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ПЛАФОНОТ НА ГРАДИНКАТА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ 
ПОПУШТИ ПОД ВРЕМЕНСКИТЕ НЕПОГОДИ
Почитувани,

Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски утрово беше на увид 
во просториите на градинката „Мајски цвет“, клон „Јасмин“, во населбата 
Тафталиџе 2, каде што во текот на викендот паднал плафон од гипс картон во 
две простории, а во уште една е оштетен.
– Ја утврдуваме причината, Најверојатно се работи за технички проблем.
Веројатно олуците не биле исчистени поради што дошло до нивно запушување.
Имајќи предвид дека станува збор за скриен покрив, водата прелила преку 
олукот врз изолацијата која натежнала на плафонот од просторијата кој е 
изработен од гипс картон, изјави градоначалникот Јакимовски по извршениот 
увид.
При увидот, истовремено забележани се и некои технички пропусти при 
градбата на објектот. Од тие причини градоначалникот побара да се проверат 
проектите, понудата и завршните ситуации по што ќе бидат објавени 
дополнителни информации во врска со случајот.
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ЈАКИМОВСКИ: КОНСТАТИРАНИ СЕ НЕДОСТАТОЦИ 
ПРИ ИЗВЕДБАТА НА ПЛАФОНОТ ВО ГРАДИНКАТА 
„МАЈСКИ ЦВЕТ“

Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски, утрово повторно 
направи увид на ситуацијата во градинката „Мајски цвет“ и изврши 
консултација со експерти од областа при што беа констатирани недостатоци 
при изведбата на плафонот. Јакимовски во обраќањето во живо од градинката 
соопшти три главни причини поради што дошло до паѓање на таванот.
– Побаравме експертско мислење и констатирвме недостатоци при 
изведбата. Конструкцијата на шините е конструкција за ѕид, а не за плафон, 
значи осовинското растојание е од 65 сантиметри, наместо да биде  50 
сантиметри. Значи секоја табла требала да биде поставувана на 4 до 5 шини, 
а овде е поставувана на три. Втората голема причина е што штрафовите 
се премногу набивани и практично, оној слој на хартија што ја држи гипс 
картонската плоча е пробиен. Тоа е втората причина поради што е дојдено 
до оваа ситуација. Третата причина е што местењето на гипс картон на 
таван има свој систем, а овде се лепени цели плочи. На еден сосема мал 
дел натежнала водата, што придонело целиот плафон да се сруши како кула 
од карти. Ќе побарам вештачење и уште некое експертско мислење. Јас се 
плашам дека може да се урне целиот таван од оваа градинка направена во 
2019 година. Ќе побарам измени во буџетот и итно да видиме што ќе кажат 
стручните лица, како да извршиме санација се во интерес на безбедноста на 
нашите најмали жители во општина Карпош, соопшти Јакимовски.



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

ЧЕТИРИ МЕДАЛИ ЗА ОПШТИНАРИТЕ ОД КАРПОШ

Државните службеници од Општина Карпош и членови на синдикалната 
организација при локалната самоуправа,   на синдикалните спортски игри на 
УПОЗ кои годинава по 27 –ми пат  се одржаа во Охрид од 09-12. јуни, успеаја 
да се закитат со четири медали. Оваа година, учествуваа над 420 учесници 
на Синдикатот на УПОЗ од 35 синдикални организации.
Притоа, севкупен победник во машка конкуренција беше екипата на Општина 
Карпош со освоени осум поени, а севкупен победник во женска конкуренција 
беше екипата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување со освоени 
13 поени.
Во екипното натпреварување, вработените од Општина Карпош освоија 
злато во категоријата  кошарка за мажи, потоа, второ и трето место во 
категорија пливање (мажи и жени), а додека пак во машка конкуренција во 
шах, општинарите го освоија третото место.
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„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ Е УЧИЛИШТЕ СО НАЈДОБРО 
УРЕДЕН ЕКО-ДВОР

