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ВО КАРПОШ ЌЕ СЕ ОТВОРА ОПШТИНСКА 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ДИЈАСПОРАТА

По претходна консултација со министерот задолжен за дијаспората, д-р 
Џемаил Чупи, денеска неговиот посебен советник Алберт Деде оствари 
работна средба   со претставник од кабинетот на градоначалникот на 
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. На состанокот се разговараше за 
иницијативата која произлезе од кабинетот на министерот Чупи, според која 
треба да биде основан „Центар за дијаспора“, кој ќе функционира во Карпош 
на локација која треба да биде дополнително утврдена. По тој повод ќе биде 
назначено и лице од општинската администрација, кое ќе ги реализира 
одредените обврски и задачи кои ќе бидат дел од работната стратегија на 
канцеларијата за соработка со дијаспората. 
Имено, оваа канцеларија ќе соработува со иселениците од Република Северна 
Македонија, кои се на постојана или привремена работа надвор од својата 
матична држава. Притоа, канцеларијата ќе има одредени надлежности и 
одговорности во форма на контактно – информативен центар за граѓаните 
во странство, за сите нивни права и обврски во татковината.
Оттаму, треба да бидат создадени конкретни можности за обезбедување 
на административни услуги за луѓето во дијаспората, при што ќе биде 
зголемена ефикасноста за комплетирање на разни административни 
постапки и решавање на проблеми од различен карактер. Во исто време 
ќе бидат понудени релевантни информации за граѓаните во странство, за 
поволностите и можностите што ги дава државава во делот на привлекување 
на странски инвестиции  во проектите на општината. За таа цел ќе биде 
обезбедена и техничка помош во врска со регистрација на бизниси и други 
капацитети за граѓаните во странство.
Преку размена на искуства и младински активности, канцеларијата ќе 
промовира и културни програми, а исто така ќе биде креирана и база на 
податоци за сите активни здруженија во дијаспората, притоа ставајќи акцент 
на дијаспората која е инволвирана во сферата на науката и економијата. 
Од особена важност ќе биде формирањето на т.н „чадор“ тело, кое ќе го 
сочинуваат сите организации во дијаспората, кои треба да ги зајакнат 
релациите на соработка меѓу организациите во дијаспората и тие во 
татковината.
Инаку, реализацијата на предлог – меморандумот за отворање на 
функционална општинска канцеларија за соработка со дијаспората е 
предвиден во Акцискиот план на Националната стратегија на РСМ 2019 – 
2023 година. Самата иницијатива произлегува од стратешката цел која е 
насочена кон поголема политичка вклученост и остварување на граѓанските 
и социјалните права на дијаспората, во функција на градење на доверба и 
воспоставување на нејзина ефективна соработка со државата.     
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ЕКО-АКЦИЈА ПО ПОВОД РОДЕНДЕНОТ 
НА ОПШТИНАТА

Во рамки на одбележување на роденденот на Општина Карпош 3. ноември, 
Секторот за екологија и енергетска ефикасност ја реализира традиционалната 
есенска акција за садење дрвја на своја територија.   Имено, деновиве беа 
засадени повеќе високоразвиени дрвја на разни локации низ локалната 
самоуправа. Во таа насока ќе бидат засадени вкупно 74 садници од типот на 
јавор, каталфа, црвена јапонска слива и туи.
По тој повод, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски 
денеска направи увид во хортикултурните активности кои се одвиваа во 
непосредна близина на  плоштадот Делфина во населбата Влае 2, каде 
просторот беше дополнително облагороден со 19 нови листопадни дрвја.
Организирајќи вакви акции, ние се трудиме максимално да ја подобриме 
еколошката состојба во локалната самоуправа. Тоа значи дека кон оваа 
иницијатива можат да ни се придружат и граѓаните, еколошките здруженија или 
пак претставниците од Советот на општината. На оваа локација засадуваме 
нови дрвја, со цел да направиме т.н „зелена брана“ од загаденоста и бучавата. 
Во одредени случаи кога ги отстрануваме старите дрвја поради болест, 
веднаш на нивно место засадуваме нови, за да го одржиме континуитетот на 
здравата животна околина –  истакна Јакимовски.
Стручните служби на Општина Карпош го раззеленуваа и потегот позади 
Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, каде што ги уредуваа 
жардиниерите, садејќи 10 нови врби и ниско грмушести растенија кои се 
донација од подмладокот на Rotaract клубот.
Кон оваа акција се приклучи и советникот од Општина Карпош, Дејан 
Лазаревски, кој во оваа пригода ја поздрави иницијативата на локалната 
самоуправа и напомена дека Советот и понатаму ќе ги поддржува ваквите 
хортикултурни активности.
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РОДЕНДЕНСКИ ОЛД ТАЈМЕРИ

