја најдостапни се маски кои ги имаат први-
те три стандарди, односно маски со амеркански, европ-
ски и кинески стандард. Маските кои се според амери-
кански стандард имаат ознака N95, N99 и N100. Маските 
кои се по европски стандард имаат ознаки FFP1, FFP2 и 
FFP3. Маските со кинески стандард ги имаат следните 
ознаки KN95, KN99 и KN100. Разликата помеѓу бројките 
кај секој стандард е посебно за тоа колкава заштита ну-
дат, односно колку од честичките се задржуваат во фил-
терот од маската. На пример кај амерканскиот стандард, 
маската со ознака N95 заштитува 95% од честичките, до-
дека пак маските со ознака N99 и N100 нудат заштита од 
99%, односно 100% заштита. При изборот на маска дали 
да се одбере маска со ознака N95, KN95 или FFP1 е сосе-
ма исто, затоа што ја нудат истата заштита. Колкава е број-
ката означена на маската, толкава ќе биде заштитата. Која
било маска од наведените да ја изберете, нема да згреши-
те. Па при изборот сите би ја избрале таа со најголема 
заштита, но важно е да се знае, доколку е поголема број-
ката на заштита, на пример N100, можно е да предизви-
кува потешкотии при дишењето,зависно од времето кол-
ку ја носиме.

Голем број на работници носат маски и пред пандемија-
та, па затоа е важно да имаат заштитна опрема, но не по 
цена на воздухот кој го дишат.

Последнава година маските станаа дел од нас, па затоа 
дизајнерите се борат да остават свој печат за ова време. 
Дизајнирани се голем број на прототипови со висока 
технологија, но има и поедноставни Како и да е,  важно е 
да се напомене дека функацијата на задржување на 
ситните честички мора да ја поседуваат сите.

Важно е да носиме маска, без разлика колку неможеме 
се уште да се навикнеме, но маската значи живот, а 
најдоброто е дека е достапна во секоја аптека, па дури и 
во продавницата до нас.

Познати стандарди за респираторни маски се следните:

Американски стандард: NIOSH;

Европски стандард: EN149;

Кинески стандард: GB2626-2006;

Носењето на респираторни маски во изминатата го-
дина ни стана секојдневие. Посебно откако ни се слу-
чи пандемијата со коронавирусот, која донесе стотина 
милиони заболени и милиони починати. После овие 
поразителни бројки едноставно не смееме да го напуш-

Австралиско/Нов Зеландски стандард:
AS/NZS 1716:2012;

Корејски стандард: KIOSH



26

{ интервју }

Разговараше: Димитар Караташев

ЗБОР ДВА СО 
ПРОФ. ДР  АЛЕКСАНДАР ПЕТЛИЧОВСКИ,

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ
ЗА ИМУНОЛОГИЈА

ВАКЦИНАЦИЈА
- БЕЗ ДВОУМЕЊЕ!
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Во моментов  КОВИД 19 е опасна или многу опасна болест за повеќе од 2% од заболените лица, а со 
вакцинирањето, ќе имаме помалку од  0,001% на тешко болни.

И покрај тоа што втора 
година по ред, пандеми-
јата од Ковид 19 се уште 
коси, заразува но и од-
зема животи во голема

мерка, сепак еден оптимис-
тички момент кој нужно 
мораше да дојде е вакци-
нирањето. Во старт имаше 
различни мислења околу  
полезноста и нужноста од 
примање вакцина како 
еден од начините на бор-
ба и сузбивањето на зара-
зата, сепак во континуитет 
се одржуваат, условно ка-
жано, два табора „за“ и 
„против“ вакцинирањето. 
Очекувано, скептицизмот 
е повеќе кај обичните гра-
ѓани, отколку кај медицин-
скиот кадар, иако и кај дел 
од докторите и другиот 
медицински персонал по-
стои недоверба околу ко-
риста и последиците од 
вакцинирањето.

За тоа околу потребата, но 
и бенефитот од вакцини-
рањето на населението, 
но првенствено на здрав-
ствениот кадар, разгова-
равме со професор д-р 
Александар Петличовски, 
директор на Институтот за 
имунологија.

- Можам да кажам дека 60 
проценти од здравствени-
те работници се располо-
жени за вакцинирање. 
Имав прилика да видам 
како се одвива процесот 
на имунизација на здрав-
ствениот кадар и слободно
можам да кажам дека ста-
нува збор за целосно без-
опасен процес, без ни-
какви компликации. Убаво 
е организиран целиот про-
цес, мирно оди и се на-
девам дека за скоро време,
веќе ќе има видливо вли-
јание и  да ги поттикне и 
останатите здравствени 
работници, што побрзо да 
го комплетираме овој прв 
круг од вакцинација и со 
тоа да можеме барем 
здравствениот систем да 
го ставиме во комплетна 
функционалност.

