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ИЗВЕСТУВАЊЕ

 Почитувани,
Ве информираме дека акцијата за намалување на потрошувачката на 
уличното осветлување е во тек. За сега целосно е завршена во урбаните 
заедници Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Тафталиџе 1, Влае 1, Влае 2 и 
Злокуќани каде што во текот на ноќта свети секоја втора светилка.
Во урбаната заедница Кузман Јосифовски Питу во најголем дел е завршено 
со овој зафат на штедење. Од среда ќе се работи на улиците Леринска и 
Ловќенска со сите нејзини краци.
Речиси целосно е завршена редукцијата на осветлувањето во урбаните 
заедници Пецо Божиновски – Кочо и Владо Тасевски. Во оваа месна заедница 
треба да се направат интервенции на улиците Бахар Моис и Њуделхиска, а 
во Жданец на улица Нерешка.
Во Бардовци завршено е со редуцирање на половина од уличното осветлување, 
а од среда ќе се работи на другата половина. Од среда се почнува со работа 
во Нерези, Тафталиџе 2 и Карпош 4 каде што се уште светилките се гасат во 
1 часот по полноќ.
Екипите работат и на заштеда на светилките на кејот на реката Вардар каде 
во најголем дел работата е завршена.
Сакаме да ги информираме граѓаните дека секретарите на месните заедници 
се задолжени во ноќните часови да ги проврат сите интервенции на уличното 
осветлување и ако има неусогласеност со новиот систем на осветлување – 
да свети секоја втора светилка, треба да го известат секторот за екологија 
и енергетска ефикасност. Ги молиме граѓаните евентуални дефекти и 
оштетувања да ги пријавуваат кај секретарите на месните заедници.
Ви благодариме за разбирањето и поддршката
Со почит
Општина Карпош
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ЈАКИМОВСКИ ЈА ПРИМИ СЕДМООДДЕЛЕНКАТА 
СТАНЧЕВА КОЈА ОСВОИ ТРЕТА НАГРАДА НА 
МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР ВО ТОКИО

 Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски денеска во 
својот кабинет ја прими седмоодделенката Лара Станчева од ООУ „Лазо 
Трповски“ која освои трето место на „Меѓународниот литературен натпревар 
за млади 2021“ во Токио и нејзиниот ментор Стефан Симовски.
 Градоначалникот Јакимовски и честиташе на младата Лара за 
освоената награда и и посака многу нови успеси. Во знак на поддршка, во 
име на Општина Карпош тој и врачи Решение за исплата на финансиски 
средства, врз основа на одлуката на Комисијата за образование во Советот 
на општина Карпош.
 Натпреварот на кој учествуваше Станчева со прозна лична творба во 
форма на есеј на тема „Смислата на животот“ е во организација на УНЕСКО 
и фондацијата ГОИ од Токио и се одржува во рамките на одбележувањето на 
„Деценијата на Обединетите нации за одржлив развој на образованието“.
 Наградата е освоена во силна конкуренција на 28 217 учесници од 161 
земја.
 Овој глобален проект се реализира од 2020 до 2030 година и во него 
активно се вклучени сите земји-членки на УНЕСКО.
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КАРПОШ УЧЕСТВУВАШЕ ВО ВЕЖБАТА ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ
 Со десет припадници на Просторната единица за заштита и спасување, 
Општина Карпош денеска се приклучи кон симулациската вежба „Брз 
одговор“, која ја организираше Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) 
во соработка со Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје. 
Координираната вежба беше спроведена на кејот на реката Вардар (во 
близина на Клиниката Аџибадем Систина), која се одвиваше според утврдено 
сценарио на тема: Спасување на граѓани од поплави на вода и под вода на 
безбедно место, пружање на Прва помош, тиријажен центар и транспорт до 
Клиничките центри.
 Целта на оваа активност беше подобрување на заштитните способности 
на персоналот и тимовите за брз одговор (ТБО), за спасување на граѓаните од 
поплави и реакција во инцидентни, вонредни и непредвидливи ситуации, во 
услови на природни непогоди и други несреќи. Во рамки на симулацијата, 
акцентот беше насочен кон спроведување на стандардните оперативни 
процедури во Планот за заштита и спасување на ДЗС, како и реализација 
на мерките за заштита и спасување, проверка на постапките и тренинг на 
вработените и ТБО, во согласност со можните природни непогоди и други 
несреќи.
 Екипата од Карпош одржува редовни вежби како оваа, но исто така и 
во Центарот за обука на Црвен Крст во Струга, како и на заеднички вежби 
со ДЗС во Криволак. Станува збор за искусни лица кои освен на обука, 
својата подготвеност ја покажале и на терен во реални ситуации каква што 
беше спасувачката мисија во Србија, односно поплавите во Обреновац, 
потоа во поплавите кои го зафатија Скопје во 2016 година, како и неколку 
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поплави на територија на нашата општина  – истакна Началникот на 
Штабот за заштита и спасување при Општина Карпош, Раде Мицковски.  
 Дирекцијата за заштита и спасување со два тима, наменски возила, 
чамци и специјална опрема, раководеше со целокупната активност и ја 
контролираше рамнотежата, состојбата и развојот на настанот. Клиниката 
Аџибадем Систина ангажираше еден тим и даде на располагање неколку 
шатори и опрема, додека пак Црвниот крст на РСМ учествуваше со еден тим, 
едно возило и маркиранти. Просторната единица за заштита и спасување од 
Општина Карпош учествуваше со едно возило, а Противпожарната Бригада 
на Град Скопје настапи со два тима, едно возило, чамци и друга опрема која 
е предвидена за таа намена.



