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ООУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“ ДОБИ СЕНЗОРНА СОБА

 Во рамки на проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“, 
денеска беше пуштена во употреба новата сензорна соба, наменета за 
децата со попреченост кои посетуваат настава во ООУ „Аврам Писевски“ во 
населбата Бардовци. По тој повод, на отворањето присуствуваа претставници 
на Одделението за детска, здравствена и социјална заштита при Општина 
Карпош, претставници на Фондацијата „Чекор по чекор“, ИУТЕ Кредит, како и 
персоналот на основното училиште.
 Сензорната соба е донацијата од ИУТЕ кредит со чија поддршка, оваа 
просторија  е опремена со стимулативни и асистивни содржини со помош на 
кои треба да се поттикне аудитивниот, визуелниот, физичкиот и тактилниот 
развој кај учениците со и без пречки во развојот, како и кај основците со 
образовни потешкотии.
 Благодарение на фондацијата „Чекор по чекор“ со чија соработка веќе 
се реализирани неколку инклузивни активности во општината. Во оваа пригода 
ги поканувам поединците и компаниите заеднички, партнерски да создаваме 
услови за среќни детства. Јас верувам дека со достапна и инклузивна 
средина, ќе може да ги развиваме потенцијалите на нашите деца, а тоа се 
потенцијалите на нашата иднина.“ – истакна помошник раководителката  
на Секторот за дејности од јавен интерес во Општина Карпош, Гордана 
Зафировска.
 Инаку, проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ кој е 
финансиран од Европската Унија, има за цел  да им помогне на учениците со 
попреченост да ја подобрат својата инклузивност и пристапност во рамки на 
образовниот процес.
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Со големо задоволство се вклучивме на патеката на образовна инклузија 
во нашата земја. Како општествено одговорна компанија вложуваме во 
создавање на услови за поквалитетен живот на секој поединец. И бидејќи 
веруваме во инклузивен свет, преку личен пример со оваа активност, се 
надеваме дека ќе поттикнеме вложувања во образованието и во создавање 
на услови за еднаква пристапност на образование на секое дете“ – објасни 
Јасмина Апостолоска од ИУТЕ кредит.
 На територија на општина Карпош покрај ООУ „Аврам Писевски“, со 
сензорни соби располагаат и училиштата „Димо Хаџи Димов“, „Вера Циривири 
Трена“, „Јан Амос Коменски“, „Војдан Чернодрински“ и „Лазо Трповски“.
 Елена Мишиќ од Фондацијата „Чекор по чекор“ која го спроведува 
проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“, посочи дека на 20 
месеци од спроведување на активностите од овој проект, се зголемуваат 
можностите секое дете да добие пристап до квалитетно образование.
 Со отворањето на 11 сензорна соба во рамки на проектот „Биди ИН, 
биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“, кој е финансиран од Европската Унија, 
придонесуваме секое дете да добие пристап до квалитетно образование. 
Со создавање на пристапни и стимулативни средини за учење, училиштата 
опфатени со проектот стануваат места со еднакви можности за образование 
за сите деца. Од особена важност е подобрување на условите во училишта 
како што е ООУ Аврам Писевски, каде скоро половина од учениците се под 
социјален ризик или имаат посебни потреби.“ – додаде Мишиќ
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КАРПОШАНИ ДОБИЈА НОВ ПАРК 
И ИГРАЛИШТЕ КАЈ СКОПЈЕ СИТИ МОЛ
   Денеска попладне, официјално беше пуштен во употреба новиот парк 
кој се наоѓа во непосредна близина на трговскиот центар Скопје Сити Мол. 
Паркот, кој во својата содржина вклучува и современо игралиште со модерни 
детски реквизити е целосна донација од Скопје Сити Мол, за жителите на 
општина Карпош, но и за сите посетители на трговскиот центар. За таа намена, 
паркот се протега на површина над 850 м2, а просторот е хортикултурно 
уреден со висококвалитетни садници, цвеќиња, зеленило и реквизити.
 Во рамки на овој урбан простор ќе функционира и летна отворена 
тераса, каде можат да се организираат помали настани и да се социјализираат 
граѓаните. Во таа насока, паркот е наменет за деца на возраст од две до 14 
години. Целосното уредување на паркот е инвестиција на Скопје Сити Мол 
во вредност над 500.000 евра, а новоуредениот простор е во сопственост 
и владение на Општина Карпош. Оттаму, Скопје Сити Мол ќе се грижи за 
тековното одржување на паркот и детското игралиште, додека пак, граѓаните 
ќе можат нив да ги  користат бесплатно.
 На свеченото отворање покрај претставниците на менаџментот на 
Скопје Сити Мол, присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода истакна дека му претставува особено 
задоволство фактот, што токму овој трговски центар е изграден за време на 
неговиот претходен мандат.
 Јас цврсто верувам во овој проект, бидејќи карпошани и скопјани не 
можат да го замислат урбаното живеење без Скопје Сити Мол, затоа што 
овој трговски центар има „душа“. Неговиот дух ќе биде збогатен со ова ново 
детско игралиште, кое што е целосна донација на раководството на Сити 
Мол. Во интерес на нашите најмлади жители, ние како локална самоуправа 
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најбрзо што можевме ги деблокиравме постоечките законските процедури 
и опструкции, со  цел да го пуштиме во употреба ова прекрасно катче за 
рекреација, со кое сите ние ќе се гордееме – додаде Јакимовски.
Главна атракција во рекреативниот парк е игралиштето кое е изградено 
според светските трендови со специјално дизајнирана кула за качување, 
која нуди широк спектар на возбудливи активности за најмладите граѓани. 
Качувалката којашто е висока 8,5 метри е изградена според најсовремените 
европски стандарди, составена од сложени форми  кои се поставени во 
облик на структурата на ДНК.
Содржината е збогатена и со челична конструкција за качување која може 
да се искачи преку тродимензионална мрежа, направена од јажиња во 
внатрешноста на кулата, кои истовремено обезбедуваат авантура, учење 
и ги поттикнуваат децата да ги совледуваат пречките. Во моментов ширум 
Европа, расте трендот на создавање на игралишта од овој тип, бидејќи тие 
влијаат на развојот на психомоторните функции кај децата, по примерот на 
стимулирање на качување на дрвја.
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ДИРЕКТОРКИТЕ ГО ЗАПОЗНАА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 
СО ПРОБЛЕМИТЕ: ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 
ГРАДИНКИТЕ Е НЕОДРЖЛИВА