Покрај самиот чин на вак-
цинирање, втора на ред 
беше дилемата која вакци-
на да се прими, која е по-
ефикасна, која помалку, 
има ли опасна вакцина и 
сл. Доктор Петличовски е 
категоричен:

- Се работи за ефикасност 
на вакцините од околу или
над 90 проценти, независ-
но која е вакцината. Со вак-
цинирањето добиваме 9 
од 10 луѓе кои ќе бидат за-
штитени и кај нив апсолут-
но нема да се очекува да 
се случи тешка инфекција 
или пак шансите за смр-

тен исход ќе бидат мини-
мални. Тоа е бенефитот кој 
го очекуваме од вакцини-
рањето. Значи, сакаме бо-
леста КОВИД-19 да не е 
веќе опасна болест. Во мо-
ментов таа е опасна или 
многу опасна за повеќе од 
2 проценти од заболените 
сограѓани. Наспорти тоа, 
со комплетирањето на 
вакцинирањето, ќе имаме 
помалку од  0,001 процент 
на тешко болни и се наде-
ваме дека нема да имаме 
ниту еден смртен случај 
од групата на вакцинира-
ни луѓе.

Сепак, се очекува луѓето 
кои ја поминале болеста 
КОВИД - 19 да примат една
доза вакцина, по три, че-
тири или шест месеци од 

Конечно, го прашавме д-р 
Петличовски, каква комо-
ција ни дава вакцинирање-
то или веќе прележената 
зараза, со веќе создадени 
антитела. Дали значи дека 
тоа е „збогум“ и на маски-
те кои ги носиме и други-
те превентивни, заштитни 
мерки?

- Не, нема олабавување, 
маските остануваат, дис-
танцирањето останува, 
енергичен е Петличовски. 
И со вакцинирањето не се 
исклучува можноста некој 
или некоја да го пренесу-
ва вирусот. Тоа не е вирус 
којшто потекнува од вак-
цината. Но, тоа може да 
биде колонизација на чо-
векот кој ќе вдише вирус. 
Тој (вакцинираното лице) 
за себе нема да биде бо-
лен или да го осети влезот 
на вирусот, но сепак може 
да го пренесе на некој 
друг, незаштитен или со 
послаб имунитет.

Додека бројките не паднат
драстично и драматично, 
мерките за дистанцирање 
остануваат како и досега.

Логиката е многу едностав-
на, па и математиката е 
многу проста. Ковид е бо-
лест од која што умираат 
околу два проценти од за-
разените. Вакцинирањето 
нуди драматично подобру-
вање на овие статистики и 
елиминирање на шансата 
за смрт и страшно големо 
намалување на шансата за 
тешка форма на болеста. 
Нема логика да се плаши-
ме од некакви хипотетски 
алергиски реакции, а да 
не се плашиме од шансата 
2 од 100 да завршат летал-
но (смртоносно).

Единствено вакцинирање-
то во овој момент е ефикас-
но оружје против оваа пан-
демија, којашто го закочи, 
буквално го парализира 
светот.

Откако веќе ќе се вакцини-
раме, тврди Петличовски, 
се претпоставува дека 
имунитетот,  ќе трае нај-

малку една година. Но, 
има надеж и има некакви 
првични сознанија дека 
имунитетот може да трае 
и подолго од една година.

поминувањето на болеста, 
која само ќе им го засили 
имунитетот.

Не до крај е разјаснето и 
тоа дали имунизацијта е 
задолжителна и кај оние 
граѓани кои во полесна 
или потешка форма веќе 
го прележаа ковидот. На-
шиот соговорник тврди 
дека веќе прележаните 
граѓани имаат природен 
имунитет и тоа е сигурно. 
И за тој имунитет, количи-
ната на создадени анти-
телата од тој имунитет, ве-

ќе имаме податоци, и соп-
ствени и од литературата, 
дека траат повеќе од осум, 
девет месеци, па и една 
година. Значи антителата 
се тука. Од друга страна, 
целта не некои од вакци-
ните, е доминантно да 
стимулираат создавање 
на антитела. Сега, кога лу-
ѓето имаат создадени анти-
тела, природно, со преле-
жување на болеста, нема 
логика да се вакцинираат, 
за да создаваат одново 
антитела, е ставот на 
Петличовски.
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На петдецениското опстојување на кројачкиот занает најголема закана му е конфекцијата, а сега 
веќе и пандемијата

Пишува: Виолета Цветковска

ПАРИТЕ СЕ ЗАРАБОТУВААТ
И СО ИГЛА

Разговор со Ристо Малиновски кројачот од Млечен

ЗАНАЕТИ КОИ СЕ ПОДЗАБОРАВААТ

Автор: Мила Гавриловска
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Некогаш било мерак, млади луѓе да дојдат, да сошијат одело, да дојдат барем два-три пати на 
проба. Ние да го изработиме тоа фино, да биде како „калап“ на самиот муштерија

Тоа беше повод да пораз-
говараме со него за старо- 
новите времиња, за идни-
ната на овој некогаш атрак-
тивен кројачки занает.

Сепак многу ретко млади-
те ги „наследуваат“ стари-
те занаети и како што вели
нашиот соговорник, синот 
има совладано 50 отсто од 
занаетот, но не целосно - 
100 отсто. Како мене – нема
шанси. Тоа е многу големо 
искуство, преку 60 години 
се занимавам со иглата. 
Меѓутоа, тој работи, доаѓа, 
ми помага, затоа што има 
фамилија, мора да ја издр-
жува, сепак со благодар-
ност и гордост вели кро-
јачот од Млечен.

Малиновски се сеќава и 
на поубавите времиња, 
кога, како што вели, вриело
од работa.

