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УМЕТНИЦИТЕ ЗА КАРПОШ

Основците и нивните ментори од Грција, Шпанија, Португалија, Италија 
како и од ООУ „Димо Хаџи Димов“ кои инаку се партнери во проектот 
„Мултикултурализам, различност и инклузија“, денеска беа во посета кај 
градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во рамки на 
денешната средба низ непосреден разговор со првиот човек на општината, 
учесниците во Еразмус+ програмата (К229) добија податоци за училиштата 
во Карпош, за начинот на којшто функционира локалната самоуправа, како и 
за активностите кои ги презема Општина Карпош во насока на подобрување 
на животниот стандард на своите сограѓани.
Координаторки на овој проект во кој учествуваат и учениците од ООУ „Димо 
Хаџи Димов“, се наставничките Марина Станоевиќ и Невена Петковска, 
кои во улога на домаќини ги примија своите партнери од Грција, Шпанија, 
Португалија и Италија. По тој повод, учесниците во Еразмус+ проектот вчера 
беа во обиколка на археолошкиот локалитет Скупи кој се наоѓа во населбата 
Злокуќани.  Подоцна во рамки на училиштето „Димо Хаџи Димов“ беа одржани 
низа активности, мобилности, презентации и работилници за надминување 
на јазичните бариери и различности, како и за вклучување на основците со 
попреченост во образовниот процес.  
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СООДВЕТНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОЗДРАВА 
ЕКОЛОШКА СРЕДИНА

Одржувањето на здравата животна средина претставува една од главните 
цели за кои се залага Општина Карпош. Во таа насока, локалната самоуправа 
презема низа активности, мерки и применува соодветна методологија 
за третирање на отпадот. Притоа, општината започна со процесот на 
селекција, собирање и рециклирање на стаклениот, хартиениот, пластичниот 
и металниот  отпад, како во административниот така и во граѓанскиот сектор.
Во тој поглед, Општина Карпош како локална единица успешно го имплементира 
и спроведува Интернационалниот систем за менаџмент за заштита на 
животната средина ИСО 14001 : 2015, а исто така е вклучена и во системот 
за примарна селекција на отпад на две фракции  на хартија и пластика. 
Локалната самоуправа има склучено договор со лиценциран оператор, чија 
обврска е да го преземе и складира електричниот и електронскиот отпад 
како и отпадот од батерии.
Единствено  преку одговорен пристап и стратегија за менаџирање на отпадот 
на локално ниво, Општината може да одговори на предизвиците кои се 
однесуват на зачувување на здравата животна околина.     
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ДВАНАЕСЕТТО УЧЕСТВО НА ООУ „ЛАЗО 
ТРПОВСКИ“ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЛИТЕРАТУРЕН 
НАТПРЕВАР ЗА МЛАДИ ВО ТОКИО

ООУ „Лазо Трповски“ од општина Карпош и годинава, 12. пат едноподруго, 
учествуваше на Меѓународниот литературен натпревар за млади во Токио, 
Јапонија, на кој досега има освоено три награди (2015, 2016 и 2021 година). 
На овогодинешниов реномиран натпревар учествуваа 19.986 учесници 
од 152 земји со свои лични творби, напишани во форма на есеј на тема 
„Моите вредности“. По тој повод, училиштето од Карпош го претставуваа 
тројцата основци Лара Станчева, Тамара Ѓоќеска и Атанас Стаматовски под 
менторство на предметниот наставник по германски јазик, Стефан Симовски.
Инаку, натпреварот се одржува во рамки на одбележувањето на „Деценијата 
на Обединетите нации за одржлив развој на образованието“ и е под 
покровителство на министерот за образование, култура, спорт, наука и 
технологија на Јапонија, додека пак   организатори се  УНЕСКО и фондацијата 
ГОИ од Токио. Поточно, овој глобален проект се реализира од 2020 до 2030 
година и во него активно се вклучени сите земји-членки на УНЕСКО.
Кусо обраќање имаше и заменик министерот за образование, култура, спорт, 
наука и технологија на Јапонија, Јанаги Такаши, кој во оваа пригода истакна 
дека е задоволен од големиот интерес кој го покажала младата популација 
во рамки на ова глобално натпреварување.
Свесен сум дека годинава на натпреварот пристигнаа голем број прекрасни 
есеи. Благодарејќи на ваквата иницијатива, се надевам дека младите од 
целиот свет, идни лидери, ќе знаат меѓусебно да соработуваат и на тој начин 
ќе дадат придонес за мирот во светот – додаде Такаши.
Притоа, учесниците од целиот свет како и нивните ментори независно 
од конечниот пласман согласно одлуката на стручното жири, ќе добијат 
соодветни признанија.
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БРАЌАТА СПИРОВСКИ – ДРЖАВНИ ПРВАЦИ ВО 
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

