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СТАРТУВАШЕ ЕСЕНСКИОТ ДЕЛ ОД ФУДБАЛСКАТА 
УЧИЛИШНА ЛИГА
По досега одиграните три кола од фудбалската училишна лига во која 
учествуваат основците од десетте училишта на територија на општина 
Карпош, екипата на ООУ „Лазо Трповски“ се наоѓа на врвот на табелата со 
три победи. На второто место се наоѓа тимот на ООУ „Владо Тасевски“ со 
две победи и едно реми, додека пак фудбалерите на ООУ „Вера Циривири  
Трена“ се наоѓаат на третата позиција со два освоени меча.
Засега, на четвртото место на табелата се наоѓа кипата на ООУ „Војдан 
Чернодрински“, петти се фудбалерите на ООУ „Христијан Тодоровски 
Карпош“, шестото место му припаѓа на тимот од ООУ „Петар Поп Арсов“, 
седмото на екипата од ООУ „Јан Амос Коменски“, а основците од „Братство“ 
со една победа и два порази се најдоа на осмата позиција.
Екипите на ООУ „Димо Хаџи Димов“ и ООУ „Аврам Писевски“ во моментов 
се на дното на табелата, поради трите порази кои ги забележаа во самиот 
почеток на есенскиот дел од фудбалската училишна лига.
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ЈАВЕН ПОВИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА „ПРОМОЦИЈА 
И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕДНАКВОСТА И 
ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА“

Формираната Комисија од Општина Карпош задолжена за реализација на 
програмската активност за „Промоција и унапредување на еднаквоста и 
превенција од дискриминација“, распиша Јавен повик на оваа тема. Целта 
на планираната активност  е реализација на проекти кои ќе резултираат 
со конкретни активности, поврзани со спречување на дискриминацијата 
по сите основи. На овој начин треба да се подигне свеста за постоење на 
дискриминацијата во нашето опкружување, како и откривање и препознавање 
на жртвите од дискриминација од секој вид.
Оттаму, проектните активности треба да бидат од едукативен карактер, но 
и да укажуваат на законските регулативи и да ја промовираат еднаквоста и 
помошта на жртвите од дискриминација. За оваа намена, Општина Карпош од 
својот Буџет обезбеди 100.000 денари, а Јавниот повик ќе трае до исцрпување 
на предвидените финансиски средства.
Заинтересираните правни и физички лица можат да најдат повеќе детали за 
Јавниот повик на следниов линк:
https://karpos.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/R1.pdf
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ЈАВЕН ПОВИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
„УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА ЖЕНАТА“
Во насока на реализирање на програмската активност за „Унапредување 
на здравјето на жената“, Комисијата за реализација на програмската 
активност при Општина Карпош распишува Јавен повик со цел, реализација 
на проекти од областа на здравјето на жената. Тоа подразбира вклучување 
на низа активности кои се поврзани со карактеристичните женски болести – 
едукација, советување, превенција и лекување.
Проектите треба да содржат и активности кои ќе бидат насочени кон 
предлагање на иницијативи и стратегии, што би резултирале со подобрување 
на репродуктивното здравје. За таа намена, Општина Карпош од својот Буџет 
обезбеди финансиска рамка во висина од 100.000 денари, а јавниот повик ќе 
трае до исцрпување на средствата.
За повеќе детали, заинтересираните правни и физички лица можат да се 
информираат на следниов линк:
 https://karpos.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/R2.pdf
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НАМАЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА СИРОМАШТИЈА 
ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

