
ОПШТИНА КАРПОШ    НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

1 - 6 ноември 2022 Билтен бр. 499



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

УМЕТНИЦИТЕ ЗА КАРПОШ

Во пресрет на одбележување на 46. роденден на Општина Карпош (3. 
ноември), вечерва во кафулето Концепт 37 се одржа изложба на уметнички 
дела на слободна тема, во чии рамки учествуваа 11 реномирани автори кои 
се жители на локалната самоуправа. Имено, амбиентот на арт – кафулето 
дополнително го облагородија импресивните творби на Лидија Пачемска 
Џонс, Вернон Џонс, Сара Поповска, Симонида Филипова Китановска, Маја 
Димитрова Келебиќ, Калина Брајковска, Тони Шулајковски, Максим Димитров, 
Касиопеја Наумоска, Росица Лазеска и Милан Андов.
Љубителите на уметноста кои не присуствуваа на премиерното отворање на 
оваа манифестација, ќе имаат можност да им се восхитуваат на прекрасните 
дела кои ќе бидат достапни за јавноста до идниот понеделник. Во оваа пригода, 
претставничката од Секторот за поддршка на градоначалникот  ги поздрави 
присутните гости на изложбата, при што на авторите им врачи благодарници 
за учество.      
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ИНИЦИЈАТИВА ЗА РЕВИТАЛИЗИРАЊЕ НА 
ВЛАШКИОТ ЈАЗИК ВО КАРПОШ

Минатата недела, градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски 
во својот кабинет одржа работна средба со претставници од Влашката 
заедница и Управата за развој и унапредување на образованието на 
јазиците на заедниците. Станува збор за орган кој функционира во рамки 
на Министерството за политички систем и односи со заедниците, а целта на 
состанокот беше отворање на дискусија за состојбата со влашкиот јазик во 
воспитно образовниот процес на ниво на локалната самоуправа.
На средбата присуствуваа и претставници од партијата на Власите од 
Македонија, Стево Костов и Христо Папули, како и Нико Оџаклиески од 
Демократскиот сојуз на Власите. Кон дебатата се приклучија и Јана 
Михаилова и Александра Курте кои доаѓаат од од невладиниот сектор, како и 
советничката за унапредување на наставата на влашки јазик, од Управата за 
развој и унапредување на образованието на јазиците на заедниците, Марија 
Николова.
Во таа насока, присутните развија дијалог кој се однесува на темата 
поврзана со актуелната критична состојба со јазикот на заедницата. Притоа, 
се наметна дискусија во која беше посочена потребата од конкретна 
политика за ревитализација и оддржување на влашкиот јазик, на централно 
и на локално ниво. Во овој случај, фокусот би бил насочен кон најмладата 
популација со влашко потекло, поточно кон дечињата во претшколските 
установи и основните училишта на територија на општина Карпош. Во оваа 
пригода, градоначалникот Јакимовски искажа искрена желба и подготвеност 
за сериозна поддршка на предложената иницијатива.
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САКСОФОН – ПРВА САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА 
НА АНА МИТЕВСКА

