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ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ ЈА РАЗВИВААТ 
ЕМОЦИОНАЛНАТА СВЕСТ
 Во рамки на Еразмус+ проектот „Пронајди го моето ехо во тебе“, 
учениците и наставниот кадар од ООУ „Петар Поп Арсов“, денеска ја започнаа 
четиридневната манифестација на мобилност, која ќе се одржува во нивното 
училиште. По тој повод, на настанот присуствуваше и градоначалникот 
на општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Главна цел на овој проект кој се 
реализираше од октомври 2019 до септември 2021 година е прифаќање на 
разликите и еднаквоста меѓу луѓето.
 Имено, во август 2019 година по добиениот грант од Еразмус + 
програмата, директорката на ООУ „Петар Поп Арсов“, м-р Татјана Савеска 
и членовите од тимот за Еразмус + проекти, направија презентација на 
проектот пред Наставничкиот совет на училиштето. Веќе наредниот месец, 
тие го презентираа проектот и пред Советот на родители, запознавајќи ги со 
целите, планираните активности и очекуваните резултати од проектот.
 Во таа насока беа спроведени низа активности меѓу кои беше  
работата на eTwinning платформата, подигање на свеста на возрасните за 
потребите на децата, организирање на здрава училишна средина, изработка 
на онлајн приказна и дизајнирање на постер. Понатаму, беа организирани 
и работилници за развивање на емоционалната свест кај учениците, како и 
работилница за децата со посебни образовни програми.
 Училиште – кооординатор на проектот е „Sehit Uzman Cavus Egemen 
Yildiz Ortaokulu“ од Турција , а партнери во проектот се училиштата  „Szkola 
Podstawowa nr 9 im. generala Jozefa Wybickieg“ од Полска и ОУ „Vasil Levski 
Vratsa” од Бугарија. Оттаму, во мобилност на проектот беа инволвирани  три 
наставници во Турција, четири наставници во Полска, како и три ученици и три 
наставници во Бугарија. Секој учесник после мобилноста, беше задолжен да 
изврши дисеминација (ширење) на стекнатите знаења од работилниците на 
мобилноста.
 Во eTwinning училиштата, меѓу кои спаѓа и ООУ „Петар Поп Арсов“, 
наставниците преземаат  заеднички иницијативи за да ги споделат позитивните 
стратегии и да обезбедат побогато образовно искуство во средината во која 
работат. Преку размена на ученици и знаења, тие се вклучени во училишните 
политики, практики и професионален развој, за континуирано да ги одржуваат 
промените во образовниот процес.
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ФК „КАРЕВ“ ГО ПОДИГНАА 
ПОБЕДНИЧКИОТ ПЕХАР

 Денеска на посета кај градоначалникот  на општина Карпош дојдоа 
гордите млади фудбалери од фудбалскиот клуб „Карев“ кои неодамна се 
вратија од Меѓународниот Пирин куп Сандански 2022 со пехар за освоено 
прво место на турнирот.
 Меѓународниот Пирин куп Сандански се организира десетта година по 
ред. Тимот на Фк „Карев“ е составен од 14 фудбалери и двајца голмани. Оваа 
година на Меѓународниот Пирин куп Сандански 2022  присуствувале  вкупно 13 
члена од тимот. Истите тие возбудени момчиња се пофалија дека минатата 
година на истиот куп го освоиле второто место, но годинава го освојуваат 
првотот место  и се надеваат дека со голем труд и вежбање ќе го повторат 
успехот и следната година.
Градоначалникот им се заблагодари на момчињата на покажаниот успех и ги 
советува да продолжат и понатака со истото темпо да освојуваат пехари и 
награди.
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ПАРТНЕРИТЕ ОД ЕРАЗМУС + ПРОГРАМАТА 
ВО ПОСЕТА КАЈ ЈАКИМОВСКИ

 Учениците и наставниците од Турција, Полска и Бугарија кои се 
партнери на ООУ „Петар Поп Арсов“ во проектот Еразмус + „Пронајди го 
моето ехо во тебе“, денеска беа во пријателска посета кај градоначалникот 
на општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во рамки на средбата, првиот човек 
на општината ги запозна своите гости со актуелните случувања во локалната 
самоуправа, а се говореше и за условите во кои учат основците од Карпош.
 Информиран сум за проектот Еразмус и за придобивките од размената 
на ученици и искуства, како од регионов, така и од Европа. Ние како општина 
ги поддржуваме сите проекти кои се во интерес на учениците и учителите 
во областа на образованието. Едукацијата на младите кадри е од особено 
значење за целото општество – истакна Јакимовски.
Тој им објасни на гостите, дека општина Карпош вложува континуирано 
во подобри услови за основците, постојано инвестирајќи во училишната 
инфраструктура и давајќи им поддршка преку стипендии за талентирани 
ученици и спортисти.