Општина Карпош во соработка со Хабитат Македонија го обележаа Светскиот 
ден на домувањето со отворен едукативени информативен настан кој се 
одржа на 03 октомври 2022 година. На настанот беа прикажани можностите 
за унапредување на енергетската ефикасност во станбените згради, преку 
преземање на мерки за реновирање на одделните делови на зградата, 
поставување изолација, достапни модели за финансирање, како и мерки 
за промена на однесувањето за поефикасно користење на енергијата. Беа 
посочени примерите на четири високо катници во Општина Карпош, изградени 
во период меѓу 1965 и 1980 година. Настанот беше организиран како дел од 
проектот ComAct- Активности за намалување на енергетската сиромаштија 
во станбени згради, финансиран преку програмата на Европската Комисија 
„Хоризонт 2020“.
Темата на овогодинешниот Светски ден на домувањето е „Внимавајте на 
разликите. Не оставајте никого и ниту едно место да заостане.“ притоа 
истакнувајќи ја потребата од унапредување на енергетската ефикасност 
и намалување на растечката енергетска сиромаштија како резултат на 
енергетската криза. Темата целосно ги отсликува заложбите на Општина 
Карпош за унапредување на енергетската ефикасност и надминување на 
проблемите со енергетскат сиромаштија.
Општина Карпош континуирано спроведува активности за подобрување на 
енергетската ефикасност на јавни и резиденцијални објекти, информирање 
на граѓаните и намалување на губитокот на енергијата преку  енергетска 
реконструкција на фасадите, промена на надворешните прозорци и врати, 
санација на покривите, како и промоција и употреба на обновливи извори на 
енергија.
Општината неодамна го промовираше и Ресурсниот центар за енергетска 
ефикасност и директна комуникација со граѓаните поддржан од Хабитат 
Македонија во рамки на проектот ComAct –  Активности за намалување на 
енергетската сиромаштија во станбени згради, финансиран во рамки на 
програмата на Европската Комисија Хоризонт 2020.
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ПРОМОВИРАНА ИНКЛУЗИВНАТА СЛИКОВНИЦА 
СО БРАЈОВО ПИСМО

Дечињата и воспитниот кадар од градинката „Орце Николов“ денеска 
организираа инклузивна работилница насловена „Да читаме заедно“, која 
претставува прва активност од овој вид што се реализира во нашата држава. 
По тој повод, на средбата присуствуваа и двајца ученици  од Државното 
училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, 
сопругата на словачкиот амбасадор во РСМ, Жанет Маркушова, како и 
претставници од Секторот за дејности за јавен интерес од Општина Карпош.

Во рамки на работилницата, авторката  Гордана Симоновска Момироска 
која воедно е и претседател на Здружението на граѓани „Свет на Различни 
а Еднакви“, ја презентираше својата инклузивната сликовница „Другарите 
од зоолошката градина“. Станува збор за пишано издание кое е печатено 
со две писма, кирилично видно и кирилично Брајово писмо, што значи дека 
е прилагодено и за децата кои „гледаат со допир“. Сликовницата изобилува 
со разиграни илустрации и римувани стихови наменети за публиката од ран 
детски развој, која по  својата функција претставува еден вид алатка, која на 
најмладите ќе им овозможи да читаат без дискриминација.  Во оваа пригода, 
учениците со оштетен вид читаа извадоци од интерактивната сликовница и 
им покажаа на присутните како се користи Брајовото писмо.

Кон крајот на денешната дружба, директорката на предучилишната установа 
„Орце Николов“ од името на дечињата од градинката, им врачи подароци на 
двајцата основци од „Димитар Влахов“, како и благодарници за учество во 
работилницата, кои беа испечатени и со Брајовото писмо.
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ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА

Заради поголема безбедност во сообраќајот, Општина Карпош, денеска 
започна акција за обележување на хоризонталната сигнализација на своја 
територија. Во таа насока ќе бидат обележани пешачките премини околу 
сите десет основни училишта кои функционираат во рамките на локалната 
самоуправа. Во оваа пригода апелираме до сите учесници во сообраќајот, 
особено до оние кои управуваат со моторни возила, да ги почитуваат 
правилата во сообраќајот.
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РЕДОВНА ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО КАРПОШ

Општина Карпош деновиве ја започна редовната есенска дератизација на 
територија на целата локална самоуправа. Со цел ефикасно уништување 
на штетните глодари а воедно и превенција од заразни болести, ќе бидат 
опфатени околу 5.000 шахти.