Во галеријата на Кинотека на РСМ, вечерва беше поставена изложбата на 
уметницата Ана Митевска, која за првпат ги истакнува своите уметнички 
творби пред очите на јавноста. Станува збор за музичко – артистички 
перформанс кој се организира по повод претстојниот роденден на Општина 
Карпош (3. ноември). Покрај љубителите на сликарскиот израз, изложбата 
ја посетија и реномирани домашни уметници, актери и музичари. Во рамки 
на овој настан, советникот од Општина Карпош – Зоран Краљевски одржа 
кус поздравен говор, при што истакна дека Советот и понатаму ќе дава 
безрезервна поддршка за инвентивните проекти од областа на културата и 
уметноста.
Првиот јавен настап на уметницата од Карпош, свечено го најави познатиот 
македонски актер Драган Спасов – Дац, кој преку воведна реч ја промовираше 
изложбата под наслов „Саксофон“. Имено, овој музички инструмент е 
појдовна инспирација за ликовната артикулација во уметничките дела, преку 
кои талентираната уметница Митевска на апстрактен начин го пренесува 
на платното, звукот кој е најблизок до човечкиот глас. Серијалот од 30 слики 
е изработен во акрилна техника на платно, каде што соодветните топли бои 
и изобилството на земјени тонови резултираат со колоритни емоции, кои во 
уметницата ги има разбудено самата природа.
Вечерното визуелно доживување беше испреплетено со суптилните звуци 
на  саксофонистот Горан Папаз, чија мелодија спонтано се „прошета“ низ 
просторот на изложбениот салон во Кинотеката. Во галеријата беше поставено 
и бело платно, на кое секој посетител можеше да повлече слободен потег со 
четката и на тој начин да учествува во создавањето на апстрактното дело, 
кое потоа Митевска ќе и го подари на Општина Карпош, по повод 46. роденден 
на локалната самоуправа. 
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ЈАКИМОВСКИ: СЕГА СЕ ОДНЕСУВААТ ВАРВАРСКИ 
– ЗАМИЖЕТЕ СИ ЗА МОМЕНТ И ЗАМИСЛЕТЕ КАКО 
ЌЕ СЕ ОДНЕСУВААТ ВМРО – ДПМНЕ АКО ДОЈДАТ 
НА ВЛАСТ!
Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски го осуди нападот 
врз советникот Александар Илиевски што се случи вчера и истакна дека овој 
инцидент само го покажува притивизмот во врвот на ВМРО-ДПМНЕ кое користи 
насилни методи за да дисциплинира членови на партијата. Јакимовски јавно 
го праша претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, дали нападот 
на советникот Илиевски бил договорен за време на неговата средба за време 
на викендот со претседателот на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Карпош, Тони Јаревски? 
Градоначалникот исто така праша зошто вака насилно не се однесувале кон 
осумте пратеници предавници кои гласаа за промена на уставното име на 
Република Македонија? Тој ги повика граѓаните за момент само да замижат и 
да замислат како овие луѓе ќе се однесуваат ако утре не дај Боже, дојдат на 
власт?
Го осудувам нападот врз советникот што се случи во текот на вчерашниот 
ден. Морам да кажам дека и во минатото сме имале политички противници, 
сме имале причини за кои што се дискутирало, меѓутоа ваков преседан 
никогаш не се случил да биде нападнат советник од општина Карпош кој што 
има различно мислење од неговата  советничка група. Основната причина 
зошто е нападнат советникот на кој што веќе подолго време му се праќаат 
закани е за неговата партија ВМРО-ДПМНЕ да може да прави поголеми 
опструкции од овие што сега ги прави. Јасно е дека советникот, со начинот 
на кој што функционира советничката група ВМРО-ДПМНЕ во општина 
Карпош, не се согласува подолго време и тоа е причина за заканување на 
истиот од колеги советници како и од обезбедувањето на претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Ова само го покажува примитивизмот во 
врвот на ВМРО-ДПМНЕ во нивното раководство кое користи насилни методи 
за да дисциплинира членови од партијата кои што мислат во интерес на 
граѓаните за кои што тие самите се избрани и за кои што добиле мандат да 
ги застапуваат во општина Карпош. Сакам јавно да го прашам господинот 
Мицкоски ова ли го договараа на ручекот кај пратеникот и претседателот 
на ОК Карпош, Тони Јаревски за време на викендот, напад врз советникот на 
кукавички начин, скриени со маска? Очигледно е дека се влезени во некој 
филм. Зошто вака насилно не се однесуваа кон оние осумте предавници што 
го променија името на Република Македонија, и што го поддржаа договорот 
од Нивице? Се однесуваат насилно кон оние за кои мислат дека се посилни. 
Очигледно дека ова нивно раководство се заканува и на градоначалничката 
на Скопје, ми се закануваат мене, се закануваат на советници, се закануваат 
на граѓани и бизнисмени. Јас само сакам да ги повикам граѓаните на општина 
Карпош, да замижат и да помислат, како овие луѓе ќе се однесуваат ако не 
дај Боже дојдат утре на власт. Кога ти е од опозиција се однесуваат како 
насилници како варвари, тек што ќе прават ако се докопаат на власт во 
Република Македонија, изјави градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски.
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ТРАДИЦИОНАЛНА КРВОДАРИТЕЛСКА 
АКЦИЈА ВО КАРПОШ

Во организација на Црвениот Крст – Карпош, Институтот за трансфузиона 
медицина, со поддршка на Општина Карпош, денеска во рамки на спортската 
сала на ООУ „Лазо Трповски“, почитувајќи ги ковид протоколите  се одржа 
еднодневна крводарителска акција која се реализира по повод претстојниот 
роденден на локалната самоуправа (3. ноември).
Солидарните граѓани ќе имаат можност да ја покажат својата хуманост 
на дело, дарувајќи крв во периодот од 09:00 до 17:00 часот. Во таа насока, 
Општина Карпош преку своите канали за комуникација го извести персоналот 
во детските градинки, основните училишта, вработените во општинската 
администрација, советниците од Карпош и пошироката јавност, за терминот 
и локацијата каде ќе се одржи крводарителската акција. Со оглед на 
досегашното искуство, Секторот за развој на општината очекува до крајот 
на акцијата да бидат собрани повеќе од 100 крвни единици.
Инаку, локалната самоуправа како општествено одговорна институција 
изгради традиција на одржување на крводарителски акции од 2004 година, 
еднаш на пролет и на есен, поттикнувајќи ги на тој начин граѓаните да 
донираат крв и да бидат хумани.
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ФУДБАЛСКИОТ ПЕХАР ЗА АЕРОДРОМЦИ

