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ДОЈАВА ЗА ПОСТАВЕН ЕКСПЛОЗИВ ВО 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“

Денеска, нешто по 15.00 часот преку електронска пошта примена е порака 
во основното училиште „Петар Поп Арсов“ во Карпош 4 со заканувачка 
содржина во која е наведено дека е поставен експлозив во училиштето.

По приемот на пораката веднаш е известена полицијата, а децата се безбедно 
евакуирани.
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ПОДДРШКА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

По повод одбележување на Светскиот ден на лицата со попреченост (3. 
декември), денеска градоначалникот Стевчо Јакимовски во својот кабинет 
оствари средба со претставници на лицата со пречки во развојот, кои воедно 
се и жители на општина Карпош. Во оваа пригода, првиот човек на локалната 
самоуправа низ дијалог се запозна со потребите кои ги имаат граѓаните 
од оваа категорија, како и со нивната иницијатива за подобра инклузија во 
образованието и социјалниот живот.
Притоа Јакимовски изрази широка поддршка за системско унапредување 
на правата на лицата со попреченост, при што напомена дека Општината 
се труди институционално да ги отстрани бариерите со кои се соочуваат 
тие. Во таа насока, локалната самоуправа поддржа отворање на сензорни 
соби во неколку основни училишта на своја територија,  пушти во употреба 
две детски инклузивни игралишта во населбите Карпош 2 и Влае 2 и изгради 
повеќе пристапни рампи на разни локации низ Карпош.
Ние постојано се грижиме за оваа категорија на граѓани, на начин што 
настојуваме да го олесниме нивното движење и се залагаме да им овозможиме 
адекватни услови за нивниот образовен процес. Општина Карпош секогаш ќе 
им помага на лицата со попреченост, за да можат полесно да се адаптираат 
и да бидат активни чинители во општествениот живот – додаде Јакимовски.
Како дел од програмските активности на Одделението за детска, социјална 
и здравствена заштита при Општина Карпош, локалната самоупрвава 
традиционално и оваа година ќе им исплати еднократна финансиска помош 
од 3.000 денари, на сите лица со попреченост кои се жители на Карпош.  
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ДЕЧИЊАТА ОД ГРАДИНКАТА  „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ЈА 

ПОКАЖАА СВОЈАТА ХУМАНОСТ

Изминативе денови, во градинката  „Мајски цвет“ се одржа хуманитарна 
изложба, во којашто вредните рачиња на дечињата изработија есенски 
цртежи и  беа изложени пред очите на јавноста. Поттикот за оваа хумана 
акција, дечињата го добија од своите учителки, а со задоволство помош им 
пружија студентите од педагошкиот факултет „Свети Климент Охридски”. 
Уште еднаш се покажа хуманоста на децата од Општина Карпош за својот 
сожител. Лаптоп и останатите подароци од хуманата акција на дечињата од 
градинката, ги израдуваа Ѓорѓи и неговата мајка.
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ПРЕКУ ОБУКИ ДО ПОДОБРИ УСЛОВИ ВО 

ГРАДИНКИТЕ

Агенцијата за храна и ветеринарство деновиве реализираше обука  насловена 
„Едукација на пероналот во кујните во градинките“, која се спроведе како 
дел од процесот на имплементација на предусловните програми за добра 
производна и добра хигиенска пракса на НАССР системот. Со обуките  беа 
опфатени сите  јавни установи општински детски градинки на територијата 
на општина Карпош, како дел од планираните 10 општини во градот Скопје.
Едукативните предавања ги одржаа предавачите од Агенцијата за храна и 
ветеринарство, поточно  државната советничка за храна Светлана Колариќ, 
како и советничката – државен инспектор за храна, Тања Ололовска Ристевска.
На обуката присуствуваа  вработените лица кои учествуваат во подготовка 
на тендери  за храна, средства за хигиена, материјали во контакт со храна,  
одговорни лица за проверка на  приемот на храната, лицата вработени во 
главните и чајните кујни, медицинскиот персонал, дистрибутери на храна, 
одговорни лица во градинките, директорите, како и претставничките од 
Секторот за дејности од јавен интерес од Општина Карпош.
Сите овие активности се со цел, унапредување и подобрување на процесот 
на подготовка  на храната  за најмладите кои престојуваат во детските 
градинки во Карпош.

 