Пари се заработуваат, 
вели Ристо Малиновски, 
некој со ножици, со игла, 
некој со копач, со пила, но 
сепак иднината на зана-
етот ја гледа во младите.

Но, наследници, чираци, 
калфи  па и мајстори на 
занаетот сепак оставил 
зад себе.

Во ова современо маало 
сепак се негува почитта 
кон овој занает. Самиот 
Малиновски потврдува 
дека е добро снајден, оп-
стојува, или како што сака 
да каже, тука ме знаат лу-
ѓето, сосема сум прифатен
од нив. Тие ме ценат. Јас 
се трудам да бидам корек-
тен кон нив, да им завршам
работа на време, лажење 
– никако, затоа што ако 
еднаш, два пати го вратиш 
човекот – ќе избега. Ние 
сме принудени да се од-
несуваме така, еснафски 
кон муштериите.

Што всушност најмногу се 
смени во занаетот, го пра-
шуваме кројачот 
Малиновски:

- Јас функционирам од 
1968 година. Тоа се 52-53 
години, вели чичко Ристо 
Малиновски. Овие сега 
невремиња, пандемијата, 
придонесоа да функци-
онираме послабо. На при-
мер, порано сме шиеле  
многу работи, најмногу 
костуми, но работата спад-
на многу ниско. Главна 
причина за тоа е конфек-
цијата која ни е најсериоз-
на конкуренција. Не може-
ме да се носиме со конфек-
цијата.Таму се шие серис-
ки, овде се шие по порачка.
Некогаш било мерак, како
вас, млади луѓе да дојдат, 
да сошијат одело, да дој-
дат барем два-три пати 
на проба. Ние да го из-
работиме тоа фино, да 
биде како „калап“ на 
самиот муштерија.

- Костуми веќе многу сла-
бо, тоа е многу ретко, да 
сошиеме одело, вели по 
скопски чичко Ристо. 
Само правиме корекции, 
кратење, крпарење... Со

тоа живуркаме, но тешко 
е, многу е тешко. Имам 80 
години, но не сакам да 
одам дома и да одмарам 
пред телевизор. Сакам 
лично да работам. За 
работа не ме мрзи.

- Пред 50 години или пред 
30 години, да речам, тука 
сум имал вработено пет 
души кои ми помагале, ра-
ботеле. Сега немам ниту 
еден, сам сум. Син ми е 
речиси 40 години, со фа-
култет е, но е без работа. 
Доаѓа, ми помага понеко-
гаш кога може, помага.

- Во населбата денеска 
има повеќе население. 
Една барака се гради во 
куќа на три спрата и има 
три, четири фамилии, но 
работата е спадната на 
нула. Погосебно оваа го-
дина, не знам дали и ќе 
опстанеме. Се мислиме 
што да направиме, дали 
да продолжиме? Се на-
деваме дека ќе мрдне мал-
ку и ќе се смени ова, не го 
напушта оптимизмот овој 
искусен кројач.

- Младите да се заинтере-
сираат за занаетот, ќе има
потреба. А, тие ме сакаат 
многу. Младите кога ќе 
дојдат, ми прават задовол-
ство. Знаат дека кај мене 
има точност, има одговор-
ност. Така сум навикнат и 
така ќе биде до крај на 
животот.

- Од кај мене има излезено
најмалку 15, можеби и 20 
момчиња како кројачи. 
Од тие, во Франција 
(Париз) имаат отидено 
пет- шест души, другите 
тука се преориентираа.

Колку и да е Карпош со-
времена, урбана општи-
на, сепак во неа се уште 
има стари занаети кои 
потсетуваат на едни

едни поинакви, убави, од-
минати времиња. Некои 
од тие полека згаснуваат, 
но од време, на време пов-
торно ќе се сетиме на нив, 
ќе ни притребаат. Таков е 
„шнајдерлукот“ на Ристо 
Малиновски, стар карпо-
шанец, кој е можеби нај-
познатиот кројач на Мле-
чен. Веќе ја ситни осмата 
деценија од животот, а 
шие костуми повеќе од 
половина век.
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- Првпат застанав на скии 
во ски центарот во Мавро-
во, на моја три и пол годиш-
на возраст. Не знам дали 
можам да наведам што 
токму ме натера да се на-
сочам кон скијачките те-
рени, меѓутоа со сигурност
можам да кажам дека ин-
тересот за скијањето ра-
стеше од ден за ден. Од
денешен аспект можам 

само да потврдам дека се 
чувствувам како отсекогаш
да сум го сакала скијањето.

- Меѓу најдрагите ми е таа 
што ја освоив неодамна на 
Меѓународниот натпревар 
во Република Чешка – 
Интеркритериум 2020. 
Прекрасно е да се постиг-
не таков успех на меѓуна-
роден натпревар на кој

- Член сум на Алпски Ски-
јачки Клуб СКАДИ Скопје 
од 2011 год. Мојот прв 
официјален натпревар е 
на пет годишна возраст 
кога го освоив и мојот прв 
златен медал и тоа на нат-
преварот на Попова Шапка
на меморијалот за Стеве 
Караѓуле.  До сега имам 
учествувано на повеќе од 
100 натпревари, од кои 
повеќе од 80% се натпре-
вари од меѓународен ка-
рактер. Заклучно со сезо-
ната 2020/2021 имам осво-
ено преку 70 медали и пе-
хари на различни домаш-
ни и меѓународни натпре-
вари во Хрватска, Сло-
венија, Австрија, Словачка, 
Чешка, Бугарија, Србија, 
Босна и Херцеговина. Во 
сезоната 2019/2020 имав 

исклучително богата нат-
преварувачка агенда која 
за жал беше прекината од 
новонастаната епидемија 
која го зафати и спортски-
от свет. Но успесите освен 
на напорните тренинзи се 
должат и на Александар 
Атанасовски – Чаве кој не 
само  што е мој татко, тој е 
и мој тренер, од кого имам 
огромна поддршка.

