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ОКТЕТОТ ОД „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – 
ГОДИНЕШНИ НАЈТАЛЕНТИ ВО КАРПОШ
 По шести пат, традиционално, во присуство на родители, ученици, 
директори на основните училишта Општина Карпош ја организираше 
манифестацијата
„Карпош има талент“.
 Во холот на ООУ „Владо Тасевски“, претставници од сите  десет основни 
училишта на територијата на локалната самоуправа се натпреваруваа со 
изведба на музички и културно-уметнички точки.
 Третата награда на годинашниот избор на талент ја поделија меѓу себе 
училиштата „Аврам Писевски“ и „ Лазо Трповски“, односно основката Сара 
Крстевска со изведбата на личната актерска творба „ Измамената фалбаџика“, 
а талентите од „Лазо Трповски“ презентираа вокално-инструментална и 
кореографска преработка –  која ја изведе десетчлена група ученици.
 Втората награда ја освоија основците од ООУ „ Христијан Тодоровски – 
Карпош“ со акробатска изведба, додека победник на годинешново карпошово 
„талент шоу“ е октетот од ООУ „ Владо Тасовски“ со акапела на „Дафино вино 
црвено“ под менторство на Елизабета Станоевска.
 Претседателот на Советот на Општина Карпош Душко Весковски им 
додели дипломи на најдобрите уметнички таленти од основците во Карпош, и 
истакна дека локалната самоуправа и во иднина ќе вложува максимално во 
поттикнувањето на талентираните  млади кои учат во училиштата во Општина 
Карпош.
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СЕРВИСНА УЛИЦА И ПОТПОРЕН ЅИД 
ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ НА КАРПОШАНИ
 Општина Карпош продолжи со инфраструктурните активности во 
населбата Козле. Во таа насока, денеска беше поставена првата асфалтна 
подлога на кракот од улицата Ловќенска во должина од 70 метри и широчина 
од четири метри. Изведувач на градежните работи е фирмата „Жикол“, а 
локалната самоуправа за овој проект инвестираше околу 2.800.000 денари. 
Општината се одлучи на овој чекор, бидејќи со предходните урбанистички 
планови практично на неколку куќи им беше оневозможен пристапот и 
жителите не можеа со возило да влезат во своите сопствени парцели. Токму 
затоа, новопроектираната улица треба да обезбеди директен пристап на 
граѓаните до своите домови.
 Во продолжение на коловозот, општина Карпош изгради и потпорен 
ѕид   во должина од 45 метри, кој треба да го реши 65 годишниот проблем 
со надојдените атмосферски води и свлечишта, со кој се соочуваат жителите 
од овој реон. Целокупната инвестиција, заедно со поставување на потпорниот 
ѕид и асфалтирањето на улицата ја чини општината над 4.200.000 денари. Од 
безбедносна причина пак, локалната самоуправа го подигна овој потпорен 
ѕид кој оди длабоко, дури до шест метри во земја. Се работи за многу тежок 
пристапен терен со голема стрмнина и голема опасност врз куќите кои се 
наоѓаат во овој дел од општината.
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ПРВОНАГРАДЕНИ МЛАДИТЕ ПОЕТИ ОД КАРПОШ
 Во рамки на 50. јубилејни „Детски Рацинови средби“   кои започнаа 
вчера во Велес,  шестоодделенецот Горазд Темелковски од ООУ „Јан Амос 
Коменски“ под менторство на наставничката по македонски јазик, Елизабета 
Теодосиевска, ја освои првата награда на овогодинешниот литературен 
конкурс на тема „Мојот град, моја инспирација“.  Меѓу бројните творби од 
цела Македонија, наградата Гран при за поезија ја доби Марија Андевска, 
деветооделенка од ООУ „Аврам Писевски“.
 На традиционалната дводневна манифестација која ја организира 
Клубот на писатели „Коста Солев Рацина“ од Велес, и оваа година учествуваа 
шеесетина млади талентирани поети и ликовни уметници, ученици од цела 
Македонија. Како дел од програмските активности, учениците ја посетија 
родната куќа на Рацин, а се одржа и креативна работилница предводена од 
писателот Ванчо Полазаревски. Под наслов „50 Цветови за Рацин“ во Градскиот 
парк во Велес, учениците вчера поладне засадија цвеќе во чест на големиот 
македонски поет и револуционер.
