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СИНДИКАТОТ НА КАРПОШ И УПОЗ ГО ПОТПИШАА 
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР
Претседателот на Синдикалната организација на Општина Карпош Ненад 
Зафировски и претседателот на гранковиот синдикат на УПОЗ Пеце Груевски, 
денеска, во присуство на градоначалникот Стефан Богоев официјално го 
потпишаа Колективниот договор за административните службеници и другите 
вработени во Општина Карпош.

Овој трипартитен договор треба да им обезбеди повеќе права на вработените 
во Карпош, дури од оние кои се пропишани со Закон, изјавија тројцата 
потписници на Колективниот договор.

 Претседателот на општинскиот синдикат, Ненад Зафировски посочи дека 
Општината за прв пат склучува ваков договор со кој ќе се унапредуваат 
правата на работниците во оваа локална самоуправа и тоа во повеќе делови: 
додатоци на плати, регрес за годишни одмори, додатоци на плата, користење 
на слободни денови  и сл. Зафировски изрази посебна благодарност до 
секретарот на Општина Карпош Стојан Алексов кој даде голем професионален 
придонес, договорот час поскоро да се реализира.

Градоначалникот Богоев, како работодавач го истакна своето задоволство од 
овој договор со кој ќе се овозможи и мотивирана и професионална општинска 
администрација.

-          Нашата цел е да градиме професионална општинска администрација која 
ќе биде вистински сервис на граѓаните., изјави во оваа пригода градоначалникот 
на Карпош Стефан Богоев. Со унапредувањето на работничките права ќе 
добиеме мотивирани административни работници, но секако, целосното 
извршување на работните обврски и должности е исто така гарантирано 
со Колективниот договор. Граѓаните тоа го очекуваат од нас, а тоа значи 
двостраност, поголеми права, но и поголеми обврски на администрацијата, 
на чие професионално унапредување засилено ќе работиме, изјави Богоев.

                                                Според Пеце Груевски, претседател на УПОЗ при 
ССМ, ова претставува свечен момент за вработените на Општина Карпош. 
Карпош е меѓу првите општини која го потпиша овој колективен договор, а 
тоа е посебно значајно бидејќи ја имате и една од најголемите синдикални 
организации во управата.
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„МИ -ДА“ ДОНИРАШЕ ПРОЧИСТУВАЧИ ЗА ВОЗДУХ ВО 
ГРАДИНКАТА „МАЈСКИ ЦВЕТ“

Фирмата „Ми-Да Гранд Моторс“ донираше прочистувачи за воздух во 
градинката „Мајски цвет” во Тафталиџе 1. На овој начин, раководството на оваа 
компанија на вистински начин ја покажа грижата кон локалната заедница и 
потсети дека е општествено одговорна фирма чии активности се насочени 
кон заштита на јавниот интерес и животната средина.

Инаку, уште неколку други компании од приватниот сектор се одзваа на 
повикот на Општина Карпош за донација на прочистувачи за воздух за заштита 
на граѓаните од загадувањето.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев се заблагодари на 
донаторите и ги повика и другите компании да се приклучат кон оваа акција за 
заштита од загадувањето:
 -                    Досега имаме повеќе донации и тоа од страна на: „Ми-Да Гранд 
Моторс“ Македонија, болницата „Филип Втори“, ЕЛЕМ, приватното учичиште 
„Филос“ Друштвото со ограничена одговорност на едно лице „Невидисатрејд“ 
ДООЕЛ Скопје, „Ванила фуд“ и „Елена Лука“. Во оваа прилика сакам да им се 
заблагодарам на овие компании и да ги повикам останатите кои работата на 
територијата на Карпош, активно да се вклучат во нашата акција за заштита на 
карпошани од загадениот воздух.
 Генералниот директор на „Ми-Да Гранд Моторс“, Дритон Заири истакна дека 
како компанија која дејствува на територија на Општина Карпош, чувствуваат 
одговорност кон заедницата, но и кон граѓаните, да направат нешто повеќе.
 Градоначалникот Богоев ја најави и реконструкцијата на оваа градинка во 2018-
та година. Имено, во новиот Буџет за 2018-та година предвидени се средства 
за значително подобрување на условите за престој и работа во градинката 
„Мајски Цвет”.
                         Дечињата од оваа преучилишна установа во Карпош, која е 
една од најстарите, во знак на благодарност, на градоначалникот Богоев и на 
спонзорите на прочистувачите за воздух им приредија кратка музичка програма 
со еколошки и новогодишни пораки, а патем и им врачија новогодишна 
честитка со искрени желби кои ќе му ги упатат и на Дедо Мраз.
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НОВОГОДИШЕН БАЗАР ВО ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
  Традиционално, по шести пат, основците од  ООУ „Лазо Трповски“, по 
повод новогодишните празници, во холот на училиштето организираа базар.  
Предводени од својот  училишниот педагог Рената Поповска, која со изработката 
на сопствени резбраски творби, даде свој придонес во збогатувањето на 
изложените предмети. Учениците, заедно со своите родители, баби и дедовци 
изработуваа рачни  творби, украсни предмети, домашно приготвена храна.

