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ООУ„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ ЕСЕНСКИ ПРВАЦИ ВО 

КОШАРКА

По натпреварувањата во првиот дел од есенска сезона на кошаркарската 
училишна лига во Карпош во која учествуваа десет тимови од сите основни 
училишта од подрачјето на локалната самоуправа, кошаркарите на ООУ 
„Владо Тасевски“ завршија на врвот од табелата како апсолутни победници.
Во вкупно седум одиграни натпревари, тие извојуваа шест победи  и со 
тоа заслужено го освоија првото место во есенскиот дел од училишната 
кошаркарска лига на Карпош за 2022/2023 година.
Со вкупно постигнати 142 кошеви во досегашниот дел од сезоната, моментално 
најдобар стрелец е Жарко Терзиевски од ООУ „Владо Тасевски“.
За подетални информации за резултатите кликнете на следниов линк https://
bit.ly/3hxDv6X
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КАРПОШ СО НАЈГОЛЕМА ЗАШТЕДА НА 

ЕНЕРГИЈА: МИНИСТЕРОТ ПЕНОВ СО ПОФАЛБИ ЗА 

ОПШТИНАТА

Општина Карпош е лидер по заштеда на енергија во државата, која во 
овој период изнесува речиси 50 проценти, истакна министерот за локална 
самоуправа Ристо Пенов, на средбата со градоначалникот Стевчо Јакимовски.
Министерот Пенов денеска ја посети Општина Карпош во рамки на акцијата 
за откривање и отстранување на проблемите во функционирањето на 
општините, при што ја пофали општината за успешниот прилог во напорите 
на Владата за штедење на енергија, истакнувајќи дека според извештаите 
на ЕВН, во општина Карпош потрошувачката на струја е речиси преполовена.
За време на средбата, министерот доби неколку насоки и барања од 
градоначалникот, пред се во делот на урбанизмот и во делот на јавното 
паркирање, и вети дека ќе се обиде да најде начин како да се решат овие 
проблеми во интерес на граѓаните.
Дојдовме да ја пофалиме општина Карпош која што во директивите што ги 
дава Владата за штедење на енергија, според извештаите што ги добиваме 
од ЕВН заштедата во енергија во општина Карпош во овој период е речиси 50 
проценти. Тоа е успешен прилог во напорите на Владата да обезбеди енергија, 
во насока на штедење, бидејќи периодов скапо ја плаќаме енергијата и во 
напорите да обезбедиме пристоен и нормален живот на граѓаните. Наша идеја 
на овие посети е, да во интерес на граѓаните ги откочуваме проблемите кои 
постојат дури и сме подготвени заеднички некои проблеми кои се во рамки 
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на финансиските можности заедно да ги решиме, изјави министерот Пенов.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски изрази задоволство 
поради посетата на министерот за локална самоуправа поради можноста 
да разменат мислења за повеќе проблеми што ги има општината во делот 
на локалната самоуправа во однос на урбанизмот, како и комплицираните 
процедури за воведување на зонско паркирање, се со цел за подобрување 
на квалитетот на живеење на жителите на Карпош. Тој исто така побара од 
министерот поддршка за проекти поврзани со заштеда на енергија.
-Разговаравме за енергетската криза и можностите евентуално за поддршка 
за проекти кои што ги имаме во насока на заштеда на енергија на улично 
осветлување, во градинките и во училиштата. Дискутиравме и за проблемите 
со кои се соочуваме при обидите за инвестирање како на домашни, така и 
на странски инвеститори во земјава и проблемите во делот на урбанизмот. 
Разговаравме и за она прашање кое што денеска го тишти цело Скопје, а тоа е 
проблемот со паркирањето и комплицираните процедури за воведувањето на 
зонско паркирање или друг начин на паркирање кое ќе го подобри квалитетот 
на живеењето на граѓаните во општината. Констатиравме дека во одредени 
делови и тоа како се потребни законски измени и консултација меѓу владините 
институции и локалната самоуправа, истакна градоначалникот Јакимовски. 
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ООУ„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ СЕВКУПНИ ЕСЕНСКИ 

ПРВАЦИ ВО УЧИЛИШНИТЕ ЛИГИ

По натпреварувањата во првиот дел од есенската сезона на одбојкарската 
училишна лига во Карпош во која учествуваа девет тимови од сите основни 
училишта од подрачјето на локалната самоуправа, одбојкарките на ООУ 
„Владо Тасевски“ завршија на врвот од табелата како апсолутни победници.
Во вкупно  одиграни девет натпревари, тие извојуваа осум победи  и со 
тоа заслужено го зазедоа првото место во есенскиот дел од училишната 
одбојкарска лига за девојчиња за 2022/2023 година.
Сумирано, по одиграните натпревари во фудбал, кошарка и одбојка кои се 
дел од спортските училишни лиги на Општина Карпош,  засега во есенскиот 
дел од сезоната, најуспешни се младите спортисти од ООУ „Владо Тасевски„.
За подетални информации за резултатите кликнете на следниов линк https://
bit.ly/3hxDv6X
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ПРЕКУ ОБУКА НА СОВЕТНИЦИТЕ ДО 

ПОТРАНСПАРЕНТНА ОПШТИНА

На тема „Обука на работно место – Совет на Општина Карпош“, денеска 
во амфитеатарот на  Универзитетот за туризам и менаџмент се одржа 
работилница на која учествуваа советниците од Општина Карпош, а 
присуствуваа и претставниците од општинската администрација.  Оваа 
работилница е дел од проектот „Зајакнување на општинските совети – 
фаза 2“ финансиран од Швајцарската влада, Министерството за локалната 
самоуправа, а ко-финансиран и спроведуван од Програмата за развој на 
Обединети Нации –УНДП.
Во рамки на работилницата се расправаше по шест модули кои ги опфаќаат 
темите за општинско добро управување, борба против корупција, управување 
со обврски и долгови, набавки и приходи. Притоа, посебен акцент беше 
ставен врз подготовката на општинскиот буџет за 2023 година, финансиските 
извештаи во единиците на локалната самоуправа и нивна анализа, како и на 
финансиската контрола и ревизијата. 
Општина Карпош постојано е посветена на градењето на ефикасна и 
транспарентна општина која креира политики во корист на своите граѓани.

 


