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Поставени се првите хибридни колектори на јавен 
објект во надлежност на локалната самоуправа. Општина
Карпош ги постави овие модули на кровната површина
на градинката „Мајски цвет“ (објект „Јасмин“), во насел-
бата Тафталиџе 2.

Овие колектори, преку искористувањето на сончевата 
енергија, ќе произведуваат 300 литри санитарна топла 
вода, која ќе се користи за потребите на кујната на оваа 
детска установа.

Колекторите заменуваат четири електрични бојлери
од 80 литри. Исто така, тие ќе произведуваат 3,2 киловати
струја за градинката, а вишокот на електрична енергија, 
преку двосмерно броило, ќе се предава на мрежата на 
ЕВН.

Инвестицијата е во вредност од 296.000 денари, а дел 
од опремата е донација од компанијата „Солар и Квазар“.

Од оваа година, граѓаните на Општина Карпош ќе можат 
и самостојно да ги проверуваат техничките и финансис-
ките аспекти и поволности од промената на системот на 
греење во своето домаќинство. Веќе се работи на соф-
тверско решение, со кое преку веб страната на Општи-
ната ќе биде достапна оваа можност.

ЗА ВОДА И СТРУЈА 
ВО „МАЈСКИ ЦВЕТ“ 

ВО КАРПОШ

ХИБРИДНИ 
КОЛЕКТОРИ
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Општина Карпош започнува со субвенционирање на 
ужинките за сите ученици кои посетуваат настава со 
физичко присуство. Притоа, ужинката ќе се субвенци-
онира во висина од 50 отсто од износот на месечниот 
надоместок, за учениците од прво до деветто одделение.

На овој начин, Општината ќе покрива 300 денари од тро-
шокот, а останатите 300 денари ќе бидат обврска за ро-
дителот/старателот. Субвенцијата се однесува на второ-
то полугодие од оваа учебна година, како и за учебната 
2021/2022.

Оваа одлука беше донесена на седница на Советот на 
Општина Карпош.

Вкупната вредност на мерката за субвенционирање на 
ужинките е 3.600.000 денари.

И во услови на пандемија, кога наставата се одвива под 
посебни протоколи, основната цел на локалната само-
управа е да биде поддршка на учениците, родителите, 
наставниот и административно – техничкиот кадар во 
училиштата.
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Секое добро,
Стефан Богоев

нот кој оваа година ќе из-
легува на два месеци, од-
носно ќе биде двоброј. 
Основната цел е да се за-
штедат средства, но во ни-
кој случај да не престане 
информирмирањето на 
граѓаните. Магазинот 
„Карпош ИН“, според те-
ренски анкети е меѓу ра-
ботите за кои граѓаните 
изразуваат задоволство. 
Пред се, затоа што не е 
списание кое единствено 
ги отсликува проектите на 
општината туку нуди по-
веќе простор за успешни-
те карпошани, повозрасни
граѓани, млади спортисти, 
истакнати глумци, доктори,
обични граѓани... 
Впрочем, „Карпош ИН“ е 
популарен затоа што секој 
граѓанин или угостител мо-
же да се пронајде во него.

ва е прво мое обраќа-
ње во 2021, во магази-О

но и понатаму мора да би-
деме внимателни. Да, ни 
треба друштво, концерт, 
претстава, „послободно“ 
излегување во кафуле, дис-
ко... Но, ве повикувам уште 
доследно да ги почитувате 
мерки. Да се надеваме дека
наскоро ќе почне вакцина-
цијата и полека ќе можеме
да се враќаме во нормал-
ното секојдневие. И да, 
многу е важно да се инфор-
мираме од релевантни и 
точни извори во однос на 
ова прашање. Да не веру-
ваме на спектакуларните 
наслови и теории на заго-
вор. Ако минатата година 
се убедувавме за постоење-
то на вирусот, во 2021 треба
да се соочиме со фактот 
дека вакцините помагаат 
и се единствено решение.

и секојдневно добиваме 
голем број на прашања. 
Граѓаните се „ежат“ кога 
ќе добијат одговор за неш-
то дека не е во надлежност
на општината и затоа гле-
дам и јас, но и општински-
те сектори да ја прилагоду-
ваме комуникацијата. Мно-
гумина од вас нѐ контак-
тираат за предмети кои се 
под ингеренција на под-
рачните одделенија на 
министерствата. Од овој 
број на „Карпош ИН“ и 
контактите од ресорните 
институции ги имаме об-
јавено на претпоследната, 
43 – та страна. Со нив се 
стасува поблиску до вис-
тинската адреса, до целта,  
а се во полза на граѓаните.

а сите нѝ е доста од 
„животот под маски“,Н

базирани на вистински 
факти, а не на импровиза-
ција. Политиката во 
Македонија мора да ја из-
дигнеме на едно повисоко 
ниво. Да не биде доволно 
само твоето име да прове-
јува низ етерот, по порта-
лите, во весниците или на 
социјалните мрежи, туку 
да зборуваш и за суштин-
ски важни работи. Ова ни 
треба и во многу други 
области.

шуваат дека започна-
ла кампањата за ло-
калните избори во 
Карпош. Нормално 
и здраво е опози-
цијата да критику-
ва, а и други по-
литички субјекти 
или поединци да 
пројавуваат ин-
терес. Искрено, 
не сум изнена-
ден за нападите, 
само посакувам 
истите да бидат

окалната власт е нај-
блиска до граѓанитеЛ

оголем број на граѓа-
ни, познаници ми пи-П

на заштита на животната 
средина. Поставени се 
првите хибридни колекто-
ри на јавен објект во над-
лежност на општината. 
Имено, објектот „Јасмин“, 
клон на градинката „Мајски
цвет“ во Тафталиџе 2 (до 
ООУ „Братство“) ги добри 
првите вакви колектори. 
Тие преку искористување 
на сончевата енергија ќе 
произведуваат 300 литри 
санитарна топла вода и 3,2 
киловати струја. Уште по-
веќе се зголемува енер-
гетската ефикасност на 
градинката, а и трошоците 
за вода и електрична енер-
гија стануваат пониски. 

одинава повторно ја 
започнавме во духотГ

 ВИСТИНАТА, 
ПРЕД СЕ!
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ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2021

Пишува: Димитар Караташев

Заштитата на животната средина, хуманизацијата и планското уредување на јавниот простор, 
вложувањето во подобри услови во градинките и основните училишта, тековното подобрување на 

инфраструктурата, остануваат домининантни области во кои Општина Карпош и оваа година ќе 
реализира голем број на проекти и активности.

Локалната самоуправа го презентираше Граѓанскиот Буџет за 2021 година. Станува збор за 
поедноставна презентација на проектите и начинот на кој ќе се трошат парите на граѓаните.

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА

ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

И оваа година, Општина Карпош ќе работи на зголемува-
ње на зеленилото меѓу зградите (меѓублоковското зе-
ленило). Тоа подразбира креирање на нови маалски пар-
кови, за рекреација и маалска дружба на граѓаните. За 
засадување на нови дрвја, тревни површини и системи 
за наводнување за 2021 година одвојуваме 6.000.000 де-
нари. Важно е да се води грижа и да се одржува и по-
стоечкото зеленило. Затоа за оваа цел се одвоени 
8.500.000 денари. Карпошани повторно ќе можат да 
аплицираат за субвенции за велосипеди, а продолжува-
ме и со чистење на дивите депонии.

Во делот на екологијата, еден од поважните проекти е 
продолжувањето на паркот до бунарите на реката 
Лепенец, кој се работи во соработка со Градот Скопје.
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Хуманоста и солидарноста се меѓу основните вредности 
на Општина Карпош. Овозможувањето на сеопфатна со-
цијална заштита е една од целите. Продолжува поддрш-
ката за ранливите групи. Планирани се 3.000.000 дена-
ри за финансиска еднократна помош на граѓани кои се 
жители на Карпош (социјални случаи, самохрани ро-
дители, лица погодени од природна несреќа, болни лица).
Борбата за подобри услови на лицата со попреченост е 
секојдневна. Одвоени се 550.000 денари, кои еднократно
ќе се доделат на граѓани кои се соочени со одредена 
попреченост, а истата е констатирана од релевантните 
здравствени установи.

КУЛТУРА 
НА ЛОКАЛНО НИВО

Културата е една од областите која сериозно беше по-
годена од пандемијата со КОВИД – 19. Но, токму култура-
та, културните работници, уметници и артисти придоне-
суваат и полесно да го пребродиме овој период и затоа 
поддршката за оваа област не треба да се доведе под 
знак прашање. Затоа предвидуваме поддршка за про-
екти за културни работници, во вредност од 300.000 де-
нари. За традиционалното Карпошово културно лето 
одвоени се 1.500.000 денари и доколку епидемиолош-
ката состојба дозволи, овој настан повторно ќе биде дел 
од агендата на општината.

Како новитети, од оваа година се воведени и проектите 
за подготовка на регистар на уметници на локално ниво. 
Ќе ги мапираме сите поистакнати уметници во Карпош 
и ќе ја афирмираме нивната работа и минат труд. Исто 
така, одвојуваме средства од 100.000 денари за 
создавање на мини – библиотеки по маалските паркови. 
Граѓаните ќе можат да си разменуваат книги и на тој 
начин да остварат комуникација.
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ИНКЛУЗИВНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Основното образование е област во која вложуваме се-
риозни средства. Општина Карпош е примарно задолже-
на за инфраструктурата на училиштата, но нудиме под-
дршка и создаваме мотивација за образовните установи 
и преку други проекти.

Една од најважните работи е да обезбедиме еднакви 
услови во образованието и за учениците со посебни 
образовни потреби. Затоа, одвојуваме 1.080.000 денари
за лични и образовни асистенти на учениците со попре-
ченост. Тие се најсилната поддршка за овие ученици во 
наставата, заедно поминуваат четири часови од денот и 
ја совладуваат наставната материја.

Учениците повторно ќе бидат поддржани со стипендии 
и затоа за оваа намена се одвоени 1.000.000 денари. Цел-
та е да се вреднува трудот на младите и да бидат мотиви-
рани за да постигнат уште подобри резултати.

Имаме буџет и од 150.000 денари за поддршка на учени-
ци за меѓународни натпревари. А, оваа година училиш-
тата ќе се натпреваруваат и за најдобро уреден учили-
шен двор.

