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НОВОГОДИШЕН
БАЗАР
ВО ГРАДИНКАТА
„ОРЦЕ НИКОЛОВ“
Детската градинка „Орце Николов“ и оваа година го
организираше традиционалниот новогодишен базар,
кој има хуманитарен карактер. Родителите и децата
изработуваа украси во своите домови, а потоа истите
се продаваа на поставени штандови во дворовите на
сите објекти на градинката. Собраните средства од продажбата на новогодишни украси потоа се доделуваат во
хуманитарни цели.
Овој настан разбуди пријатни емоции и новогодишна
атмосфера кај најмладите, нивните родители, баби и дедовци. Тој воедно претставува еден вид оддишка од актуелната ситуација, а преку работилниците се поттикнува
креативноста и интеракцијата меѓу најмладите.
Новогодишниот базар го посети и градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев.
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СО РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА БУЛ. „НИКОЛА
КАРЕВ“ ДО РАЗВИЕНА
ПЕРИФЕРИЈА НА
КАРПОШ И СКОПЈЕ
Градот Скопје започна со втората фаза од реконструкција на булеварот „Никола Карев“, на потегот од крстосницата кај касарната „Илинден“ до Момин Поток.
Ќе се реконструира коловозот во должина од 980 метри,
но предвидено е и проширување на оваа фреквентна
сообраќајница, која ќе има четири ленти со широчина
од 3,5 метри. Во должина на улицата ќе се засади и
зеленило, а планирани се и велосипедски патеки лево и
десно на булеварот.
Почетокот на реконструкцијата го најави градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов, кој нагласи дека е
предвидена изведба и на атмосферска канализација,
потпорен ѕид и ново лед осветлување од двете страни
на булеварот.
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Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев го
истакна локалниот контекст од важноста на реконструкцијата на „Никола Карев“. Имајќи предвид дека ова е
еден од пофреквентните булевари, со проширувањето и
обновата тој повеќе нема да претставува „тесно грло“ во
сообраќајот. Тој истакна дека овој инфраструктурен проект е во насока и на определбата на Општина Карпош и
Град Скопје за развој на периферните делови.
Општината веќе има донесено ДУП за развој на делот
кај касарна „Илинден” и пренасочување на урбанизацијата од урбаното јадро кон периферијата. Само со развој на страничните делови (периферијата) можеме да
обезбедиме подобар квалитет на живот, одржлив развој на Скопје и „ослободување“ на централните населби
од пренаселеност, метеж, нехигиена, рече Богоев.

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Stefan Bogoev

@stefanbogoev

@sbogoev

{ воведник }

С

реќна Нова 2021 година.
Од срце, Ви посакувам
среќни новогодишни и божиќни празници. Имајте
добро здравје, среќа и споделувајте убави моменти
со најблиските. Испративме година, која сите се надеваме дека нема да се
повтори. Година на светска
пандемија, која ги окупираше нашите животи. Заборавивме на вистинска социјализација, безгрижни дружби и секојдневие. Сепак,
2020 беше година во која
научивме дека нема ништо
поважно од здравјето. Затоа, оваа 2021, желбата за
добро здравје е нешто најискрено што некому можеш
да му посакаш.

бијат нови зелени површини и паркови во нивните
маала; се предвидува почеток на реконструкција на
плочникот во Порта Влае;
продолжување на паркот
од спортско – качувачката
карпа до бунарите на р.
Лепенец и др.

В

вој период најчесто
правиме ретроспектива или пресек на сработеното, а и ги планираме новите проекти и активности.
Во овој број од магазинот
„Карпош ИН“ ќе прочитате
за проектите кои ја одбележаа 2020 година. Среќен
сум што и покрај пандемијата успеавме да реализираме важни проекти во
делот на зголемување на
зеленилото, заштита на животната средина, детската
и социјална заштита и други активности.

леговме во последната
година од мандатот на
ова општинско раководство. Многумина и пред и
во тек на празниците ме
прашуваат за плановите,
динамиката со која ќе ја
стартуваме 2021 година.
Во политиката сум нешто
повеќе од 10 години, а благодарејќи на поддршката
од граѓаните сум бил и пратеник, а денеска и градоначалник. Од првиот ден максимално сум се вложувал.
И ова не е клише, ова го
виделе сите, кои малку подобро ме познаваат. Граѓаните ценат континуирана
работа и резултати. Залудно е ако три години ги „преспиеш“, а последната година тргнеш во „офанзива“.
Затоа што нема проблем
кој се решава преку ноќ и
нема доверба која се стекнува за час. Со исто темпо
и енергија продолжуваме
и во преостанатиот дел од
мандатот.

Н

Н

О

а крајот на 2020, поточно на 28 – ми декември, после дванаесетчасовна дебата на онлајн
седница на Советот го донесовме и новиот Буџет за
2021 година. Ова е најважниот документ, за локалната самоуправа да може да
функционира и да ги остварува зацртаните цели. Ако
кажам дека Буџетот е
најразвоен до сега –
ќе излажам. Станува
збор за реален Буџет, кој ги презема
и голем дел од обврските (долговите)
од минатите години, но предвидени се и средства
за нови проекти.
Граѓаните на
Карпош и оваа
година ќе можат
да користат субвенции за купување на велосипеди; да до-

а самиот крај од оваа
колумна, ќе ви посакам
и да си посветите малку повеќе време на себе во овој
период. Празничната атмосфера нѐ обединува со оние
кои ги сакаме и вреди да
се поминат моменти со најблиските. Оваа година не
смееме да се групираме, но
можеме да бидеме со семејството и блиските. Посветете време на децата и
внуците, кои уживаат во
деновите од распустот...
Поминете период со миленичето, добра книга, филм
или нешто што ви претставува задоволство. Многумина ќе речат дека „тоа е само
за на филм“, но во 2021 и ни
треба филмска убавина и
поубаво секојдневие! Останете во добро здравје и со
позитивни мисли.

Среќни празници,
Стефан Богоев
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РЕТРОСПЕКТИВА 2020

МААЛСКИ ПАРКОВИ,
ДЕТСКА ЗАШТИТА И БОРБА
СО КОВИД  19
Пишува: Димитар Караташев

Изминатата 2020 година дефинитивно ја одбележа КОВИД – 19 пандемијата. Но, и покрај тешката
финансиска состојба и здравствена криза, Општина Карпош успеа да реализира повеќе важни
проекти и активности во различни сфери. Тука ги сублимиравме осумте најважни проекти.

РЕКОНСТРУИРАНА
Е ГРАДИНКАТА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“
ВО ТАФТАЛИЏЕ 1
После повеќе децении направивме реконструкција на
градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1. Целосно се обновени тоалетите, со што се подобрија хигиенско – санитарните услови во детската установа. Исто така, направена е целосна промена на вратите и прозорците на објектот, а се промени и фасадата на градинката. Сега имаме
енергетско – ефикасен објект, а сметките за загревање
на градинката се пониски за 30 отсто. На овој начин подобрени се условите за 140 дечиња, кои во редовни услови ја посетуваат оваа градинка.