До сега имам учествувано на повеќе од 100 нат-
превари, од кои над 80% се натпревари од меѓу-
народен карактер. Заклучно со сезоната 2020
/2021 имам освоено преку 70 медали и пехари на 
различни домашни и меѓународни натпревари.

Белиот спорт е еден од 
потешките спортови, за-
што не само што се одви-
ва на ниски температури
туку и заради тоа што

бара навистина макотрпна
работа од секој скијач. Но, 
за Јана Атанасовска тоа не 
претставува никаков про-
блем. Таа е ученичка во де-
ветто одделение во ООУ 
„Лазо Трповски“ и редовно
и успешно ги извршува 
училишните обрвски.

Кога започна љубовта 
кон белиот спорт  и што 
те натера да се насочиш 
токму на скијачките 
терени?

Која награда ти е најдрага,
односно за која најмногу 
си се потрудила?

На кои домашни, меѓу-
народни натпревари 
досега си учествувала и 
кои се твоите успеси?

СКИЈАЊЕТО
Е ЉУБОВ,

НО И ГОЛЕМА 
ПОСВЕТЕНОСТ

Успешната скијачка приказна на
Јана Атанасовска

Автор: Мила Гавриловска
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што учествуваа 37 нации. 
Конкуренцијата беше мно-
гу јака. Имаше натпрева-
рувачки од најјаките свет-
ски скијачки сили кои не 
смееја да се потценат. 
Исто така многу драга ми 
е и првото место во Сло-
венија на престижниот 
натпревар Little Fox, нат-
превар на кој се присутни 
сите светски нации кои 
значат нешто во скијањето.

ките се преку целата го-
дина. Во текот на летото 
имаме еден месец пауза и 
одмор и потоа повторно 
почнуваме со тренинзи. 
За летните тренинзи на 
снег, база ми е австрискиот
глечер Хинтертукс, Австри-
ја, додека во зимскиот пе-
риод, тренинзите ги реали-
зирам во ски центрите во 
регионот Карнтен, Австри-
ја, Италија и Словенија. 
Покрај тренинзите на ски 
терените имаме и суви под-
готовки односно ја подиг-
нуваме кондицијата во са-
ла или на отворено. Оста-
натиот дел од годината 
кога се одржуваат конди-
ционите тренинзи, во 
Спортската сала Јане Сан-
дански, Спортската сала 
Партизан, кеј на Вардар, 
Базен Борис Трајковски и 
др. Физичките подготовки 
се за подобрување на мо-
ите основни – базични 
способности, а специфич-
ните тренинзи, како и це-
лиот период на тренинзи-
те, интензитетот и време-
траењето се прилагодени 
на мојата возраст и инди-
видуални карактеристики.

- Подготовките за една ски-
јачка сезона почнуваат од  
мај и траат до декември во
тековната година. Во де-
кември веќе почнува нат-
преварувачката сезона и 
трае до почетокот на април.
Според тоа, може слобод-
но да кажам дека подготов-

ка. Меѓутоа, една од нај-
заслужните наставнички е 
мојата класна, Милица 
Патраклиева, со која сите 
овие успеси дојдоа без 
никаков притисок и стре-
сови за совладување на 
материјалот и школската 
програма, што за секој  

1) Ricky V Orlickych Horach INTERKRITERIUM 58 Ricky 
Чешка (Слалом 1-во место и 6-то место  во велесла-
лом); 2) Вратна Словачка VRATNA INTERKRITERIUM 
(Слалом 3-то место и Велеслалом 9-то место); 3) Свет-
ско првенство Alpe Cimbra FIS Children Cup Италија 
(Слалом 10то место и Велеслалом 15то место); 4) Др-
жавно првенство на  Р. Хрватска , локација Веинебе-
не, Австрија освоено: (1 место велеслалом и 1 место 
слалом); 5) Натпревари и Купови во Р. Словенија 
(Мини Покал Витранц - освоено 1 место велеслалом 
9 Крвавец - освоено 1 место слалом); 6) Р. Словенија, 
најголемата и најпрестижна  трка Little Fox 1 -то мес-
то); 6) Р. Австрија 2 натпревари, одржани на стазата 
во Лиенц (освоено 1 место велеслалом и 1 место сла-
лом); 7) Р. Хрватска зема учество на трите најјаки ку-
пови, одржани на Сљеме, Загреб (Куп Загреб - осво-
ено 1 место слалом, Куп Максимир - освоено 1 место 
велеслалом, Куп Победника Хрватске - освоено 1 мес-
то велеслалом); 8) Р. Италија убедливо најсилното 
натпреварување за деца до U14 TROPFHY BIBERON, 
учество земаа повеќе од 450 деца од 15 држави плас-
манот беше следен освоено 1 место велеслаом (со 
најдобро време на стаза во сите категории и полови)
и освоено 7 место слалом; 9) Р. Босна и Херцеговина 
(Бјелашница Босна FIS Cup Children for peace in the 
world - Слалом две 1ви места, Born 2 Ski Сарајево 
БиХ Слалом 1во место и Велеслалом 1во место).