СПОРТ
ЗА ЗДРАВИ ГЕНЕРАЦИИ

Повеќе училишта денеска имаат реконструирани те-
рени за спорт, оттука нормална е нашата намера да про-
должиме да вложуваме во унапредување на спортот на 
локално ниво.

Талентираните млади спортисти повторно ќе ги под-
држиме финансиски. Имаме буџет од 1.000.000 денари
за покривање на дел од нивните трошоци, кога ќе учес-
твуваат на натпревари, турнири или сл. Исто така, нај-
добрите ученици – спортисти и оваа година ќе можат да 
аплицираат за стипендии.

Во случај на нормализација со вирусот, Општина Карпош
повторно ќе го организира Меморијалниот турнир во 
спомен на „Оливер Соколов – СОКОЛ“, кој е симбол на 
маалската дружба во нашиот Карпош.
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ПОДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА
ВО НАСЕЛБИТЕ
После повеќе децении конечно ќе се реконструира плочникот во Порта Влае. Веќе е завршен основниот проект и 
наскоро започнуваат изведбените активности. Во делот на реконструкција на нови улици, Општина Карпош преку
Светска банка ќе изврши целосна обнова на улицата: „Париска“ (Тафталиџе 1), „Гиго Михајловски“, „Иван Аговски“ и 
„Мирка Гинова“ (Карпош 1) и „Шекспирова“ (Карпош 2).

Во областа на инфраструктурата, оваа година, се очекува и почеток на реализација на покапиталните проекти кои се 
поддржани од Владата и Градот Скопје. Станува збор за кружниот тек кај маркетот „Хубо“, кој значително ќе го рас-
товари сообраќајот во овој дел од Карпош, а ќе започне и изградбата на мостот од крајот на улицата „Љубљанска“ во 
Карпош 4 преку Вардар, до клучката во Бардовци.

Со поврзувањето на урбаното јадро со периферијата ќе се овозможи поголема мобилност, развој на периферните 
делови и помал застој во сообраќајот. 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Опстојуваме на определбата за плански и хуман развој на Карпош. Затоа во централните населби градењето зна-
чително е намалено и истато се пренесува кон периферијата. Поточно, активен е ДУП – от за касарна „Илинден“.

Деталниот урбанистички план (ССИ 03 Блок 4) го опфаќа делот околу касарна „Илинден“, кој потпаѓа под Oпштина
Карпош. Според овој ДУП се предвидува изградба на станбени зради од приземје, пет ката и поткровје, со височина 
од 21 метар и 168.000 м2 бруто површина за домување (А намена).

Во овој дел, се планира и изградба на ново основно училиште, како и други деловни објекти, кои можат да бидат 
маркети, игротеки, аптеки и сл. Тука има и маркици за потребите на Министерство за одбрана, но и простор 
предвиден за културни установи. Во рамки на овој ДУП има и дел Д1 – парковско зеленило, кое дополнително го 
облагородува изгледот на оваа населба во развој.

На овој начин се придонесува кон креирање на населба, која на вистински начин ги задоволува потребите на жи-
телите и придонесува кон повисок квалитет на живот.

Општина Карпош и Градот Скопје се подготвени да пробијат и нова инфраструктура (улици, канализација и водовод-
на мрежа), за инвеститорите кои ќе вложат во овој дел од општината.
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ПРО

ПОПРАВКА НА 
УЛИЧНОТО 
ОСВЕТЛУВАЊЕ
НИЗ КАРПОШ
Периодов, екипите на општина Карпош интензивно ра-
ботат на сервисирање на неисправното улично осветлу-
вање на неколку локации на територијата на локалната 
самоуправа.

Во таа насока,  беше саниран поголем дефект на ул. Вол-
гоградска, во Карпош 4, наспроти Сити мол, но и на окол-
ните улици во оваа населба, каде беа сменети повеќе 
склопки и светилки.

Интервенции на уличното осветлување имаше и на ули-
ца Дрезденска во Тафталиџе 1, како и на Кејот на Вардар, 
во Злокуќани и Бардовци. Од спротивната страна на 
Партизанска се работеше на поправки на светилките во 
Влае 2, урбаната заедница „Пецо Божиновски Кочо“ и 
Тафталиџе 2.

Поправките на уличното осветлување на општинските 
сообраќајници се врши во текот на денот, со цел точно 
да се лоцира дефектот и заради проверка дали е отстра-
нет, па честопати граѓаните забележуваат дека светил-
ките светат и дење. Општинските служби во континуитет 
вршат интервенции на уличната мрежа со цел да има 
поголема безбедност во движењето и сообраќајот во 
Карпош.

НОВИ ШТЕДЛИВИ 
ЛЕДСВЕТИЛКИ
ВО КРИВИ ДОЛ
Стручните служби на општина Карпош започнаа акција 
за поставување на јавно осветлување долж улицата 
„Новопроектирана“ во Криви Дол. Имено, се поставуваат 
17 столбови, на кои ќе бидат прикачени ЛЕД – штедливи 
светилки.

Локалната самоуправа вложува значителни средства за 
развој на оваа населба, која порано делуваше отсечено 
од Карпош. Минатата година, целосно беше реконстру-
ирана улицата „Новопроектирана“, со што се зголеми 
безбедноста и се подобри пристапот за граѓаните кои 
живеат во овој реон.

Неодамна беше направено и ново детско игралиште, во 
чии рамки  беа засадени и високо квалитетни дрвја, зе-
ленило, а се поставија и клупи и корпи за отпадоци.

Тенденцијата на општина Карпош е плански да ги раз-
вива и периферните делови на своја територија. Целта е 
тие да се подобруваат инфраструктурно и да се форми-
раат нови зони за спорт и рекреација на граѓаните.
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ЕКТИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ПЕШАЧКИ 
ПАТЕКИ ВО КОЗЛЕ

РЕКОНСТРУИРАНИ  
ДЕТСКИТЕ 
ИГРАЛИШТА ВО  
ЖДАНЕЦ И КАРПОШ 4

Општина Карпош започна со изведба на четири пешач-
ки патеки во населбата Козле. Имено, во тек е рекон-
струкција на два пристапа – влезови кон зградите на 
улицата „Јуриј Гагарин“, број 43 и 45. Исто така, се прави 
една пристапна патека во должина на парковското зе-
ленило, со цел граѓаните да имаат безбедно движење 
вп овој рекреативен дел, како и една пешачка патека
од гаражите кон паркингот.

По иницијатива на Одделението за комунална инфраструк-
тура, а во консултација со заедниците на сопственици 
(куќни совети) од околните згради, Општина Карпош за-
почна со активности за подобрување на пешачката 
инфраструктура.

Локалната самоуправа и во претстојниот период продол-
жува со реконструкција на постоечките и пробивање на 
нови пешачки зони во населбите.

Деновиве заврши целосната реконструкција на детско-
то игралиште во населбата Жданец. Обновени се ста-
рите реквизити со нови, со што се подобрија условите 
за  рекреација на најмладите од овој дел на Карпош.

Во изминатиот период, локалната самоуправа го рекон-
струираше и игралиштето во Карпош 4, на улицата 
„Никола Парапунов“. Општината етапно ги санира сите 
детски зони, а оваа година фокусот е насочен кон за-
мена на постоечките подлоги со гумирани.
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Прим д-р инфектолог Маја Василева –Дугановска

ВАКЦИНАЦИЈАТА  
ВИСТИНСКА НАДЕЖ 
ЗА КРАЈ НА 
ПАНДЕМИЈАТА

Болничкото лекување  на пациентите со КОВИД  е не-
опходно кога ќе се јави потреба од кислородна подршка 
или кога постојат компликации од вирусот .

Многу е важно да се добие навремен болнички третман 
и секое одложување води до развој на компликации и 
зголемена смртност. Лекувањето на пациентите со  CО
VID 19 е сложено и бара тимски пристап од  инфектолог , 
интернист, анестезиолог, рентгенолог, трансфузиолог 
итн. 

Третманот е сложен и опфаќа неколку нивоа на лекување 
- против самиот вирус и против компликациите од ви-
русот.

Најголемиот бенефит од вакцините се очекува во спре-
чување на средно тешки и тешки форми на болеста, со 
што болеста ќе биде сведена на обична настинка.
На располагање се неколку видови на вакцини:

Вакцините Pfizer - BioNTech и Moderna се нови вакцини 
кои не содржат жив вирус, туку mRNK, информација за 
производство на т.н. шилест протеин кој се наоѓа на по-
вршината на вирусот, одговорен за создавање на анти-
тела кои ќе не заштитат од болест, доколку сме изложени
на вирусот. Pfizer вакцината е регистрирана за возраст 
над 16 години, во 2 дози на растојание од 21 ден, а втора-
та вакцина за возраст над 18 години на растојание од 28 
дена, со ефикасност од 95% заштита. Потребно е да по-
минат уште две недели по вакцинирањето, до постигну-
вање на доволно ниво на заштитни антитела. Најчести 
несакани ефекти се локални реакции , болка и црвенило
на местото на инjекцијата, замор и болка во мускулите и 
зглобовите, додека сериозни несакани ефекти како 
анафилакса се многу ретки.

Вакцините AstraZeneca/Oxford и руската вакцина Спутник,  
користат безопасен вирус на настинка (аденовирус), кој 
го носи шилестиот протеин на коронавирусот, за да пре-
дизвика имунолошки одговор.

Кинеска вакцина Синофарм, пак користи умртвен вирус,
кој не може да предизвика болест, но доволен е да пре-
дизвика имунолошки одговор со ефикасност до 86%. 
Вакцините ќе штитат и од новите мутирани соеви.

Видови вакцини

Благодарност до сите колеги и здравствени работни-
ци кои несебично се вклучија во третманот и грижата 
на овие пациенти.

Во инфектолошката амбуланта од почетокот на КОВИД 
пандемијата биле прегледани 10.537 пациенти, а само 
во декември биле реализирани 3.000 прегледи и кон-
троли на пациентите со COVID 19. Болнички биле леку-
вани 1.467 пациенти со средно тешка и тешка клиничка 
слика на КОВИД пневмонија .

надеж и верба за што побрзо справување со овој опасен 
и непредвидлив вирус.