6

{ тема на бројот }

ЗАВРШИ ИЗВЕДБАТА
НА СОДРЖИНСКИОТ
ДЕЛ ОД СПОРТСКО 
АДРЕНАЛИНСКИОТ
ПАРК
На пролет, граѓаните ќе имаат можност да го користат
Спортско – адреналинскиот парк кај спортско – качувачката карпа. Целосно е завршен адреналинскиот дел, а во
оваа зона добивме и нови игралишта за фудбал и одбојка
на песок, нов скејт парк, сквер и урбана опрема. Паралелно
беа засадени и повеќе од 120 висококвалитетни дрвја.
Во продолжение на овој потег, до бунарите на реката Лепенец ќе се раззелени и површината која со децении
претставуваше депонија. Уредувањето на овој дел е во
соработка со Градот Скопје.
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ИНТЕНЗИВНИ
АКТИВНОСТИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД
КОВИД  19
Изминатата 2020 година бевме погодени од коронавирусот.
Последиците од оваа пандемија ќе ги чувствуваме уште
долги години. Како Општина Карпош уште од самиот почеток на пандемијата се фокусиравме да ги намалиме последиците од вирусот и преземавме низа активности, во
рамки на нашите надлежности и можности: дезинфициравме јавни површини, градинки и училишта, влезови
на згради, а изготвувавме дозволи за работа и за правни
субјекти за работа во полициски час, како и дозволи за
движење на физички лица. Со цел непречено да продолжи
наставата обезбедивме ИТ опрема и за сите десет основни
училишта. Значајни беа и хуманитарните активности кои
ги организиравме, каде што обезбедивме голем број на
социјални пакети (со облека и храна) за најранливите.
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МААЛСКИ ПАРКОВИ
ВО ПОВЕЌЕ НАСЕЛБИ
Значително се зголеми меѓублоковското зеленило во
сите населби на општина Карпош. Изминатата 2020 година се облагородија голем дел од маалските паркови
и истите добија системи за наводнување. Вложивме во
нов маалски парк со детско игралиште во Карпош 1 (ул.
„Иван Аговски“), во Карпош 2 (спроти Драмски театар),
во Карпош 3 (во средишниот и задниот дел на ТЦ „Лептокарија), Тафталиџе (меѓу зградите на ул. „Московска“ и
„Женевска“), кај „воените“ кули во Долно Нерези, но и на
„чаталот“ меѓу патот за Трнодол и Жданец. Овие уредени
маалски паркови се најблиску до граѓаните, а придонесуваат и за надоместување на зеленилото во централните населби.
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КАРПОШ 3 ДОБИ
СПОРТСКО 
РЕКРЕАТИВЕН
ЦЕНТАР
После повеќе децении конечно се уреди училишниот
двор на основното училиште „Лазо Трповски“ во
населбата Карпош 3. Училишниот двор, кој е во должина
на булеварот „Илинден“ целосно се раззелени, со
висококвалитетни дрвја, нова тревна површина и
систем за наводнување. На задоволството на
спортистите и рекреативците, Општина Карпош
направи и спортски терени за фудбал, баскет, ракомет...
со трибини, како и фитнес зона и детско игралиште.
Оваа зона која се простира на 11.000 м2 денеска
претставува вистински спортско – рекреативен центар
со содржини за сите граѓани. Во периодот на Ковид – 19
овој простор беше искористен и за зголемена
рекреација на граѓаните на отворено, одржување на
фитнес часови и сл.
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УЛИЦИТЕ ПОВТОРНО
СЕ МИЈАТ СО
ЦИСТЕРНИ
Уште на почетокот на годината, пред да започне Ковид
пандемијата, локалната самоуправа ја зголеми својата
механизација за одржување на комуналната хигиена. Во
Карпош повторно се мијат со цистерни локалните улици,
со што значително се подигна нивото на јавната хигиена.
Исто така, набавен е и рачен вшмукувач за лисја, како и
машина за миење на јавни површини под висок притисок
(т.н. вап). Во претстојната 2021 година, Општина Карпош
уште поинтензивно ќе се залага за зголемување на јавната хигиена, почисти локални улици и поинтензивни
инспекциски контроли за казнување на физичките и
правните лица кои свесно ја загадуваат животната
средина.
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РЕКОНСТРУИРАНИ
СЕ ПОВЕЌЕ УЛИЦИ
Иако Карпош е урбанизирана општина секогаш се
јавува потреба за подобрување на инфраструктурата, за
реконструкција на улиците, канализационата и
водоводната мрежа. Изминатата 2020 година
реконструиравме повеќе улици. Подобра пристапност и
инфраструктура добија граѓаните на Криви Дол, со
реконструкција на улицата „Новопроектирана“.
Асфалтирани се и трите пристапни краци на улицата
„Вич“ во Карпош 4, како и паркинг површината на
улицата „Атинска“ на „Млечен“. Направивме санација и
на дел од улица во Злокуќани, која води до населбата
Свети Јован, а во текот на летниот период беа
асфалтирани и повеќе од 12 краци од улици во
Бардовци. Ставивме посебен акцент на подобрување на
инфраструктурата во периферните делови од Карпош.
Од страна на Градот Скопје пак, се обнови улицата
„Никола Парапунов“ во Карпош 4 и дел од булеварот „8
Септември“. Значајно е што во должина на улиците се
планираат и нови велосипедски патеки, пешачки
делови и зеленило.
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ПОТПИШАН Е
ДОГОВОР ЗА
ПРОЕКТОТ
„ХУМАНИ
ПАТРОЛИ“
Во текот на изминатата 2020 година завршија подготвителните активности за проектот „Хумани патроли“, бесплатни прегледи и посети за највозрасните и изнемоштени лица. Имајќи предвид дека Карпош е општината со
најголем број на возрасни сограѓани, сакаме да обезбедиме дополнителна социјална и здравствена заштита за
нашите баби, дедовци, повозрасни жители. Во соработка со Црвениот крст, од април 2021 година ќе започнат
хуманите патроли – посети по домаќинства. Обучените
мобилни тимови ќе набавуваат продукти на повозрасните, ќе им помагаат во дневни активности, здравствена
заштита и сл. Градоначалникот Стефан Богоев изминатата година го потпиша договорот со Министерството за
труд и социјална политика за реализација на оваа социјална услуга на локално ниво.

13

{ анкета }

Анкета ШТО ГИ МАЧИ КАРПОШАНИ,
ОД ШТО СЕ ЗАДОВОЛНИ:

БУЏЕТСКИОТ
ПРАШАЛНИК НА
КАРПОШ
ПОПОЛНЕТ ОД
806 ГРАЃАНИ

ЗАДОВОЛНИ ОД
КОВИД-БИТКАТА,
НЕЗАДОВОЛНИ
ОД ПАРКИНГ
ПРОСТОРОТ
Автор: Димитар Караташев

Буџетскиот онлајн прашалник на Општина
Карпош оваа година го пополнија 806
граѓани од сите урбани заедници.
Сите проблеми, забелешки и идеи кои беа посочени од граѓаните се дистрибуирани до соодветните
одделенија и сектори при општината. Во процесот
на креирање на буџетските програми, секоја од
забелешките беше разгледана и согласно можностите и надлежноста се интегрираа во новиот Буџет на локалната самоуправа за 2021 година.
Како што информиравме и претходно, доминираат
предлози на три теми: инфраструктура, екологија
и урбанизам. Најактивни со пополнување на анкетниот прашалник биле граѓаните од Тафталиџе,
Карпош 4, Карпош 1 и Карпош 2.
Во споредба со минатата година постои забележителен раст на вклучени граѓани, такашто, ланскиот анкетен прашалник го пополниле 504 граѓани,
а годинешниот 806.
Трета година по ред Општина Карпош ја користи
оваа алатка за мапирање на интересот на граѓаните, за приоретизација на буџетските средства и за
зголемување на партиципативноста (учеството)
при буџетирањето.
Исто така, беше направена и теренска анкета, на
репрезентативен примерок од најмалку 1.000 граѓани, која исто така помогна во подготовката на
новиот буџет.
Службите на Општина Карпош и градоначалникот
Стефан Богоев на дневна основа реализираат и
консултативни средби со претставници на граѓанските организации и меѓународни донатори, со
цел да се создаде посеопфатен и пореален буџетски документ.
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Урбанистичкото планирање, загадувањето на воздухот,
одржувањето на комуналната хигиена, недостатокот на
паркинг места и кучињата скитници се најголемите локални проблеми на граѓаните на Општина Карпош. Ова
го потврдува спроведената теренска анкета на агенцијата „Рејтинг“, на примерок од 1.000 испитаници, во текот
на декември, во пресрет на носењето на новиот Буџет
на Општина Карпош.

{ анкета }

Општина Карпош од година на година го зголемува учеството на граѓаните во креирањето на локалниот буџет,
но и во одлучувањето како ќе се троши општинската каса.
Токму затоа беа направени две истражувања, теренска и
он лајн анкета на кои се искристализираа проблемите,
но и задоволството на граѓаните од активностите на локалната самоуправа.

Реконструкцијата на градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1, со 70 % задоволство е оценета како најпозитивен
проект. Повеќе од 60 % од граѓаните даваат „зелено светло“ и за новите маалски паркови и системи за наводнување, инклузивното игралиште на улицата „Веселин Маслеша“ во Карпош 2, како и реализацијата на Спортско –
адреналинскиот парк и чистењето на теренот до бунарите на реката Лепенец (каде што е планирано ново зеленило).

Оваа година, се испитуваше и мислењето на карпошани
за начинот на кој Општина Карпош се справува со вирусот КОВИД – 19. Високи 74% од жителите се задоволни од
обезбедувањето на средства за дезинфекција за училиштата. Исто така, повеќе од 60 % позитивно го оценуваат
иницирањето на онлајн настава (на почетокот од пандемијата) и обезбедувањето на ИТ опрема за образовните
установи.

И оваа година, граѓаните на Карпош изразуваат задоволство од двонасочната комуникација со општината и градоначалникот Богоев. Задоволни од комуникацијата на
социјалните мрежи се 58 % од испитанаците, над 55 %
имале позитивно искуство на општинските шалтери/канцеларии и e – mail комуникација, а 60 отсто се задоволни
од телефонската комуникација со одговорно лице.
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Интервју: ИГОР АНГЕЛОВ,
врвен актер, карпошанец

МИ ФАЛИ
МАГИЈАТА НА
ТЕАТАРОТ
Разговараше: Весна Кикова Атанасовска

На Карпош му
треба нов драмски
театар што ќе го
носи и наследи
шармот на стариот.
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Смеата е важна, многу важна. Таа е основна движечка сила за сите нас.
Актерот Игор Ангелов
во македонската јавност е познат по бројни
улоги во театарски претстави, филмски и телевизиски улоги, интересни за целата популација
од најмалите до највозрасните. Најмалите го
знаат како детективот
Цветко од играната ТВ
детска серија „5+ Фамилија“, малку повозрасните го знаат како Коста
Бузалевски од тв серијата „Преспав“, а на
филмското платно покрај другите познат е
по улогата на Африка,
голманот во македонскиот игран филм „Трето полувреме“. Како наш
карпошанец кој е доста
успешен во својата кариера, го прашавме за
неколку актуелни моменти од неговиот живот и работа, но и од
заедничкото живеење:

вива. Инспирација не
ни недостига, теми за
сценарија сеуште имаме и се надевам дека
уште долго ќе траеме.
Што Ве смее и исполнува приватно?
- Смеата е важна, многу
важна. Таа е основна
движечка сила за сите
нас. Таа е идеално сред-

најголемо влијание,
можеби некој лик од
театарска претстава
кој би го издвоиле?
- Многу ми е тешко да
кажам која улога ми е
омилена или најдрага,
тешко ми е да издвојам
една. Секогаш се сопнувам кога почнувам да
селектирам самиот во
себе, битен ми е про-

Во тек е емитувањето
на новата сезона на ТВ
емисијата „Преспав“,
што е повод да дознаеме колку Игор ужива
во снимањето на „Преспав“, колку сезони
досега се снимени и
како натаму?
- Смешно, незаборавно,
забавно, опуштено, откачено, возбудливо, така
е секогаш кога снимаме
„Преспав“. Пет сезони
заедно, повеќе од 100
епизоди, мислам дека
стануваме одличен тим
што функционира сè
подобро и подобро, многу пројдовме заедно и
одлично се познаваме.
Возбудата е како на почетокот. Имаме и нови
ликови кои супер се
вклопија и внесоа нова
и убава енергија. Имам
чувство дека приказната многу убаво се раз-

ство или алатка против
овие тмурно – чудни
времиња. Ме смеат и
исполнуваат многу
работи... Обично тоа се
мали и безначајни, но,
некогаш ме смеат и
големи и битни
работи... се трудам во с
è да ја видам смешно –
позитивната страна.
Знам дека луѓето што
се смеат сè поубави,
зрачат убаво и шират
убавини околу нив.
Која улога до сега
оставила лично на Вас

цесот на создавањето
на улогата и се разбира
играњето на претставата. Во последно време,
заради целава оваа
збрка со пандемијата,
сведок сум на принудно
затворање на театрите
и поради тоа што ние
актерите останавме без
нашата примарна работа и тоа, јас лично, го
доживувам многу страшно. Страшно е кога нема
театар. Ужасно е...
Искрено се надевам
дека работите ќе се вратат во нормала и дека
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повторно ќе играм претстави во театар, едвај
чекам да ја играм претставата „Мојот маж“ –
одлична претстава.
Дали театарот Ви е
останата најголема
љубов во кариерата
или филмот станува
предизвик?
- Театар, се разбира.
Магијата на театарот е
необјаснива. Магијата
на играњето во живо
пред публика, да се игра
една иста претстава многу пати, а таа да биде
секогаш нова, поинаква
и различна е тоа што ме
тера да го сакам театарот. А филмот, тоа е друга приказна, привлечен,
возбудлив и многу
непознат.
Дали актерите имаат
време за свое хоби, и
кое е Вашето?
Сега кога останавме со
затворени театри, кина
и слично, кога на луѓето
не им е баш до уметност,
ние глумците останавме
без публика. А тоа значи
дека имаме многу слободно време. Така и јас
моето слободно време
го исполнувам со други
активности. Хоби ми е
трчањето, шетањето со
семејството во природа.
Возење велосипеди,
спремање туршија, производство на вино, чварки и ракија и уште многу
мали и ситни работи
кои ме прават среќен.
Каков сте како родител
и кон што ги учите вашите деца да се стремат најмногу?

