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КАРПОШАНКАТА БЛАЖЕВСКА 
– ЕМИНОВА СТЕКНА ПРАВО ДА 
УЧЕСТВУВА НА ЛОИ ВО ТОКИО

ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО ОД 
ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ ВО КАРПОШ 
ЈА ОДРЖА ВТОРАТА СЕДНИЦА

Младата пливачка Миа Блажевска – Еминова, на Олимпискиот квалификациски 
турнир во Белград, Србија, на 100 метри слободно постигна време од 57.13 
секунди. На овој начин, Миа потврди дека е најдобра пливачка од Македонија, 
во женска конкуренција, со што се стекна со правото да ја претставува 
државата на Летните олимписки игри во Токио.
Со ова исполнето време, Блажевска – Еминова освои 741 Фина бодови, со што 
ќе може да биде пријавена за учество на најпрестижниот глобален спортски 
настан – Летните олимписки игри.
Миа Блажевска – Еминова е жителка на општина Карпош. Има 15 години, но 
веќе 11 години професионално се занимава со пливање.
Локалната самоуправа и честита на Миа за постигнатиот успех, како и на 
нејзиниот личен тренер и семејството, кои се нејзина најголема поддршка.
Општина Карпош предвидува и финансиска поддршка за Миа, како 
дополнителен мотив за претстојниот период.

Во просториите на општина Карпош, во четвртокот (17.06.2021 година), 
се одржа втората седница на Партиципативното тело од областа на 
урбанизмот. Станува збор за посебно – формирано тело, согласно Законот 
за урбанистичко планирање, во кое членуваат претставници на граѓани од 
урбаните заедници, здруженија на граѓани (О2 Иницијатива), како и стручни 
лица – архитекти и членови на Комисијата за урбанизам на општина Карпош.
Претседател на ова тело е професорот од Архитектонски факултет, Влатко 
П. Коробар.
Осовната цел на Партиципативното тело е да овозможи поголемо граѓанско 
учество во процесот на донесување на деталните урбанистички планови, 
како и да се зголеми транспарентноста на целиот овој процес.
На изминативе две седници беа разгледани повеќе плански програми. Овие 
документи се однесуваат на планскиот опфат на ДУП-от, неговите општи 
намени и законската регулатива по која ќе се работи.
Партиципативното тело ги разгледа:
Планска Програма за изработка на Детален урбанистички план за Градска 
четврт ССЗ01, Блок 06, Општина карпош Скопје, изработен од Тајфа Архитекти 
Дооел увоз-извоз Куманово;
Планска Програма за изработка на Детален урбанистички план за Градска 
четврт Ј03, Блок Ј 03.11, Општина карпош Скопје, изработен од Друштво за 
трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Планска Програма за изработка на Детален урбанистички план за Градска 
четврт Ј03, Блок Ј 03.09, Општина карпош Скопје, изработен од Друштво за 
трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје
Планска Програма за изработка на Детален урбанистички план за Градска 
четврт З06, Блок 03, Општина карпош Скопје, изработен од Тајфа Архитекти 
Дооел увоз-извоз Куманово;
Планска Програма за изработка на Детален урбанистички план за Градска 
четврт СЗ 26, Блок СЗ 26.02, Општина карпош Скопје, изработен од Друштво 
за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје;
Планска документција за изработка на Детален урбанистички план Градска 
четврт З 04, БлокЗ 04.05, Општина Карпош, Скопје, изработен од Друштво за 
трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје.
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СОЗДАДЕНА Е ПРВАТА ЕКО – 
ЗАНИМАЛНА ВО КАРПОШ

Клацкалки од еко – материјали, клупи за седење, импровизиран бунар, масичка 
за X/0 и „не лути се човече“, како и новозасадено зеленило се содржини кои 
се дел од првата еко – занимална во Карпош, во рамки на детската градинка 
„Орце Николов“ во Карпош 3. Станува збор за уредена зона на отворено, 
која можат да ја користат децата и воспитниот кадар. Во рамки на еко – 
занималната креирана е и градина, во која се одгледуваат најразлични билки.
Градинката „Орце Николов“ е најстарата предучилишна установа во нашата 
држава, но и меѓу државните градинки кои нудат најдобар квалитет на услуги.
Оваа занимална е создадена од воспитниот и административниот кадар на 
градинката, со поддршка и од децата, родителите, директорката Надица 
Гировска, како и од општина Карпош.
Во посета на градинката беше градоначалникот Стефан Богоев, кој не го 
криеше своето задоволство од создавањето на овој креативен простор за 
потребите на најмладите:
Среќен сум што успешниот пример од училиштата, со еко – училниците се 
пресликува и во градинките.Децата во Карпош уште од рани години учат за 
околината, како да ја заштитат и како да ги преработат материјалите и да 
создадат нешто функционално.
 Токму во текот на летото, оваа градинка ќе добие и дополнителен објект. 
Имено, предвидени се четири нови занимални, со што значително ќе се 
зголемат капацитетите за згрижување на деца, рече Богоев.

Градоначалникот истакна дека градинките повеќе не се установи во кои 
децата само престојуваат. Тука, тие стекнуваат навики, учат за првите поими 
и појави, јадат здрава храна, а поттикнати се и на креативност, двонасочна 
комуникација и  одговорност.
Градинката „Орце Николов“ овој период аплицираше и на ЕРАЗМУС+ проекти, 
со што само се потврдува нивната заложба за подобра работа со деца и 
овозможување на подобри услови за нивна едукација.                          



21 -27 јуни 2021 Билтен бр. 43021 -27 јуни 2021 Билтен бр. 430

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 7

Во текот на летниот период, во општина Карпош се спроведува феријална 
практика за ученици – средношколци кои учат во СЕПУГС „Васил Антевски – 
Дрен“.
Учениците посетуваат пракса во рок од 10 работни денови и распоредени се 
во секторите за финансиски прашања и правни работи, како и во Одделението 
за поддршка на работата на Советот.
Локалната самоуправа и ова средно стручно училиште склучија и меморандум 
за соработка, кој овозможува учениците на практичен начин да го видат и 
работат она што го учеле во текот на учебната година.
Тие се запознаваат со подготовката на акти, архивирање на предмети, 
подготовка на материјали за седници на Совет и сл.
Општина Карпош и во претстојниот период ќе ги поддржува младите, со цел да 
стекнуваат практични вештини, да се усовршуваат и да бидат поконкурентни 
на пазарот на трудот.
Една од задачите и на Локалниот младински совет, кој е во процес на 
формирање, е да се овозможи поврзување меѓу младите и државните 
институции, но и приватниот сектор. Нивното вмрежување ќе овозможи 
младите да стекнат повеќе компетенции, знаења, да бидат финансиски 
независни и да се придонесе кон намалување на младинската невработеност.

СРЕДНОШКОЛЦИ НА ПРАКСА
ВО КАРПОШ