Од почетокот на пандемијата се вклучивме во лекување-
то на болните со COVID-19, без страв и без двоумење и 
во континуитет продолжуваме  во нивното лекување. 
Најважно ни е здравјето на пациентите, без резерва, во 
полна заштитна опрема даваме се од себе, за да ги из-
лекуваме сите кои побараа помош од нас. За жал, некои
не успеавме да ги спасиме - вели Прим д-р инфектолог 
Маја Василева -Дугановска, раководител на Одделот за 
Инфективни Болести  при  ЈЗУ  ГОБ „8-ми Септември”

Изминатата 2020 година ќе ја паметиме како тешка го-
дина, година посветена на COVID 19, пандемијата.  Теш-
ка година за сите, а особено за здравствените работни-
ци. Година на социјална дистанца, година на маски, го-
дина на изолација. Продолжуваме во 2021 година, со
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ЗДРАВА И 
БЕЗБЕДНА ХРАНА
ВО ГРАДИНКИТЕ ВО 
КАРПОШ

Храната секојдневно е различна, подготвена од сезонски
намирници, а се води сметка и за нејзино адекватно скла-
дирање, приготвување, термичка обработка и сервирање
на оброците. При подготовка на ужинките, се избегнува 
користење на рафиниран шеќер, а како замена се корис-
тат јаткасти плодови, семиња (лен, чиа, семки од текви) 
или суво овошје.

Главните кујни во градинките на територија на општина 
Карпош работат и ја подготвуваат храната за децата спо-
ред ХАСАП – принципите (HACCP – Hazard Analysis and 
Critical Control Point) што е согласно Законот за контрола 
и безбедност на храна и материјалите кои се во контакт 
со храната.

Градинките имаат возила кои ги пренесуваат топлите 
оброци на соодветна температура која се мери пред нив-
но транспортирање.

Секој сегмент од целиот процес на подготовка на храна 
и придружните елементи се одвива според однапред 
подготвен Протокол кој е изработен од Овластено лице 
за контрола и безбедност на храната.

Општина Карпош е и прва институционална членка на 
Европското тело за хигиенски инженеринг и дизајн 
(EHEDG – European Higienic Engineric and Design Group ) 
која ги запазува европските регулативи за хигиенска 
опрема. Целта е опремата и машините за производство 
на храна, во кујните каде што се подготвува храната да 
го подобрат нејзиниот квалитет преку користење на сер-
тифицирана опрема и машини кои се проверени за работа
преку правилниците на ова престижно европско тело.

Децата во сите објекти на градинки во Карпош добиваат
здрав и квалитетен оброк. Иако градинките работат по 
протоколи и со намалени капацитети, техничкиот пер-
сонал, вработените во кујните целосно се посветени за
навремено да обезбедат здрави и квалитетни оброци 
за децата.

ЕКО  ИГРАЧКИ
И ДИДАКТИЧКИ 
МАТЕРИЈАЛИ
ЗА ГРАДИНКИТЕ
ВО КАРПОШ

најмладите, кои треба полесно да спознаваат основни 
појави и процеси. Исто така, новите играчки ја подобру-
ваат моториката кај нив и ги поттикнуваат младите на 
двонасочна комуникација.

Играчките се прилагодени и на „новото“ време во кое 
живееме, при што овозможуваат детска игра преку одр-
жување на дистанца.

Минатиот месец, општина Карпош им додели совреме-
ни играчки изработени од еко-материјали и нови ди-
дактички содржини, на сите детски градинки на своја 
територија. Станува збор за опрема која допoлнително 
придонесува за развој на когнитивните вештини кај



{ разговор со... }

14

„Баду бар“ важи за место во кое се одржуваат најдобрите хип - хоп забави во западниот дел од градот.  
Идејата кафето да го пиете во опуштена атмосфера со другарскиот и гостопримлив персонал е најоствар-
лива токму во Баду.

Автор: Весна Кикова Атанасовска

БАДУ БАР
МЕСТО ЗА ДОБРА МУЗИКА

Разговор со ЛД Пистолеро
еден од сопствениците на „Баду бар“
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години со многу хип - хоп 
забави и вечерни дружења.  
Го побаравме Владимир 
Пешков - Пеше или ЛД 
Пистолеро како еден од 
тројцата косопственици да
поразговараме и да му по-
ставиме неколку прашања.

Прво ни беше на ум да ја 
расчистиме дилемата око-
лу приказната што стои 
зад името „Баду“

Колку да е позната и во-
становена „хип-хоп“ база

во Карпош, со „Баду“ и со 
Ел Пистолеро не завршу-
ва приказната тука. Напро-
тив, младите од Влае, но и 
од сите краишта на Карпош
од овие музичари секогаш 
бараат повеќе: некој настан,
концерт, луда журка или?

Карпошани ЛД Пистолеро 
го доживуваат како успе-
шен хип – хоп изведувач, а 
сега веќе и успешен соп-
ственик на урбано препоз-
натливо место, но Пеше е 
повоздржан околу силни-
те епитети:

Објаснувајќи ја првичната
замисла за постоење на 
вакво место каде се негува
една супкултура, нашиот 
соговорник објаснува:

- Успехот е, вели тој, про-
менлива работа, контину-
итетот е тој што те одржу-
ва во живот. Сите дефини-
раме успех на различен 
начин. Мило ми е што не 
сметаат и Вие што не сме-
тате за успешни. Кога би 
ги поврзал двете работи, 
би рекол, успехот се гледа 
преку очите на вработени-
те и коментарите на гос-
тите, ако првите светат и 
вторите се позитивни. 
Тогаш, тоа значи дека 
сигурно сме успеале ба-
рем во нешто, а за дру-
гото ќе се потрудиме.

- Приказната започнува 
како маалска идеја за ме-
сто кое од самиот старт 
има за цел да ја негува 
угостителската дејност и 
шири култура на највисо-
ко ниво. Името е секако, 
момент на инспирација, а 
Ерика Баду е токму таа 
инспирација, ни вели на 
почетокот на разговорот 
Владимир Пешков - Пеше.

место за тоа. Сметаме дека
со помош и поддршка од 
општината можеме да 
приредиме незаборавен 
културно-музички настан 
за жителите на општина 
Карпош, но и за сите гра-
ѓани на град Скопје, пред-
лага еден од сопствени-
ците на „Баду“ барот во 
Прта Влае Владимир 
Пешков - Пеше.

- Неостварена желба ни е 
да организираме музички 
настан во Влае. Плошта-
дот „Делфина” е идеално

- Идејата не беше да се 
создаде класично хип хоп 
место, туку место каде што
секогаш ќе се слуша до-
бра музика во природен 
амбиент. Самата населба 
и тоа што јас се занима-
вам со хип хоп си го на-
правија своето, па можеби
и затоа делуваме на хип 
хоп место, што апсолутно, 
бар мене, не ми пречи.

Во тукушто изминатата 
2020 година сопствени-
ците на барот о славеае 
осмиот „роденден“ на 
култниот бар, цели осум
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Од година во година,
барањата на клиентите во 

Македонија се доближуваат
до оние во Европа: Ако некогаш

беа интересни малите товажи, 
Македонците почнаа да се 

опуштаат и да бараат реалис-
тични тетоважи и дизајни.

Интервју со тату артистот од Карпош
Горан Миќиќ - МГ тату и пирсинг студио

Разговараше: Весна Кикова Атанасовска

ТАЛЕНТНО И

УМЕТНОСТ,
КУЛТУРА,
ТЕТОВИРАЊЕТО Е
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Од соработката со најголемиот бренд за производство на бои „Eternal ink“ креиравме палета на бои 
кои го носат моето име, достапна за продажба во целиот свет.

Кога ја добивте идеjа-
та да почнете да се за-
нимавате со тетовира-
ње? Дали станува збор 
за природен „клик“ или
е резултат на образо-
ванието?

Кога го отворивте прво-
то тату студио, а кога 
почнавте да работите 
како тим?

атно, како резултат на 
квалитетот. Kако ги 
доживувате? 

Признанијата или на-
градите дојдоа спон-

Во текот на Вашата 
професионална ка-
риера познато е дека 
имате работено и во 
странство. Која е раз-
ликата да се работи  
дома и надвор?

- Да бидам искрен, сè 
се одвиваше многу 
спонтано и непланира-
но. Од оваа гледна  
точка мислам талентот 
кој го поседувам си го 
направи своето, иако 
средното уметничко  
образование ми помог-
на да совладам некој 
правец во уметноста. 
Ако зборуваме за го-
дини наназад и почето-
кот на оваа приказна, 
моите почетоци беа 
далечната 2006 година,  
на мои, не цели, 16 го-
дини.

- Пред да основам мое, 
самостојно тату студио, 
имав неколку заеднич-
ки соработки со други 
наши артисти, соработ-
ки кои ми помогнаа да 
ги развијам моите ме-
наџерски способности.

МГ тату студио се отво-
ри 2013 година и имаше 
два члена, јас и мојата 
добра другарка Алек-
сандра која се уште е 
дел од МГ. Три години 
подоцна го добив сво-

јот проширен тим кој-
што до денес функци-
онира беспрекорно.

ции и култури. Запозна-
вањето со разни тату 
артисти и работењето 
со нив придонесоа да 
ја реплицирам таа кул-
тура во нашата земја 
кога станува збор за 
тетовирањето. Како нај-
драго место за работа 
би го одвоил САД, би-
дејќи тату културата 
што ја има таму е многу

- Чувството кога ќе до-
биеш признанија за 
сработеното е неопис-
ливо, особено кога до-
аѓа од врвни уметници 
кои цел свој живот си 
мечтаел да ги запозна-
еш, а денес стојам рамо 

- Моето прво работно 
искуство надвор од 
Македонија почна пред 
десетина години кога 
почнав да патувам низ 
цела Европа и да по-
сетувам разни конвен-

поразлична од европ-
ската и мислам дека 
најмногу одговара на 
мојот карактер.

Еден од најдобрите тату
артисти во Северна 
Македонија е нашиот 
карпошанец Горан 
Миќиќ, тату артист и 
сопственик на студиото 
за тетовирање. Довер-
бата на неговите вешти  
раце му ја имаат до-
делено многу наши 
познати личности. Не-
говиот квалитет и та-
лент е препознаен како 
во границите на наша-
та земја така и надвор 
од неа што беше допол-
нително мотивација да 
поразговараме со него.
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Кога би требале да из-
двоите позната личност
со која Ви било нај-
интересно да сорабо-
тувате, која би била 
таа?

до рамо со нив. Приз-
нанијата доаѓаа од ре-
чиси секое мое госту-
вање на сите конвен-
ции на кои одев и за 
време на кои работев  
напорно. Можам да 
кажам дека имам осво-
ено награди во многу 
земји како:  Романија, 
Германија, Грција и 
други од целиот Балкан.
Една од моите најголе-
ми издигнувања беше 
наградата во Детроит 
(САД), која ме стави на 
друго ниво на тату 
артист. 