Родителството е нешто
што не може во целост
да се дефинира, не ја
знам равенката.
Веројатно сум сличен
на моите родители во
воспитувањето, немаме
тајна формула што си ја
пренесуваме. Најважно
ми е да знаат што е добро, а што не. Што смеат,
а што не. Да почитуваат,
да сакаат и најважно од
се да се смеат.
Како жител на Карпош
дали можеби имате
некое омилено место
за релаксација или
место каде сакате да
го проаѓате вашето
слободно време?
Ливадите околу Бардовци во мај... кејот на
Вардар рано наутро...
липите на Партизанска
во јуни... кафето после
работа во бифето во
драмски кај тркалото...
ладното пиво „Кај
Пуно“ навечер.
Ако би имале само
еден ден власт да
одлучувате да направите нешто во Карпош,
која би била првата
работа што би ја
направиле?
Нов Драмски!!! Би направил нов објект, да
не е премногу голем,
ни премногу мал, а да е
сличен и да потсеќа на
сегашниот. Паркот и зеленилото пред театарот
би го задржал. Дефинитивно на Карпош му треба нов драмски театар.
Нов театар што ќе го
носи и наследи шармот
на стариот.

Немам некој цврст одговор на ова прашање.
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ЗБОР, ДВА СО ПРОФ. Д Р МЕТОДИ ЧЕПРЕГАНОВ, НЕВРОПСИХИЈАТАР

НИЕ ДА РАКОВОДИМЕ СО
НЕГАТИВНАТА ЕНЕРГИЈА
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ, ЗА ДА
ГО НАМАЛИМЕ СТРЕСОТ И
АНКСИОЗНОСТА
Разговараше: Димитар Караташев
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Општина Карпош започна со нова рубрика на социјалните мрежи именувана како „Збор, два...“. Во изминатиот период имавме разговори со истакнати личности, но и обични граѓани кои се важни за заедницата. Во прилог се
три разговори.
Имајќи предвид дека
сите сме погодени од
Ковид – 19 пандемијата,
разговоравме со невропсихијатарот Проф. д – р
Методи Чепреганов.
Почитуваниот доктор зборуваше за заштита на менталното здравје во ек на
пандемијата. Како полесно
да го пребродиме овој период, во моменти кога не
смееме да се групираме и
да имаме социјализација
со повеќе луѓе.
- Оваа состојба е животно
загрозувачка, хронична,
пролонгирана, стресогена
состојба. Не верувам дека
постои индивидуа, на мајката Земја планета, која
не реагира, а стресот е
една најнормална, физиолошка реакција на секој
организам.
Одговорот на една стресогена состојба (светска
пандемија) зависи од менталниот склоп на една
личност. А, менталниот
склоп на една личност е
процес, кој се прави со
тек на многу, многу години.
Значи, кој како ќе реагира,
зависи од тоа како е ментално скроен, односно
каков е неговиот психопрофил. Некој реагира хис-

тероидно, некој реагира
панично, некој реагира со
тешка депресија, со несоница, со анксиозност...
некој го сфаќа тоа реално.
На се што се случува околу
нас, гледаме со максимална продукција на емоции,
на психоемотивни напливи. Тоа е лошо. Зошто е
лошо? Затоа што секој покачен психоемитовен наплив, афект, ја стеснува
свеста и го пореметува
логичното мислење, вели
Чепреганов.
Невропсихијатарот се осврна и на фактот дека и
младите се особено погодени од коронавирусот. Важно е да се избегнуваат групирања за време на празниците.
- Кое е решението? На
менталниот склоп на една
личност, треба да се инсистира да ги прифати тие
мерки, да ги спроведува
тие мерки, да има самосвест и одговорност. Тоа
за мене е единственото
решение. И да, ова е непријатно, знам, тешко, не
може да се издржи, стега
голема. Но, во име на животот мора да го поднесеме. Младоста носи со себе

многу хормони. Пандемијата прави дисбаланс на
три системи: прво на хормоните (младите ги имаат
многу), адреналионот е
многу покачен и тоа им го
зема паметот. Тоа ги прави да бидат неконтролирани. Неконтролираните,
хистерични реакции се
почести. Масовните собирања треба да се избегнуваат, да ги нема. Затоа
што овој вирус е друштвен.
Он бара еден, два, три,
пет души и се пренесува,
посочува професорот
Чепреганов.
На самиот крај од разговорот докторот посочува и
како полесно да ја победиме анксиозноста, депресијата и стресот.
- Главните симптоми, состојби кои ги прави вирусот се: анксиозност, депресија и несоница. Спортување, ДА, по домовите,
читање на книги, интелектуална работа. Значи мора
секој да си најде некакво
олеснување, да може негативната енергија да не
раководи со нас туку ние
да ја раководиме.
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МАКЕДОНСКАТА
ФИЛМСКА
ПРОДУКЦИЈА
ЈА ЧУВАМЕ НА
НАЈСОВРЕМЕН
НАЧИН

ЗБОР, ДВА СО ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ,
ДИРЕКТОР НА КИНОТЕКА
Една од институциите
која успешно се прилагоди на новата реалност
беше Кинотеката, која е
лоцирана на територија
на Општина Карпош (спроти гимназијата „Никола
Карев“). Тие организираа
кино – проекции на отворено, со што и во ек на пандемија го збогатија културниот живот на карпошани,
но и на граѓаните на Скопје.
Разговаравме со директорот на оваа културна инстиуција Владимир Ангелов,
кој се осврна на нивната
работа и дејност.
- Идејата за летното кино
не е од скоро, не е производ на пандемијата. Ние
со идејата за летното кино
одамна се носиме и гледавме како да ја реализираме. Таа идеја генерално
потекнува од просторот
во кој што се наоѓаме.
Како што гледате имаме
прекрасен двор, тука во
Кинотеката, така да еден
дел од дворот го искористивме за правење на летно кино. Поради пандемијата моравме да наметнеме повисоки критериуми.
Затоа што, моравме да
изградиме кино кабина,
да направиме растојание
меѓу седиштата, да направиме регуларни услови за
луѓето да дојдат, да се чувствуваат пријатно и пред
се, безбедно. Посетата беше многу добра, јас сум
апсолутно задоволен и се
надевам дека во 2021 ќе
продолжиме без заштитни
протоколи, затоа што претпоставувам дека пандемијата ќе заврши, истакна
директорот на Кинотека.
Оваа културна установа
има основна дејност да ги
чува сите македонски филмови во оригинална верзија. Во продолжение
Ангелов посочува:
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- Една од основните задачи на Кинотеката е чувањето на македонската
филмска продукција. Имаме депоа, кои се изработени по највисоки, светски стандарди. Пуштени
се во употреба во 2009
година. Филмовите таму
се чуваат на определа
ниска температура и влажност. Во последно време,
последните 7, 8 години
филмовите се снимаат на
дигитален медиум, така
да направивме пред 2, 3
години и едно депо за дигиталните филмови, каде
што ги чуваме хард дисковите, лентите, имаме и
систем каде што се наоѓаат сите овие материјали.
Исто така, објавуваме
едиции на ДВД-ија со македонски филмови, кои
јас мислам дека копирањето, умножувањето, особено кога се работи за
филмовите е еден од најдобрите начини на заштита на филмовите. Исто
така, имаме и странска
продукција, која ја чуваме
во депоата, во селото
Бардовци, во Хавзи –
пашините конаци. Таму
ситуацијата не е сјајна,
морам да признаам.
Сепак, ние сме институција која што примарна задача и е чувањето на македонската филмска продукција, рече Ангелов.
Тој на крајот од разговорот
ја истакна и успешната соработка со Општина Карпош. Имено, локалната
самоуправа обезбеди
финансиски средства за
реконструкција на платото, а претставува поддршка за установата и преку
други активности во делот
на одржување на дворот
на Кинотека и сл.

{ успешни приказни }

ЗБОР, ДВА СО ВЕРА ДИМОВСКА,
ХИГИЕНИЧАРКА ВО ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“

Во ек на светската пандемија никако не смееме
да ги заборавиме оние
кои секојдневно се грижат за нашето здравје.
Покрај здравствените работници тука се и хигиеничарите по градинките, основните училишта и сите
други установи. Ова не мотивираше да направиме
разговор со Вера Димовска, која 36 години работи
како хигиеничарка во основното училиште „Лазо
Трповски“ во населбата
Карпош 3.
- Сабајле станувам во
05:00 часот. Доаѓам во
06:30 во училиштето. Го отклучуваме школото, работиме, чистиме, се што треба... ги пречекуваме децата, родителите.
После 11:00 часот почнуваме да ги чистиме училниците, дезинфекција, ходници...
Сега, додека трае пандемијата, исто така, пак во
06:30 го отклучуваме школото, мериме температура
на децата, ги упатуваме
децата, пречекуваме родители и после пак почнуваме да чистиме…
Ми се работи со деца. Јас
им помагам и на децата.
Ако треба, ташната ќе им
ја однесам, ако им е тешка, ќе ги испратам до тоалет, искрено говореше
Вера.