Во рамки на годишната Програма како дел од активностите на Општина 
Карпош во областа на образованието, локалната самоуправа објави Јавен 
повик за најдобро уреден еко-училишен двор (катче), каде се пријавија шест 
основни училишта од територијата на Карпош. Оттаму, комисијата составена 
од претставници од општинската администрација и советници од Општина 
Карпош ги разгледа пристигнатите апликации, при што констатираше дека 
првата награда со освоени 91 бодови ја доби ООУ „Петар Поп Арсов“.
По евалуацијата на пристигнатите апликации во кои училиштата испратија и 
фотографии од уредените еко-катчиња, комисијата одлучи втората награда 
да и ја додели на ООУ  „Вера Циривири Трена“ со освоени 87,75 бодови, 
додека пак  на третото место со освоени 73,5 бодови се најде ООУ „Аврам 
Писевски“. За оваа намена Општина Карпош од својот буџет обезбеди 100.000 
денари, каде прворангираното училиште доби парична награда во висина од 
50.000 денари, второрангираното 30.000 денари, а треторангираното основно 
училиште беше наградено со 20.000 денари.
По тој повод, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, 
денеска во својот кабинет ги прими претставниците од основните училишта 
и на трите прворангирани им ги врачи паричните награди и дипломите. 
Во оваа пригода, првиот човек на Општината им додели пофалници и на 
другите три училишта за нивното учество на јавниот конкурс. Инаку, целта 
за реализирање на овој проект во кој учествуваа учениците, родителите и 
наставниците е подигнување на свеста за важноста на животната средина 
и рециклирањето, како модел за заштита на локалната заедница во која тие 
живеат и функционираат.
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КАРПОШ ЌЕ СЕ ПРИКЛУЧИ КОН ПРОЕКТОТ ЗА 
ТРАНЗИЦИЈА НА ДЕЦАТА ОД ГРАДИНКА ВО 
УЧИЛИШТЕ
Во улога на домаќин, Македонското Монтесори здружение (ММЗ) денеска 
во конференциската сала на хотелот Тимс организираше стручен настан, 
или поточно, студиска посета на партнерите од Србија, Словенија и Бугарија, 
кои се дел од меѓународниот Еразмус+ проект „Развој на компетенциите на 
практичарите за процесот на транзиција помеѓу градинките и училиштата“. 
Проектот е финансиран од Европската унија преку Фондацијата Темпус од 
Србија, во рамки на програмата КА2 – општо образование.
Од аспект на Општина Карпош, станува збор за пилот проект во кој ќе 
учествуваат дечињата од градинката „Распеана младост“ и основците 
и наставниците од ООУ „Вера Циривири Трена“. Во таа насока, децата од 
градинката кои догодина треба да тргнат в училиште  за полесно да се 
адаптираат на новата средина, неколку пати организирано ќе го посетат 
ООУ „Вера Циривири Трена“. На средбите, децата од претшколска возраст 
ќе седнат во училишните клупи и практично ќе видат како се организира и 
тече еден училишен час. На тој начин, дечињата од градинка треба да се 
подготват за претстојниот образовен процес кој ги очекува и во таа насока, 
без стрес да ја прифатат промената на новата работната околина.  
По покана на домаќинот ММЗ, на средбата присуствуваше и раководителката 
на Секторот за дејности од јавен интерес при Општина Карпош, Гордана 
Зафировска, која имаше детално обраќање пред присутните. Инаку, локалната 
самоуправа има воспоставено повеќегодишна соработка со Македонското 
Монтесори здружение, во насока на овозможување финансиска поддршка 
за функционирање на дневниот центар во населбата Бардовци, во кој беа 
згрижувани дечињата од претшколска возраст. Имено, локалната самоуправа 
околу пет години го финансираше   дневниот центар кој работеше во рамки 
на ММЗ, сé со цел, најмладите бардовчани да бидат вклучени во воспитно 
образовниот – згрижувачки процес, односно до моментот кога Општина 
Карпош ја пушти во употреба новата детска градинка во Бардовци.   


