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ЗАЕДНО ПРОТИВ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

 По повод започнување на меѓународниот проект „Hand in hand for the 
climate“ кој ќе се реализира во рамки на Еразмус+ програмата, основците 
и наставниците од ООУ „Петар Поп Арсов“, во придружба со партнерите 
од училиштата Salihli Bilim ve Sanat Merkezi (Турција) и Szkola Podstawowa Nr 
25 im. Prymasa Tysiaclecia w Rzeszowie (Полска), денеска беа во посета кај 
градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во оваа пригода, 
присутните го информираа првиот човек на локалната самоуправа за 
динамиката на овој проект, како и за ефектите кои ги очекуваат од него.
Оттаму ООУ „Петар Поп Арсов“ како главен координатор на проектот, во 
соработка со своите колеги и соученици од Турција и Полска, почнувајќи 
од денеска ќе спроведат петдневни активности (мобилност), во рамките 
на своето училиште. Покрај наставниците, во проектот се инволвирани и 
основците на возраст од 12 до 15 години. Проектните активности се во насока 
на борба против климатските промени, како една од главните стратегии на 
ЕУ за паметен, одржлив и сеопфатен развој.
 Целта на проектот е да се запознаат наставниците и учениците со 
сериозноста на климатските промени и нивните ефекти, со што треба да 
се подигне свеста дека и малите позитивни промени можат да влијаат на 
глобално ниво. Главните теми кои ги разработува проектот се намалување на 
јаглеродниот отпечаток, пронаоѓање на нови обновливи извори на енергија, 
намалување на ефектот на стаклена градина, како и рециклирање и заштита 
на животната средина. Проектот ќе се одвива во неколку фази, при што се 
планира да се одржат низа работилници и кај партер-училиштата во Турција 
и Полска.
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ЕВРОПСКИТЕ ПРВАЦИ ВО ТАНЦ „DANCERS 
UNITED“ МУ ВРАЧИЈА БЛАГОДАРНИЦА 
НА ЈАКИМОВСКИ
 Претставници на скопското танцово и фитнес студио „Dancers United“, 
кои пред десетина дена се вратија со уште еден златен медал од Европското 
првенство кое се одржа во Полска, денеска беа во посета кај градоначалникот 
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Имено, во рамки на Европското 
првенство кое се одржа во Варшава на 29 и 30 април, танчерите на „Danc-
ers United“ со изведба на танцовата точка на лицата со типичен и атипичен 
развој, успеаја да ја одбранат титулата светски прваци.
Во рамки на денешната посета, танчерите ги споделија своите импресии 
кои ги стекнаа на ова елитно натпреварување. Во оваа пригода тие му 
врачија признание на првиот човек на Општината, Стевчо Јакимовски, во 
знак на благодарност за Општина Карпош, бидејќи локалната самоуправа им 
обезбеди еднократна финансиска поддршка на танчерите, пред патувањето 
во Варшава.
 Инаку „Dancers United“ е мултиетнички и мултикултурен клуб кој 
функционира на територија на општина Карпош, каде што се изучуваат 
повеќе танцови стилови за сите возрасни групи. Една од главните цели на овој 
клуб е промоција на рамноправноста и инклузивноста во нашето општество. 
Како што велат тие, танцот е одлична алатка за вклучување на Лицата со 
попреченост и градење на нивната самодоверба.