работи и во познатата
слаткарница „Палма“ во
Тафталиџе 2.

ВАЖНО Е
ДА ЈА САКАШ
РАБОТАТА
И ДА ТЕ
ПОЧИТУВААТ

- Јас од прва смена, кога
си одам дома од училиштето, правам ручек и од
17:00 часот работам во
слаткарницата „Палма“
(Тафталиџе) до 00:00 часот. Таму сум многу задоволна, платена сум и скоро 11 години работам и
таму. И после пак станувам, сабајле рано и пак
одам на работа во „Лазо
Трповски“.
Во неделата, во училиштето работам пет дена, а
во „Палма“ работам скоро секој ден.
Во школото ми e многу
убаво, со наставниците,
сме оделе на екскурзии,
ме носеле и мене таму,
сум им помагала на учениците... Многу си ја сакам работата.
Задоволна сум, затоа што
сите ме почитуваат, посочи Вера.
Основната цел на овие
разговори од рубриката
„Збор, два“ е да ги претставиме и секојдневните
херои. Сите помалку познати ликови, кои и тоа
како се важни за заедницата и придонесуваат во
заштита на јавното здравје или други сегменти од
локалното живеење.

Таа ни раскажуваше дека
ова ни е единствена
работа. Веќе 11 години
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{ колаж }

ПОМОШ ЗА
ЖРТВИТЕ ОД СЕМЕЈНО
НАСИЛСТВО
Општина Карпош на шелтер центарот кој се наоѓа на
нејзина територија во Карпош 2 му донираше три пакети топла облека, 50 заштитни маски, 50 пара заштитни ракавици, како и 10 шишиња средства за дезинфекција наменети за згрижените семејства жртви на семејно насилство.
Донацијата беше во рамките на „портокаловата кампања“
против родово базирано насилство, која се одвиваше на
глобално ниво и која траеше во периодот од 25 ноември
до 10 декември под слоганите #КажиНЕ и „Не си сама“.
Според податоците на локално ниво, во периодот на пандемијата од коронавирусот, во шелтер центарот кој е сместен на територијата на Карпош евидентиран е пораст на
пријави за семејно насилство за 18 насто, а за 12 насто има
повеќе згрижување на жени, жртви на семејно насилство.
Конкретно во единаесетте изминати месеци, односно во
т.н. „ковид периодот“ во овој шелтер центар беа згрижени
вкупно 32 жени и 15 деца, кои биле физички малтретирани од нивните брачни партнери.
Жените и децата жртви на насилство во овој шелтер центар добија целосна правна и психосоцијална помош, од
Здржението на Млади правници, Црвениот крст и Центарот за социјални работи, како и психолошко, кризно советување, медицинска помош од матичен лекар и од специјалисти.
Токму поради ваквите трендови, локалната самоуправа ја
засили поддршката која во континуитет му ја дава на овој
шелтер центар, со намера да се ублажат последиците од
ваквиот црн биланс на семејно насилство што се зголеми
во периодот на кризата. Со ова Општина Карпош сака во
поголема мерка да ја сензибилизира севкупната јавност
во борбата и препознавањето на знаците на семејно
насилство.
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ДОНИРАНА ОБЛЕКА
ЗА СОЦИЈАЛНО
НАЈЗАГРОЗЕНИТЕ
Општинската администрација на Карпош меѓу своите
вработени спроведе хуманитарна активност за собирање на облека за социјално – загрозените лица и домаќинства кои живеат на наша територија. Својата донација на облека додели и Градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев . Сите пакети со облека
беа споделени со Црвениот крст, кој во понатамошна
фаза ќе обезбеди дистрибуција на истите.
Основната цел е да се овозможи топла облека и подобри
услови за поминување на зимскиот период за бездомниците и граѓаните во социјален ризик.
Локалната самоуправа организираше и крводарителска
акција, каде што 35 службеници донираа крв. Исто така,
во рамки на деновите на Општина Карпош беа споделени 80 пакети (со прехранбени продукти и средства за
хигиена) со социјално – загрозените домаќинства, а се
помогна и на геронтолошкиот завод „13 Ноември“ и СОС
„Детско село“.
Живееме во период на пандемија, кога институциите мораат уште повеќе да се грижат за најранливите, но и секој
од нас да покаже одговорност и хуманост кон заедницата.

{ колаж }

МЕЃУНАРОДНО
ПРИЗНАНИЕ
ЗА МЛАДАТА ЕСЕИСТКА
ОД КАРПОШ
Неговата Екселенција, амбасадорот Савада Хиронори,
во рамки на пригодната свеченост која се одржа во
амбасадата на Јапонија, и го врачи признанието на деветоодделенката Стефани Исајловска од „Лазо Трповски“, освоено на Меѓународниот литературен натпревар
за млади 2020 во Токио, Јапонија.
Основката од Карпош, на овој реномиран натпревар
учествуваше под менторство на предметниот наставник
по германски јазик Стефан Симовски, со своја прозна
лична творба напишана на англиски јазик во форма на
есеј на зададената тема од организаторот „Моето писмо
од 2030 година“. Личната творба не смееше да содржи
повеќе од 800 збора и мораше да биде напишана на
еден од странските јазици што се изучуваат во училиштето, (германски или англиски јазик).
Традиционалниот натпревар се одржува секоја година и
е во организација на УНЕСКО и фондацијата ГОИ од
Токио, Јапонија. Покровител на натпреварот е министерот за образование, култура, спорт, наука и технологија
на Јапонија – Хагиуда Коиши. Годинава, на натпреварот
учествуваа 33. 632 учесници од 166 земји.

НАТАША ПЕЛИВАНОВА
 НОВА ПРЕТСЕДАТЕЛКА
НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА КАРПОШ
Професор Д-р Наташа Пеливанова, која е член на Советот од редовите на СДСМ и заменик градоначалник
на Општина Карпош, денеска доби нова функција во
локалната самоуправа. Таа е нов претседател на Советот на Општина Карпош. Пеливанова е доктор во
областа на правните науки. Таа е редовен професор на
Факултетот за безбедност во Скопје. Има значаен придонес во научно-истражувачката дејност како автор на многубројни трудови издадени во домашни и меѓународни
специјализирани списанија.
Таа дојде на местото на досегашниот претседател на Советот, Андреј Манолев, кој поради доделување на друга
јавна функција, директор на гимназијата „Никола Карев“,
Манолев го напушта претседателското место и членството во Советот. Нов член, кој е на советничкото место на
Манолев, е Бобан Ацевски кој е по професија електроинжинер и кој професионално си ги извршува работните обврски веќе 14-ет години во својата струка. Ацевски
моментално е вработен во Електрани на Северна Македонија. Тој е од редовите на СДСМ и е роден е на
11.02.1980година.

ООУ „Лазо Трповски“ на овој литературен натпревар со
светско реноме учествува по шести пат и досега има
освоено две награди.
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{ екологија }

КАРПОШ ДЕЛ ОД
НОВ ПРОЕКТ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКАТА
ЕФИКАСНОСТ
Општина Карпош аплицираше до Министерството за
образование и наука за промена на системот на греење
на основното училиште „Аврам Писевски“ во Бардовци.
На овој начин, во Карпош повеќе ќе нема јавен објект
кој се грее на нафта, откако минатата година се промени и системот на греење на градинката „Пролет“ во
Влае.
Локалната самоуправа е меѓу трите општини во кои ќе се
спроведе проектот: „EXCITE: Стандарди за одличност, инвестирај во доверба: сервиси за енергетски менаџмент
прилагодени на локалните власти во Источна Европа“.
Ова е првиот од трите проекти во кои Општина Карпош е
партнер со „ХАБИТАТ“ и ќе се реализираат во наредните
три години во областа на енергетската ефикасност.
Проектот има цел да придонесе кон подобрување на
енергетската ефикасност и намалување на загадувањето
и климатските промени, преку изработка на акциски
планови во 25 општини ширум Европа. Со проектот се
влијае врз подобрувањето во најчувствителните сфери
на локално ниво: транспортот, третирањето на отпад,
менаџмент на општински зради и сл.
На онлајн средбата на Општина Карпош, со претставници
од „ХАБИТАТ“ Македонија и градоначалниците на Кочани
и Кичево градоначалникот Стефан Богоев најави дека од
2021година целото јавно осветлување во Карпош ќе биде
со ЛЕД штедливи светилки.
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ЗАСАДЕНИ СЕ НОВИ
ДРВЈА И ЗЕЛЕНИЛО ВО
КАРПОШ 3
Општина Карпош засади нови висококвалитетни дрвја
и зеленило во рамки на Спортско – рекреативниот центар во ООУ „Лазо Трповски“ во Карпош 3. Покрај пешачката патека се засадија зимзелени садници – туи, а дворот е облагороден и со нови листопадни дрвја: липи,
јасени и јавори.Во должина на заштитната ограда на овој
рекреативен центар се засади и нова „жива ограда“, која
естетски ќе го разубави просторот во целина.
Зелената „жива ограда“, како и дваесетте листопадни
дрвја се донација од „ПроКредит“ банката, која во повеќе
наврати досега ја покажа општествената одговорност и
грижата кон заедницата.