професионален спортист 
е мотив плус да успее на 
својот пат. Благодарна сум 
и на моите соученици од 9
а кои сиве овие години ми 
ги праќаа материјалите и 
задачите кои требаа да се 
совладаат.

- За да сета оваа приказна 
биде успешна заслужни се
многумина. Првенствено 
голема и безусловна под-
дршка од целото семејство,
односно треба сите да ја 
живеат истата приказна. 
Врвниот спорт бара многу 
ангажмани на секое поле 
од секој член на семејство-
то и секој има своја улога 
и придонес во успехот. 
Огромен придонес во мо-
јот успех има моето учи-
лиште ООУ „ Лазо Трпов-
ски“. Моето училиште од 
првиот ден ме прифати и 
ме поддржуваше во мојот 
скијачки пат. Сите настав-
ници вклучувајки го и пе-
дагогот, почнувајќи од 1-во 
до 9-то одделение ми да-
ваа безрезервна поддрш-

- Се натпреварувам во 
дисциплината слалом и 
велеслалом и може да 
кажам дека велеслаломот 
ми е омилена дисциплина 
бидејќи ја сакам брзината.

- Работам под посебна 
програма со сопствен тим 
кој се грижи, како за раз-
вој на мојата скијачка тех-
ника така и за физичката 
подготвеност и дијагнос-
тика. Секако има разлика 
во времето пред пандеми-
јата и начинот на кој тре-
нирам сега, меѓутоа можам
да кажам дека разликата е 
само во претпазливоста, 
хигиената и држењето 
дистанца. Доколку се до-
бро се организира и прет-
ходно се планира тренин-
гот нема голема разлика 
од пред пандемијата и 
сега.

Какви се твоите тренинзи 
за време на летниот и за 
време на зимскиот пе-
риод, и сега во ова време 
и кога беше се регуларно 
и нормално?

Освен од родителите, 
имаш поддршка и од учи-
лиштето. Како се справу-
ваш со материјалот за 
учење, и колку имаат раз-
бирање твоите наставни-
ци за отсуството?

НАТПРЕВАРИ И ДОСТИГНУВАЊА

Во кои скијачки категории 
се натпреваруваш и која е 
твојата најака страна?

Во време на пандемија, 
сигурно е многу тешко да 
се одржува физичката 
форма. На кој начин ти се 
одвиваат кондиционите 
тренинзи?
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Приказната на Борче Стаменов и неговата истоимена акција, ме инспирираше за конечно да ја 
започнам мојата акција.

Пандемија го одзема големиот дел од нашите “најубави средношколски денови. Ние, матурантите, ја 
немавме “големата екскурзија“, а нема да ја имаме ни прославата на матурската вечер.

НАМЕСТО ПОСЛЕДНА 
ПРЕГРАТКА - КОМПЈУТЕР 
ЗА ОНИЕ КОИ НЕМААТ

Разговор со Мила Јовановиќ,матурантка од „Карев“ организатор на 
скопската хуманитарна акција „Донирај компјутер“ 

Хуманитарната акција 
„Донирај компјутер“ ини-
цирана од карпошанка-
та Мила Јовановиќ беше 
организирана на 11.април

кај фонтантата во Градскиот
парк, со цел да се собере 
ИТ опрема за што повеќе 
деца на кои им е најпотреб-
на, посебно во време на 
пандемија, и во случај кога

немаат услови за следење 
на онлајн наставата.

- Сакав да го одбележам 
крајот на моето средно 
образование на посебен 
начин, па решив да напра-
вам нешто кое ќе го оста-
вам зад себе: Една блиц 
хуманитарна акција која 
решив да ја наречам

„Донирај компјутер“. – Во 
овој контекст матурантка-
та Мила Јовановиќ ја на-
јави својата хуманитарна 
акција по социјалните мре-
жи на почетокот на април.

- Повеќе фактори влијаеа 
на одлуката да направам 
ваква акција. Главно мо-
жам да истакнам дека е 
незадоволството кон он-
лајн наставата и сите недо-
статоци кој таа ги има. Од 
друга страна, информира-

Тоа беше повод да поразго-
вараме малку повеќе око-
лу оригиналниот начин на 
“ИТ хуманост и солидарност“.

Што те натера за ваква 
хуманитарна акција?

Разговараше: Ива Зафировска
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њето за состојбата на мои 
соученици кои немаат 
услови за следење на 
онлајн наставата повеќе 
го разгори огнот да сакам 
нешто да направам. Сека-
ко, ќе ја спомнам и приказ-
ната на Борче Стаменов и 
неговата истоимена акција,
која ме инспирираше за 
конечно да ја започнам 
мојата акција.

