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ДРЖАВНО СРЕБРО 
ЗА МЛАДИОТ ПИНГПОНГАР ОД КАРПОШ
 Карпошанецот Методиј Бужаровски, го освои второто место на 
Државното првенство за средни училишта во пинг понг, што се одржа минатиот 
петок во спортската сала на СОУ „Ѓорче Петров“ во Прилеп.  Во градот под 
„Марковите кули“ за титулата државен првак во машка и женска конкуренција 
се натпреваруваа средношколци од повеќе градови во Македонија.
 Првенството го организираа Сојузот на училишен спорт на Општина 
Прилеп, Федерацијата на училиштен спорт на Македонија, а покровители беа 
Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование и наука. Методиј 
Бужаровски е ученик во трета година во средното училиште „Никола Карев“, 
во скопски Карпош. Тој е еден од најперспективните млади пингпонгари во 
Македонија , член е на Јуниорската и на сениорска репрезентација (У21) во 
пинг понг и  повеќекратен првак во кадетска конкуренција.
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СОЦИЈАЛНИ ПАКЕТИ ЗА НАЈРАНЛИВИТЕ КАРПОШАНИ
 Денеска, градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев подели 
дел од пакетите со прехранбени продукти, кондиторски производи и средства 
за хигиена на социјално – загрозените домаќинства од Карпош. Оваа активност 
е во рамки на акцијата „Да бидеме хумани за нашите соседи” која неодамна 
се одржа по 22-ри пат на десет пункта низ Општината пред поголемите 
маркети.
 Во урбаните заедници, во Карпош 2, Владо Тасевски и Влае 
градоначалникот Богоев ги додели социјалните пакети донирани од карпошани 
на кои им се заблагодари за големата хуманост.
Сепак, како што изјави првиот човек на локалната власт крајна цел е 
проблемите да се решаваат системски, да се справиме со сиромаштијата 
и невработеноста која е присутна и на локално ниво.
 -Овој вид на хуманитарни активности се добредојдени, но, се надеваме 
дека во иднина поретко ќе ги организираме бидејќи работиме на тоа да 
обезбедиме достоинствен живот и егзистенција за поголемиот дел од нашите 
сограѓани, напомена Богоев.
 Присутните граѓани се заблагодарија за помошта, и  во оваа пригода 
посочија на дел од своите проблеми кои се однесуваат на невработеноста и 
нивниот нерегулиран статус во врска со тоа.
Богоев најави дека претстојат сериозни разговори со Министерството за 
труд и социјална политика и министерката Мила Царовска, со цел Општина 
Карпош да се вклучи во поддршката на социјално – загрозените граѓани преку 
конкретни проекти и активности.
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ГРАДИЛИШТАТА ВО КАРПОШ 
„НА МЕТА“ НА ИНСПЕКЦИЈАТА
 Како што информиравме пред дваесеттина дена(поточно на 30.10.2017) 
година, комунални и градежни инспектори на  Општина Карпош започнаа со 
контрола на неколку поголеми градилишта на територија на Општината со 
цел да  се направи увид колку се почитуваат правилата за градба и заштитата 
на околината околу објектите.
 Кај објектите кај коишто е извршен вонредниот увид, констатирано е 
дека кај сите исконтролирани градби оградувањето зафаќа и дел од јавната 
сообраќајна површина. Со тоа директно се создаваат потешкотии за безбедно 
движење на пешаците, се отежнува сообраќајот по коловозите и се создава 
шут во близина на други објекти на што реагираа граѓаните, но и општинските 
служби.
 После извршениот увид, за еден инвеститор на ул. “Лондонска” е изречена 
прекршочна санкција во износ од 4 илјади евра во денарска противредност 
(за првното лице и 30 % од истата за одговорното лице), додека друг инвеститор 
на ул. “Лондонска” веќе постапил согласно дадениот налог и укажувања.
За два инвеститори на улица “Варшавска” сеуште тече рокот за отстранување 
на утврдените неправилности.
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ОПШТИНАТА И СИТИ МОЛ МОБИЛИЗИРАНИ 
ЗА СООБРАЌАЈОТ НА “BLACK FRIDAY”
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев имаше работна 
средба со претставници од  Управата на ТЦ “Сити Мол”, на која стана збор 
за горливиот проблем околу паркирањето во овој дел на Карпош. На него, тие 
ги усогласија своите гледишта  и се договорија да има засилено присуство 
на сообраќајната полиција и пајак службите во периодот кога сообраќајниот 
метеж е најголем, како и за време на претстојниот “Black Friday”.