{ екологија }

ЗАЗЕЛЕНИ АГОЛОТ МЕЃУ
ЖДАНЕЦ И ТРНОДОЛ ВО
КАРПОШ
Започна уредувањето на аголот т.н. „чатал“ меѓу улицата кои ги двои населбите Трнодол и Жданец. Овој јавен
простор од 400 м2 ќе прерасне во уредена зелена
површина.
Службите на Општина Карпош започнаа со подготвителните активности за чистење и рамнење на теренот. Заради поволните временски услови, овој период ќе бидат
засадени и нови дрвја, а на пролет ќе се засади нова
тревна површина, украсни растенија и ќе биде поставен
систем за наводнување.
Овој простор со години делуваше неуредено, со прашина и често претставуваше површина за паркирање или
одлагање на шут.
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{ актуелно }

ЖЕНАТА ВО ПАНДЕМИЈАТА:
УДАР И ПРЕДИЗВИК
Пишува: Весна Кикова Атанасовска

На крајот на 2020 година, точно по една година откако се појави коронавирусот COVID -19, ширум
светот се направија истражувања и полемики околу тоа како тој влијае врз жената, врз нејзината и
онака кревка рамноправност со мажот.
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{ актуелно }
Ако родовата рамноправност последните 25 години малку од малку беше
променета и одеше кон
подобро, со појавата на
пандемијата, за само една
година, се отвори дилемата дали напредокот би можел да се избрише?
Состојбата со родовите нееднаквости во земјите од
Западен Балкан и прашањето како пандемијата влијае врз животот на луѓето
на родов начин беше истражувана низ повеќе студии,
кои патем, беа причина и
за одржување на вебинар
со наслов „Родот и родовите аспекти на пандемијата“
на кој Општина Карпош
учествуваше преку свој
претставник. На него модераторката и соговорничките ги разменија искуствата
од состојбите во нивните
матични земји, односно
Македонија, Црна Гора и
Албанија.
Анализирајќи ја состојбата
со пандемијата, се утврди
дека постојат неколку проблематични области во
кои жената повторно стана
најпогодена група. Меѓу
нив може да ги нагласиме:
зголемениот број на пријави за семејно насилство
(на пример во Црна Гора
бројот на пријави за семејно насилство е зголемен
за 20% до 30% ) повторна
невработеност и неплатен
работен труд, а забележана
е и една покомплицирана
состојба од здравствен
аспект односно околу потешкото справување и лечење од коронавирусот.
Имено, студиите одат до
таму во деталност, што се
обидуваат да одговорат на
дилемата: кога би биле вакцинирани жени од новата
вакцина против COVID – 19
дали би ги имала истите
нуспојави или пак, дали нејзината делотворност би
била иста на биолошки различниот имунитет на жената, познавајќи го фактот
дека вакцините најчесто
се тестираат на мажи.
Пандемијата ги направи
повидливи разликите помеѓу мажите и жените кога
станува збор за неплатена-

та работа, односно работата во домот и домашните
обврски кои најчесто ги
извршуваат жените, како
и грижата за децата и за
постарите лица.
Домашната работа или
обврска отсекогаш била
„врзана“ за жената, но во
време на ваква состојба
оваа работа без паричен
надоместок стана целосно
видлива. Статистиката покажа дека поголем процент на жени наспроти мажи работат од дома, а на
тоа се додава и домашната
работа и грижата за семејството, децата и возрасните. Како резултат на сево
ова, жената почна повтор-

помогнати оние жени кои
поради новата ситуација
биле приморани да останат дома, односно дека не
само што е потребно да
биде пружена психолошката и адвокатската помош
од страна на влади те, туку
поддршката е нужна и од
финансиски (материјален)
аспект, преку потпомагање
со средства за хигиена и
храна.

но да се соочува со проблемот на невработеност,
при што најчесто одлучува
доброволнотода даде отказ на своето работно место, неможејќи да ги координира работата од дома
и да се справи со домашните обврски.

своите професии, односно
од општествени науки да
работат во други дејности.
Жените се соочија и со проблемот на напредок во своите професионални кариери. Од друга страна пак,
ако не е невработеноста
во прашање, доаѓаме до
друга индикативна статистика која вели дека 70% од
жените во светот работат
во здравствениот и социјалниот сектор, поради што
повеќекратно се изложени
на инфекции. Уште еден
„удар“ врз жената предизвикан од пандемијата.

Чувањето деца во услови
кога образовните установи
се затворени и образовниот процес се одвива онлајн
би можело долгорочно да
влијае на психолошкото и
физичкото здравје на жената. Во ваков случај би
требало да се размислува
и делува на малку поинаков
начин, како да бидат пот-

Иако со пандемијата се погодени поголем број на жени, сепак погодени се и
мажите. За да му се даде
примарно место на здравството , многу луѓе беа приморани и да ги променат

Во целата мрачна страна
на пандемија низ светот,

постои и доза на светол
зрак за жената. Односно
праксата на онлајн состанувањата и присуството
на интернет конференции
им помогна на жените кои
не биле во можност претходно физички да присуствуваат, сега да можат тоа
да го направат онлајн.
Новото нормално денес
не научи на многу нешта
кои можеби претходно не
би си ги помислиле, како
тоа дека компјутерот и интернетот не разликуваат
пол. Во оваа „трета светска
биолошка војна“ која не
затекна сите, се надеваме
дека ќе успееме да научи-

ме и по некои убави работи за солидарноста и човечноста. Останува за крај
да го искористиме периодот додека сме сеуште под
канџите на пандемијата,
заеднички, мажите и жените, да се обидеме нашите
најмали да ги учиме на вистинските вредности, со надеж дека ќе можат за многу
брзо време повторно безгрижно да се смеат и прегрнуваат без маски на лицата. Оттаму е извлечена една
констатација која преоѓа
во мисла водилка: Сами,
како жени не можеме да
го промениме светот, за
тоа ни се потребни повеќе
машки партнери.
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Разговор со младата пливачка Катја Танаскоска,
повеќекратен државен првак

„ЧЕЛИЧНАТА ДАМА”
УРИВА РЕКОРДИ
Со само 12 години, Катја Танаскоска е државен првак
по пливање за 2019 и 2020 година
Автор: Мила Гавриловска

Со само 12 години,
Катја Танаскоска е
државен првак по пливање за 2019 и 2020 година. Нејзиниот ентузијастички дух го прави
она што е, толку мала,
а толку успешна. За
само шест години упорно тренирање и огромна посветеност во спортот, таа е поседувач на
повеќе од 120 медали и
пехари.
Нејзиниот сон полека но
сигурно, се остварува.
Освен што е успешна во
спортот, таа е и успешна
и одлична ученичка во
седмо одделение во ООУ
„Лазо Трповски“. Пасијата
кон пливањето и е уште
од нејзини шест години.
- Во изминатите шест години ги поминав школите
за пливање од малиот базен па се до натпреварувачките групи. Желбата
за пливање беше голема
од самиот почеток, се радував на секој тренинг.
Бидејќи започнав во малиот базен, ми беше толку
интересно, игра, дружење,
учење, од се по нешто.
Радост, тага, страв, беа
само дел од измешаните
чуства кај Катја, која за прв
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пат ја повикале да тренира
во големиот базен. Оттука,
пливањето за неа станува
приоритет, а базенот во
спортската сала „Борис
Трајковски“, нејзин втор
дом. Младата пливачка на
Македонија, со огромно
чуство на среќа, се потсети
на нејзините почетоци и
како успесите почнале да
се редат.
- Започнав во пливачкиот
клуб „Делфин“, а обуката
во малиот базен ја поминав со тренерот Цеце Рајковска. Тоа се спомени
кои ќе ми останат цел живот. Во големиот базен ме
презеде тренерот и нашиот
познат маратонски пливач,
Александар Илиевски.
Тоа е тренерот со кој за
прв пат отидов на натпревар. Едноставно го замолив, „те молам Аце, кога
за прв пат ќе пливам маратон биди со мене и води ме кон целта“. Тоа и се
случи. Го освоив првиот
медал. Ме обзеде огромна
радост, неизмерно чуство
на среќа за она што ми се
случи. Но исто така знам
дека должна сум му и на
тренерот Среќко Пауновиќ,
од кој научив да бидам
трпелива и концентрирана за време на трката и
да го испливам она за што
сме се договориле, а резултатот и наградата секако
ќе дојдат. Така и беше-низ
солзи радосници се потсети Катја.
Челичната дама, како што
врвните спортисти милуваа да ја наречат Катја, откако го освои првото место
на државно ниво, по само
кратко но упорно тренирање, сепак не застана тука.
Од тој момент сите понатамошни натпреварувања
беа наградувани.
- „Бета Шаркс“ е мојот втор
клуб со којшто за прв пат
станав државен првак на
Македонија. Го добив името „Челичната Дама“, но
не од било кого, туку од
Татјана Вељановски, мојот
тренер. Таа ми е повеќе
од тренер и има посебно
место во моето срце.
Отсекогаш, Скопје е мојот

град, а денес, Скопје е мојот клуб, кадешто ме пречека и презеде мојот сегашен тренер Иван Банов.
Во изминатиов период, соборив државни рекорди,
станав државен првак и
најдобар пливач во категорија помлади пионери
за 2020 година.
Пливачкиот капацитет на
Катја е огромен. Таа во изминатиот период ги совладала сите техники во пливањето, што е само уште еден
знак дека станува збор за
професионалец во овој
спорт со само 12 години.
- Мојата основна техника
е грбно пливање, а постиг-

- Би ги издвоила успесите
постигнати во 2019 година
на натпреварот „Шаренградски куп“ во КрушевацСрбија кадешто бев прогласена за најдобар пливач, исто така и натпреварот „Делфин куп“ одржан во Скопје 2019 година
кадешто исто така бев
прогласена за најдобар
пливач.
Во 2020 година постигнав
резултати на Меѓународниот натпревар „13-ти Ноември“ во Скопје, кога за
прв пат соборив државен
рекорд на 100метри грбно
и бев прогласена за најдобар пливач. На Меѓународниот натпревар „Вардар 2018“ одржан во Скопје,

родниот натпревар „Вардар 2018“ одржан во ноември оваа година. Го соборив рекордот стар 26 години на Мирјана Бошевска во дисциплината 200
метри грбно. Нејзиното
време беше 2:30:52 минути,
а јас испливав 2:29:38.
Задоволството беше уште
поголемо кога пристигнаа
честитките и од Мирјана
Бошевска. Тука не застанав, продолжив понатаму
и пред извесно време се
случи истото. На зимското
државно првенство, кое
се одржа на 12 и 13 декември 2020 година, постигнав
нов рекорд на 200 метри
грбно, кој изнесува 2:26:44
минути.
Како вистински професионалец, Катја има цели, а
не планови, за понатамошниот развој во кариерата.
Нејзиниот пливачки клуб
„Скопје“ како и нејзиниот
тренер Иван Банов, неуморно го подготвуваат распоредот на следните натпревари на кои,несомнено на
повидок се новите медали
и уривањето нови рекорди.