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

КАРПОШ СЕ РАЗЗЕЛЕНИ СО 50 НОВИ ДРВЈА

 Од денеска, 11 нови висококвалитетни дрвја од видот македонски 
чинар дополнително ќе го красат  дворот на  основното училиште „Јан Амос 
Коменски“ кое се наоѓа во населбата Тафталиџе 1. Дрвјата се донација од 
фирмата Аутомотив Груп, а градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски, заедно со основците од „Коменски“ ги засадија садниците.
Во рамки на оваа еколошка акција присуствуваше и писателот Киро Донев 
кој во оваа пригода им додели на основците од прво и петто одделение, по 
две книги чиј автор е тој. Притоа, Донев напомена дека сите ние имаме јазик и 
писмо што нé прави единствени и свои. Затоа, како што вели култниот писател, 
во ова време на отуѓеност, дистанцираност и виртуелни комуникации, 
потребно е на децата да им ја доближиме книгата и да им ги отвориме вратите 
на волшебниот свет на  поезијата и прозата.
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Градоначалникот Јакимовски ги поздрави присутните од свое лично име, како 
и од името на Советот на Општина Карпош и истакна дека денеска постои 
прекрасен повод за дружба и во таа насока ја поздравува иницијативата за 
раззеленување на општината.
Нашата цел е да ви покажеме вам како најмлади ученици дека треба да 
создадете свест, чувство и потреба за здрава животна средина во којашто 
спаѓаат зеленилото и дрвјата. Исто така, во оваа пригода со нас е и писателот 
Киро Донев, со чија поддршка сакаме да го промовираме култот кон читањето, 
сказните, поезијата и прозата, затоа што тоа е темелот за развој на секој 
млад човек – посочи Јакимовски. 
Оттаму, првиот човек на Општината се упати кон  ООУ „Петар Поп Арсов“ во 
Карпош 4 каде што заедно со советниците од Карпош,  Марјан Стефановски 
и Славко Митевски, засадија уште 19 високоразвиени садници од видот липа, 
бел јасен и јавор во рамки на училишниот двор. За оваа намена, локалната 
самоуправа од својот Буџет издвои околу 128.000 денари, а дрвата ќе се 
одржуваат со помош на инсталираната хидрантска мрежа, односно со 
постојниот систем за наводнување со кој располага ова училиште.
Денеска засадивме 50 дрвја од кои 39 ги набави локалната самоуправа, 
додека пак 11 се донација од фирмата Аутомотив Груп. Дрвјата се засадени 
на повеќе локации низ населбите Карпош 1, 2, 3 и 4. Не случајно засадивме 
садници и во неколку училишта, бидејќи сакаме на овој начин да им покажеме 
на основците дека е особено важно, сите ние да се грижиме за екологијата и 
за чистата животна околина – додаде градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски.
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СЕ ОДРЖА ТРАДИЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“

 Општина Карпош во соработка со Детскиот ликовен центар – Скопје 
ја реализираа шеснаесеттата традиционална Детска ликовна колонија „Св. 
Пантелејмон“, која се одржа денеска во дворот на Кинотеката на РСМ. Во 
рамки на оваа културна манифестација, активно беа вклучени 29 учесници од 
десетте основни училишта на територија на локалната самоуправа. Имено, 
во процесот беа инволвирани основците на возраст од 11 до 14 години, кои 
добија поддршка од своите ментори – наставниците по ликовно образование.
Младите талентирани ученици ги пренесоа своите уметнички импресии на 
тврда подлога, користејќи ја техниката со темперни и акрилни бои, а нивните 
творби беа инспирирани од живописните пејзажи на манастирскиот комплекс 
„Св. Пантелејмон“ во Горно Нерези, како и од мотивите на повеќе слободни 
теми од секојдневието. По завршување на ликовните активности, творбите 
беа изложени во дворот на Кинотеката.
По тој повод, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски 
им врачи дипломи на учениците и благодарници на менторите по ликовно 
образование. Претставникот на Детскиот ликовен центар им додели 
бладодарници на Одделението за образование од Општина Карпош, на 
Советот на Општината, на локалната самоуправа и на градоначалникот 
Јакимовски, за континуираната поддршка на уметноста, културата, како и 
на традиционалната детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“. 
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ООУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“ ПРОСЛАВИ 36 ГОДИНИ 
ОД СВОЕТО ОСАМОСТОЈУВАЊЕ

 Под мотото „Вистински се гледа само со срцето“, основците и 
наставниците од „Аврам Писевски“ на специфичен начин го одбележаа 
патронатот на своето училиште, кое се наоѓа во населбата Бардовци. 
Детскиот хор и оркестарот ја отворија оваа свечена манифестација, 
интерпретирајќи ја училишната химна.
 Веднаш потоа, талентираните ученици ја изведоа драматизацијата на 
познатиот роман од писателот Антоан де Сент Егзипери – „Малиот принц“, кој 
се наметна како централна тема на приредбата. Денешната манифестација 
дополнително ја збогати музичкиот перформанс на младите бардовчани, кои 
изведоа ритмичка точка со песната „За овој свет“ на Тоше Проески.
 На денешниот настан присуствуваа и градоначалникот на Општина 
Карпош, Стевчо Јакимовски и Секретарот на Општината, Неделчо Крстевски. 
Во оваа пригода пред присутните се обрати директорката на ова основно 
училиште, Кристина Андриќ Стојановска, која напомена дека и претставува 
особена чест што работи со својот одличен тим од наставници, вбројувајќи 
го тука и останатиот училишен персонал.
 Особено сум горда што заедно успеавме да го издигнеме нашето 
училиште на едно високо образовно ниво, учествувајќи во бројни проекти, во 
и надвор од нашата општина – додаде директорката Стојановска.