Во насока на решавање на сообраќајниот хаос, службите на “Сити Мол” 
дополнително ќе ги насочуваат возилата на вториот влез на ул. “Љубљанска” 
кој е неодамна отворен (кај СЦ “Партизан”) и на третиот влез на ул. “Манапо”.
Во претстојниот период, градоначалникот Стефан Богоев и одговорните од 
Управата на овој шопинг центар се договорија во разговори со надлежните 
служби од Град Скопје  заеднички да изнајдат трајни решенија за проблемот.
Целта е трајно да се реши сообраќајниот метеж во овој дел од Општината кој 
најмногу ги погодува граѓаните од Карпош 3 и Карпош 4.
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СЕ ЧИСТЕШЕ ДЕПОНИЈАТА ВО МОМИН ПОТОК
 Денеска, екипата на Општина Карпош расчисти поголема количина на отпад 
на локацијата Момин Поток од двете страни на улицата.
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КАРПОШ ПОДАВА РАКА НА НАЈВОЗРАСНИТЕ
 Во духот на Неделатата за грижа за стари лица, градоначалникот на 
Општина Карпош, Стефан Богоев придружуван од дел од членовите на Советот 
на Општината, денеска беше во посета на Домот за стари лица во Злокуќани, 
“Мајка Тереза”.
Во пријатна атмосфера и добро расположение, станарите на оваа установа 
се заблагодарија за тоа што локалната самоуправа излезе во пресрет и ги 
реализираше дел од ветувањата за подобрување на условите за престој во 
домот.
Имено, пред неколку дена, се санираше пристапниот под до берберскиот 
салон во Домот за стари лица, а се изведоа и други тековни зафати за 
зголемување на безбедноста во оваа установа.
При посетата на овој дом, Богоев на највозрасните наши сограѓани им подари 
лични пакети предвидени со програмата за социјална заштита при Општина 
Карпош. 
 - Секогаш ќе се грижиме за повозрасните, за оние кои го даваат духот 
на Карпош и  кои  со својот  целоживотен ангажман  придонесоа за развојот 
на нашата општина.
Затоа предвидуваме и нови содржини во овој дом кои ќе го збогатат вашето 
слободно време. Планираме уредување на дворот, негово разеленување и 
приспособување за летниот период, вети Богоев.
Вработените во Домот за стари лица “Мајка Тереза” се заблагодарија 
за поддршката од Општина Карпош и ја поздравија иницијативата за 
мегуѓенерациско дружење.
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ГРИЖА И ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ 
ОД КАРПОШ
 Грижата  за младите, нивната едукација и пред се, инклузија во 
општеството, остануваат приоритет за локалната самоуправа во Карпош. Токму 
по тој повод, а во рамки на „Деновите на Општина Карпош“ градоначалникот 
Стефан Богоев, заедно со членови од Советот на Општината денеска ги 
посети СОС Детското село во Бардовци и Монтесори центарот во ООУ “Аврам 
Писевски” .
 При посетата во СОС Детското село, градоначалникот Богоев заедно 
со вработени  од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита 
од Општината, како и претставници на Детското село искажаа подготвеност 
за склучување на Меморандум за соработка, кој би ги отворил вратите за 
подлабока и потемелна соработка меѓу локалната власт и оваа специфична 
група млада популација.
Градоначалникот Богоев понуди неколку конкретни идеи околу начинот на 
идната соработка:
 - Подготвени сме да настапуваме партнерски, заеднички да реализираме 
проекти за дополнително вклучување на децата од оваа установа во едукативни 
активности, но, и да ја подигнеме јавната свест за системска поддршка на 
овие млади граѓани, потенцираше Богоев.
 Претставници од СОС Детското село, говореа за позитивни искуства 
кои се спроведуваат во земјите членки на Европската Унија, а се однесуваат 
на социјалната заштита на  децата без родители и родителска грижа, деца 
сираци, напуштени деца или деца чии семејства не се во можност да се 
грижат за нив. Токму таква мисија има и СОС Детско село, кое на овие деца 
им дава можност да изградат трајни семејни врски. Тие искажаа задоволство 
од поддршката од нивната општина, и  по тој повод на градоначалникот Богоев 
му врачија благодарница за  хуманост и исклучителна поддршка.
 Првиот човек на Општината денес го посети и „Монтесори центарот за 
едукација“  кој згрижува околу 20 дечиња на возраст од 3 до 6 години, а кој  
во Карпош функционира од 2012-та година. Наставниот кадар во Центарот 
работи на едукативна поддршка и социјална инклузија на децата од Злокуќани 
и Бардовци од предучилишта возраст.