Ако зборуваме генерал-
но за Македонците 
како народ, што нај-
многу сакаат да тето-
вираат? 

- Многу ме радува фак-
тот дека од година во 
година, барањата на 
клиентите во Македо-
нија се доближуваат до 
барањата на клиентите 
во Европа. Полека но 
сигурно се намалува 
разликата меѓу европ-
ската и македонската 
култура. Ако некогаш 
беа интересни малите 
товажи, од пред некоја 
година Македонците 
почнаа да се опуштаат 
и да бараат реалистич-
ни тетоважи и дизајни. 
Сметам дека социјални-
те мрежи си го напра-
вија своето, не само кај 
нас, туку и во целиот 
свет.

- Да не ми забележат 
останатите, сите ми се 
драги клиенти, но по-
себна соработка имам 
со нашиот еден и един-
ствен Перо Антиќ.

Сите ми се драги клиенти, но посебна соработка
имам со нашиот еден и единствен Перо Антиќ
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Најголемо достигнува-
ње на професионален 
план што Ве направи-
ло горд?

- Мислам дека ова пра-
шање го одговорив и 
претходно без сомне-
ние. Тоа е првото место 
кое го освоив во САД 
на тату конвенција во 
Детроит. На исто ниво 
би ја додал соработката 
со најголемиот бренд 
за производство на бои 
„Eternal ink“ со кои за-
едно креиравме палета 
на бои кои го носат 
моето име, достапна за 
продажба во целиот 
свет.

Најинтересна желба за 
тетоважа од клиент Ви 
е...?

- Ова прашање ми го 
поставуваат речиси сите,
но за жал не можам да 
одвојам ниту една, би-
дејќи сите си носат сво-
ја приказна во која од 
мене е вложено многу 
љубов и труд.
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ЛИДЕРИ ВО
САЈБЕР ПРОСТОРОТ

КАКО КОМУНИЦИРАВМЕ
ВО ПАНДЕМИСКАТА 2020 ГОДИНА?

да се менуваме во óд. Тоа 
значи благовремена за-
мена на физичкио контакт 

со секој и секаде во диги-
тална комуникација. При-
тоа, никако не смееше да 
се занемарат едни од нај-
значајните услуги и функ-
ции кои ги врши општина-
та како сервис на граѓани-
те, а тоа е постојаната ко-

муникацијата со нејзините 
жители. Таа треба да биде 
увото и гласот на граѓани-
те. Постојано да слуша и 
сослушува што имаат тие 
да кажат и да им соопшту-
ва што се е сработено за 
нив. Таквиот вид на дво-

насаочна комуникација ја 
градиме и ја надградуваме
од година в година, а не 
запревме ниту во тукушто 
изминатата година. Успе-
авме да ја зголемиме вид-
ливоста на Општината, на  
Градоначалникот и на Со-

Во корона годината зад 
нас, научивме многу. Дека
покрај сé, мораме да 
останеме сервис на гра-
ѓаните, но и дека мораме

Автор: Ива Зафировска
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Алатката генерира извеш-
таи каде е опишано кои 
страници од нашата интер-
нет страница биле најмногу
прочитани, преку кој уред 
се прегледани, и кој збор 
или фраза е најчесто пре-
баруван на Google во од-
нос на нашата општина. 
Аналитиката ни кажува 
како граѓаните не преба-
руваат на Google. На при-
мер, во Google внесуваат 
„општина карпош„ , „opsti-
na karpos“ или „karpos gov 
mk“.

Извештаите се генерираат 
секој месец и во нив е де-
тално опишано, колку по-
сети сме имале на сајтот, 
кои страници граѓаните 
најмногу ги интересирало, 
преку кој уред пребарува-
ле (компјутер, мобилен или
таблет), и од каде доаѓаат 
кликањата дали преку сај-
тот, дали преку некоја наша
фотографија која ја срет-
нале на Google, или преку 
некое наше објавено ви-
део. Најпосетувани страни-
ци ни се страницата за 
ДУП-ови, Службен Гласник
и страницата Контакт. 

Како еден од клучните ко-
муникациски канали/ме-

диум на Општината е веб 
порталот, односно интер-
нет страницата 
www.karpos.gov.mk 

На општинскиот налог на 
twitter на кој имаме 2,816 
следбеници, над 500 по-

Драстично е зголемена ко-
муникација на Instagram, 
каде не следат 2,461
Followers.

веќе од пред тоа. @sbogoev, градоначални-
кот го следат повеќе од 
11.4k (илјади) followers за 
над 1.000 повеќе од лани.

Facebook - 24,018 people 
like this - за околу 3000 ли-
ца повеќе од лани, а на 
сметката на Instagram - 

Инаку како што ние диги-
тално комуницираме, така 
и медиумитне следат. Од-
носно според press clipp-
ing квантитативната ана-
лиза од 7.614 објави во ме-
диумите за нас, 6.842 биле 
објави на интернет порта-
ли, 606 во печатени ме-
диуми и 166 на телевизии-
те. Тоа, инаку кажано, зна-
чи дека „сме на ист пат“, 
односно комуницираме во
ист простор, на ист јазик.

Сето ова не вбројува меѓу 
најкомуникативните оп-
штини, која ги користи и 
дигиталните и традици-
оналните медиуми, па и 
според Институтот за до-
бро управување и евроат-
лански перспективи, исто-
времено своја веб страни-
ца, како и присуство на 
социјалните медиуми 
(Фејсбук, Твитер и Инста-
грам) и оваа година имаат 
само Градот Скопје и 
Општина Карпош меѓу 
сите други во државата.

Total post 216
(зголемено за 100%)

Likes received 18.400 
(зголемено за 100%)

Comments received 87 
(зголемено за 100%)

Impressions 853.8k  
(зголемено за 90,2%)

Reach 300.7k
(зголемено за 172,2%)

На профилот на LinkedIn 
имаме 3,888 Conncetions 
(поврзувања) (зголемува-
ње од лани 2019 година за 
близу 300 ) и по 400 пре-
гледи од пост.

Паралелно, за зголемување
на видливоста на Општи-
ната придонесе и комуни-
кацијата на институцијата 
Градоначалник која забе-
лежа:

Таа, меѓудругото, функ-
ционира и како дневен 
портал, со постојано ап-
дејтирање на најновите 
вести (200 новокреирани 
минатата година), настани 
и активности на локалната 
самoуправа.

Според статистичките по-
казатели имаме трикрат-
но поголема посетеност 
на веб страницата на Оп-
штина Карпош, односно 
над 116.000 посети на стра-
ницата, со пласиран и над 
200 вести од општинските 
активности, а 68,7 илјади
луѓе не пребарувале на 
google: Засилено сме ко-
муницирале и на социјал-
ните мрежи. Во прилог на 
ова ни оди аналитиката 
која вели  дека во измина-
тата година на facebook
страната имаме 17,836 лај-
кови, што е зголемување 
за над 2.200 од годината 
претходно.

ветот преку веб страница-
та и социјалните мрежи и 
тоа повеќекратно. Сето тоа
го реализиравме преку 
користење нови мулти-
медијални продукти: крат-
ки видеа, анкети, флеш 
вести, креативи сл., кои 
беа пласирани преку со-
цијалните мрежи и офици-
јалната интернет страница 
на Општината како нај-
употребувани канали на 
комуникација.

Како новина која сме ја 
вовеле во јуни 2020 годи-
на е користењето на алат-
ката Google Search Console 
која ни помогна да го из-
мериме сообраќајот и 
ефикасноста на пребару-
вањето на нашата веб 
страница, да ги поправиме
проблемите и да направи-
ме нашата интернет стра-
ница да блесне во резул-
татите од пребарувањето 
на Google.
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КАКО ДО 
ПОЕВТИНО 

ЕКОЛОШКО 
ГРЕЕЊЕ?

ПРОЕКТОТ „REPLACE“
 НОВА МОЖНОСТ

ЗА ГРАЃАНИТЕ НА
ОПШТИНА КАРПОШ

Автор: Дипл. Инг. Љупчо Димов
Раководител на одделението

за Енергетска Ефикасност
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Анализите покажуваат дека 38% од домаќинствата во општина Карпош користат електрична енер-
гија за греење, 29% од домаќинствата се поврзани на централниот систем на греење, а дури 33% 
користат дрва или фосилни горива за загревање на своите објекти.

Затоплувањето се смета 
како еден од најголемите 
чинители за загадувањето 
на воздухот во нашата сре-
дина. Во досегашниот пе-
риод, од почетокот на про-
ектот се направени анали-
зи на системите за греење 
во општината и формира-
на е база на податоци за 
сегашната состојба.

Анализите покажуваат дека
38% од домаќинствата во 
општина Карпош користат 
електрична енергија за 
греење, 29% од домаќин-
ствата се поврзани на цен-
тралниот систем на греење,
а дури 33% користат дрва 
или фосилни горива за за-
гревање на своите објекти.

и имаат за цел да ги инфор-
мираат и мотивираат исти-
те за замена на своите ста-
ри и неефикасни уреди за 
греење и ладење со по-
добри и еколошки алтер-
нативни системи.

Активностите во проектот 
се насочени кон граѓаните

За таа цел ќе се спроведат 
и информативни кампањи,  
во текот на кои стручните 
служби во општината ќе 
функционираат како инфо 
центар за граѓаните. Во 
моментот се изработува 
„REPLACE – КАЛКУЛАТОР 
за Вашиот систем за 
греење“, кој ќе биде јавно 
достапен на интернет стра-
ницата на општина Карпош
( www.karpos.gov.mk ) со 
што граѓаните самостојно 
или со стручна помош на 
лицата во одделението за 
Енергетска Ефикасност ќе 
можат да проверат кои тех-
нички решенија за замена 
на постојниот систем се 
применливи и какви финан-
сиски импликации предиз-
викува таквата промена 
врз нивниот семеен буџет.

Во ситуација кога во мо-
ментот на национално ниво
се уште не функционира 
законската обврска за фор-
мирањето на „Регистарот 
на ЕСКО компании од де-
лот на греење и ладење“, 
проектот ќе се занимава и 
со евидентирање и сора-
ботка со тие компании и 
нивната комуникација со 
граѓаните заинтересира-
ни да вложат во сопстве-
ните системи за греење. 