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

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗАСЕДАВАШЕ 
ПО ДЕВЕТТИ ПАТ
Во рамки на денешната седница која се одржа во просториите на 
Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, советниците од Карпош 
расправаа по пет точки од дневниот ред. По опширната дискусија која се 
разви во врска со предлогот за регулирање на наплатата на комунална такса 
по основ, организирање на зонско паркирање на дел од јавните паркиралишта 
на подрачје на општина Карпош, советниците со мнозинство гласови ја 
поддржаа оваа Одлука.
Тоа значи дека Јавното претпријатие „Градски паркинг“ – Скопје ќе биде 
одговорно за јавните паркиралишта и јавните површини кои ќе бидат наменети 
за зонско паркирање на територија на општината, односно ќе функционира 
како организатор на сообраќајот во мирување. Во таа насока, јавното 
претпријатие ќе преземе активности за организација на сообраќајот во 
мирување, вклучувајќи ги тука одбележувањето, одржувањето и користењето, 
како и техничките и организациските работи, наплатата и надзорот над 
паркирањето на возилата и останатите работи на јавните паркиралишта и 
површини за зонско паркирање.
Во овој случај, за користење на јавните паркиралишта и јавните површини 
наменети за зонско паркирање, ЈП „Градски паркинг“ – Скопје има обврска 
да плаќа комунална такса, согласно Законот на комуналните такси и Законот 
за Град Скопје. Оттаму, јавното претпријатие е должно да поднесува до 
Советот на Општина Карпош/градоначалникот на локалната самоуправа, 
полугодишни извештаи за преземените мерки  и активности во насока на 
одржување и информација за тековната состојбата на јавните паркиралишта 
и јавни површини наменети за зонско паркирање.
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Во продолжение на седницата, советниците дадоа „зелено светло“  за 
Одлуката со која се прифаќа донацијата од Здравко Василевски во вид 
на изработка на техничка документација, за поставување на фекална 
канализација во населбата Бардовци. Основниот проект за фекална 
канализација се однесува на дел од Блок 11 и Блок 17 во населбата Бардовци, а 
техничката документација ќе ја изработи „Прима Инженеринг“ ДОО – Скопје, 
додека пак ревизијата ќе ја изработи „Алдинг инженеринг“ ДООЕЛ – Скопје. 
Вкупната вредност на донацијата ќе изнесува 720.000 денари.
Советниците од Карпош ги поддржаа и Предлог-Програмите за изменување 
и дополнување на Програмите за активностите на Општина Карпош, во 
областа на спортот и образованието за 2022 година. Низ аргументирана 
дебата, советниците се договорија да ја поддржат и Одлуката за утврдување 
надоместок за градежно земјиште (комуналии), за населените места 
Бардовци и Злокуќани, поточно за деловите кои се надвор од границите на 
Генералниот урбанистички план на Град Скопје. 
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ДРЖАВНО СРЕБРО ЗА КОШАРКАРИТЕ 
ОД „ПЕТАР ПОП АРСОВ“
 Во рамки на Државното првенство во кошарка за момчиња во категорија 
на основни училишта кое се одржа вчера (10.05.2022) во Битола, тимот на ООУ 
„Петар Поп Арсов“ (општина Карпош), го освои второто место откако со тесен 
резултат (47:50), го загуби вториот натпревар против тимот на домаќините од 
ООУ „Кирил и Методиј“.
Бидејќи натпреварите се одиграа на принципот „секој со секого“, карпошаните 
како победници на скопскиот регион, во првиот натпревар ги совладаа своите 
соперници од Куманово, односно победниците на источниот регион – екипата 
на ООУ „Крсте Петков Мисирков“ со резултат 47:40. Третиот меч, битолчани го 
решија во своја полза, совладувајќи ги своите ривали од Куманово со конечен 
резултат 36:31.
Оттаму, првото место го освои тимот на ООУ „Кирил и Методиј“ – Битола, 
втората позиција ја обезбедија кошаркарите од ООУ „Петар Поп Арсов“ – 
општина Карпош, додека пак третото место им припадна на основците од 
„Крсте Петков Мисирков“ – Куманово.
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ТРИ УЧИЛИШТА ОД КАРПОШ ЌЕ БИДАТ ДЕЛ 
ОД РЕГИОНАЛНИОТ ПРОЕКТ ЗА НАСТАВА ПО 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

 По повод започнување на проектот (FSPI), за заживување на наставата 
по француски јазик во образовните системи на земјите од Западен Балкан, 
денеска попладне во Клубот на пратеници се одржа семинар за промоција 
на оваа регионална иницијатива. На средбата присуствуваа Амбасадорот 
на Франција во РСМ, Сирил Бомгартнер, Министерот за образоваие и наука, 
Јетон Шаќири, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, 
како и други видни личности од културниот и политичкиот живот во нашата 
држава.
 Министерството за надворешни работи и Европа на Франција го поддржа 
овој проект, а за неговите цели и ефекти говореше Аташето за француски јазик, 
Љупка Димова. Имено, проектот се состои од три компоненти кои опфаќаат 
поттикнување кон избирање на францускиот јазик во претшколските и 
школските установи, зајакнување на наставата по француски јазик во 
училиштата преку вмрежување и територијална соработка и промовирање 
на францускиот јазик како работен јазик, јазик на креација и иновација 
и развивање на професионален француски јазик. Инаку, на територија на 
локалната самоуправа во Карпош, регионалниот проект FSPI ќе се реализира 
во трите основни училишта „Вера Циривири Трена“, „Братство“ и „Христијан 
Тодоровски Карпош“, во паралелките од 6 до 9 одделение.
 Во рамки на семинарот стана збор и за отворање на новите перспективи 
на учениците кои ќе бидат инволвирани во овој проект. Во таа насока, 
Амбасадорот Бомгартнер и Министерот Шаќири имаа свое обраќање за 
значењето на франкофонијата и улогата на францускиот јазик во Македонија.
За поддршката на францускиот јазик говореше првиот човек на Општина 
Карпош, Стевчо Јакимовски кој во оваа пригода истакна дека локалната 
самоуправа дава силна поддршка на оваа регионална заложба.
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Засега францускиот се изучува како втор јазик во четири од вкупно десет 
основни училишта на наша територија. Раководството на Општина Карпош 
има особена почит кон францускиот јазик, култура, историја и народ. Пред 
12 години со особено задоволство ја прифатив иницијативата која потекна 
од француската Амбасада, според која требаше да отвориме детска 
градинка на француски јазик. Тоа требаше да биде заеднички проект 
во кој француската Амбасада се обврза да ја обезбеди опремата во 
градинката, додека пак, Општина Карпош требаше да го изгради објектот. 
Ние обезбедивме простор и ја изградивме градинката на површина од 650 м2 
на централна локација, до градинката „Орце Николов“  во Карпош 3 – објасни 
Јакимовски. 
Тој констатираше дека за жал, француската Амбасада се откажала од 
сопственото учество во оваа претшколска установа и  додаде дека, за 
проширување на влијанието и употребата на францускиот јазик, најдобро е 
ако најмладите жители почнат да го изучуваат овој странски јазик  од најрана 
возраст.
Токму затоа ве уверувам дека ние како локална самоуправа сме подготвени, 
се разбира доколку француската Амбасада е заинтересирана, заедно да 
изградиме една градинка каде што воспитно – образовниот процес ќе се 
одвива исклучително на француски јазик, во насока на продолжување на 
соработката меѓу нашите две држави – додаде првиот човек на Општина 
Карпош.
 