 На барање на директорките на градинките во Општина Карпош, 
градоначалникот Стевчо Јакимовски организираше работна средба. 
Директорките на градинките го запознаа градоначалникот со проблемите 
со кои се соочуваат овие установи посебно со притисокот од страна 
на добавувачите за пораст на цените на прехранбените и хигиенските 
производи кои се користат при секојдневното згрижување на децата. На ова 
се надоврзува и зголемените трошоци на електрична енергија и парно со што 
финансиската состојба со предучилишните установи ја прави неодржлива. 
Раководствата на овие установи се соочуваат со секојдневни најави за 
раскинување на договори за снабдување со храна и други материјали 
потребни за извршување на дејноста. Директорките истакнаа дека сето 
ова се одразува негативно на квалитетот на услугите во згрижувањето на 
децата, на функционирањето на техниката и опремата како и на тековното 
и инвестиционото одржување. Дополнителен проблем предизвикува тоа 
што министерството за финансии не дава одобренија за вработување на 
негувателки, воспитувачки и технички персонал кои треба да го заменат 
персоналот што заминал од градинките по разни основи. Заеднички став е 
дека или владата мора да ги зголеми блок дотациите или треба да се зголеми 
партиципацијата за згрижување на децата во градинките која изнесува 1490 
денари за еден месец, а е непроменета од 2002 година.
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„ТАТКОТО“ НА „ПАРТИЗАН 4“ ПРЕСРЕЌЕН ШТО 
НЕГОВОТО АРХИТЕКТОНСКО ЧЕДО ДОЖИВУВА 
РЕНЕСАНСА

 Градоначалникот Стевчо Јакимовски оствари средба со авторот на 
култната сала „Партизан 4“, архитектот Трајко Димитров, кој изрази огромно 
задоволство што неговото архитектонско дело доживува ренесанса. Како 
што евоцираше господинот Димитров проектот за салата го правел во 
далечната 1962 година, а го завршил сосема случајно на само пет дена 
пред катастрофалниот земјотрес. Салата потоа била изградена со грчко-
француска донација, која според раскажувањето на Димитров, била 
договорена затоа што имало веќе готов проект. Тој се присеќа дека на 
предниот дел од објектот било предвидено да уште еден кат. Димитров, кој 
припаѓа на првата генерација архитекти запишана на Архитектонскиот отсек 
на Техничкиот факултет во Скопје во 1949 година, се радува што неговото 
архитектонско чедо ќе биде обновено, ќе добие ново и енергетски ефикасно 
руво, а особено е среќен што објектот не е повеќе самотник, туку во негова 
близина се и Сити мол, Сити Тауер и црквата.
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ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
НА ОПШТИНАТА ЗА АПРИЛ 2022 ГОДИНА

 Во насока на целосна транспарентност, отчетност и отворена 
комуникација со жителите на Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош 
Стевчо Јакимовски јавно ги објави финансиските податоци за работењето 
на општината во месец април 2022 година.
Во објавениот документ кој се однесува на исплатените обврски кон 
добавувачи детално е наведено каде се потрошени парите на граѓаните во 
наведениот период. Истовремено, објавени се и приходите на општината 
за овој месец како и трошоците за улично осветлување за последните три 
месеци од минатата година и за првите три месеци од 2022.
Од извештајот за финансиското работење на општината може да се увиди 
дека во април е остварен приход од 39.425.041 денари, а обврските кон 
добавувачите за истиот период изнесувале 39.183.938 денари.
Сметките за електрична енергија за улично осветлување за првите три 
месеци од 2022 година изнесуваат вкупно 15,408,261 денари, а за последните 
три месеци од 2021 година, пред поскапувањето на цената на електричната 
енергија, вкупно биле платени 3,923,066 денари.