Акцијата за почиста жи-
вотна средина, помала 
емисија на PM10, PM2.5 
честичките и намалени 
емисии на CO2 во возду-
хот е долготраен процес 
кој подразбира двострана 
активност на општината и 
на граѓаните за почиста 
околина и поудобни и ху-
мани услови за живеење.

Новиот проект „REPLACE“
од програмата Хоризон 
2020 на ЕУ во кој е вклу-
чена општината Карпош, 
заедно со општините

Аеродром и Ѓорче Петров 
е дел од десетте земји од 
Западна, Средна и Југо-
источна Европа во кои за-
еднички се реализира овој
проект.

Проектот е насочен кон 
граѓаните како индивиду-
ални корисници на сис-
темите за греење и ладење
во сопствените и колектив-
ните објекти за домување.

Главна цел на проектот е 
воведување енергетски 
ефикасно и економски 
прифатливо греење и ла-
дење, при што главни при-
добивки на корисникот 
се заштеда на електрична
енергија и пари, подобар 
квалитет на воздухот и 
придонес во обезбедува-
ње на зелена иднина.
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Иако панкот како 
културен феномен во 
70-те години траел 
релативно кратко, тој 
сепак создал еден 
неисцрпен простор за 
анализа, како на 
естетски, така и на 
социјален план.

ЖЕНИТЕ,ПАНКОТ И РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ

Пишува: Весна Кикова Атанасовска

ЗА ДОБАР ПАНК
 НЕ МОРА ДА СЕ БИДЕ

НЕЖНА, СЕКСИ И ЗГОДНА!

Во панкот превладувал 
двојниот стандард во од-
нос на сексуалноста. 
Првата опција за моќта и 
популарноста на жените 
била преку нивното ети-
кетирање како нечии при-
дружнички/девојки или 
„групи“ девојки, што не е  
случај за мажите во пан-
кот, кај кои нивната сек-
суалност никогаш не из-
бивала во преден план и 
не влијаела врз нивниот 
панк статус. На жените се 
гледало како на моќни 
сексуални објекти кои слу-
жат за привлекување и 
потикнување на маскули-
нистичката хетеросексу-
ална желба. Или пак моќ-
ната улога на жената во 
панк културата се должела

луѓе во светот, а со тоа се 
отвори дополнителен про-
стор за жените да создадат
своја верзија на творење 
уметност како и да ги пре-
зентираат своите музички 
способности.

Гледано од родова пер-
спектива, проценката на 
местото и улогата на же-
ните во настанувањето и 
развивањето на панкот 
како музички правец и 
како социјално движење  
е од исклучително значење
за расветлување на овој 
културен феномен.

Панк–рок стилот, како 
стил на живеење, ги от-
фрла сите востановени 
норми на општествено-
то живеење на младите
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водачи на панкот, за кои е 
главен машкиот интерпре-
татор, кои го зацврстувале 
потчинетиот, инфериорен 
статус на жените.

та. Воедно, тие покажале 
дека жената може да биде 
моќен дел од музиката, без
зад неа да стои авторите-
тен маж. Пети Смит, со
својот родово неопределен,
но сепак повеќе маскули-
нистички изглед и говор, 
Дебора Хари (пејачка во 
групата „Blondie“), со сво-
јот иронично женствен из-
глед, но со силен став и на-
чин на интерпретирање на
панк музика и Тина Вејмут
(бас гитаристка во групата 
„Talking heads“), со својот 
родово неутрален изглед 
и како прва жена бас гита-

циркулираат. Панкот прет-
ставил суштински страте-
гии за спротивставување, 
за преуредување и прера-
ботување на овие доминан-
тни родови и сексуални 
норми“. Оваа супкултура 
им пружила слобода на 
жените да ги истражуваат 
родовите граници, им по-
могнала да ја покажат соп-
ствената моќ, лутина, агре-
сија,  дури и нивната вул-
гарност. Панк музиката и 
културата во суштина не 
биле машки, но социјално 
се продуцирале преку мас-
кулинистичките родови

ку мажите. Жените се здо-
биле со двојна придобив-
ка, односно, како дел од 
панк движењето, заедно 
со мажите следбеници на 
ова движење ги отвориле 
портите за слободата на 
говор и изразување, а како
втора придобивка е осло-
бодувањето од длабоко 
вкоренетите родови сте-
реотипи во општествено-
то живеење, кои дотогаш 
важеле за жените, барем 
што се однесува до музи-
ката, начинот на живеење 
и на облекување.

За жените, панк музиката 
била отворен простор за 
истражување, спонтаност 
и промени во стилот, на-
чинот на живеење, во од-
несувањето и сликата за 
тоа што значи да се биде 
женско. Преку различните 
стилови на пародија на 
родовите, прикажувањето 
на асексуалноста, безро-
довоста и трансродовоста,

на нејзината женственост, 
но само како нечија сопру-
га, девојка, фан или девојка
за придружба.

за панкот како супкултур-
но движење може да се 
каже дека бил социјална 
мешавина од новосозда-
дени безродови улоги.

ристка, биле трите жени 
кои на три начини допри-
неле во отфрлањето на сте-
реотипните родови улоги 
и изглед пред сè  во панк
– рок музиката, но и по-
широко од неа.

улоги, дискурси и практи-
ки. Како и да е, овие нови 
претстави за жените како 
активен дел од панк музи-
ката придонеле во урива-
ње на стереотипите, па 
оттаму со отфрлувањето 
на условената женстве-
ност, жената се оддалечи-
ла од патријархалното 
обезвреднување на жен-
ственоста воопшто.

Од панкот како музичка и 
културна револуција, ге-
нерално земено, поголема 
еманципаторска придо-
бивка имале жените, откол-

Да се биде жена и да се би-
де панкерка, изгледа како 
да постојат два различни 
идентитети. Како што вели 
Џулија Доунс: „Панкот е 
вид на популарна култура 
во која доминантните родо-
ви и сексуални категории 
се социјални конструкти, 
кои одново се создаваат и

Три пионерки во панкот 
успеале на свој начин да 
покажат што значи да се 
биде жена во музиката, 
отфрлајќи ги стереотипни-
те родови одлики кои до-
тогаш важеле во панк и 
рок музиката. Успеале да 
го разбијат митот дека мо-
ра да се биде нежна, секси
и згодна девојка за да се 
успее во светот на музика-

И покрај тоа што жената на
различни начини успеала 
да биде прифатена во „маш-
ката“ супкултура, сепак 
треба да се напомене дека
отпорот на жената во пан-
кот произлегува токму од 
превласта на родовите 
идентитети кои се провле-
кувале низ панк супкулту-
рата. Континуираното мар-
гинализирање на жената, 
доаѓало од доминантните
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Пишува: Весна Кикова Атанасовска

КАРПОШ
СЕКОГАШ
ЌЕ МИ БИДЕ
„ДОМА”

РАЗГОВОР СО МЛАДАТА АКТЕРКА 
ИРЕНА ИЛИЕВСКА, ЗА ТЕАТАРОТ,  
ТУРСКИТЕ СЕРИИ И ЉУБОВТА
КОН КАРПОШ
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Карпош ми е детството и младоста! Клупите во паркот, во населба, уште ми мирисаат на првата 
љубов. Во Карпош ми е првото пиво испиено со другарките, првите дотерувања, излегувања, дружења.

Лицето на нашата со-
говорничка ни е познато 
најмногу од телевизис-
ките народни приказни 
и бројните театарски

претстави низ речиси сите
театри во Македонија. Но 
нешто што можеби помалку
се знае за неа, е дека таа е 
и најслушаниот глас од 
синхронизираните турски  
серии. Ирена е дипломи-
рана драмска актерка која 
играла театарски претста-
ви во охридскиот, велеш-
киот, драмскиот театар во 
Скопје, но и во некои при-
ватни театри како теата-
рот „007“. Нејзино момен-
тално работно место е во  
„Канал 5 телевизија“ каде 
ги синхронизира речиси 
сите главни ликови во 
турските серии и ликови 
во народните приказни 
кои се прикажуваат на оваа
програма. Местото на жи-
веење, средното образо-
вание, факултетот како и 
нејзиното сегашно работ-
но место се на територи-
јата на Општина Карпош  
што е меѓудругото допол-
нителна причина да и по-
ставиме неколку прашања.

- Некаде во ноември 2017-та
година, тогашниот дирек-
тор на велешкиот театар 
„Јордан Хаџи  Константинов
 – Џинот” ме повика да гос-
тувам во нивниот театар, 
во претставата “Тоалет за 
дами”. Ми беше задовол-
ство да престојувам во 
градот на Рацин, одблизу 
да се запознаам со целата 
екипа во театарот, како и 
со велешката публика. Ја 
прифатив понудата. Пре-
миерата на таа претстава 
се случи во јануари 2018 
година. И веднаш по неа, 
добив понуда од истиот 
ансамбл да учествувам во 
детска претстава „Заспа-
ниот суперхерој”. И таа 

понуда ја прифатив, бидеј-
ки веќе со поголемиот дел 
од ансамблот работев во 
првата претстава, па и вто-
риот ангажман без разми-
слување го прифатив. Про-
летта 2018 година во Велес
почнаа подготовките за 
одржување на фестивалот 
на античка драма во Стоби.
Слушнав дека ќе дојде ре-

кастинг. Решил да ги изгле-
да претставите од целиот 
репертоар и на тој начин 
да си ја одбере екипата. 
Па, така, ја гледал и прет-
ставата „Тоалет за дами”, 
која сеуште си ја играв на 
репертоар. Утрешниот ден
Хакоб дојде во Скопје и ми 
соопшти дека јас сум не-
говата Лисистрата, од исто-

на работа, бидејки сум вра-
ботена во Канал телевизи-
ја. Одтаму наидов на раз-
бирање,  како и секогаш, и 
понудата ја прифатив. Така
започна уште една аванту-
ра со оваа екипа, уште едно
искуство, кое ме искачи 
едно скалило погоре како 
актерка, ме научи на многу
нови работи, од актерски, 

имената претстава, која ќе 
ја режира за отворањето 
на фестивалот. Ми кажа 
дека е информиран дека 
не сум дел од ансамблот 
на велешкиот театар и дека
ќе инсистира и во овој про-
ект да учествувам како гос-
тин. Мене ми остана да се 
договорам за неплатен 
одмор со претпоставените

до меѓу човечки односи и 
ми ја донесе првата награ-
да, за најдобар млад актер. 
Се играа уште некој пе-
риод овие претстави на 
репертоарот на театарот,  
мислев дека соработката 
ќе продолжи, веќе ги чув-
ствував како свои тие луѓе.
Но, работите се промени-
ја, директорите се проме-

жисер од Ерменија, кој ќе 
ја режира претставата за 
отворањето на фестивалот,
но знаев дека јас сум таму 
како гостин и дека само 
вработените ќе одат на 
кастинг. Но, еден месец 
пред да почнат пробите за 
претставата, режисерот 
Хакоб Газанчјан дојде во 
Македонија, да си направи

Добитник сте на награда 
за најдобар млад актер, 
ако може да ни кажете 
нешто повеќе околу тоа?
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нија, внатрешната полити-
ка во театарот очигледно 
се промени и нашата со-
работка престана. Како и 
да е, имам убави спомени 
од таму и сигурна сум дека
некогаш повторно ќе со-
работуваме.

