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НОВИ КРОВНИ ПОКРИВАЧИ И НОВИ ЛИФТОВИ 
ВО КАРПОШ
 На седумдесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, 
советниците расправаа по вкупно деветнаесет предлог точки. На местото на 
советничката Магдалена Несторовска, на која и беше констатирано престанок 
на мандатот на функцијата, денеска советниците од локалната самоуправа 
едногласно ја изгласаа Елена Јованова- Грујовска, за  нова советничка во 
Општина Карпош. Новата советничка ќе се задржи на функцијата  до крајот на 
преостанатиот мандат на Советот на локалната самоуправа. Советниците на 
денешната седница ги усвоија годишните Извештаи за работата на четирите 
Јавните установи- општинските детски градинки кои се наоѓаат на територијата 
на локалната самоуправа: „ Орце Николов“ , „Пролет“, „ Распеана Младост“ 
и „ Мајски Цвет“.Исто така беше усвоена Годишната програма за работа на 
четирите детски јавни установи за 2017/2018 година. Советниците дадоа „ виза“ 
и за заменување на стари дотраени кровни покривачи со ребраст поцинкуван 
пластифициран лим во колективни станбени објекти на подрачјето на Општина 
Карпош. Подземни контејнери за одлагање на комунален отпад во Општина 
Карпош со утврдување на постапка за инсталација на систем , одобрија 
советниците од Карпош. Финансии за реконструкција - ремонт на лифт 
во колективен станбен објект на ул. Никола Русински 3А влез 1, и ул. Никола 
Русински 3/1 , како и одобрување на финансиски средства за поставување 
на нов лифт во колективен станбен објект на ул. Франклин Рузвелт 63А, влез 
бр.1 беа одобрени од советниците и на оваа седница на Советот на Општина 
Карпош.
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НОВ ЛИК ЗА ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО КАРПОШ 2
 Деновиве, Општина Карпош целосно го реконструираше детското 
игралиште кое се наоѓа помеѓу ул. „Бранислав Нушиќ“ и ул. „Веселин 
Маслеша“ во урбаната заедница Карпош 2. Детското игралиште е збогатено 
со повеќе разновидни реквизити кои нудат забава за најмалите жители на 
Општина Карпош. Младите карпошани, со нивните родители, кои живеат во 
овој дел од локалната самоуправа, можат да се рекреираат и да се дружат 
особено во вечерните летни часови. Ова игралиште повеќе пати беше цел 
на демолирање и уништување од страна на несовесни граѓани и хулигани. 
Општина Карпош апелира до граѓаните, да се грижат за игралиштето, бидејќи 
истото претставува рекреативно катче, кое најмногу го користат најмалите 
карпошани.
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ПОЧЕСТ ЗА НАСТРАДАНИТЕ ВО ЗЕМЈОТРЕСОТ

 Делегација на Општина Карпош предводена од градоначалникот Стевчо 
Јакимовски денес оддаде почит на настраданите од скопскиот земјотрес.
 Традиционално, на овој ден, локалната власт го одбележува датумот 
на кој во природната катастрофа во 1963 година, односно пред 54 години, 
загинаа 1.070 жители на Скопје, а меѓу најпогодените населби беше токму 
Карпош.
 По тој повод, денес, на Градските гробишта во Бутел пред споменикот на 
настраданите од скопскиот земјотрес првиот човек на локалната самоуправа 
се поклони и положи цвеќе, заедно со другите делегации од Градот и државата, 
во знак на сеќавање и должна почит кон настраданите сограѓани.
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НОВО УРБАНО КАТЧЕ ЗА МАЛИТЕ КАРПОШАНИ 
ОД ТАФТАЛИЏЕ 1 
 Денеска, беше предадено во употреба детското игралиште на ул.  
Варшавска, во населбата Тафталиџе 1. Игралиштето е  целосно реконструирано 
и   збогатено со разновидни детски реквизити. Освен постоечкиот летниковец, 
поставени се лулашки, „куќарки“ и други забавни содржини кои најмалите 
карпошани ќе ги користат, особено во летните вечерни часови.

 Во детското игралиште се поставени и нови клупи, како и кошници за 
отпадоци.  Тафталиџани, со своите деца, ќе можат да го користат ова игралиште 
за дружба, рекреација и релаксација. Општина Карпош повеќе од  две години 
во континуитет  реконструира и поправа веќе постоечки детски игралишта и 
апелира истите да бидат сочувани и граѓаните на Карпош да се грижат за 
нив. Досега се целосно реновирани и пуштени во употреба единаесет вакви 
детски игралишта, додека во наредните две години локалната самоуправа ќе 
реновира и реконструира дополнително над дваесет урбани детски катчиња. 