натите рекорди се на 50,
100 и 200 метри грбно. Јас
ги тренирам сите техники,
во слободниот стил сум
државен првак на 50, 100,
200 и 400 метри, а градниот и делфин стил интензивно ги тренирам за да можам да постигнам врвни
резултати и да бидам
успешна во дисциплината
мешано.
Домашната спортска ,,колекција“ изобилува со огромен број на медали и пехари постигнати на домашни и меѓународни натпреварувања, резултат од макотрпната работа на ова
“чудо од дете”.

ги соборив рекордите на
50 и 200 метри грбно, а
она што ја одбележа 2020
е зимското државно првенство на кое освоив седум
поединечни златни медали
и четири златни медали
во штафети. Соборив четири рекорда на 50 и 200
метри грбно во штафетите
4х50 слободно и 4х50 микс
жени. Бев прогласена за
најдобар пливач во категорија помлади пионери.
Челичната дама, пред само
неколку месеци го урна
долгогодишниот рекорд
на познатата Мирјана
Бошевска.

- Тренирам секојдневно, се
надевам на добри резултати и испливани норми.
Подготовките за 2021 година започнаа, работиме напорно, но тоа е единствениот начин да се стигне
до зацртаната цел, до нови победи и рекорди. Ова
немаше да биде толку лесно, доколку моите професори и директорката од
моето училиште немаа
разбирање за моите обврски. Тука се и моите другарчиња и најискрените
поддржувачи од моето одделение, во сето она што
го правам и постигнувам.
Чудото од дете или како
што повеќето ја нарекуваат, „Челичната дама“, тука
не запира. Нејзиниот спортски инаетлив и динамичен
карактер, само ја прави посилна и поупорна од било
кога. Има и зошто, таа и натаму урива рекорди и освојува државни првенства.
Катја, само напред.

- Тоа се случи на Меѓуна-

31

{ млади и спорт }

Интервју со Даниела Ѓуровска,
модна инфлуенсерка или скопската Хурем

НИ ДО
ПРОДАВНИЦА
НЕ СЕ ОДИ
НЕ ДОТЕРАН
Разговараше: Весна Кикова Атанасовска
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Младата и талентирана
инфлуенсерка Даниела
Ѓуровска речиси ќе ве
остави без здив со нејзините фотографии и
места кои ги посетила досега. За своите 25 години
има толку богато и разновидно професионално искуство, што беше вистински
предизвик да поразговараме со неа. Завршила средно медицинско училиште за потоа да дипломира
на технолошко металуршкиот факултет на студиската програмата за дизајн
и инженерениг во Скопје.
Бројните фотосесии и патувања направиле на нејзините профили на социјалните мрежи да ја следат
речиси 11.000 луѓе.
Со завршените школи
средно медицинско и дизајн и инженерениг влегувате во некој професионален расчекор!?
Останува дилемата, каде
претежнувате: медицина
или мода?!
Би рекла дека токму средното училиште беше причината да се насочам кон
модата, но позади сето тоа,
тајната лежи во фактот што
израснав со баба ми. Во
средина каде бев секојдневно опкружена со нејзината гардероба која секогаш ми беше фасцинантна, можев со саати да стојам пред огледалото од
нејзиниот гардеробер и да
ги испробувам сите оние
квалитетни парчиња гардероба кои ги имаше сочувано како “претходниот
ден” да се купени а не пред
20 години.
Да се навратам на суштината на прашањето, она што
ме натера да направам
пресврт во тоа како ќе ми
се одвива животот е фактот дека уште во средно
учествував на различни
манифестации меѓу кои и
моден натпревар помеѓу
средни училишта каде се
најдов пред предизвик од
стари материјали да создадам своја креација. Како
денес паметам дека фустанот кој го изработив беше

од весници и стар тексас.
Мислам дека од тој момент
се случи „клик” во мојата
глава и сфатив дека стоматологијата не е мојата
пасија, туку модата и се она
што е поврзано со истата.
Денес пак, направив „компромис” помеѓу модата и
маркетингот и благодарение на блогерството, денес работам во маркетинг
секторот, но сепак во областа на модата.
Имате ли некое омилено
место за фотосесија во
Карпош?
Не би можела да издвојам
едно, секој дел од населбата си има своја убавина.
Фотографиите многу често
се токму од Карпош, го сакам зеленилото кое за среќа, колку толку, се уште го
имаме во населбата. Од
друга страна морам да напоменам дека „Фонтана” е
местото кое ме потсетува
на моето детство па затоа
можеби ми е и омилено
до денес.
На последното патување
во Турција, некои портали
Ве нарекоа скопската
Хурем, дали тоа Ви пречи
или напротив?
Морам да кажам дека таа
компарација ме насмеа.
За објавата дознав од мајка
ми, која случајно налетала
на социјалните медиуми
на таквата споредба, а јас
не ни знаев ни дека постои.
Ми беше интересно, и не
се соочив со негативни коментари па со самото тоа
и не ми пречеше, притоа
имаа срочено преубав
текст проследен со фотографиите од патувањето. Во
Истанбул бев прв пат и беше едно од најубавите патувања на кои сум била.
Градот е толку магичен што
инспирацијата за создавање фотографии е толку природна. Единствено што можам да кажам е дека со нетрпение чекам повторно
да го посетам.

Тоа е вечната дилема. Да,
косата ми е природна и се
согласувам со тоа, и самата ја сметам за заштитен
знак. Интересно е што и
луѓето кои ме познаваат
подолг период знаат да ме
прашаат дали е природна
поради специфичната боја.
Мислам дека тоа е една од
работите кои никогаш не
би ги променила на себе.
Која позната личност во
модниот свет Ви користи
како пример или Ве
мотивира?
Мислам дека никогаш не
сум имала идол од познатите личност, а од друга
страна пак, листата на личности на кои им се восхитувам за успехот кој го постигнале е долга. Не сакам
да ги идеализирам работите, ниту пак се поистоветувам со нечија работа и
достигнување. Светот на
модата е неисцрпна инспирација, а денес со социјалните медиуми ни е се толку достапно што додека
„трепнеш” ќе налеташ на
нешто ново.
Што би им препорачале
на младите девојки и момци во однос на експериментирање со модните
стилови?
Да бидат свои. Колку и да
звучи клише. Интересен е
фактот дека се врати она
„како од калап”, за жал модата секогаш робува на
сезонските трендови, а
младите некогаш го губат
стилот трудејќи се да се
прилагодат на истите. Јас
секогаш велам, треба вие
да ја носите гардеробата,
а не таа вас. И едно нешто
по кое се водам постојано,
а баба ми секогаш го споменуваше е „Ни до продавница не се оди не дотеран”.
Јас тоа го практикувам не
за другите, туку пред сé за
себе.

Дали портокаловата е Ваша природна боја на коса,
бидејќи токму таа некако
е Вашиот заштитен знак?
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ДОДЕЛЕНИ
СТИПЕНДИИ
НА НАЈДОБРИТЕ
ОСНОВЦИ ВО
КАРПОШ

Вкупно 25 ученици од основните училишта во Карпош,
од осмо и деветто одделение ќе добиваат стипендии
во текот на оваа учебна година. Тие ги исполнуваат условите од Јавниот повик кој го распиша општината за
стипендирање на талентирани ученици и спортисти.
На спортско – рекреативниот центар во ООУ „Лазо Трповски“ им беа доделени решенијата на учениците кои ќе
добиваат по 2.500 и 3.000 денари. Стипендиите ги добиваат надарените и успешни ученици со постигнати
успеси во знаење и стекнати сертификати од релевантни
натпревари, како и ученици – успешни спортисти. Ваквата финансиска поткрепа од Општината има цел да ги
мотивира најмладите да бидат уште поуспешни во основното образование.
Градоначалникот Стефан Богоев ги поздрави учениците
и им честиташе за постигнатиот успех, при што рече дека
паричните средства можеби не се премногу големи, но
навистина е реткост млади луѓе, на оваа возраст, на некој
начин да „заработуваат“ свои пари надвор од она што
родителите им го даваат.
- Цела година учите во навистина специфични услови и
затоа овие стипендии за кои се изборивте имаат уште
поголема вредност за вас и вашите родители, рече
Богоев во оваа пригода.
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СИМБОЛИЧНО
НОВОГОДИШНО
УКРАСУВАЊЕ
ВО КАРПОШ

ЦЕНТАР ЗА
ТАЛЕНТИРАНИ
УЧЕНИЦИ ОД
ТРИ СКОПСКИ
ОПШТИНИ
Учениците од општините Центар, Карпош и Кисела Вода
ќе можат да реализираат едукативни работилници во
рамки на основното училиште „Димитар Миладинов“
-општина Центар, каде ќе биде отворен „Центар за работа со талентирани ученици“. Просторот во рамки на
оваа образовна установа е со површина од 120 м2 и истиот ќе биде поделен на три посебни простории. Со одобрените средства од 6 милиони денари, од Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој
ќе се набави соодветна опрема за функционирање на
овој едукативен центар и тоа: опрема за планетариум и
физика, био – хемиска лабораторија и лабораторија за
уметности.

Во пресрет на Новогодишните и Божиќните празници,
општина Карпош симболично украси неколку пофреквентни локации, со тоа што значително се намалени
буџетските трошоци за оваа намена.
Платото на „Млечен“ ;
Платото „Делфина“ во Влае 2;
Платото во Карпош 3;
Кружниот тек на улицата „Париска“
(која граничи со улицата „Варшавска“ во Тафталиџе 1);
Паркот спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“
во Козле.
Од планираните два милиони денари за новогодишно
украсување во 2020г. беше објавена јавна набавка за
украсување до 600 илјади денари (со можност цената при
електронска аукција уште повеќе да се намали). На овој
начин, заштедуваме најмалку 1.400.000 денари – буџетски
средства кои општина Карпош ќе ги пренамени за дополнително опремување на воспитно – образовните установи (градинки и училишта) со прочистувачи на воздух, за
побезбеден престој за најмладите, но и настава за учениците особено во периодот на аерозагадување.

