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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НИСКОНАПОНСКИ ТАБЛИ 
И ИНСТАЛАЦИИ ВО ООУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“

 Во рамки на континуираните активности кои се одвиваат веќе 10 години 
во сите училишта и детски градинки во општина Карпош,  деновиве започна 
реконструкција на нисконапонските главни и спратни табли во ООУ „Аврам 
Писевски“. Целта на овој зафат е да се заменат сите стари топлински 
осигурувачи со нови автоматски заштитни осигурувачи, да се заменат 
собирниците и сите дотраени елементи во таблите како и да се стави 
дополнителна заштита преку „фид“ склопки за сите штекери по училниците и 
работните простории.
 Со реконструкција дополнително ќе се прераспредели фазното 
оптоварување по приклучоците и ќе се стават еднополни шеми со означени 
потрошувачи по изводите. Со оваа иницијатива се подигнува безбедноста на 
електричниот развод на потребното ниво за објектот, особено за неговите 
корисници – учениците и наставниот кадар. Активноста опфаќа и мерење на 
реконструкција на заштитно заземјување на таблите и разводот.
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ОСНОВЦИТЕ ОД „ИПС“ НА ПРАКТИЧЕН 
ЧАС ПО ОПШТЕСТВО

 Како дел од практичната настава по предметот по Општество, денеска 
третоодделенците од Меѓународното приватно училиште „ИПС – Македонија“ 
беа во посета кај градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. 
На средбата која што беше од образовен карактер, учениците поставуваа 
прашања кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа 
и како нејзините одлуки и активности влијаат на заедницата, а првиот човек 
на општината им даваше стручни одговори.
Инаку, третоодделенците од „ИПС“ работат на трансдисциплинарната тема 
„Како да се организираме“, при што ја обработуваат централната идеја 
„Како луѓето делуваат во заедницата во која што припаѓаат“.
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КАРПОШ ПОСТХУМНО МУ ДОДЕЛИ ПЛАКЕТА 
НА ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ
 Со Одлука на Советот на Општина Карпош, локалната самоуправа му 
додели плакета за постигнати  животни остварувања на Трајан Петровски 
(1939 – 2021), кој беше првиот нерезидентен амбасадор на независна 
Република Македонија, деташиран во Анкара (Турција) во јуни 1992 година. 
По тој повод, денеска во посета на Општината беа членовите на неговото 
најблиско семејство, а градоначалникот Стевчо Јакимовски, во оваа пригода 
им ја врачи плакетата од име на Општина Карпош.
 Инаку Петровски, како истакнат дипломат над три децении работеше 
на етаблирање на органите за надворешни работи на Република Македонија 
и беше еден од незаменливите дипломати кои ја промовираа македонската 
култура во светот. Професионалниот дипломатски ангажман на Петровски, 
значително ја збогати и мултидимензионално ја постави неговата литературна 
вокација, а неговите романи, поезија есеи и патеписи ги проширија културните 
вредности на Македонија низ светот.
 Благодарен сум што дипломат од рангот на Трајан Петровски беше жител 
на нашата општина. Јас како градоначалник имам посебна почит кон луѓето 
кои оставаат силен белег во општеството, бидејќи сиот труд и своите дела ги 
оставаат за наредните генерации кои треба да ги следат нивните позитивни 
примери – истакна првиот човек на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски.
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ООУ „ВОЈДАН 
ЧЕРНОДРИНСКИ“ 
ДЕЛ ОД ПИЛОТ 
ПРОЕКТОТ ПРОТИВ 
ДРОГАТА 
И НАСИЛСТВОТО