 На денешната програма ќе се одржи традиционалниот „Поетски 
караван“ со читање поезија од македонски писатели низ велешките основни 
училишта.
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НОВИНАРИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИЧКО КАФЕ ВО КАРПОШ 
 По повод четириесет и првиот роденден на Општина Карпош, денеска во 
кабинетот на градоначалникот Стефан Богоев на кафе дружба беа новинари 
и претставници на медиумите. Во неформалната средба, првиот човек на 
Општина Карпош ги информираше новинарите за актуелната состојба во 
Општината, со структурата на вработеност и затекнатите човечки ресурси, 
досегашните и идни приоритетните проекти  кои новото раководство на 
локалната самоуправа ќе ги спроведе, како и за визијата за развој на Општина 
Карпош во наредните четири години.
 - Како што ветивме во програмата, планираме да изградиме три  реонски 
базени  во некои од основните училишта кои се наоѓаат на територијата на 
Општина Карпош, еко-паркинзи во оние населби каде што има најголем 
проблем со паркирањето, голем  повеќенаменски парк на Кејот на реката 
Вардар, изградба на рекреативен центар за пензионери и пензионерски дом во 
населбата Злокуќани, воведување на картичката „Мој Карпош“, потенцираше 
Богоев.
 Првиот човек на Општина Карпош, истакна дека Општината ќе се 
урбанизира во оние делови каде што има простор, односно каде што не е 
населено или во понеразвиените делови, како што се Касарната Илинден, 
делови од Бардовци, Злокуќани и Зајчев Рид. Богоев напомена дека инспектори 
вработени во Општина Карпош постојано се на терен на локацииите каде 
што се гради на територијата на локалната самоуправа да ги контролираат 
градежните активности и почитувањето на прописите при градење.
 Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, прецизно појасни 
дека на 42 вработени им престанал договорот за вработување, но притоа не 
станува збор за политички реваншизам.
 - По прецизен преглед на вработените во Општината, констатиравме дека 
има вработени кои примаат плата, а воопшто не оделе на работа. Исто така, 
има вработени кои работеле во одделенија каде што имало превработеност. 
За илустрација, морам да направам споредба со Општината Аеродром, и 
да истакнам дека во таа општина има помалку вработени одошто кај нас 
во Карпош, а има повеќе жители. Општина Карпош има преку 400 – тини 
вработени, и е локална самоуправа, меѓу првите со најголема вработеност 
во Република Македонија,  дециден беше градоначалникот Богоев.
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 Општинскиот татко Стефан Богоев, потенцираше дека посебно ќе се 
освне на проблемот со загадувањето, кое координирано ќе се решава со 
Градот Скопје и со Министерството за животна средина.
 -Немаме намера да имаме дисконтинуитет во позитивните активности 
кои и досега се спроведувале во Општината, како што се сите хуманитарни, 
спортски и други активности по повод Денот на Општината, но и други кои 
се спроведуваат со усвоените програми. Во соработка со граѓаните ќе ги 
решаваме проблемите и забелешките со урбанистичките планови кои тие ги 
имаат и каде што е можно според закон ќе се интервенира, но, тоа не значи 
дека Општината ќе остане во состојба „status quo“. Во Карпош паркирањето 
и натаму ќе биде бесплатно, но  ќе градиме и еко паркинзи, паркови за 
миленичиња и сл.
 Конечно, истакна Богоев,  и во иднина со медиумите максимално ќе 
комуницираме на отчетен и транспарентен начин, сé со цел граѓаните на 
Карпош да бидат известени за сите проекти и настани кои се однесуваат на 
локалната самоуправа. 
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КАРПОШ ПРОСЛАВИ 41 ГОДИНА ПОСТОЕЊЕ
 Вчеравечер, во „Кинотека на Македонија“, свечено беше одбележана 
41. годишнината од формирањето на Општина Карпош.  Во присуство на 
поранешни градоначалници од Општина Карпош, актуелни градоначалници 
од скопските општини, советници од актуелниот состав на Општина Карпош, 
како и советници од претходните мандати, и од  општинската администрација, 
градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, и претседателот на 
Советот Душко Весковски, ја истакнаа благодарноста до сите претходни 
генерации на  градоначалници кои ја управувале локалната самоуправа, 
советниците, како и до општинската администрација, велејќи дека секој од 
нив оставил траен белег во развојот на Општина Карпош.