Носител на овој проект е Општина Центар, а партнерски
општини се Карпош и Кисела Вода. Центарот за талентирани ученици ќе овозможи вмрежување меѓу талентите
од трите општини, размена на знаења и искуства, стекнување на нови вештини и подготовка на младите за домашни и меѓународни натпреварувања. Ова е еден од
проектите кој беше поддржан на седницата на Советот
за развој на Скопски плански регион.
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МЕКСИКАНСКАТА
ХРАНА
„ПРИСТИГНА“
И ВО КАРПОШ
Автор: Благојче Атанасоски
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Општина Карпош се збогати со уште едно место, во
кое карпошани ќе може да уживаат. Прочуениот
мексикански ресторан, од познатата ул.Македонија,
доби свој „клон“ и на територијата на нашата локална самоуправа. Отсега „Амигос Љубљанска“,
стациониран на истоимената улица, која ги раздвојува населбите Карпош 3 и Карпош 4, ќе ја збогати одличната угостителска понуда која ја има
Карпош.
Со право може да констатираме дека „Амигос
Љубљанска“, нема да биде само уште еден обичен ресторан кој се
вклопува со останатите ресторани. Самиот уникатен
и специфичен ентериер,
уметничкото дело на сликарот Мирослав Масин кое
го краси ѕидот на локалот,
големиот шанк, но и двете
маслинови критски дрва,
стари по околу педесетина години, го прават ова
место, да се разликува од
останатите, за што потврда
доби и од самите карпошани, кои секојдневно во
голем број го посетуваат.
Поради пандемијата од
Ковид-19, е оневозможено
да се организираат познатите тематски вечери со
кои се негува културата
преку спој на добрата музика со вкусната храна, кои
биле карактеристични за
мексиканскиот ресторан,
но тоа не значи дека во
иднина истите нема да се
случуваат.

За вистинските гурмани,
најомилени се бавнопечените порции „Карнитас“,
„Чили кон Карне“, „Паеља“,
но и „Мароканско пилешко“, додека за љубителите
на традиционалниот мексикански специјалитет од
две тортиљи, полнети со
разноврсни состојки се
популарните „Такоси“. Се
разбира најбараните на
менито се „Класик“, „Чили“,
„Пољо“, „Ракчиња“ и „Карнитас“. Овој префинет ресторан е и „веге френдли“,
односно за сите оние кои
не се љубители на месото
, може од менито да си
одберат „ Фалафел“, „Веге
Бургер“ и „Тампико“.

Во овој ресторан најмногу
се консумира од „Маргарита“ коктелите ( El Carino,
Jimador Collins, Estrella Roja),
„Класик“ ( Mojito, Caipiroska, Pina Colada, Cosmopolitan), „Твист“ ( Mojito Special,
Berry Caipiroska, Mai Tai Maestro), „Оригинал“ ( Fantasy,
Love Potion, Amigos).

Богатата понуда на „Амигос
Љубљанска“, ја заокружуваат Амигос класиците: „Кесадија“, „Бурито“, „Фахитас“
„Начос Енчилада“ и „Флаутас“, но и разновидните
превкусни салати „ Коб“,
„Амигос“, „ Љубљанска“,
„Бифтек“, „Киноа“, „Козјо
Сирење“.

Сепак, една од најспецифичните и најуникатни понуди кои ги нуди овој ресторан се специјалитетите
печени на оган: „месо на
оган“, „барбикју ребра“,
„бургер масин“, „октопод“
и „зеленчук“, кои се исклучително популарни меѓу
гостите.
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ЗДРАВАТА ИСХРАНА
Е БИЗНИС НА ИДНИНАТА
Автор: Благојче Атанасоски
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Велат за љубов и за кавга се потребни двајца. Но и за бизнис се потребни двајца, а ако станува
збор за семеен, дури и повеќе. Пред повеќе од петнасетина години семејството Младеновски од
населбата Влае, започнале скромно, како што велат со мали финансиски средства, на пазарчето
„Тафталиџе“, отворајќи тезга на која продавале разновидни маслинки. По седумгодишно работење,
како што вели Весна, се охрабриле да започнат нешто ново, но и поголемо.
Во текот на тие седум
години стекнавме голем
број на лојални и што се
вели, „наши“ муштерии.
Со добра и квалитетна
услуга, со чесен пристап и
со доблесност во работата,
ние за кратко време станавме препознатливи по маслинките меѓу карпошани.
Затоа се решивме тој бизнис да го надградиме и да
отвориме продаваница за
здрава исхрана, истакнува
Весна.
Веќе осум години во состав на маркетот „Кит Го“,
се наоѓа маркетот за здрава исхрана „Лара Ви“.
Името на продавницата е
инспирирано, како што
вели сопственичката, од
филмската хероина „Лара
Крофт“. На почетокот,
освен добропознатите маслинки, во продавницата за
здрава храна се продавале
разноврсни чаеви, апетисани (индиски и бразилски
ореви, ф’стаци, бадеми),
но со текот на времето,
како што се зголемувала
побарувачката, продуктите
кои се нуделе во овој маркет станувале сé повеќе.
- Старите и добро познати
муштерии брзо се прилагодија на нас. Со години
градената доверба како
продавач и муштерија, продолжи да функционира и
понатаму. Навлегувајќи во
„тајните на бизнисот“ за
здрава исхрана, но и во потребите и преференциите
на луѓето, ние ја зголемивме и палетата на најразлични производи, бидејќи
како што знаете, во последните десетина години, трендот на здрава исхрана, не
само во светот, туку и кај
нас доби на голема гласност и популарност, поентира Весна Антонијевиќ.

Во „Лара-Ви“, можете да
најдете и зачини (куркума,
кари, разни сусами), пчелни производи (саќе, домашен, планински мед), безглутенски и глутенски
кондиторски производи,
разни видови на масла и
пецива и многу други
нешта.
Како што стекнала доверба преку чесен пристап во
односот со стандардните
муштерии, таков однос
Весна има изградено и со
своите вработени, за кои
вели дека и се како второ
семејство, со кои е од
самиот старт во бизнисот.
- Едноставно, мора да функционирате заеднички, и
да се надополнувате во
работата. За една успешна
компанија е важен тимот,
но и за еден навидум мал
семеен бизнис, е потребна
кохезија. Јас сум презадоволна како ние функционираме во сите овие години, градејќи не само доверба помеѓу нас, туку и
искрено и вистинско пријателство, потенцира сопственичката на „Лара Ви“.
Минатата година, во комплексот „Порта Влае“, братот на Весна, заедно со неговата сопруга отвораат и
уште една продавница за
здрава храна „Нина“, во
која се нудат речиси идентичните работи кои се
својствени за продавницата во Тафталиџе. Или како
што вели Весна: љубовта
кон сопствената работа,
истрајноста, желбата,
упорноста, но не ретко и
пожртвуваноста, на крајот
на денот секогаш резултира со позитивен исход и
резултати од кои ќе бидете исклучително задоволни.
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СОЦИЈАЛНИ
МЕДИУМИ

{ карпош.нет }

Нашиот сајт www.karpos.gov.mk го освои третото место
во категоријата владини / државни институции, на изборот на „Сајт на годината“ во организација на македонската дигитална маркетинг агенција Media Solutions со
поддршка на Министерство за култура. Ова признание
ќе не мотивира да работиме уште подобро и да им олесниме на нашите граѓани кои ја посетуваат нашата интернет страница.
Категорија Владини/државни институции – победници:
1. Nationalgallery.mk
2. Krivapalanka.gov.mk
3. Karpos.gov.mk
Ние како општина правиме постојана анализа на најчитаните информации и вести на веб страницата
www.karpos.gov.mk. На овој начин, попрецизно ги мапираме интересите на граѓаните, за кои услуги се најзаинтересирани и како истите да станат повидливи за карпошани. Им благодариме на сите граѓани кои гласаа за нашиот сајт и во иднина продолжуваме да ги користиме
новите технологии за да му пристапиме на секој граѓанин,
на секој проблем, да имаме двонасочна комуникација
која што ќе биде силна и долготрајна.
Инаку, на 16ти декември по 11.ти пат се оддржа изборот
на „Сајт на годината“. Станува збор за проект кој има за
цел да ги промовира, развива и поддржува интернет
медиумите и севкупното интернет издаваштво во
нашата земја.

На завршната манифестација беа прогласени по три победници во 18 категории, избрани од вкупно 533 номинирани сајтови. Десетина илјади гласови од интернет
посетителите ги избраа веб страниците.
Победник на годинешниот избор за Сајт на годината е
Фејсбук групата “Ковид19 искуства и совети„
Оваа година победникот на „Сајт на годината“ не е сајт,
што е сосема во стил на другите неочекувани работи што
нѝ се случуваа изминатите месеци. Годинава, победникот на Сајт на годината е заедница на луѓе, кои во најголем број не се познаваат меѓусебно, но си помагаат несебично Победникот на „Сајт на годината“е Фејсбук група формирана многу скоро, на 1 ноември 2020 година, а
по 6 недели брои над 28.000 членови. Им честитаме на
креаторите на групата за победата, за одличната идеја и
за уште подобрата организација.
Изборот на Сајт на годината традиционално се одржува
од 2010 година и во текот на овие 10 години прераснала
во алатка за промоција на талентот на сè поголема група
сопственици на сајтови, дизајнери, програмери, новинари, фриленсери и огромен број ентузијасти кои работат
во сајбер просторот во Македонија.
Веројатно ќе ја паметиме оваа 2020 година по алтернативни начини на работа, учење, купување, дружење –
сето тоа овозможено преку интернет“, велат од организаторот на Сајт на годината „Media Solutions“.