лика од мојот град, ги „со-
бираат” своите деца. Овде 
се е поразлично, што е и 
нормално за главен град. 
Додека одев од кастинг на 
кастинг за вработување и 
едвај чекав да си најдам 
матична куќа тука, дома, 
не одбивав ниту една по-
нуда и не престанав да ра-
ботам. Гостував во Драм-

ски театар во Скопје, во 
неколку проекти на при-
ватни  театари, во Велеш-
киот театар, во Охридскиот
театар…
Секоја улога ми е ново ак-
терско созревање, секоја 
соработка со нова екипа 
ми е ново искуство, секој 
град своја приказна… но, 
ако морам да одвојам, нај-

- Да, така се погоди, да ше-
там низ театарите како 
гостин, да собирам искус-
тва и да запознавам ко-
леги од другите градови. 
И многу сум среќна пора-
ди тоа. Дипломирав пред  
7 години и како и секој 
млад актер, се надевав де-
ка ќе најдам место во еден 
од театрите во својот град. 
Но, знаете како е со Скопје,
најголемата гужва е тука. 
Другите градови, за раз-

често си се навраќам на 
претставата од Вуди Ален, 
„Централ парк запад”, во 
продукција на „Театар 007“
и во режија на Игор Ивко-
виќ, која ја игравме долго 
време на малата сцена во 
универзална сала во Скоп-
је. На оваа претстава со 
задоволство би и се вра-
тила во секое време.

- Апсолутно, се што е ново 
за мене и што е поврзано 
било како со мојата про-
фесија, ми претставува 
предизвик. Синхрониза-
цијата, во некои други зем-
ји е посебна професија, се 
учи како предмет на факул-
тет, дури има и курсеви да 
се стекнете со способност 
да го работите тоа. Тоа е 
една гранка од мојата про-
фесија на која некаде и се 
придава големо значење. 
Таа има свои правила, има 
свои техники и доколку 
сакате да се занимавате 
со тоа професионално, то-
гаш навистина треба да се  
потрудите. Погледнете ги 
само дизни цртаните и ќе 
сфатите каков предизвик 
може да биде самата син-
хронизација, така што де-
финитивно ми беше пре-
дизвик да научам да го ра-
ботам тоа. Без разлика што
сега синхронизираме тур-
ски серии, праксата си е 
пракса,  можеби  утре тие 
турски серии ќе бидат за-
менети со филмови, дизни 
цртани итн.

Дали како драмски актер 
Ви беше предизвик да 
почнете да синхронизи-
рате серии?

Имате одиграно бројни 
театарски улоги во ма-
кедонските театри, но која
улога би ја издвоиле?

- Па би сакала конечно да 
си најдам свој матичен те-
атар и да си имам свој те-
атарски дом. Не дека ми е 
доста шетање хехе, секо-
гаш ќе сакам да соработу-
вам со нови луѓе и екипи, 
но мислам дека веќе е 
време да станам дел од 
една екипа и да речам - 
овде сум дома и ова се мои
луѓе. Имам и други желби, 
многу желби хаха… На при-
мер сакам да ми се случи 
и нов филм, сакам да ми 
се случат нови соработки 
и работилници со колеги 
од Европа и светот, сакам 
уште да учам и да се на-
доградувам, сакам посто-
јано да работам, зашто 
кога го работите тоа што 
го сакате, ни сами не мо-
жете да се сопрете.

Дали имате некоја желба 
на професионално поле 
што не Ви е исполнета, а 
би сакале да Ви се испол-
ни?

- Карпош ми е дома! Од 
Карпош ми се мама и тато. 
Тука ми се првите чекор-
чиња. Карпош ми е детство-
то и младоста! Детството 
кое ми започна во градин-
ката Пролет во Козле, па 
основното училиште „Владо
Тасевски“. Младост, во гим-
назијата „Здравко Цветков-
ски“, пубертет, пропуште-
ни часови, испиени кафи-
ња во Лептокарија и бифе-
то на Драмски театар. 
Карпош ми е љубов! Клу-

Прелистувајќи ја Вашата 
биографија евидентно е  
дека Карпош е базата и 
за професионалниот и за 
приватниот живот уште 
од најмали нозе, кои се 
Ваши омилени места во 
Карпош?
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пите во паркот, во населба,
уште ми мирисаат на прва-
та љубов. Во Карпош ми е 
првото пиво испиено со 
другарките, првите доте-
рувања, излегувања, дру-
жења. Во Карпош ми е ФДУ,
факултетот на кој дипло-

мирав актерска игра. Се-
кое ќоше во Карпош ми 
има своја приказна и ми 
чува по некој спомен…има
уште многу, но да скратам, 
Карпош секогаш ќе ми 
биде „дома”.

- Да бидат горди што се 
жители на Карпош. Да си 
го чуваме! Секое дрвце, 
секоја клупа. Да ја сочува-
ме секоја зелена површи-

на. Да си го чистиме отпа-
дот зад себе, за нас да ни 
биде убаво. Карпош се са-
ка со срце и душа!

Кратка порака до жители-
те на Карпош?
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Разговор со младата тенисерка
Катја Ивановска,

Автор: Мила Гавриловска
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Веќе на само осум години, 
Катја си го пронајде своето
место на тениските терени.

Нејзиниот тениски клуб 
целосно ја поддржува за 
секое наредно натпрева-
рување.

Тенисот е спорт во кој е потребен голем напор и себевложување. Исцрпни тренинзи по неколкупати 
во денот, сила и енергија за натпреварувањата, стрес и исчекување... ова е само дел од она што се 
бара да се премине за да се постигне саканата цел во тенисот.

Токму таква е карпошан-
ката Катја Ивановска, која
има само 13 години, а од 
сето ова ништо не и е 
тешко, туку напротив, се

стреми да биде се подобра
и подобра во нејзината 
избрана, можеби дефини-
тивна идна професија.

- Најпрво би се заблаго-
дарила на Општина Кар-
пош и на сите мои профе-
сори од ООУ Војдан Черно-
дрински, за неизмерната 
поддршка во она што го 
сакам. Премногу сум сре-
ќна што сепак сеуште по-
стои некој кој може да ја 
забележи мојата макотр-
пна работа и секако, со-
одветно да ја вреднува. 
Ти благодарам Општино 
моја. – низ насмевка ни 
вели Катја.

- Тренирам во тенискиот 
клуб МТП со Владимир 
Чубриновски. Тенисот е 
мојата петгодишна љубов 
и ќе продолжи да биде и
натаму. Исто така трени-
рам и фитнес во Fight Fac-
tory со тренерот Миро.

- Секако, најмногу се ра-
дував на пехарот кој го 
освоив на Државното пр-
венство во Македонија за 
малди тенисери до 14 го-
дишна возраст. Меѓу оми-
лените ми е и освоеното 
второ место на Tennis 
Europe double, кое се одр-
жа во Тирана – мотивира-
но одговори Катја.

- Сакам да играм на голе-
мите светски турнири, но 
најомилени од нив ми се 
,,Wimbledon”, Roland Ga-
rros”,Australia Open” и US 
Open. Ќе продолжам на-
порно да тренирам и се 
надевам дека ќе успеам 
да ја остварам мојата 
цел. Мои идоли се Новак 
Ѓоковиќ и Симона Халеп. 
Би сакала да ги запозна-
ам големите тениски ими-

ња, а се надевам дека во 
иднина можеби ќе имам 
и можност да играм со 
некои од нив. – одлучна е 
карпошанката Катја.

- Така е, можеби многу 
мала но сепак бев одлуч-
на дека сакам да започ-
нам да тренирам тенис. 
Имав голема желба да ги 
гледам тениските натпре-
варувања на телевизија и 
така ми се роди желбата 
и јас да бидам еден ден 
дел од големите тениски 
случувања. – вели Катја.

Таа е одлична ученичка во 
ООУ „Војдан Чернодрин-
ски“ и покрај напорните 
тренинзи, секогаш наоѓа 
време за училиштето. Како
најталентиран спортист и 
заслужен стипендист на 
Општина Карпош, во те-
нискиот спорт, Катја збору-
ваше за нејзините почето-
ци, сегашните успеси, но и 
идни планови.

Во петгодишното трени-
рање и натпреварување, 
Катја има создадено во 
својот дом вистинска мала 
колекција од пехари и ме-
дали. Големата желба да 
биде врвна и позната те-
нисерка, беше голем пот-
тик јуниорката Катја да го 
освои првото место на 
Државно првенство на 
Македонија до 14 години.

Натпреварувањата на го-
лемите тениски игралиш-
та и светски турнир и на-
таму се голем сон за Катја. 
И покрај тоа што сега за 
сега, само ги гледа, во ид-
нина цели да биде дел од 
нив и сигурно да зачекори 
на игралиштата како што 
тоа го прават врвните те-
нисери.

Катја Ивановска е девојче 
кое неуморно цели кон 
врвот, а таквите таленти 
секогаш успеваат да го до-
стигнат замисленото. На 
Катја, и посакавме успеси 
во иднина и можеби еден 
ден нашата карпошанка 
навистина ќе се најде на 
врвот од листата на нај-
добри светски тенисреки.
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МАРКО И 
МАТЕМАТИКАТА

-НЕРАЗДЕЛНИ
ДРУГАРИ

Разговор со Марко Серафимовски

Автор: Мила Гавриловска
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Образованието е незаменлива патека за успех во понатамошното растење и развивање на една 
индивидуа. Осмооделенецот Марко Серафимовски, успешно „гази“ по оваа патека уште од прво 
одделение.