По повод традиционалната манифестација „Денови на Општина Карпош”, 
денеска на плоштадот Делфина во населбата Влае, се одржа изложба 
на 70 возила-олд тајмери и на колекционерски предмети. Интересот на 
посетителите беше огромен како и на оние кои сакаа да ги погледнат и 
да се воодушеват од старо/новите возила. Целта, според организаторите, 
е дружење и презентација на сопствениците на олд тајмерите од целата 
држава. На денешниот собир, освен домашните, беа присутни и пет гостински 
авто клубови. Советникот Дејан Лазаревски им подели благодарници на 
учесниците и на организаторите, како и на Амбасадорот на Холандија во 
Македонија, кој за прв пат беше дел од олд тајмер собирот.
-По четврти пат, во период од една година, се организира ваков настан на 
територија на Општина Карпош којшто го збогатува културно забавниот 
живот во Карпош. Овој настан е само дел од низата настани кои се одржуваат 
изминатите денови. Секој настан досега поминал со голема и одлична 
посетеност и интерес од граѓаните. Тоа е причина повеќе да ја продолжиме 
нашата соработка со организаторите. – рече Лазаревски.
Во знак на благодарност до Општина Карпош, Здружението на олд тајмери 
„Љубители на класик мини”, додели плакета и торта во знакот на роденденот 
на локалната самоуправа.
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ООУ„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ЕСЕНСКИ 
ПРВАЦИ ВО ФУДБАЛ

По натпреварувањата во првиот дел од есенска сезона на фудбалската 
училишна лига во Карпош во која учествуваа десет тимови од сите основни 
училишта од подрачјето на локалната самоуправа, фудбалерите на ООУ 
„Владо Тасевски“ завршија на врвот од табелата како апсолутни победници.
Во вкупно девет одиграни натпревари, тие извојуваа шест победи и два 
нерешени резултати и со тоа заслужено го освоија првото место во есенскиот 
дел од училишната фудбалска лига на Карпош за 2022/2023 година.
Со вкупно постигнати 20 голови во досегашниот дел од сезоната, моментално 
најдобар стрелец е Админ Абдула од ООУ „Братство“.
За подетални информации за резултатите кликнете на следниов линк https://
bit.ly/3SPhAFw
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ГАЗИ БАБА СЕ ПОБЕДНИЦИ НА УЧИЛИШНИОТ 
МЕЃУОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО КОШАРКА

Во финалниот меч од меѓуопштинското натпреварување кој денеска се 
одигра во спортската сала на ООУ „Војдан Чернодрински“, училишниот тим од 
Општина Гази Баба ги совлада своите ривали од Општина Карпош со резултат 
40:34. Натпреварот кој се одигра во ферплеј атмосфера, изобилуваше со 
бројни пресврти и динамични акции, во кој поорганизираната одбрана на 
гостите им го донесе победничкиот пехар.
Инаку, овој меѓуопштинскиот натпревар во кошарка се одржува за првпат 
по повод одбележување на 46. роденден на Општина Карпош, во чии рамки 
покрај домаќините учествуваа и основците од општините Кисела Вода, 
Аеродром и Гази Баба.
Во мечот за третото место, кошаркарите од Кисела Вода беа убедливи против 
своите соперници од Општина Аеродром, при што ги совладаа со резултат 
51:36. За прво и второпласираните екипи, Општина Карпош обезбеди пехари 
и дипломи, кои на најуспешните кошаркари им ги врачија претставници од 
Одделението за култура и спорт при локалната самоуправа.

  