{ здравје }

д-р Хараламбос Сидиропулос
Инфектологот, Клиничката болница „Аџибадем Систина“

КОВИД -19
ОСТАВА ТРАЈНИ ПОСЛЕДИЦИ
ПО ЗДРАВЈЕТО
Бројот на лица заразени со SARS-CoV-2 секојдневно расте, не само во нашата држава туку и ширум светот. Многумина,
за жал, ја изгубија битката со Ковид-19.
За пациентите кои се борат со Ковид-19, патот до
комплетно оздравување
е долг, вели инфектологот од Клиничката болница „Аџибадем Систина“,
д-р Хараламбос Сидиропулос. Тој посочува дека вообичаени симптоми кај пациенти со Ковид-19 се замор, кашлица, треска, диспнеа (недостиг на воздух и
краток здив), мускулно-скелетни болки, гастроинтестинални симптоми, дисгевзија (отсуство на осет
за мирис и вкус), но дека
сè уште недостасуваат доволни информации за симптоми кои перзистираат
по оздравување.
„На почетокот на пандемијата првичните анализи
покажуваа дека времетраењето на оздравување за
пациентите со лесна клиничка слика на Ковид-19
беше од една до две недели. Сепак, кај многу пациенти подоцна се утврди
дека симптомите траат и
до 8 до 10 недели. Според
една студија во Италија,
кај стотина од пациенти
на средна возраст симпто-
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ми кои перзистирале по
испис од болницата се замор, диспнеа, болка во
зглобовите и болка во градите“, истакнува д-р Сидиропулос.
Најчестите компликации
кај пациентите кои заболеле од Ковид-19 се пневмонија, акутен респираторен
дистрес синдром (ARDS),
секундарни бактериски
инфекции, сепса и септичен шок, кардиомиопатија,
миокардит, срцева слабост,
аритмии, оштетување на
црниот дроб и бубрезите,
мултиоргански инсуфициенции, тромбоемболија,
гастроинтестинално крвавење, како и полиневропатија, миопатија и невролошки манифестации. Респираторни компликации,
можна појава на дијабетес,
ефекти врз бубрезите, невролошки компликации,
дури и психијатриски епизоди се последиците за
кои досега е докажано дека
Ковид-19 ги остава врз пациентите кои ја прележале
болеста.
„Сериозноста на долгороч-

ните респираторни компликации со инфекција
Ковид-19 останува да се види, но новите податоци покажуваат дека многу пациенти доживуваат постојани респираторни потешкотии дури и неколку месеци по првичното заболување, вклучувајќи хронична кашлица, фибротични
заболувања на белите дробови и бронхиектазии“,
вели д-р Сидиропулос.
Дел од истражувањата сугерираат и дека Ковид-19
може да биде доста опасен
и за репродуктивното здравје кај машката популација. Инфектологот појаснува
дека поради тоа што тестисите содржат голем број
на ACE2 рецептори, постои
теоретска можност за оштетување на тестисите и последователна неплодност
по прележана инфекција
со Ковид-19. Тој додава дека долгорочните компликации од Ковид-19, без
оглед дали се предизвикани од самиот вирус или
поради компликација од
воспалението, се и послаба
концентрација, неможност

пациентите да се фокусираат, слаба меморија, како
и дисфункција кај периферните нерви.
„Пациенти кои прележале
Ковид-19 пријавиле и симптоми како главоболки,
вртоглавица, проблеми со
концентрирање на работи,
па дури и халуцинации по
оздравувањето. Дополнителни инвестигации покажуваат дека ваквите симптоми најчесто се јавувале
кај пациенти кои имале
тешки форми на инфекцијата. Како што се зголемува
воспалението во организмот, така се зголемува и
можноста од појава и на
мозочен удар“, потенцира
д-р Сидиропулос.
Кај многу пациенти заболени со SARS-CoV-2
вирусот постои нарушување на коагулацијата на
крвта. Хиперкоагулација,
како што појаснува, може
да предизвика емболија
на белите дробови, мозочен удар, срцев удар или
други компликации со
сериозни трајни ефекти.

{ контакт }

Урбани заедници
Карпош 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Мирче Блажевски
02 | 30.68.754 и 078 | 48.69.29
m: karpos1@karpos.gov.mk
A: ул. Иван Аговски бр.2

Карпош 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Лидија Цацановска
02 | 30.71.246 и 078 | 48.69.55
m: karpos2@karpos.gov.mk
m: lidija.cacanovsa@karpos.gov.mk
A: ул. Бранислав Нишиќ бр.4

Карпош 3

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Весна Мирковска
078 | 48.60.59
m: karpos3@karpos.gov.mk
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
А: ул. Радика бр.9

УЗ Карпош 4

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Огњан Лазаров
072 | 27.91.83
m: karpos4@karpos.gov.mk
A: ул.Љубљанска бр.6

Тафталиџе 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Вера Пенова
072 | 20.96.85
m: taftalidze1@karpos.gov.mk
A: ул.Букурешка бр. 2

Тафталиџе 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: taftalidze2@karpos.gov.mk
Одговорно лице:
Горан Велковски
078 | 48.69.28
А: ул.Копенхагенска бр.5
(простории на ЗЕЛС – сутерен)

Влае 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Ненад Зафировски
072 | 26.80.53 и 02 | 30.93.174
m: vlae1@karpos.gov.mk
m: nenad.zaﬁrovski@karpos.gov.mk
A: ул. Фјодор Достоевски бр.2

Влае 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Витка Ацевска
070 | 72.50.82
Одговорно лице:
Жарко Јосифовски
072 | 26.80.56
m: vlae2@karpos.gov.mk
A: ул. Сливовска бр. 1

Нерези

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Сеад Мехмети
078 | 48.76.23
Одговорно лице:
Весна Антеска
078 | 48.69.22
m: nerezi@karpos.gov.mk
A: ул.Ванчо Мицков бр. 19

Владо Тасевски

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Елена Ѓурчилова
078 | 48.69.27
m: vladotasevski@karpos.gov.mk
A: ул. Алжирска б.б.

Кузман Јосифовски Питу
Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Велика Стојановска
078 | 48.69.53
Одговорно лице:
Наташа Геровска
077 | 57.06.87
m: kjpitu@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Пецо Божиновски Кочо

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Мирјана Милошевска
070 | 33.82.74
Одговорно лице:
Данче Стевиќ
078 | 22.62.96
m: pecobozinovski@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Злокуќани

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Гаши Садри
078 | 48.69.23
Одговорно лице:
Васко Крстевски
077 | 80.76.16
m: zlokukjani@karpos.gov.mk
A: ул. Скупи бб.

Бардовци

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: bardovci@karpos.gov.mk
A: с.Бардовци

Одделение за месна
самоуправа

Раководител:
Миле Стевков
070 | 23.57.90 и 02 | 30.79.559
m: mile.stevkov@karpos.gov.mk

Кабинет:
Претседател
на Советот на
Општина
Карпош:
Секретар
на Општина
Карпош:

02 | 30.55.901
02 | 30.55.902
02 | 30.55.913

02 | 30.55.918

Сектор за
правниработи:

02 | 30.55.900

Сектор за
дејности од
јавен интерес:

02 | 30.55.939

Сектор за
односи со
јавност:

02 | 30.55.920

Сектор за
развој на
општината:

02 | 30.68.151

Сектор
инспекторат:

02 | 30.55.931

Сектор за
финансиски
прашања:

02 | 30.55.923

Архива:

02 | 30.55.954

Сектор за
урбанизам:

02 | 30.55.900

Сектор за
уредување
на градежно
земјиште и
комунални
работи:

072 | 21.43.54

Сектор за
екологија и
енергетска
ефикасност:

02 | 3076 035

Одделение за
утврдување и
наплата на
даноци, такси
и други
надоместоци:

02 | 3055 942

Одделение за
заштита и
спасување на
граѓаните и
материјалните
добра:

02 | 3067 055

gradonacalnik@karpos.gov.mk
sekretar@karpos.gov.mk
kontakt@karpos.gov.mk

www.karpos.gov.mk
Поважни телефони

Дежурни аптеки

Полиција
192
Противпожарна
193
бригада
Брза помош
194
Управување со
195
кризи
АМСМ - помош
196
на патишта
АМСМ - информативен
155 55
центар
Авто помош
9159
на пат (24 ч.)
Царина
197
Матична служба
3117
037
- ГУВР
Сала за венчање
3118 250

Зегин
(МНТ-подрум)
Реплек
- аптека бр.4

ПТТ услуги
Будење
180
Точно време
185
Информации
988
Воена полиција
3227 700
Пазарен
975
инспекторат
Водовод и
канализација
3073 010
- дежурна служба
Комунална
хигиена
3224 961
- дежурен
диспечер
Оџаци
- оџачарски
2440 293
услуги
Сообраќај
Меѓуградска
автобуска
станица
Македонија
сообраќај
Железничка
станица
Аеродром
Скопје

2466 313
2402 388
3234 255
3148 333

3117 614
3130 170

Здравствени објекти
Клиничка болница
Градска општа
болница
Болница
8 Септември
Детска болница
- Козле
Неуромедика
Клиника
“Мајчин дом”
Стоматолошки
клинички центар
Гинеколошко
- акушерска
клиника
Гинекологија
и акушерство
- Чаир
Аџибадем
Систина
Клиника
Жан Митрев

3147 147
3235 000
3087 400
3085 761
3130 000
3147 004
3299 000
3147 147
2611 033
3099 500
3091 500

Дежурни поликлиники
Букурешт
Идадија
Ѓорче Петров
Јане Сандански
Чаир
Драчево
Шуто Оризари
Ченто
Бит-Пазар
Неуромедика

3064 088
3113 033
2031 022
2463 277
2795 112
2611 506
2651 696
2522 351
3134 534
3133 313

Општина Карпош
на сите свои граѓани
им ги честита
Новата 2021 година
и Божиќ.
Бидете Среќни,
успешни и здрави!
Фото: Кире Гелевски

e-mail
kontakt@karpos.gov.mk

Facebook
Општина Карпош

Twitter
@OpstinaKarpos

Instagram
@opstinakarpos