Во Општина Карпош живеат голем број спортско и образовно талентирани 
ученици. Од година во година, расте бројот на деца кои го докажуваат ова. 
Уште еднаш, дека е тоа така, го потврдија браќата Спировски, кои станаа 
државни прваци во спортска гимнастика. Тие се ученици во ООУ “Христијан 
Тодоровски Карпош”, Теодор во седмо, а Михаил во петто одделение.
Гимнастиката е исклучително атрактивен, но и напорен спорт кој бара многу 
време и вложување во себе за да се постигнат добри резултати. Овој спорт 
вклучува физички вежби, кои бараат рамнотежа, сила, флексибилност, 
агилност, координација, посветеност и издржливост, а сето тоа, браќата 
Спировски го поседуваат уште од мали нозе.
Теодор започнал со тренинзи уште на пет годишна возраст во КГС “Орце 
Николов-Партизан”, Скопје, кога и му се раѓа желбата за понатамошните 
вложувања во гимнастиката. Оттука, љубовта кон гимнастиката, во подоцни 
години, успева да ја пренесе и на неговиот брат Михаил, кој започнува да 
тренира од мал, но, патем постигнува и видливи резултати.
Теодор и Михаил почнуваат да ги освојуваат првенствата во гимнастика на 
државно ниво, Теодор се искачува два пати на врвот и го освојува златниот 
медал, додека пак Михаил го следи на второто место со сребрен медал, во 
поединечните натпреварувања. Во тимско натпреварување, двајцата браќа, 
го освоија златниот медал на државното првенство, кое се одржа во Битола во 
ноември 2019 година. Исто така, гимнастичарот Теодор, освен златни медали, 
во својата збирка на спортски медали и дипломи, има и сребрен и бронзен 
медал. Помалиот Михаил, кој учи од својот брат, започна со освојување на 
второ и трето место во индивидуалните натпреварувања, но тука не застана. 
Напротив, спортскиот дух во него го поттикнува да освојува што повеќе и 
повеќе шампионски титули.
Најголема заслуга за нивните успеси, велат тие, имаат нивните тренери 
Ангел и Петар, кои им се огромна поддршка во натпреварувањата. Двајцата 
посакуваат да имаат понова спортска опрема и подобри услови за тренирање 
кои се предуслов за побрз напредок и повисоки спортски достигнувања.
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НОВ ПОКРИВ ЗА СПОРТСКАТА САЛА ВО ООУ 
„БРАТСТВО“

Градоначалникот на Општина Карпош денеска беше во посета на ООУ 
„Братство“ во Тафталиџе 2 каде што е во тек реконструкција на покривот на 
спортската сала.
-Во 2012 година извршивме целосна реконструкција на училиштето Братство, 
но остана покривот на спортската сала кој за жал веќе протекува. Од тие 
причини сега вршиме замена, односно, ставаме нов лим, на спортската 
сала. Со тоа што ќе се направат и заштитна ограда во делот каде што се 
стаклата, се со цел да имаме поголема безбедност на учениците, истакна 
градоначалникот Јакимовски.
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КАРПОШ ОДБЕЛЕЖА 46 ГОДИНИ ОД СВОЕТО 
ОСНОВАЊЕ