 Во оваа прилика, градоначалникот Богоев на децата посетители на 
Центарот им подари  пакети со храна  како и со средства за хигиена.
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СО СПОРТ И ЗДРАВА ИСХРАНА ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕС
   Во  училишниот двор на  ООУ  „ Братство“, невладината организација 
„ Отворени забавни  фудбалски школи“ во соработка  со  фирмите 
„Новонордиск Македонија“  и  „Виталија Скопје“ , денеска реализираа 
„Новонордиск куп  2017“ за детски игри, како промотивен настан за важноста 
на  спортот и здравата исхрана во борба против дијабетесот.
 Медицинско  стручно лице,   им одржа кратко предавање  на основците, 
презентирајќи им  начин на здрава исхрана и спортиски активности како 
превенција од заболување со  дијабетес во раната детска возраст.
 Во овој едукативно- спортиски настан се вклучија 50 ученици – 
второодделенци од  училиштето ООУ „Братство“. 
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КАРПОШ Е МОБИЛИЗИРАН 
ЗА ПРЕТСТОЈНИОТ „BLACK FRIDAY”
 Во пресрет на најавениот “Black Friday” во Скопје Сити Мол, Општина 
Карпош презема конкретни мерки за спречување на сообраќајниот метеж во 
овој дел од градот.
Овој популарен шопинг настан кој им овозможува на граѓаните да купуваат 
по пониски цени е вистинска атракција за посетителите на Сити Мол, но, и 
сериозен проблем за сообраќајот и паркирањето во овој дел на Карпош.
За оваа цел, локалната самоуправа информираше повеќе надлежни 
институции меѓу кои: Полициската станица – Карпош, Градски Паркинг – 
Скопје, како и Полициска станица “Пролет”.
Општината побара поголемо присуство на сообраќајната полиција и пајак 
службите за да се спречи сообраќајниот хаос кој постојано се случува на овој 
потег.
 Исто така, како што е договорено со претставниците од Управата на 
ТЦ „Сити Мол”, службите на шопинг центарот дополнително ќе ги насочуваат 
возилата на вториот влез на ул. “Љубљанска” кој е неодамна отворен (кај СЦ 
“Партизан”) и на третиот влез на ул. “Манапо”.
Општина Карпош апелира до сите граѓани, сопственици на моторни возила 
да ги почитуваат сообраќајните правила и насоките дадени од надлежните 
служби.
Паркирањето на возилата на зелените површини или на тротоарите ќе биде 
строго санкционирано.
Инаку, локалната власт, во соработка со Град Скопје веќе презема мерки за 
трајно решавање на проблемот со паркирањето во овој дел на Општината.
Ова е еден од најгорливите проблеми за граѓаните од Карпош 3 и Карпош 4 и 
обезбедувањето на ред и мир во овој дел од Карпош е заеднички приоритет.          
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ЛОЦИРАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧИТЕ ВО КАРПОШ
  Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев се сретна со 
Заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани 
Макрадули и директорот на Државниот инспекторат за животна средина, 
Мирослав Богдановски.
На средбата се разговараше за дополнителни мерки за намалување на 
загадувањето на воздухот во Општина Карпош. Присутните преземаа задачи 
кои ќе ги реализаат во претстојниот период.
Богоев потенцираше дека локалната самоуправа ќе продолжи со 
секојдневните контроли и дежурства од страна на инспекторите. Во изминатиот 
период беа санкционирани повеќе потпалувачи на секундарен отпад, што е 
еден од најчестите загадувачи на воздухот.
Заменик министерот Макрадули истакна дека Министерството за животна 
средина и просторно планирање ќе спроведе детална анализа и  лоцирање 
на објекти кои загадуваат на територија на Општина Карпош.
Општина Карпош продолжува со чистење на дивите депонии, како и со 
оградување и осветлување на исчистените места со цел да не се повтори 
загадувањето во овие места, рече Богоев.
Исто така, во соработка со Град Скопје ќе има и темелно чистење на Општина 
Карпош, а најавени се и нови, специјализирани контејнери за селектирање на 
отпад.
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ОСНОВЦИТЕ ОД ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА 
ВО ПОСЕТА НА ВЛАДАТА
 Петооделенци од ООУ „ Вера  Циривири Трена“ предводени од своите 
одделенски  наставници Анита Петровска, и Велимир  Новески беа во посета 
на Владата на Република Македонија. Целта на оваа посета на основците е  
тие, да се запознаат практично со работата и  ингеренциите на највисоката 
извршна  власт , односно кои се надлежностите на премиерот, министрите и 
нивните заменици.