- Чувството е убаво и се 
надевам дека и во иднина 
ќе можам да ја имам оваа 
чест. Сакам да им се забла-
годарам на сите кои ме по-
држуваат, мотивираат и 
учат, бидејќи тие имаат го-
лем удел во мојот успех.

- Сум учествувал на чети-
ри општински натпревари,
четири регионални нат-
превари и две државни 
натпревари по математика,
и на исто толку наптревари
по биологија, односно во 
природните науки. Покрај 
тоа, имам и учествувано 
на два натпревари по му-
зичко образование, три 
натпревари по виолина и 
еден натпревар по гер-
мански јазик. На овие нат-
превари имам добиено 
вкупно 25 награди од кои, 
од нив, имам 13 први награ-
ди, десет втори и две тре-
ти награди. На натпревари-
те по природни науки имам
добиено седум награди 
под менторство на профе-
сорката Емилија Василева 
Чоловиќ. Најголем успех 
на натпреварите имав ми-
натата година, кога бев  
трет на вкупната бодовна 
листа на државниот нат-
превар по математика со 
освоена втора награда, а 
исто така добив и пласман 
на Јуниорската математи-
чка македонска олимпија-
да до 15,5 години, под 
менторство на професор-
ката Силва Атанасова. 
Покрај тоа, добив и сер-
тификат за особен успех 
по биологија под ментор-
ство на професорката 
Соња Тануркова. Би сакал 
да се заблагодарам на 
професорите за нивната 
поддршка, помош и по-
светеност. Сепак, овие 
успеси ги сметам за заед-
нички.

- Според мене многу е нор-
мално да бидеме разoча-
рани по добивање на по-
мала оценка, но особено е 
важно да не дозволиме 
една грешка да не обес-
храбри. Сметам дека секој 
проблем има решение, 
така што дури и доколку 
се случи ваква ситуација, 
мислам дека е поважно да 
се фокусираме на тоа како 
ова да го решиме отколку 
да размислуваме на тоа 
како сме можеле да го из-
бегнеме. Покрај се, патот 
до успехот е полн со пре-
дизвици кои ние треба да 
ги преминеме.

- Не сум размислувал многу
на ова поле. Но, се разби-
ра дека сакам да ја про-
должам мојата едукација и 
да научам нови работи. За 
другото, времето ќе по-
каже, но како што кажав 
претходно, најмногу сум 
заинтересиран за природ-
ните науки и математиката.
Мојата цел оваа година е 
да постигнам уште поголе-
ми резултати од претходно.

- Од сите предмети најмно-
гу ја сакам математиката. 
Уште од мал го сакав овој 
предмет, но вистински се 
заинтересирав за неа кога 
имав девет години, пред 
мојот прв натпревар. 
Првите запознавања ги 
добив од дедо ми и татко 
ми со кои заедно решавав-
ме задачи. Од тогаш мојот 
интерес за математиката 
само се продлабочуваше.

- Оваа година наставата се 
одвива многу поразлично 
од претходно и оваа ситу-
ација предизвика многу 
промени во секојдневието
и начинот на учење. По-
требно е сите да се труди-
ме да го направиме тој 
процес подобар. Без фи-
зичко присуство, матери-
јалот е потежок за изучу-
вање, но истиот може да 
се совлада полесно, докол-
ку имаме помош од роди-
телите за нештата кои не 
ги разбираме и доколку 
сме пофокусирани.

Со најмногу освоени по-
ени тој го освои заслуже-
ното прво место во трка-
та за талентиран ученик, 
со што стана стипендист

на Општина Карпош. 
Марко Серафимовски  учи 
во ООУ„Владо Тасевски“ и 
е одличен ученик.

Но знаејќи го ентузијазмот,
љубовта и псоветеноста 
кон математиката, високи-
те резултати во понатамош-
ните натпреварувања на 
Марко не се веќе само 
очекувани, туку некако се 
задолжителни.

Марко, какво е чуството 
да знаеш дека покрај тол-
кав голем број ученици 
во Карпош од сите канди-
дати, токму ти ја имаш таа 
чест да бидеш на врвот?

Кои се твоите најголеми 
успеси по државни, 
регионални првенства, 
на кои натпревари си 
учествувал и кој е резул-
татот од истите?

Кој е твојот најомилен 
предмет во училиште?

Што понатаму, односно 
каде се гледаш себеси за 
неколку години од сега, 
кон што ќе целиш наред-

ниот период?

На кој начин го совладу-
ваш тешкиот материјал?

Дали доколку се случи да 
не си доволно подготвен 
на часот и добиеш помала
оценка, се разочаруваш 
или пак знаеш дека тоа 
следниот пат ќе биде 
подобро?
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ВКУСОТ НА
ТУРСКИТЕ
МОРИЊА
Автор: Ивана Пендовска Вукашиновиќ
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Во време на пандемија, не секој се осудува да 
отвори ресторан. Посебно не некој кој тежнее да 
биде „топ“ реномиран, со специјалитети кои се 
специфични за турската кујна и кои годат со ква-
литетот и свежината, како што ги нуди рибниот 
ресторан „Лангуста“. Нешто сосема ново за нас 
и несомнено - оригинално.

Таквиот чекор, којшто на 
почетокот можеби беше 
несреќна коинциденци-
ја, (бидејќи стартот на ра-
ботата на посакуваната

рибна дестинација „Лан-
густа“ се поклопи со стар-
тот на корона пандемијата), 
сега веќе се докажа дека е 
позитивна и успешна ин-
вестиција. Само 15тина 
дена пред да се прогласи 
пандемијата, ресторанот  
„Лангуста“, почна со рабо-
та, а сега, на 12-ти февруари
годинава ќе го прослави и 
својот прв роденден. Може
да се пофали со веќе стек-
нато реноме на одличен 
рибен турски ресторан, го-
лем број на посетители и 
што е најважно, богато ме-
ни подготвено од профе-
сионалци, на кое никој не 
останува рамнодушен. 
Свежината и разновиднос-
та на морскиот свет, кои го 
нудат на самото мени, нѐ 
прави неодлучни во избо-
рот, а нив пионери меѓу 
рестораните.

Не е ништо ново дека низ 
нашата општина Карпош 
имаме голема понуда на 
ресторани кои ќе го за-
доволат и најистенчениот 
вкус, но тоа што веќе една 
година ги мами карпоша-
ни да го посетат рестора-
нот „Лангуста“е нешто што 
досега не сме го вкусиле 
или ретко кој го пробал. 
Барем не на таков ориен-
тален начин.

- Ние сме нови, уникатни, 
и во услуга и во специја-
литети, но во цените не се 
разликуваме од остана-
тите, и тоа е нашата тајна 
на почетниот успех, вели 
менаџерот Асан Даутовиќ.

за турската кујна. Токму 
поради тоа ресторанот е 
уникатен и му дава извес-
на комоција во „морето на 
угостителството“ па оттаму
не ги гледа останатите риб-
ни ресторани низ Карпош 
како конкуренција. Ова, 
без лажна скромност го 
вели менаџерот на самиот 
ресторан, Асан Даутовиќ.

Овој реномиран рибен ре-
сторан се наоѓа на самата 
граница каде се разделу-
ваат „Центар“ и „Карпош“, 
кој во своето богато мени 
нуди рибни специјалитети 
кои се специфични токму

Секако дека при посета во 
ресторан, најпрво сакаме 
да бидеме задоволени од 
асортиманот и изборот на 
храна. Во „Лангуста“, ве-
рувајте најпрво ќе Ве по-
несе прекрасниот и топол 
амбиент, мултиетничкиот 
репертоар на музика што 
ја негуваат од целиот Бал-
кан и пошироко, но и љу-
безноста и професионал-
носта на самиот персонал. 
Ова е делот кој го компле-
тира уживањето и кој е 
иманентен токму за тур-
скиот менталитет. При из-
борот на храна, посетите-
лите најмногу ги фалат ме-
зињата и предјадењата во 
нашиот ресторан, вели 
Даутовиќ според едного-
дишното работно искуство
на „Лангуста“. Но, она што 
на менаџерот најмногу му 
импонира, е она што го 
велат самите гости на ре-
сторанот: „Направивте да 
се почувствуваме како да 
сме некаде во Турција и 
потоа повторно не вратив-
те во Скопје".
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КОРОНА ПРЕДИЗВИК: 
„ЗАПОЧНИ ГО СВОЈОТ 

БИЗНИС"
Автор: м-р Александра Теова
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Во октомври Здружението на граѓани ЦПКР за-
почна со реализација на проектот "Започни го 
својот бизнис". Проектот беше дел од Програмата
на Секторот за развој при Општина Карпош. Цел-
та на проектот беше да се обучат 12 жени кои во 
периодот на Корона останале без работа, а се 
жители на Општина Карпош, како да станат прет-
приемачи и да ја свртат судбината во своја корист.

Во процесот на селекција на жени кои ќе учествуваат 
на обуките за претприемништво беа дефинирани кри-
териуми согласно дизајнот и целта на проектот, односно
како главни предуслови беа да имаат жителство во Оп-
штина Карпош и да се мотивирани да започнат сопствен

бизнис. По пристигнатите 18 пријави (преку електронски 
формулар на Google Forms), беа избрани и поканети 15 
учеснички и покрај фактот што со проектната идеја беа 
предвидени да се обучат 12. Пријавените беа на возраст 
од 19 до 59 години, со просечна старост од 36 години. 
Петнаесетте од нив беа невработени во моментот, а нај-
голем дел одговорија дека тоа е поради пандемијата од 
КОВИД 19.

Обуките беа поделени во три модули кои беа реализира-
ни во текот на ноември и декември, во вкупно времетра-
ење од девет дена, распоредени за време на викендите. 
Согласно рестрикциите поради пандемијата, сесиите се 
одржуваа виртуелно, преку платформата на Microsoft 
Teams и траеја помеѓу 3 и 4 часа. Најпрво се одржа сесија 
за запознавање и проценка на потребите кое им помог-
на на обучувачите да ги креираат обуките согласно нив-
ните потреби.

Понатаму, трите модули распоредени во осум дена ги оп-
фатија областите: правна и даночна регулатива, основи 
на претприемништво и бизнис идеја, брендирање, диги-
тален маркетинг и пристап до финансии. Тренинг сеси-
ите опфаќаа како теоретски, така и практичен дел, со 
вклучување на учесничките преку директна интеракци-
ја, прашања, квизови, игри и др. Една од главните задачи
им беше да развијат сопствена бизнис идеја, кои идеи 
подоцна, на една од сесиите беа менторирани и дискути-
рани.