Во амфитеатарот на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, вечерва, 
Општина Карпош организираше свечена академија по повод одбележување на 
46 годишнината од основањето на локалната самоуправа. На манифестацијата, 
покрај членовите на делегациите од збратимените општини Врњачка Бања, 
Тиват, Травник и Сремски Карловци, присуствуваа и советници од локалната 
самоуправа, претставници од општинската администрација, како и видни 
личности од сферата на политиката, економијата, спортот и општествениот 
живот. Со вокална изведба на македонската химна, свеченоста ја отворија 
членовите на училишниот хор при ООУ „Владо Тасевски“, симболизирајќи ја 
улогата на младите кои се носители на развојот на нашата заедница.
Во тој дух, градоначалникот Стевчо Јакимовски ги врачи благодарниците и 
наградите на седумчлениот тим, кој неодамна постигна огромен успех на 
глобално ниво, освојувајќи го третото место на натпреварот по роботика кој 
се одржа во Женева (Швајцарија), во организација на FIRST Global Challenge. 
Станува збор за средношколците Горијан Стаматовски од СУГС „Никола 
Карев“, Горјан Анѓушев, Виктор Ванчов, Горазд Петковски и Јаков Спиров од 
СУГС „Георги Димитров“, како и нивните ментори Алма Кецап и Ален Куљеван, 
на кои Општина Карпош поединечно ќе им додели парична награда во износ 
од 30.000 денари. На овој начин, локалната самоуправа сака дополнително 
да ги мотивира младите креативци и нивните ментори кои успеаја да 
решат релативно комплексни инженерски предизвици, при што успешно се 
афирмираа себеси и својата земја пред очите на светската јавност.
За досега постигнатите успеси и извонредно големиот придонес во полето 
на спортот, Јакимовски и врачи благодарница и парична награда во висина 
од 30.000 денари на основката Стефани Делјановска од училиштето „Јахја 
Кемал“, која на  14 годишна возраст е повеќекратна државна шампионка во 
гимнастика, во повеќе возрасни категории. Инаку, младата Стефанија е член 
на македонската гимнастичка репрезентација и е прогласена за „олимписка 
надеж“ во пресрет на претстојната олимпијада.
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Во рамки на свечената манифестација се обрати првиот човек на Општината 
кој им посака добредојде на присутните гости, и во оваа пригода изрази 
голема благодарност до сите претходни градоначалници кои го дале својот 
придонес за развојот на Општина Карпош.
Почитувани пријатели и драги гости, се сеќавам како да беше вчера кога 
за првпат започнавме да прославуваме годишнини на нашата општина. Од 
денешен аспект, можам само да кажам дека ми претставува особена чест 
што имам можност да ја предводам една од најреномираните општини во 
Македонија – посочи Јакимовски.
Тој истакна дека, како резултат на несебичниот ангажман и визија на 
сите досегашни градоначалници но и на вработените во општинската 
администрација, денес општина Карпош може слободно да функционира 
како град во градот Скопје.
За тоа говори и самиот факт, што во Карпош се наоѓаат многу значајни 
институции, потребни за остварување на секојдневните потреби на 
граѓаните. Од друга страна пак, ние како локална самоуправа континуирано 
вложуваме во изградба на модерна инфраструктура која ги поврзува 
образовните институции, здравствените, културните установи и економските 
субјекти. Дополнително водиме грижа и за нашите сограѓани кои живеат во 
колективните станбени објекти и индивидуалните домови, притоа вложувајќи 
средства за поставување на енергетско – ефикасни фасади, промена на 
старите азбестни покриви со нови покривни конструкции изработени од 
висококвалитетен лим – образложи Јакимовски.
Првиот човек на Општината вети, дека локалната самоуправа и понатаму ќе 
ја креаира својата стратегија според досегашните утврдени приоритети кои 
се насочени кон почитување на високите еколошки стандарди, зголемување 
на зелените површини и одржување на јавната чистота, регулирање на 
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паркинг местата, вложување во нови енергетски фасади, овозможување на 
подобри услови за младите кои се воспитуваат и образуваат во градинките и 
училиштата, како и грижа за социјално ранливата категорија на граѓани.    
По повод 46. роденден на локалната самоуправа, за заслужни граѓани на 
Општина Карпош беа прогласени Ристо Дарлев и Бранко Јовевски.
Имено, ова признание господинот Дарлев го добива заради извонредниот 
придонес во полето на спортот, како истакнат спортист во категоријата 
борење – слободен стил. Во својата богата спортска кариера,  Дарлев 
има учествувано на бројни меѓународни натпревари каде забележал 
високи достигнувања, а како селектор и тренер со македонската боречка 
репрезентација во 1994 година го освојува второто место на Светското 
првенство во Фрајбург. Оттука, во 1999 година предводејќи ја државната 
репрезентација  на Европското првенство во Минск го освојува првото место,  
а во 2000 година во Сиднеј се закитува со „бронза“, што всушност претставува 
првиот освоен медал на олимписки игри за Република Македонија, по нејзиното 
осамостојување. За неговиот успех говорат и престижните општествени 
признанија какви што се „Великан на Олимпискиот комитет на РМ“, „Најдобар 
селектор – тренер во 2000 година“, „Најдобар спортист на СД Вардар во 
1997 година„, а исто така Дарлев е 10 пати прогласуван меѓу најдобрите 10 
спортисти во нашата држава.
Од друга страна пак, Бранко Јовевски доби признание за заслужен граѓанин 
на Општина Карпош, заради својот придонес во полето на фолклорот и 
традицијата. Своите почетоци, господинот Јовевски ги бележи во 1962 година 
кога станува член на фолклорната секција на Пионерски дом. Во 1972 година 
го формира НКУД „Цветан Димов“ во општина Карпош, а во својата 50 годишна 
кариера со ансамблот организира 310 настапи и учествува на 49 меѓународни 
фестивали каде ја промовира македонската култура и традиција.
Манифестацијата ја затворија членовите на четирите училишни хорови од 
„Владо Тасевски“, „Христијан Тодоровски Карпош“, „Димо Хаџи Димов“ и 
„Војдан Чернодрински“, со изведба на традиционални македонски песни, 
како и со  исполнување на композицијата во двоглас на детска песна од Ј.С. 
Бах.
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ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ЗБРАТИМЕНИТЕ ОПШТИНИ ВО 
ПОСЕТА КАЈ ЈАКИМОВСКИ