покрај пандемијата. Меѓу-
тоа, истата не може да се
спореди со настава со фи-
зичко присуство. Не е до-
волно организирана, а ја 
нема и најбитната работа 
која помага со учењето, а 
тоа е интеракцијата помеѓу
учениците и професорите.
Од друга страна пак, по-
стои и проблемот за кој што
се залагав во оваа акција, 
а тоа е што не секој има 
пристап до оваа онлајн 
настава. Сметам дека ова 
не е фер, бидејки го скра-
тува правото на учениците 
за пристап на образование.

Младата хуманитарка е 
задоволна и среќна од 
одзивот и вели дека оваа 
акција може да се прогла-
си за успешна. Таа успеш-
но ги користи социјалните 
мрежи преку кои е лесно 
да се организираат инфор-
мативни кампањи. Овој 
пат Мила ни покажа дека 
е време за промени во 
општеството. Во иднина, 
таа се надева дека ќе 
организира уште една 
акција која ќе биде уште 
поголема. За тие кои што 
не успеале да донираат 
можат да ја контактираат 
на социјалните мрежи. 

- Многу ми е тешко да се 
помирам со фактот дека
оваа пандемија го одзема 
големиот дел од нашите
“најубави средношколски 
денови“. И претходно спо-
мнав дека навистина ми 
фали таа интеракција по-
меѓу луѓето. Ние, матуран-
тите, ја немавме “големата 
екскурзија“, а нема да ја 
имаме ни прославата на 
матурската вечер. Нема да 
можеме за последен пат 
да се гушнеме и плачејки 
да се разделиме сите од 
нашето сакано училиште. 
Оваа пандемија ни ги 
одзема спомените кои 
“треба“ да ги имаме со нас,
но сега имаме нови спо-
мени и ново искуство.

- Навистина не сум задо-
волна со онлајн наставата. 
Да, таа има свои бенефи-
ции особено што ја имаме 
можноста да го продолжи-
ме нашето образование и 

Борис Чурлинов, од општинската администрација на 
општина Карпош е назначен за службеник за млади со-
гласно членот 23 од Законот за младинско учество и мла-
дински политики.

Станува збор за лице кое е во редовен работен однос, 
како еден од предусловите да се обезбеди трајност и 
континуитет на овој процес.

Заинтересираните лица можат да комуницираат со 
службеникот за млади преку е – адресата:
boris.curlinov@karpos.gov.mk .

Општина Карпош продолжува да биде партнер на мла-
дите луѓе и да работи на подобрување на состојбите со 
млади на локално ниво.

Службеникот за млади е лице кое ќе има континуирана 
комуникација и соработка со младинските организации 
и ресорните институции. Младинскиот службеник во 
координација со општината и младите луѓе, ќе развива 
и активности поврзани со младите и младинските 
политики.

Општина Карпош деновиве ќе го објави и јавниот повик 
за формирање на Иницијативниот одбор за локалниот 
младински совет, откако претходно беа спроведени 
статутарните измени.

Дали сте задоволни од 
онлајн наставата?

Како влијае пандемијата 
кај вас младите?

КАРПОШ 
НАЗНАЧИ 

СЛУЖБЕНИК 
ЗА МЛАДИ



34

{ гастронаути }

ЛЛ ГУРМЕТ FOOD ОUTLЕT

ТОПОЛ И ВКУСЕН
ОБРОК КАКО ДОМА

Автор: Бранко Петров
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Денес, со оглед на брзината со која се одвива 
секојдневието, се помалку е времето поминато 
во домашна атмосфера. Така и кулинарските 
знаења  на македонскаите мајстори на кујната, 
билко да е жената или мажот во семејството,  се 
сé поретка прилика да се вкусат, а во исто време 
и да го маѓепсаат домот.

За среќа на карпошани, 
но и на сите сладокусци, 
во ТЦ Лептокарија има 
решение за таквата 
ситуација, па богатата

палета од јадења зготвени 
по домашен рецепт може 
да се пронајде во  ЛЛ Гур-
мет Food Оutlеt. Концеп-
тот Food Outlet всушност 
подразбира храна за но-
сење, што е и буквалниот 
превод на овој израз, но 
воедно и задоволување на 
домашните потреби за 
оброци. Доставата на хра-
ната кулинарските мајсто-
ри од Гурмет ја вршат на 
територијата на целиот 
град Скопје.

Целата кујна од ЛЛ Гурмет 
е опремена со високо ква-
литетна опрема од Elektro 
Lux Proffesional. Приготву-
вањето на храната се од-
вива 24/7 поточно во 3 
смени, Тамошните готвачи 
се со долгогодишно искус-
тво и се на највисоко про-
фесионално ниво, а допол-
нително, компанијата кон-
стантно вложува во зго-
лемување на know-how-то 
на својот кадар.

Како најпосакувани јаде-
ња од ова место се тавче - 
гравче, ориз и компир кои 
се надополнуваат како 
комбо пакети со поголем 
избор на меса, зготвени и 
направени по домашен 
рецепт и вкус, палета на 
здрава храна (потажи), 
палета на свежи салати, во 
пакуван оброк за носење.

Од ЛЛ Гурмет Food Оutlеt 
ни велат дека најголемата 
мотивација и желба е да 
ги задоволат граѓаните и 
пред се, да обезбедат по-
стојаност во квалитетот на 
понуденото. Мотото “Јади 
здраво, дома и на работа.” 
е тоа кое го води  ЛЛ Гур-
мет Food Оutlеt и на тој 
начин станува дом и заед-
ничка кујна на граѓаните 
кои уживаат во убавиот 
вкус.

