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ОПШТИНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД КАРПОШ ВО 
ПОСЕТА НА ПРИЈАТЕЛСКИ ТИВАТ

Двочлена делегација од Општина Карпош составена од градоначалникот 
Стевчо Јакимовски и советничката Гордана Ивановски Велковска, од денеска 
присуствуваат во дводневна посета на збратимената општина Тиват. Имено, 
на покана на домаќините од Црна Гора, првиот човек на локалната самоуправа 
од Карпош и советничката Велковска, присуствуваат на  одбележување на 
Деновите на општината.
Притоа, делегацијата од Општина Карпош оддаде почит пред споменикот 
на паднатите борци од НОБ во Тиват, а исто така присуствуваше на 
манифестацијата по повод церемонијалното предавање на знамето на 
одредот на Бокељската морнарица. Во оваа пригода, Јакимовски и Велковска 
претпладне присуствуваа и на Свечената седница која се одржа во рамки 
на одбележување на 21. ноември, поточно денот на ослободување на градот 
Тиват.    
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ДЕЛ ОД УЛИЦА ПРАШКА СТАНУВА ЕДНОНАСОЧНА

Започнувајќи од денеска, учесниците во сообраќајот ќе мора да се 
прилагодат кон новиот сообраќаен режим кој ќе важи на потегот од почеток 
на ул. Прашка до ул. Дамаска. Станува збор за пренасочување на досега 
двонасочниот сообраќаен режим во еднонасочен.
По тој повод, деновиве беше обележана нова хоризонтална сигнализација 
а денеска по должина на коловозот беше поставена и нова вертикална 
сообраќајна сигнализација. Во оваа пригода, Општина Карпош апелира 
до сите лица кои управуваат со моторни возила да се придржуваат кон 
пропишаните правила и прописи, со цел поголема безбедност на пешаците и 
учесниците во сообраќајот.     
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АСФАЛТИРАЊЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНАТА 
УЛИЦА „ПАРТИЗАНСКА 2“

Како дел од планираните активности на Одделението за комунална 
инфраструктура од Општина Карпош, денеска беше реализирана завршната 
(втора) фаза од асфалтирањето на новопроектираната улица „Партизанска 
2“, која се наоѓа во населбата Долно Нерези.
Имено, вчера  беше поставен првиот основен слој на асфалтна база на овој 
коловоз во должина од 108 метри и широчина од шест метри. Од двете страни 
на улицата беа асфалтирани и патеките во широчина од 1,5 метри, со цел 
безбедно движење на пешаците во сообраќајот. Проектот го изработи ЈП 
„Улици и патишта “ – Скопје, а изведувач на работите е градежната фирма 
БИТЕМ. Вкупната вредност на овој инфраструктурен зафат изнесува 2.600.000 
денари.
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ОСНОВЦИ ОД „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“ ВО 
ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ

Ученици од четврто одделение од основното училиште “Вера Циривири – 
Трена” ја посетија Општина Карпош во рамки на активностите кои се дел од 
наставната програма по предметот Општество.
Придружувани од предметните наставници учениците се сретнаа со 
градоначалникот  Стевчо Јакимовски, кој со задоволство одговараше на 
нивните прашања.
Основците се интересираа за начинот на кој функционира Општината, за 
предизвиците и за тековните активности на градоначалникот, како и за 
начинот на кој може да се стане прв човек на општината. Дел од прашањата 
се однесуваа на плановите на Општината за решавање на проблемот со 
паркирањето по улиците во околината на училиштето лоцирано во Карпош 2, 
како и за изградба на нови детски игралишта.
Јакимовски посочи дека решавањето на проблемот со паркирање е еден од 
приоритетите на општината, како и изградба на нови детски игралишта за 
спорт и рекреација на најмладите.
Ваквите посети се од исклучително значење за учениците на практичен начин 
да го видат функционирањето на органите на локалната власт, како и да ги 
потврдат своите знаења кои изворно ги стекнале на часовите по Општество.
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УЧЕНИЦИ ОД ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ СО 
ПРИЗНАНИЈА ОД УНИЦЕФ ЗА АМБАСАДОРИ 
НА МИРОТ
Четворица  третоодделенци од ООУ „Лазо Трповски“ од Карпош,  Дамјан 
Симески, Јосип Радетиќ, Лара Јакимова и Петар Ѓорѓиев предводени од 
одделенската наставничка Дијана Петроска и предметниот наставник 
Стефан Симовски, со свои ликовни творби  беа учесници на 25. јубилеен 
Меѓународен ликовен натпревар „Пријатели на мирот 2022“, за што 
добија посебни признанија од УНИЦЕФ.  Станува збор за  традиционална 
манифестација којашто се одржува во Њујорк, САД. Ликовниот натпревар е 
по повод 20 ноември – Светскиот ден на детето,  и  е востановен од Фондот за 
деца на Обединетите нации – УНИЦЕФ.
Годинава со свои ликовни творби во овој глобален проект учествуваа 4.540 
деца од 77 земји.
Темата на годинашниот ликовен натпревар, беше „Да владее мир на Земјата“.
Целта на вој глобален проект којшто изминативе 25 години се реализира во 
116 земји под покровителство на УНИЦЕФ  е да ја поттикне свеста кај децата 
ширум светот, на возраст од 5 до 16 години, за креативно изразување.  Оваа 
меѓународна програма има намера да ги охрабри децата преку креативни 
активности да бидат посветени на промовирање на мирот и да создаваат 
иднина во која ќе владеат хармонија и меѓусебно разбирање.
Ликовните творби  на учесниците ООУ „Лазо Трповски“ кои за своите дела 
се признаени за амбасадори на мирот, ќе бидат изложени на светската 
изложба што ќе се одржи на почетокот на следната година во Соединетите 
Американски Држави.
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ОПШТИНА КАРПОШ ЌЕ ОТВОРИ „КАНЦЕЛАРИЈА 
ЗА ДИЈАСПОРА“ ЗА БРЗО РЕШАВАЊЕ НА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ
Општина Карпош ќе отвори канцеларија за дијаспора преку која иселениците 
од оваа општина ќе можат побрзо да ги решаваат нивните проблеми не 
само во општината, туку и секаде во администрацијата. Ова денеска беше 
договорено меѓу градоначалникот Стевчо Јакимовски и министерот за 
дијаспора Џемаил Чупи.
Со договорот потпишан од страна на градоначалникот Јакимовски и 
министерот Чупи предвидено е општинската канцеларија за соработка со 
дијаспората да има посредничка улога и истата би служела како центар 
во кој на иселениците од Општина Карпош ќе им се овозможи пристап до 
потребни информации и дополнителни насоки по основ на нивните права за 
соодветните постапки пред надлежните институции.
„Посебно задоволство ми е што денеска ми е гостин министерот за дијаспора 
и што го потпишавме овој договор со кој се обврзуваме како локална 
самоуправа да назначиме посебно лице односно да имаме своја канцеларија 
со комплетна техничка опременост која што ќе комуницира со нашата 
дијаспора односно со сите граѓани од Општина Карпош кои што живеат 
надвор од Република Македонија во смисла на решавање на нивни проблеми, 
не само во општината, туку и секаде во администрацијата. На таков начин 
сакаме да им олесниме комуникацијата со земјата матица, но во исто време 
кога ќе доаѓаат овде на одмор или да не посетат во Македонија, да не ги 
губат деновите по нашите административни лавиринти, туку напротив, се 
што имаат потреба во најголем дел да биде завршено или да бидат точно 
упатени каде треба да ја завршат, за да имаат повеќе време да се видат со 
своите роднини, со своите пријатели. Посебно ми е задоволство што можеме 
да дадеме свој придонес во оваа одлична идеја што ја има министерот за 
дијаспора“, нагласи градоначалникот Стевчо Јакимовски.
„Овие функционални канцеларии се осмислени да имаат посредничка улога. 
Како прво поврзување на централната со локалната власт и невладините 
организации се со цел да се излезе во пресрет на нашата дијаспора. Потоа 
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е предвидена помош за забрзување на постапки при спорни предмети и 
прашања од нашата дијаспора и на крај во соработка со министерството 
за информатичко општество и администрација вработениот определен од 
Општина Карпош ќе има тесна соработка со вработениот од ова министерство 
каде што ќе се олесни постапката за електронски услуги на веб страната 
на владата uslugi.gov.mk каде што имаме повеќе од 80 електронски услуги. 
Нашата дијаспора за време на престојот во татковината ќе има можност 
да добие асистенција за истите. Првично ќе биде центар или канцеларија 
за информирање и насока на нашата дијаспора, потоа ќе биде канцеларија 
каде што спорните предмети од нашинците кои доаѓаат од Општина Карпош 
ќе им се забрзува постапката и ќе добијат адекватни одговори од државните 
институции, а на крај ќе имаат асистенција при пополнување на електронските 
услуги. Во оваа прилика сакам да му се заблагодарам на градоначалникот на 
Општина Карпош што ја прифати оваа многу важна иницијатива за нашинците 
во дијаспората“, истакна министерот Чупи.
Канцеларијата за соработка со дијаспората ќе има повеќе надлежности и 
одговорности, меѓу кои:
Да ја информира дијаспората за сите нивни права и обврски за време на 
нивниот престој во матичната држава.
Да создава можности за полесен пристап до административните услуги на 
дијаспората за време на нивниот престој во матичната држава.
Да помага при изготвување база на податоци за бизнис дијаспората за 
развој на соработката со бизнис заедницата во Македонија, односно за 
привлекување на странски инвеститори.
Да иницира соаботка на локални организации со организации од дијаспората.
Да се поттикне „дијспора туризам“ преку промотивни активности во туризмот.
Да информира, односно да ја промовира наставата по мајчин јазик за децата 
во дијаспората како претпоставка за зачувување на културниот и јазичниот 
идентитет.
Да води евиденција за бројот на дипломирани студенти од локалната 
дијаспора.
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ЈАКИМОВСКИ ВО ПОСЕТА НА ДОМОТ ЗА СТАРИ 
ЛИЦА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

Во рамки на одбележувањето на 46 годишнината од формирањето на општина 
Карпош, денеска, градоначалникот  Стевчо Јакимовски го посети Домот за 
стари лица „Мајка Тереза“ во Злокуќани, кој е во состав на ЈЗУ Герентолошкиот 
завод „13-ти Ноември“.
Во пријатна атмосфера градоначалникот мина еден час во разговор со 
жителите на овој дом, при што им врачи и пригодни подароци со кондиторски 
производи и средства за лична хигиена.
–Јас ви ветувам дека покрај оваа средба денеска, во јануари, за Божиќните 
празници ќе направиме уште една средба со малку поголеми пакети, им 
порача градоначалникот Јакимовски на постарите лица кои престојуваат во 
оваа установа.
 Дружбата ја збогатија ученици од основните училишта Димо Хаџи Димов и 
Петар Поп Арсов кои се претставија со неколку музички нумери.  
Општина Карпош на овој начин уште еднаш ја потврди континуираната грижа 
што ја води за најстарите жители од својата територија.