 На 03. Ноември, во далечната 1976 година официјално е создадена 
Општина Карпош, заедно со уште неколку скопски општини. Низ годините 
Карпош прерасна во една урбана историја, посакувана дестинација за 
многу жители на градот Скопје, но и за луѓето од сите краишта на Република 
Македонија. Карпош прерасна во своевиден „ град во градот“, со многу 
спортски, културни, образовни и филантропски манифестации. Општина 
Карпош е прогласена за најтранспарентна и општина со најголема социјална 
инклузија.  
 Манифестацијата започна со изведба на државната химна на Република  
Македонија, од страна на Драгана Тодорова, ученичка во ООУ „ Лазо 
Трповски“. Претседателот на Советот на Општина Карпош Душко Весковски 
потенцираше дека Карпош не само што е најубава и најурбана Општина, 
туку е и „наша сегашност и иднина“.
 - Тоа за нас советниците од Карпош, секој поединечно претставник 
на најмалку илјада граѓани, врз себе го зедовме товарот нашата локална 
самоуправа да ја издигнеме на едно ниво повеќе, да ја претвортиме во 
најубаво место за живеење. Карпош е голем онолку колку што се големи 
желбите и барањата на сите наши сограѓани: од Бардовци до Нерези, од Влае 
до Карпош 1. Ние тоа го знаеме и сме цврсто решени да истраеме на патот 
на изградбата на нашата Општина, дециден беше  Весковски.
 Весковски напомена дека најголемиот коректор ќе бидат карпошани, и 
тој клучен фактор во ниту еден момент нема да се заборави.  Претседателот 
на Советот на Општина Карпош, исто така нагласи дека вратите на Општината 
ќе бидат ширум отворени, за да гласот на карпошани биде секогаш ислушан 
и испочитуван.
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 Победниците на овогодинешниот „Карпош има талент“,  октетот од 
ООУ „ Владо Тасевски“ во маестрална изведба под менторство на Елизабета 
Станоевска на сцената ја испејаа староградската антологиска песна „ 
Дафино вино црвено“, воодушевувајќи ги присутните гости.
 Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев им се заблагодари 
на сите гости  што го удостоиле овој значаен датум со своето присуство. Богоев 
нагласи дека му претставува особена чест и задоволство што зборува за 
Општината во која се родил, израснал и сега, по дадената доверба од своите 
сограѓани , ќе ја води во едно подобро утре, кон подобар живот за сите граѓани 
во неа.
 - Во минатиот период многу работи ви ветив, за многу работи 
разговаравме, се договоривме. Внимателно ве слушав, и се обидов што е 
можно повеќе да вградам од вашите желби во својата програма за подобар 
Карпош. Ви ветив живот во Карпош, онаков каков што посакуваме, онаков 
каков што заслужуваме.Ние младите, велат, имаме оригинални идеи, храбри и 
ентузијастички. Но тоа,  не ни е слабост. Напротив тоа ни е предност. Всушност 
отсекогаш иднината на Карпош била и е во младите, идните генерации кои 
допрва доаѓаат кои сакаат да го кажат својот план, својата програма. Јас 
цврсто верувам дека заедно со вас ќе успееме во таа мисија, категоричен 
беше градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев.
 Општинскиот татко потенцираше дека ги почитува претходните генерации 
на градоначалници , на советници, на администрацијата која со децении 
работела на подобрување на ликот на Карпош. Богоев напомена дека со 
советниците и покрај тоа што се разликуваат во идеите и идеологиите, имаат 
единствена желба: Карпош да биде поубаво и попросперитетно место за 
живеење.
 На крајот, во духот на кажаното, најмладите жители на Карпош, ученичкиот 
хор од ООУ „ Лазо Трповски“ ја испејаа официјалната химна на Општина 
Карпош. По завршувањето на свечениот дел, присутните си го честитаа 
роденденот на Општината со пригоден коктел во фоајето на „Кинотеката на 
Македонија“. 