Со ова гастрономко 
издание се задоволуват 
потребите на нашите со-
граѓани кои истовремено 
добиваат квалитетна до-
машна храна по неодоли-
во ниски цени. Сопствени-
ците ни велат дека преку 
динамичниот начин на 
живот увиделе  дека на-
шите сограѓани имаат 
малку време за готвење 
но голема желба за убав 
оброк, па така се јави и по-
требата од ваков концепт 
и аналогно на тоа тоа беше
предизвикот за нашата 
кулинарска способност.

Во буквален превод Гур-
мет или гурман значи кул-
турен идеал поврзан со 
кулинарската уметност на 
фина храна и пијалок, а 
историски гледано, состој-
ките што се користат во 
оброкот имаат тенденција 
да бидат ретки за регионот.
Инаку, називот Гурмет или 
гурман според гастроном-
скиот речник значи ужива-
ње во добриот пијалок и 
разновидното јадење.

Пандемијата КОВИД 19 го 
разбуди нивниот претпри-
емачки дух за отворање 
ланец на продавници во 

кое се нудат македонски и 
интернационални готвени 
јадења.

ЛЛ Гурмет се наоѓа во ТЦ 
Лептокарија и е место каде
има  широк спектар на ја-
дења од македонската 
кујна.
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СПОЈ НА
УРБАНОТО

И МОДЕРНОТО
Разговараше: Димитар Караташев
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Тафталиџе 1 е една од најубавите скопски населби. Иако, ова е еден од деловите кој беше најпогоден 
од урбаната и непланска урбанизација, тука се уште има места кои се прибежиште од градското 
сивило и мејнстрим локалите.

Одејќи по улицата 
„Варшавска“, веднаш 
зад гимназијата „Георги 
Димитров“ се „крие“ една
урбана и модерна при-

казна, пресликана во МТП 
Спорт клубот.

- Ова е место, каде што сте 
пречекани и испратени со 
насмевка. Спој на урбано-
то и модерното време, каде
гостите се чувствуваат при-
јатно, каде повторно ќе се 
навраќаат, но истовремено
ќе можат и да се рекреира-
ат користејќи го она што 
го нуди МТП Спорт клубот. 
Вложивме многу енергија 
и љубов во креирањето на 
овој простор, зборува еден
од новите сопственици.

или пак тениски тим, како 
и да тренирате во група 
или индивидулано со 
врвни и докажани инструк-
тори во својата област. За 
таа цел, направени се и 
целосно реновирани по-
себни тоалети и туш каби-
ни со независни влезови, 
неуморно ни раскажуваа 
сопствениците на овој 
локал.

Многумина се прашуваат 
дали ова е место е без-
бедно, имајќи предвид 
дека живееме во ек на 
светска пандемија од 
КОВИД – 19. Но, тука без-
бедноста и интимата одат 
заедно. Поставените маси 
се на безбедно растојание 
и ви даваат простор за по-
веќечасовни мирни раз-
говори, со кафе, цеден сок 
или пијачка. МТП Спорт 
клубот работи по протоко-
лите на Владата и строго 
се придржуваат до мер-
ките. Засилени се и актив-
ностите за дезинфекција 
на сите простории и 
опрема, а и персоналот 
ревносно се придржува 
до овие мерки.

- Сакавме да создадеме 
место каде што секој може 
да се пронајде, од најмали-
те до највозрасните гости. 
За најмалите посетители 
имаме посебно катче, 
детски замок со реквизи-
ти, опремено со специјал-
на антибактериска под-
лога, како и посебно дет-
ско мени во делот на хра-
ната.  Во својата понуда 
покрај убавото кафе, сон-
чевите терени и терасни 
делови, пријатна атмосфе-
ра,  вкусно приготвена 
храна, во МТП може и да 
спортувате приклучувајќи 
се во еден од клубовите, 
фудбалски, кошаркарски

- Пандемијата донесе со-
сема нови начини на функ-
ционирање, па така и ние 
се прилагодуваме на исти-
те. Склучивме договор за 
сорабтока и достава на 
храна со „Кликни јади“, каде 
може секој да го погледне 
нашето мени и да направи 
порачка од истото. Нарач-
ка за храна може да се на-
прави директно на теле-
фонскиот број  078-398-767
и истата да биде подигна-
та кај нас.

Не ни останува ништо 
друго, освен да ви дадеме 
препорака за да го посе-
тите ова место. Дали за ви-
кенд, after work  или друга 
пригода, изборот е ваш, а 
пријатната атмосфера е 
загарантирана.

Иако ова место постои од 
претходно, сега има це-
лосно променет ентериер 
и екстериер (надворешен 
дел). Реконструирани и 
проширени се терасните 
делови, поставено е хор-
тикултурно уредување, 
нова опрема, а обновена е 
и кујната која работи по 
ХАСАП стандарди и регу-
лативи. Исто така, санира-
ни се тениските терени, 
како и игралиштата за 
фудбал и кошарка. На овој 
начин, направен е спој на 
корисното, функционал-
ното и убавото.
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@didi_m
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iv_na

@katerina_stanojeva

Пролет
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Пролет во Карпош
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СОЦИЈАЛНИ 
МЕДИУМИ
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активизам на тема зависности. Со тоа тие се вброија 
меѓу 53 апликанти  од 28 различни земји од Европа кои 
ќе се борат за оваа престижна европска награда.