Градоначалникот Стевчо Јакимовски, денеска во својот кабинет ги прими 
членовите на четирите делегации на збратимените општини, Врњачка Бања, 
Тиват, Травник и Сремски Карловци, кои деновиве престојуваат во општина 
Карпош, по повод одбележување на 46 годишнината од основањето на 
локалната самоуправа.  
На средбата, присутните развија конструктивна дискусија, при што разменија 
корисни искуства кои ги зајакнуваат пријателските односи и соработката 
помеѓу збратимените општини. Притоа, на состанокот стана збор и за 
досегашните институционални практики кои ги применуваат одговорните 
лица во општините,  кои од друга страна можат да влијаат на позитивниот 
економски развој во рамки на локалните самоуправи.
Во таа насока, градоначалникот Јакимовски им врачи пригодни подароци 
на претставниците од збратимените општини, во вид на репрезентативен 
материјал од Општина Карпош.
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ЦВЕТНО ДЕФИЛЕ ЗА РОДЕНДЕНОТ НА КАРПОШ

Многу деца, многу радост, многу младост! Во духот на иднината и  надежта на 
Карпош, со големо детско цветно дефиле, денеска заврши одбележувањето 
на Денот на општина Карпош 3-ти Ноември кога се навршуваат 46 години од 
основањето на општината.
Детското дефиле, под слоганот „Цветчињата на Карпош“,  појде од пред 
платото на Сити мол за да се слее на плоштадот „Делфина“ во Влае, каде што 
со пригодна програма дечињата од сите десет училишта и четири градинки 
кои постојат на територијата на локалната самоуправа, го прославија 
роденденот на нивната општина.
Со хорски, балетски, танцови и драмски изведби младите карпошани ја 
збогатија оваа традиционална манифестација. Како што најави Марија 
Јанчовска, ученичка од Карпош, но и модераторката на финалниот настан: 
„Ние, децата на Карпош, ние што сме тука родени, што тука учиме или учевме 
што секојдневно раснеме и израснавме во нашата најсакана општина,  не 
можеме а да не го одбележиме и нејзиниот роденден, зашто како често 
знаеме да кажеме: Роденден е денот што го сакаме, сакаме, чекаме. Така 
овој  настан е и наш придонес на роденденот на нашата општина.“
 Младите од Карпош ги поздрави и првиот човек на Општината, градоначалникот 
Стевчо Јакимовски кој во оваа пригода им се обрати на своите најмлади 
сограѓани:
Карпош има убави паркови, шеталишта, плоштади и места за дружба, но 
најубавото нешто во нашата општина се дечињата. Гледајќи ги овие млади 
лица, ја гледаме иднината и нивната подготвеност натаму да се развиваат 
низ системот на образование во Карпош. Наша задача е да ги одржуваме и 
подобруваме условите за работа на нашите најмлади жители и да создаваме 
услови за нивен развој. Многу сум горд што Карпош за овие 46 години израсна 
во една модерна локална самоуправа, и се претвори во една од водечките 
општини во нашата држава – истакна Јакимовски.
Во тој поглед, со децата од Карпош од предучилишна и училишна возраст 
започна и заврши повеќедневната манифестација „Денови на Карпош“, 
стартувајќи со училишните спортски игри, збогатена и со хуманитарни и 
ликовни манифестации, се до детското дефиле долж булеварите на Карпош.