1 - 6 март 2022 Билтен бр. 4651 - 6 март 2022 Билтен бр. 465

5

ПЕТТА ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ 
НА ОПШТИНА КАРПОШ

 Со 16 гласа за, советниците од Карпош го усвоија Деталниот урбанистички 
план за Градска четврт З 04, Блок 3 04. 05, кој се најде како единствена точка 
на дневниот ред на денешната вонредна седница на Советот на општина 
Карпош. За ДУП-от гласаа советниците од  СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ГРОМ, 
додека пак советниците од Левица и Независни за Карпош не присуствуваа 
на денешната седница. Во таа насока, градоначалникот Стевчо Јакимовски 
пред присутните, детално ја образложи ургентноста од донесување на оваа 
планска документација.
Планот е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот 
урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање.
 Дупот е со плански опфат од 4.88 хектари и се протега од Север и Запад 
по оска на новопланираните сервисни улици „С3“ и „С4“, од Југ по оската на 
новопланираната улица „С1“ и од Исток, по должина на градската магистрала 
Булевар „8. Септември“.
Според ДУП-от се предвидува намена на просторот за комерцијални и 
деловни објекти, зеленило и рекреација, инфраструктура и сообраќајници, 
спортски базени и пливалишта, хали за повеќе спортови, дрвореди, украсно 
и заштитно урбано зеленило, пешачки простори, примарни и секундарни 
улични мрежи, како и бензински пумпи.
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ВО ТРНОДОЛ И ЖДАНЕЦ ОД ДЕНЕСКА 
ЌЕ СЕ ВОЗИ СО 30КМ НА ЧАС

 На барање на жителите на Трнодол и Жданец, поставени се сообраќајни 
знаци на влезовите во овие населби со кои се ограничува брзината на движење 
на моторните возила на 30 км/ч.
 Новото сообраќајно правило ќе важи за сите улици во овие населени 
места со цел да се намали брзината на движење, а во исто време да се 
зголеми безбедноста на децата и на пешаците воопшто.
Апелираме до сите возачи да ја почитуваат поставената сигнализација, со 
што и тие ќе придонесат за побезбеден сообраќај во општина Карпош.
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ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ НА КРВОДАРИТЕЛСКАТА 
АКЦИЈА ВО КАРПОШ

 Во организација на Општина Карпош, општинскиот Црвениот Крст и 
Институт за трансфузиона медицина на Македонија, на 10.03.2022, во период 
од 09:00 до 17:00 ќе се одржи голема крводарителна акција во ООУ Лазо 
Трповски – спортската сала. На крводарителската акција ќе се почитуваат 
КОВИД протоколите, како и претходните акции кои општината ги организираше 
за време на Ковид пандемијата.
 Општина Карпош е препознатлива по дарување на најголем број крвни 
единици од сите други општини во Македонија. Голем придонес за овој 
резултат имаат граѓаните на Општина Карпош и Градот Скопје, институциите 
и организациите кои се на територија на општината, општинската 
администрација, месните заедници, вработените во основните училишта и 
детските градинки кои несебично учествуваат во целата организација на 
крводарителскате акција, како и во масовното дарување на крв што живот 
значи.

Затоа Ве покануваме и овој пат, уште помасовно да ја покажете својата 
хуманост и во поголем број да се вклучиме кон оваа акција.
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ЗИМСКАТА СЛУЖБА ГО ЧИСТИ СНЕГОТ 
ОД УЛИЦИТЕ ВО „ВИСОКАТА ЗОНА“

 Зимската комунална служба која ја ангажираше општина Карпош, 
синоќа и рано утринава го чистеше снегот на потешко пристапните улици.
Првенствено го расчистуваа коловозот во таканаречената „висока зона“ 
во општината, поточно во населбите Жданец, Трнодол и Нерези, како и во с. 
Бардовци и на улица Ловќенска.
Ги потсетуваме граѓаните и сопствениците на трговски локали, да бидат 
одговорни и да го расчистат снегот кој се наоѓа пред нивните објекти.