Единаесет ученици, под менторство на наставничката 
Симона Петковска Илиеска покажаа висока свест за 
ученички активизам на тема употреба на алкохол, дрога 
и лекови кај младата популација, како и превенција и 
едукација на нивните соученици. Идејата ја реализираа 
со волонтерска помош на повеќе експерти од таа област.

Проектите кои се прифатени на конкурсот на оваа 
афилијација од Советот на Европа ќе ги оценуваат исто

така млади експерти на возраст од 20 до 25 години, а 
официјалните победници ќе бидат објавени во септември.

Младинското учество го покажаа со кампања на ФБ и 
Инстаграм, каде со постови и дизајни влијаат на младите
и споделуваат релеванти сознанија на тема зависности.

Учесниците во D.A.T.A.  проектот од „Лазо Трповски“ се 
стекнаа со врвни знаења од областа на зависностите од 
дроги, алкохол и лекови, истражувајќи од престижни 
европски и американски студии. Учење преку проекти е 
начин на поврзување на содржините од наставната 
програма со реалниот живот и потребите на младите. 
Активизмот од нив ќе направи слободни и самостојни 
граѓани, идни возрасни кои ќе бидат коректор на 
општеството.

DATA Awareness Campaign

Учениците од ООУ „Владо Тасевски“ започнаа оригина-
лен проект наречен D.A.T.A. (Drugs and alcohol 
teenage addictions) Awareness campaign. Нивниот 
проект и официјално е прифатена на конкурсот на 
Pompidou Group of the Council of Europe за младински

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ КОНКУРИРААТ ВО СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

СО D.A.T.A ПРОТИВ ЗАВИСНОСТИТЕ
Автор: Виолета Цветковска

D.A.T.A. Awareness Campaign
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Урбани заедници

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

www.karpos.gov.mk

Поважни телефони

Полиција 192
Противпожарна
бригада 193

Брза помош 194
Управување со
кризи 195

АМСМ - помош
на патишта 196

Авто помош
на пат (24 ч.) 9159

Царина 197
Матична служба
- ГУВР 3117 037

Сала за венчање 3118 250

АМСМ - информативен
центар 155 55

ПТТ услуги

Будење 180
Точно време 185
Информации 988
Воена полиција 3227 700
Пазарен
инспекторат 975

Оџаци
- оџачарски
услуги

2440 293

070 236 000

Водовод и
канализација
- дежурна служба

3073 010

Комунална
хигиена
- дежурен
диспечер

3224 961

Сообраќај
Меѓуградска
автобуска
станица

2466 313

Македонија
сообраќај 2402 388

Железничка
станица 3234 255
Аеродром
Скопје 3148 333

Здравствени објекти

Клиничка болница 3147 147
Градска општа
болница 3235 000

Болница
8 Септември 3087 400

Детска болница
- Козле 3085 761

Неуромедика 3130 000

Стоматолошки
клинички центар 3299 000

Гинеколошко
- акушерска
клиника

3147 147

Гинекологија
и акушерство
- Чаир

2611 033

Аџибадем
Систина 3099 500

Клиника
Жан Митрев 3091 500

Клиника
“Мајчин дом” 3147 004

Дежурни поликлиники

Телефонски броеви за пријавување и фрлање отпад

Е-отпад (апарати, батерии и акумулатори)
за подигнување од домот

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

078 421 954
193

Пријави Диви депонии
Оган на отворено

Букурешт 3064 088
Идадија 3113 033
Ѓорче Петров 2031 022
Јане Сандански 2463 277

Драчево
2795 112

Шуто Оризари 2651 696
Ченто 2522 351
Бит-Пазар 3134 534
Неуромедика 3133 313

Чаир
2611 506

Дежурни аптеки

Зегин
(МНТ-подрум) 3117 614

Реплек
- аптека бр.4 3130 170

Кабинет:

Сектор за
правниработи:
Сектор за
дејности од
јавен интерес:
Сектор за
односи со
јавност:

02 | 30.55.900

02 | 30.55.939

02 | 30.55.920

Сектор за
развој на
општината:

02 | 30.68.151

Сектор за
финансиски
прашања:

02 | 30.55.923

Сектор за
уредување
на градежно
земјиште и
комунални
работи:

078 | 48.68.96

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

Сектор за
екологија и
енергетска
ефикасност:

02 | 3076 035

Сектор за
урбанизам: 02 | 30.55.900

Архива: 02 | 30.55.954

Сектор
инспекторат: 02 | 30.55.931

02 | 30.55.901
02 | 30.55.902

Секретар
на Општина
Карпош:

Претседател
на Советот на
Општина
Карпош:

02 | 30.55.918

02 | 30.55.913

Карпош 1
Одговорно лице: 
Мирче Блажевски
02 | 30.68.754  и  078 | 48.69.29
m: karpos1@karpos.gov.mk
A:  ул. Иван Аговски бр.2

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

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

Нерези
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

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

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)

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



 Фото: Кире Гелевски

e-mail
kontakt@karpos.gov.mk

Facebook
Општина Карпош

Instagram
@opstinakarpos

Twitter
@OpstinaKarpos