Секоја од учесничките се стекна со сертификат за учество
на обуките.

По комплетирање на активностите, учесничките во про-
ектот можеа да пополнат прашалник за евалуација на 
обуките. Сите учеснички позитивно ги оценија и самата 
програма и обучувачите, при што 83% од нив дури со нај-
висока оцена. Главната забелешка на ваквиот начин на 
квалификации за стартап бизниси, се однесуваа на функ-
ционалноста на платформата Microsoft Teams, а се намет-
на и констатацијата дека е различно искуството на вир-
туелни обуки наспроти оние со физичко присуство.
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Општина Карпош се сеќава на Тоше Проески, нејзиниот
сограѓанин и нашата најголема музичка ѕвезда. Тој го-
динава, на 25јануари, ќе наполнеше 40 години. Вооби-
чаено, во овој период од годината, локалната самоупра-
ва го организираше Меморијалниот турнир во мал

фудбал во чест на Тоше, во соработка со здружението на 
стопанственици – Власи, „Мандра“.

На овој спортски натпревар традиционално учествуваа 
екипи од Нова Градишка (Хрватска), Серес (Грција), Кар-
пош, Крушево, неколку места кои беа значаен белег од 
животот на Тоше, како и со учество на тимови од неколку
приватни компании.

Сепак, поради пандемијата од КОВИД – 19 овогодинеш-
ниот турнир е одложен, со цел да се заштити јавното 
здравје.

Тоше, во последните години од својот живот беше гра-
ѓанин на Општина Карпош, како жител на населбата 
„Свети Јован“ во Злокуќани.

Општина Карпош продолжува да го негува споменот на 
нашата музичка ѕвезда,  кој беше и остана синоним за 
многу доблести, симбол на хуманост и солидарност.

Преку хуманитарните и спортски натпреварувања се се-
ќаваме и го одржуваме споменот на Проески, а на млади-
те им го пренесуваме неговиот дух – да бидат подобри 
граѓани во заедницата.
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СОЦИЈАЛНИ 
МЕДИУМИ



42

{ здравје }

ВОСПАЛЕНИЕ
НА СИНУСИТЕ 
- КАКО ДА ГИ ПРЕПОЗНАЕТЕ 
СИМПТОМИТЕ

д-р Македонка Гарванлиева - Николова
Оториноларинголог,
Клиничката болница „Аџибадем Систина“

Синузитисот е воспаление на синусите, кои се шуплини во коските на лицето. Причинители најчесто се вирусни и  
бактериски, а поретко габични инфекции, алергии и иританти.

во зимскиот период вос-
паление на синусите се ја-
вува поради ладното време,
промените на воздухот од 
топло и ладно, затворен 
простор без проветрување.
Зимскиот синузитис, како 
што додава, може да биде 
причинет и од алергии и 
назални полипи.

„На почетокот почнува како
настинка, со што слузница-
та во носот и синусите оте-
куваат. Синусните отвори 
се затвораат, се нарушува 
дренажата и почнува се-
крет да се собира во нив. 
Тоа е добра подлога за 
бактериите да се размно-
жуваат и да предизвикаат 
воспаление“, вели д-р 
Гарванлиева Николова.

ниот синузитис воспале-
нието се задржува 12 неде-
ли или повеќе. Типични 
симптоми на отечени и 
болни синуси се главобол-
ка во пределот на локали-
зацијата на синусите, осет-
ливост на допир во преде-
лот на синусите, болка или
притисок во синусите, зат-
нат нос или течење на но-
сот, а се јавува и покачена 
температура, треска, бол-
ка во грлото и чувство на 
притисок во очите. Д-р 
Гарванлиева - Николова 
посочува дека неретко при
воспаление на синусите 
се јавува и оток на лицето. 
Воспаленијата на синуси-
те се дијагностицираат 
преку податоци земени од 
пациентите и преглед на-
правен од ОРЛ-специја-
лист. Д-р Гарванлиева -
Николова нагласува дека 
од исклучителна важност 
е синузитисот да се открие
навреме и правилно да се 
лекува, како кај возрасни-
те така и кај децата. Во 
спротивно, постои опас-
ност дека состојбата ќе пре-
мине во хронична. Хронич-

Синузитите се класифици-
раат како акутни воспале-
нија, супкутани и хронични,  
во зависност од траењето 
на симптомите. Кај хронич-

„Синузитот се лекува во 
зависност од причинителот.
Се користат деконгестивни
капки во нос, аналгетици, 
антихистаминици и локал-
ни кортикостероиди ако 
причинител е алергиска 
реакција, антибиотици се 
даваат само ако се работи 
за бактериска инфекција. 
Терапијата мора да биде 
дадена од медицинско 
лице“, вели д-р Гарванли-
ева-Николова.

ниот синузитис понатаму 
претставува ризик за по-
јава и на некои други за-
болувања.

При воспалението на си-
нусите многу е важно да 
се одржува влажноста на 
воздухот во просториите 
во кои се престојува и 
истите  редовно да се про-
ветруваат или вентилираат.
Понекогаш полесните акут-
ни форми, кога симптоми-
те не се многу изразени, 
можат спонтано да се из-
лекуваат. Најчесто се ко-
ристи симптоматска тера-
пија со која се олеснуваат

Д-р Гарванлиева - Николо-
ва советува при воспале-
ние на синусите да се из-
бегнуваат драстични тем-
пературни разлики и да 
не се престојува на загаден
воздух и магла. Како надво-
решен фактор што често 
придонесува да дојде до 
воспаление на синусите се
посочува и пушењето, 
односно чадот од цигари-
те, затоа оториноларинго-
лозите советуваат доколку 
имате воспалени синуси 
да се откажете од пушењето.

симптомите. Но, кога ме-
дикаментозната терапија 
подолго време не дава 
ефект, најверојатно е по-
требна операција. Опера-
ција е индицирана и кога 
постои опасност од ши-
рење на инфекцијата или 
кога се присутни полипи 
кои ги блокираат носните 
канали.

Оториноларингологот 
од Клиничката болница 
„Аџибадем Систина“, д-р 
Македонка Гарванлиева-
Николова, појаснува дека
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Урбани заедници

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

www.karpos.gov.mk

Поважни телефони

Полиција 192
Противпожарна
бригада 193

Брза помош 194
Управување со
кризи 195

АМСМ - помош
на патишта 196

Авто помош
на пат (24 ч.) 9159

Царина 197
Матична служба
- ГУВР 3117 037

Сала за венчање 3118 250

АМСМ - информативен
центар 155 55

ПТТ услуги

Будење 180
Точно време 185
Информации 988
Воена полиција 3227 700
Пазарен
инспекторат 975

Оџаци
- оџачарски
услуги

2440 293

070 236 000

Водовод и
канализација
- дежурна служба

3073 010

Комунална
хигиена
- дежурен
диспечер

3224 961

Сообраќај
Меѓуградска
автобуска
станица

2466 313

Македонија
сообраќај 2402 388

Железничка
станица 3234 255
Аеродром
Скопје 3148 333

Здравствени објекти

Клиничка болница 3147 147
Градска општа
болница 3235 000

Болница
8 Септември 3087 400

Детска болница
- Козле 3085 761

Неуромедика 3130 000

Стоматолошки
клинички центар 3299 000

Гинеколошко
- акушерска
клиника

3147 147

Гинекологија
и акушерство
- Чаир

2611 033

Аџибадем
Систина 3099 500

Клиника
Жан Митрев 3091 500

Клиника
“Мајчин дом” 3147 004

Дежурни поликлиники

Телефонски броеви за пријавување и фрлање отпад

Е-отпад (апарати, батерии и акумулатори)
за подигнување од домот

0800 222 33Кабаст отпад (за транспорт на отпадот)
Пункт на ЈП КХС (позади „Макпетрол“ долж бул.Илинден)

078 421 954
193

Пријави Диви депонии
Оган на отворено

Букурешт 3064 088
Идадија 3113 033
Ѓорче Петров 2031 022
Јане Сандански 2463 277

Драчево
2795 112

Шуто Оризари 2651 696
Ченто 2522 351
Бит-Пазар 3134 534
Неуромедика 3133 313

Чаир
2611 506

Дежурни аптеки

Зегин
(МНТ-подрум) 3117 614

Реплек
- аптека бр.4 3130 170

Кабинет:

Сектор за
правниработи:
Сектор за
дејности од
јавен интерес:
Сектор за
односи со
јавност:

02 | 30.55.900

02 | 30.55.939

02 | 30.55.920

Сектор за
развој на
општината:

02 | 30.68.151

Сектор за
финансиски
прашања:

02 | 30.55.923

Сектор за
уредување
на градежно
земјиште и
комунални
работи:

072 | 21.43.54

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

Сектор за
екологија и
енергетска
ефикасност:

02 | 3076 035

Сектор за
урбанизам: 02 | 30.55.900

Архива: 02 | 30.55.954

Сектор
инспекторат: 02 | 30.55.931

02 | 30.55.901
02 | 30.55.902

Секретар
на Општина
Карпош:

Претседател
на Советот на
Општина
Карпош:

02 | 30.55.918

02 | 30.55.913Карпош 1
Одговорно лице: 
Мирче Блажевски
02 | 30.68.754  и  078 | 48.69.29
m: karpos1@karpos.gov.mk
A:  ул. Иван Аговски бр.2

УЗ Карпош 4
Одговорно лице: 
Огњан Лазаров
072 | 27.91.83
m: karpos4@karpos.gov.mk
A:  ул.Љубљанска бр.6

Влае 1
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
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
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
Одговорно лице: 
Елена Ѓурчилова
078 | 48.69.27
m: vladotasevski@karpos.gov.mk
A:  ул. Алжирска б.б.

Кузман Јосифовски Питу
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
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
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
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

Тафталиџе 1
Одговорно лице: 
Вера Пенова
072 | 20.96.85
m: taftalidze1@karpos.gov.mk
A:  ул.Букурешка бр. 2

Тафталиџе 2
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)

Карпош 2
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
Одговорно лице:
Весна Мирковска
078 | 48.60.59
m: karpos3@karpos.gov.mk
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
А: ул. Радика бр.9



 Фото: Кире Гелевски

e-mail
kontakt@karpos.gov.mk

Facebook
Општина Карпош

Instagram
@opstinakarpos
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@OpstinaKarpos