 Учениците ја посетија салата за билатерални средби, каде се пречекуваат 
претставници на Влади од други држави, како и салата за конферении за 
печат, и салата за одржување на седници на Владата.
На овој начин , петтоодделенците од „Вера Циривири Трена“ се запознаа 
одблизу со начинот на фунционирање на оваа државна институција. 
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ГРАЃАНСКИОТ ФОРУМ ГИ ПРИОРЕТИЗИРАШЕ 
ПРОБЛЕМИТЕ ВО КАРПОШ
 Во просториите на урбаната заедница „Кузман Јосифовски-Питу“ при 
Општина Карпош, денеска продолжи втората сесија од Граѓанскиот форум 
„Со здружени сили, за заеднички интереси“.
Учесниците на денешната работилница ги приоретизирааа проблемите 
со кои се соочува Карпош како локална самоуправа. Како што истакна и 
модераторот – експерт во работење со решавање на комунални проблеми 
во локалните заедници Зоран Стојковски, на овој начин преку соработка на 
невладините и граѓанските организации со локалните самоуправи, многу 
полесно ќе се детектираат, ќе се градираат и ќе се решат проблемите со кои 
се соочуваат граѓните.
 - Општина Карпош, несомнено е една од најурбаните Општини не 
само на територијата на Градот Скопје, туку и во цела Република Македонија. 
Според досегашната динамика, можам да согледам дека кај карпошани 
постои голема свесност за проблемите со кои се соочува една локална 
заедница, и тоа е факт кој радува. Од досегашните сесии на кои учествуваа 
граѓани, претставници од урбаните и месните заедници во Општина Карпош, 
вработени во локалната самоуправа, може да се заклучи дека карпошани 
имаат најголеми проблеми во областа на: комуналното уредување, заштитата 
на животната средина, урбанизмот, прашањата од социјален и безбедносен 
карактер, како и поголема партиципација на граѓаните во решавање на 
проблемите, потенцираше Стојковски.
 На денешната сесија, учесниците ги идентификуваа и дефинираа  
проблемите според важност, со што се изготви мапа со која се утврди 
редоследот на решавањето на еден проблем: големина и сериозност на 
прашањето, способност на локалната заедница да се справи со односното 
прашање, законските услови и прописи, како и преференциите на јавноста 
во утврдување на проблемите.
Следната сесија ќе продолжи идниот четврток на 30.11.2017 со почеток од 10:00 
часот во истите работни простории.
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НОВА ЕКО НАСЕЛБА КАЈ БАРДОВЦИ И ЗЛОКУЌАНИ
 Општина Карпош ќе биде првата локална самоуправа која ќе го примени 
концептот за еко населба која ќе користи обновливи извори на енергија. Тоa, 
денес  беше главната тема на разговор помеѓу градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев и претставници од Проектот за користење на 
обновливи извори на енергија насловен како „Модуларни системи за греење 
и ладење базирани на обновливи извори на енергија ( CoolHeating) во рамките 
на Пограмата за истражување и развој на ЕУ Хоризонт 2020.
 Целта на имплементација на овој иновативен проект е да го поддржи 
спроведувањето на системи за греење и ладење базирани на обновливи 
извори на енергија, на среден и подолг рок, како трајна супституција 
на традиционалниот начин на затоплување, кој е и еден од изворите на 
контаминација на воздухот.
Во период кога загадувањето е еден од најгорливите проблеми на Општината, 
постои вистинска посветеност и елан, и од страна на локалната самоуправа, 
но и од другите засегнати страни да дојдеме до нови, современи решенија за 
греење и ладење.
Во овој проект македонскиот тим го сочинуваат Наташа Марковска, Љупчо 
Димов, Владимир Ѓоргиевски, Васил Божикалиев.
Владимир Ѓоргиевски ја презентираше можноста Општина Карпош да добие 
нова еко населба во близина на Бардовци и Злокуќани, која ќе ги применува 
токму овие системи за греење и ладење.
Презентацијата на оваа идеја е врз основа на претходна анализа, истражување 
и проект, наменски изработени за овој дел од Карпош, во партнерство со земји 
како Австрија, Германија и Данска.
Градоначалникот Богоев посочи дека ова е одлична шанса за Карпош, но и за 
Градот Скопје, да бидеме меѓу единствените во регионот кои имаат целосна 
енергетски – ефикасна населба. Придобивките од овие системи за греење и 
ладење се големи. Истите овозможуваат пониски трошоци за граѓаните, а се 
корисни и за целата животна средина.
Меѓудругото, ова е можност и за урбанизација на помалку развиените делови 
во Општината, за нивно облагородување и развој во еко зони за живеење.