 Невладината организација  КАЖИ НЕ – ЛЕАД од Скопје, која е дел од 
меѓународната ЛЕАД организација со седиште во САД, реализираше низа 
активности во рамки на основното училиште „Војдан Чернодрински“, во насока 
на реализирање на пилот проектот за градење на т.н еластични заедници, 
против употреба на опојни дроги и насилство кај младите.
 Станува збор за проект кој треба да придонесе за подигнување 
на свеста кај основците, за негативните последици од користење на 
опојни средства и наркотици, како и насилството кое е сé по присутно на 
социјалните мрежи. По тој повод, согласно предвидените активности беше 
реализирано информативно и интерактивно предавање за опасноста од 
опојните дроги, како и предавање за опасностите кои ги демнат младите, 
преку сајбер просторот со посебен осврт на сајбер силеџиство (булинг), но и 
за негативните ефекти од злоупотреба на личните податоци (каков што беше 
скандалот „Јавна соба“).
 Во рамки на проектот, (од 2 до 16 мај)  беа спроведени ликовни и поетски 
активности, односно основците цртаа илустрации, смислуваа текстови и 
слогани и пишуваа поеми против дрогата и сајбер насилството. Во насока на 
создавање на здрави спортски навики, беше организиран и мал фудбалски 
турнир во кој учествуваа основците од „Војдан Чернодрински“. На крајот 
од настанот,  најуспешните ученици добија плакети за најдобри творби на 
ликовниот и литературниот конкурс, а градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски им го врачи победничкиот пехар на основците од 8б 
одделение,  кои триумфираа во финалето на фудбалскиот натпревар.
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СРЕБРО ЗА ОДБОЈКАРИТЕ 
ОД ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“
 По финалните натпревари во одбојка за момчиња кои се одиграа 
денеска во малата сала на СЦ „Борис Трајковски во рамки на Државното 
првенство за основни училишта, тимот на ООУ „Петар Поп Арсов“ го освои 
второто место откако во последниот меч загуби од екипата на ООУ „Браќа 
Миладиновци“ – Пробиштип, со 2:0 во сетови. Федерацијата на училишен 
спорт на Македонија го организираше Државното првенство во одбојка за 
основци, а домаќин на ова натпреварување беше екипата на ООУ „Петар 
Поп Арсов“ од Карпош, како актуелен победник на Скопскиот регион.
 За престижното прво место покрај домаќините од Карпош, се 
натпреваруваа и одбојкарите од ООУ „Кирил и Методиј“ – Битола и основците 
од „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип. Во оваа пригода градоначалникот 
Стевчо Јакимовски официјално го прогласи завршниот турнир за отворен, 
при што нагласи дека им посакува пријатен престој на сите спортисти, кои 
денеска се натпреваруваат на одбојкарскиот терен во општина Карпош.
 Нека победи подобриот тим, посакувам денеска да преовладува 
спортскиот дух и ферплејот и се надевам дека целиот свој живот ќе ги 
паметите овие моменти – додаде Јакимовски.
 Натпреварите се одиграа по принципот „секој со секого“ каде што во првиот 
меч, одбојкарите на ООУ „Петар Поп Арсов“ ги совладаа своите ривали од 
ООУ „Кирил и Методиј“ од Битола, со 2:0 во сетови. Вториот меч, битолчани го 
загубија  од тимот на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип, со идентичен 
резултат, 2:0 во сетови. Оттаму, на битолчани им припадна третата позиција, 
карпошани се изборија за сребро, додека пак екипата од Пробиштип се 
искачи на државниот одбојкарски трон.
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ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ 
ВО УЗ КАРПОШ 1 ДОБИ НОВ ЛИК

 Општина Карпош деновиве изврши целосна реконструкција на едно 
од најголемите детски игралишта на своја територија, кое е лоцирано на ул. 
„Никола Тесла“ во населбата Карпош 1. Старите дрвени реквизити кои беа 
дотрајани и не беа безбедни за употреба сега се заменети со нови, кои се 
изработени од солиден материјал.
 За оваа намена, локалната самоуправа постави и дополнителни 
реквизити со кои ја збогати содржината на ова урбано детско катче кое 
претставува фреквентно место каде што најмладите карпошани се 
социјализираат и рекреираат. 
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УСОВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ 
КАДАР ОД КАРПОШ

 Во име на Општина Карпош, градоначалникот Стевчо Јакимовски 
денеска потпиша Меморандум за соработка со Академијата ЦЕС, која 
во претстојниот период ќе спроведе бесплатни професионални обуки за 
усовршување на наставниците од десетте основни училишта на територија 
на локалната самоуправа.
Инаку, Академијата ЦЕС е компанија која повеќе од 21 година работи активно 
на развој на човечкиот капитал. Во таа насока, академијата реализирала 
повеќе од 520 обуки, семинари и конференции, при што обучила над 35.000 
учесници и со самото тоа изградила база од над 500 врвни експерти од 
различни образовни области. Станува збор за акредитирана установа од 
страна на Министерството за образование и наука, Центарот за образование 
за возрасни, Бирото за развој на образование, Националната агенција за 
европски образовни програми и мобилност и Центарот за стручно образование 
и обука.
Академијата ЦЕС досега има обучено преку 14.000 наставника од основно и 
средно образование, кои се стекнале со знаења од областа на иновациите и 
претприемништвото, креативните техники и методи во наставата, креирање 
на дигитални содржини, настава и учење во 21 век и создавање на иновативни 
училишта. Од неодамна, оваа компанија доби акредитација и за своите 
пет програми кои се однесуваат на инклузија и пристап во проучувањето 
на ученици со посебни образовни потреби, примена на иновативни 
интерактивни пристапи во наставата, учење пред истражување со работа 
на проект и решавање на проблеми, стратегии за менаџмент во училница, 
како и професионална соработка на наставниците преку заедници за учење, 
менторство и сл.
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КОМУНАЛНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНА КАРПОШ 
СО ПОВЕЌЕ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ТЕРЕН

 Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи 
на Општина Карпош деновиве изврши интервенции на неколку локации во 
општината каде што беа санирани проблеми со атмосферска и фекална 
канализација.
На улицата 1506 во Момин Поток се изврши санација на фекална канализација 
каде што со бајпасирање од постоечката шахта кон новата се реши 
проблемот од излевање на фекалиите.
Поради честото затнување на линијата, поставена е ревизиона шахта по 
барање на граѓани од ул.Никола Парапунов со која се подобрува протокот.
Санирани се и две шахти на улица Орце Николов.
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ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ПОЖАРНИКАРИ

 Во седиштето на Територијалната противпожарна бригада при градот 
Скопје кое се наоѓа во населбата Автокоманда, денеска беше одбележан 
Денот на македонските пожарникари (20. Мај), кои ја прославуваат 186 
годишнината од своето постоење. На свеченоста покрај градоначалничката 
на Град Скопје, Данела Арсовска, странските дипломатски претставници, 
како и видни личности од културната,  политичката сфера и бизнис секторот 
од државава, присуствуваше и двочлена делегација од Општина Карпош, 
составена од градоначалникот Стевчо Јакимовски и Секретарот Неделчо 
Крстевски.
По свечената смотра на припадниците на Бригадата за противпожарна 
заштита (БППЗ), командирот Звонко Томовски ги поздрави присутните и 
истакна дека пожарникарите се дел од оваа мала но исклучително храбра 
единица која, кога е најпотребно го ризикува својот живот  за да ги заштити 
останатите граѓани. Во оваа пригода, градоначалничката Арсовска им 
оддаде почит и бладодарност на луѓето кои се борат против огнените стихии 
и се секогаш подготвени да ги заштитат луѓето и материјалните добра.
Улогата на пожарникарите во денешното општество е одраз на посветеност 
и пожртвуваност, односно битка на тимот против еден заеднички непријател 
– огнот. Секоја професија има своја специфичност, но во пожарникарството 
се обединуваат храброста, хуманоста и одговорноста. Вашата професија 
влева сигурност и спокој во нашиот град – посочи Арсовска.
Во продолжение беше емитувано и промотивно видео, по што командирот 
Томовски им додели благодарници за несебичната помош и поддршка на 
Амбасадата на САД, ЈП „Комунална хигиена“, ЈП „Водовод и Канализација“, 
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како и на невладината организација LinkAcross. Пред присутните гости, 
пожарникарите одржаа и тактичко показна вежба, преку која ги демонстрираа 
своите вештини кои  се дел од нивниот професионален ангажман.
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СТАРТУВАШЕ „СОКОЛ ЈУНИОР КУП“ 2022

 Под генерално покровителство на Општина Карпош и ФФМ, денеска на 
фудбалското игралиште Сокол во населбата Карпош 1, на свечен начин беше 
одбележан почетокот на детскиот турнир во мал фудбал „Сокол Јуниор Куп“ 
2022.
      Пред самото отворање на спортскиот спектакл,  дечињата од танцовото 
студио Еурека изведоа неколку динамични музички перформанси,  со што ја 
подигнаа на нозе бројната публика на трибините. Спортската манифестација 
официјално ја прогласи за отворена, градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода  истакна дека токму овој терен како 
и самиот турнир се израз на заедништво и почит.
Ме радува фактот што ова фудбалско игралиште стана култно место каде 
што сограѓаните се сеќаваат на спортската легенда Оливер Соколов, кој 
трагично го загуби својот живот во 1994 година. Оттогаш па наваму, неговите 
другари му се оддолжуваат на најдобар начин, така што го организираат овој 
спортски турнир во негова чест. Посакувам во наредниве денови да гледаме 
возбудливи спортски натпревари, да нема ваши и наши бидејќи сите се наши 
и да победат оние кои што најдобро ги совладале фудбалските вештини – 
истакна Јакимовски.
Тој додаде дека, локалната самоуправа и понатаму ќе ги поддржува ваквите 
спортски настани и ќе ги стимулира најдобрите ученици – спортисти, 
обезбедувајќи им стипендии.
На овогодинешниот турнир се пријавија 18 екипи кои ќе се натпреваруваат 
во две категории. Во Категорија 1 ќе учествуваат осум екипи кои се поделени 
во две групи (група А и група Б), на возраст од девет до единаесет години, 
додека пак во Категорија 2 ќе се натпреваруваат 10 екипи   кои исто така се 
распоредени во две групи (А и Б),  на возраст од 12 до 14 години. Во првата 
категорија, сите екипи поминуваат во елиминациска фаза (четврт финале), 
додека пак во втората категорија, последно пласираните екипи го напуштаат 
турнирот, а останатите играат елиминациска фаза, односно влегуваат во 
четврт финалето.
Инаку, вкрстувањето во елиминациската фаза од турнирот ќе биде во 
двете  категории. Имено, првопласираниот во група А се вкрстува со 
последнопласираниот во група Б. Во овој случај, вториот од група А се среќава 
со третиот од група Б, додека пак третиот од група А ќе ги одмери силите со 
вториот од група Б. Според оваа комбинација, четвртопозиционираниот тим 
од група А ќе се пресмета со првиот од група Б.