Во фер и динамична навивачка атмосфера, денеска, во рамки на 
традиционалната манифестација “Денови на Општина Карпош”, се одигра 
финалниот меѓуопштински натпревар во фудбал. Екипите од Општините 
Аеродром и Кисела Вода, си ги одмерија силите и до крајот на мечот 
резултатот беше неизвесен.
Двата фудбалски тима ги покажаа спортските вештини и не се откажуваа 
до последната минута каде тимот на Аеродром победи со 2:0 во регуларниот 
дел. Општина Аеродром го подигна победничкиот пехар и заврши на првото 
место. Дипломи за освоено второ место, добија фудбалерите од Општина 
Кисела Вода, а трети завршија основците од Општина Карпош кои во мечот 
со Гази Баба во регуларен дел одиграа 1:1, но според правилата на игра потоа 
одиграа пенали и конечниот резултат на натпреварот заврши со 3:1. 
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ОСНОВКИТЕ ОД АЕРОДРОМ – ПОБЕДНИЧКИ НА 
МЕЃУОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР ВО ОДБОЈКА

Во финалниот меч на меѓуопштинскиот натпревар во одбојка за девојчиња кој 
се одигра денеска во С.Ц „Форца“ по повод одбележување на 46. годишнината 
од основање на Општина Карпош, училишната екипа на Општина Аеродром 
со победа во два сета го совлада тимот на домаќините и го освои првото 
место. Во првиот сет, аеродромки беа убедливи и со резултат од 25:13 во своја 
корист, дојдоа на чекор до победата. Вториот сет, сепак понуди поголема 
неизвеснот каде карпошанки ги консолидираа своите редови и во еден 
момент го израмнија резултатот (18:18). Сепак, поголемата концентрација и 
добрата игра на мрежа го доведе училишниот тим од Аеродром до конечна 
победа (25:21).
Во борбата за третата позиција, основките од Општина Кисела Вода во два 
сета (25:22) и (25:16), ги совладаа своите сопернички од Општина Гази Баба и 
заслужено го зазедоа „бронзеното“ место. Во оваа пригода, претставниците 
од Одделението за култура и спорт при Општина Карпош, им ги доделија 
победничките пехари и дипломи, на трите најдобро пласирани екипи во 
одбојка.
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КАРПОШ ОДБЕЛЕЖУВА 46 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

Денеска, на 3 ноември 2022, Општина Карпош одбележува 46 години од 
своето постоење. Традиционално, Општината, својот роденден, датумот 
на основање од далечната 1976 година, го одбележува преку организирање 
на повеќе спортски, културни, хуманитарни и еколошки акции, во духот на 
младоста, на иднината на Карпош. Зашто Карпош веќе не е општина која 
старее, туку се повеќе се подмладува, расте и се развива.
Но Карпош живее и пулсира секој ден. Секој ден е радост но и предизвик 
за нашата локална самоуправа која се труди да биде сервис на сите свои 
граѓани и општината да ја направи што поубаво и попосакувано место за 
живеење. На тоа работиме секојдневно и така ќе биде и во иднина.
 
Честит роденден Општина Карпош!
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„ШЕФ МАРК“ ПОДЕЛИ 200 ТОПЛИ ОБРОЦИ 
ЗА КАРПОШАНИ

Во рамки на традиционалната манифестација “Денови на Општина Карпош”, 
денеска, во ООУ Јан Амос Коменски, се одржа хуманитарен настан “Готвиме 
со Марк”.
Марк Де Јонг, познат како шеф Марк од кулинарското шоу “Брза кујна”, заедно 
со неколку вработени од општинската администрација, готвеа топли оброци 
за социјално ранливите категории граѓани. Намирниците за подготовка на 
храна беа обезбедени од маркетот “Тинекс”, реномираната компанија за 
прехранбени и кондиторски производи “Витаминка”, како и од ресторантот 
“Софра”, којшто се погрижи за пакувањето на оброците.
 Секој член од пријавените социјални  семејства, ќе добие топол оброк кој ќе им 
овозможи да вкусат нешто сосема поразлично и необично од секојдневната 
исхрана. Подготвени беа околу 200 оброци, кои се распределија по месните и 
урбаните заедници, како полесно извoдлив начин секое од семејствата да го 
подигне својот “lunch” пакет. Шеф Марк и дел од вработените во општинската 
администрација, беа задоволни од сработеното и се разбира брзината на 
подготовка.
-Денес подготвивме 200 оброци за нашите соседи со  прекрасниот тим 
готвачи. Тие не се готвачи, тие се домаќинки, но готват супер. Направивме 
многу убава работа, готвевме со срце, а сетоа тоа може да се види од 
топлите оброци што ги направивме.
За  сето ова да биде безбедно и вкусно подготвено, се погрижи компанијата 
за здрава храна за деца од предучилишна и училишна возраст, “Ванила Фуд”, 
кои поставија кујна според ХАСАП стандардите, а беше обезбеден и превоз 
за да се пренесе топлиот оброк во сигурни раце.