Приходи за април 2022 

Расходи за улично осветлување последен квартал 2021 година и прв квартал 
2022 година
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ДИГИТАЛНИ ТАБЛИ ЗА ПОДОБРО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО КАРПОШ

 Десетте училишта на територија на локалната самоуправа добија 
по две дигитални  табли во секое училиште, кои претставуваат современа 
опрема за стимулирање на дигиталните вештини и знаења на учениците 
од Карпош. Станува збор за проектот „Поддршка на образовниот процес и 
стимулирање на дигиталните вештини на учениците во основните училишта“, 
чиј носител е Центарот за развој на Скопскиот плански регион,  а партнери се 
општините  Карпош, Аеродром и Кисела Вода.
 Економскиот оператор „Тримакс“ којшто ги обезбеди дигиталните табли 
спроведе и соодветни обуки за наставниот кадар низ училиштата во Карпош, 
со цел да ги едуцираат и подготват наставниците, за тие понатаму стручно 
да управуваат со овие електронски уреди. Во таа насока, денеска се одржа 
завршниот дел од обуката на просветните работници во ООУ „Димо Хаџи 
Димов“, по чиј повод градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски 
и претставници на Центарот за развој на Скопски плански регион го посетија 
ова основно училиште во населбата Влае.
 Оваа софистицирана опрема не ја гледам само како донација, туку и 
како поттик за нас од локалната самоуправа, да најдеме начин и да издвоиме 
дополнителни средства, со цел сите училници да ги опремиме со смарт табли, 
поучен од денешната презентација каде лично се уверив какви сé можности 
нудат смарт таблите. Бидејќи 21. век е период на дигитално општество, 
сметам дека ние треба да ги подготвиме нашите најмлади жители да се 
развиваат во современо општество – истакна Јакимовски.
 Инаку, проектот е финансиски поддржан од Владата на РСМ 
(Министерство за локална самоуправа/ Бирото за регионален развој), 
согласно Програмата за развој на Скопски плански регион за 2021 година, 
со индикативно планирани средства за 2022 година, со вредност од 4.426.920 
денари.
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Ми претставува задоволство што се наоѓам на територија на општина 
Карпош, каде што Скопски плански регион во рамките на овој проект обезбеди 
20 дигитални табли за сите основни училишта во оваа локална самоуправа. 
Се надевам дека овие уреди ќе придонесат многу за образовниот процес. 
Во консултација со вработените од ова основно училиште, заклучивме дека 
недостасуваат уште неколку дигитални табли, за поквалитетен образовен 
процес. Токму затоа во интерес на дигитализација на училиштата, се надеваме 
дека ќе најдеме начин дополнително да обезбедиме уште неколку табли – 
посочи раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион – 
Љупчо Кец Мицковски.
Благодарение на овој проект, основците од Карпош ќе бидат во чекор 
со интегративните процеси на дигитализација, која се одвива во сите 
општествени сегменти, вклучитело и во образованието. 
Убедена сум дека со помош на овие електронски табли, ќе ги мотивираме 
нашите основци да останат фокусирани на наставата, во насока на новата 
концепција за основно образование – додаде Весна Кочовска, директорка на 
ООУ „Димо Хаџи Димов“.
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НОВА МЕРКА ЗА ШТЕДЕЊЕ: УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
ЌЕ ИМА ЦЕЛА НОЌ, ЌЕ СВЕТИ СЕКОЈА ВТОРА СИЈАЛИЦА

 Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски имаше 
состаноци со одделението за месна самоуправа и со одделението за 
енергетска ефикасност на кои се разговараше за воведување нови мерки за 
штедење на електрична енергија во уличното осветлување.
 На средбата со секретарите на урбаните заедници на градоначалникот 
му беа пренесени, разгледани и прифатени предлозите на граѓаните кои 
предвидуваат исклучување на секоја втора светилка во периодот од 19.45 
часот навечер до 4.30 часот наутро.
 Го разгледувавме предлогот на секретарите на урбаните заедници дали 
може да свети секоја втора светилка од уличното осветлување. Го повикав 
одделението за енергетска ефикасност, како и фирмата која го одржува 
осветлувањето да видиме дали постои таква техничка можност. Ме уверија 
дека постои техничка можност. Тоа значи дека веќе овој викенд ќе воведеме 
промена на мерката за штедење, рече градоначалникот Јакимовски.

https://fb.watch/cT1PqjjCRD/