На оваа манифестација, родители, вработени во основното училиште, 
наставници, купувааа од приложените предмети и прехранбени производи. 
Собраните финансиски средства ќе бидат искористени за купување на 
дидактички материјали, ЛЦД, и други предмети и помагала кои се потребни 
на училиштето.

БЕЗ ПРОМЕНИ ВО ВОСПИТНИОТ КАДАР ВО ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ
  Градинките ќе продолжат нормално да функционираат, а децата нема да имаат 
промена на досегашните воспитувачи и негователи.

Ова, при денешната посета на градинката “Мајски цвет” во Тафталиџе 1, го соопшти 
градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев кој оствари  средби со дел од 
негователките и воспитувачките на кои им истече договорот за работа.

Богоев посочи дека Општината работно ќе ги ангажира негователките од градинките 
“Мајски цвет”, “Пролет”, “Распеана младост” и “Орце Николов”. Проблемот 
со административната процедура ќе биде надминат и Општината, заедно со 
Министерството за труд и социјална политика и Министерството за финансии веќе 
работат на изнаоѓање на најсоодветно решение.

Градоначалникот Богоев апелираше до родителите, децата, негователките и директорите 
да бидат спокојни што се однесува до згрижувањето на децата и нивниот воспитен 
кадар.
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РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ЗА ОПШТИНА КАРПОШ
  Петтата седница на Советот на Општина Карпош мина во знакот на 
усвојување на програмите на одделните сектори во локалната самоуправа во 
кои се инкорпорирани капитални, но и мноштво други проекти од значење за 
жителите на Карпош.

                     Советниците на оваа седница,  дискутираа за програмите 
за активностите во областа на развојот на Општината за 2018 година, за 
урбанистичкото планирање, заштита за животната средина и екологијата, 
како и за програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето 
на Општина Карпош. Претставниците на Советот расправаа и за активностите 
на Општина Карпош во областа на културата, спортот, детската , социјалната 
и здравствената заштита за наредната година. Образованието, заштитата и 
спасување на граѓани и материјални добра, информатичката технологија, 
месната самоуправа, исто така беа областни  предмети  на  дебата помеѓу  
советниците.Покрај развојните програми, беше усвоена и Предлог програмата 
за одбележување на 42 годишнината на Општина Карпош.
Исто така, „виза“ доби и буџетот за наредна година, односно општинската 
каса која во 2018 ќе „тежи“ 1 718.000.000 денари.  На оваа седница се донесе 
и  Правилникот за методологија за утврдување на критериуми за распределба 
на блок дотацијата наменета за Јавните установи - општински детски градинки 
на подрачјето на локалната самоуправа.

              По повикот на градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев 
за донирање на  заштитни средства ( прочистувачи на воздухот) од страна 
на правните субјекти, како општествено одговорни фирми,  на вчерашната 
седница беа прифатени донациите од компаниите како : „МИ-ДА Гранд 
Моторс - Македонија“,  „ Елена Лука“, „ Ванила Фуд“,  „ АД  ЕЛЕМ  Електрани 
на Македонија“, „ ФИЛОС  ДОЕЛ“, болницата “Филип Втори”, “Невидисатрејд” 
ДООЕЛ Скопје со коишто прочистувачи ќе се подобри амбиенталниот воздух  
во установите кои се под нејзина надлежност, детските градинки и основните 
училишта.
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БЕЗБЕДЕН ПРЕЧЕК НА НОВАТА 2018 ГОДИНА

  Со показна вежба – симулација, започна последниот настан од 
едномесечната кампања “Среќна и безбедна 2018 година – во семејно 
и пријателско дружење” која се однесува на превенција од употреба на 
петарди и пиротехнички средства во претпразничните и празничните денови. 
Настанот беше  во организација на Одделението за превенција при СВР 
Скопје, Црвен Крст на Град Скопје и Општина Карпош. Преку симулација на 
несреќна случка и поврeда од петарда, претставниците од МВР и од Црвениот 
крст демонстрираа како на најсоодветен и најбрз начин треба да се реагира 
во ваков случај.

Примарната цел на оваа кампања е да се подигне јавната свест кај сите 
граѓани, особено кај најмладите, учениците од основните училишта кои се и 
најчести корисници на петарди и друга пиротехника.

Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев го подржа настанот и 
апелираше до граѓаните за мирен, безбеден и достоинствен пречек на Новата 
2018 година:

-          Општината Карпош и во претстојниот период ќе поддржува, но и ќе 
иницира активности чија цел е зголемување на безбедноста на учениците 
и намалување на употребата на петарди и други пиротехнички средства. 
Во координација сме и со надлежните институции, за да имаме мирен и 
безбеден пречек на Новата година, рече Богоев.

       Во фоајето на „Скопје Сити Мол“ се одржа и изложба на ликовни творби 
и графити изработени од учениците кои на креативен начин упатуваат порака 
до сите граѓани за последиците од користењето на пиротехнички средства.

Општина Карпош и во претстојниот период засилено ќе работи на јакнење на 
свеста кај граѓаните, бидејќи една од приоритетните цели на локалната власт 
е заштитата на животот и безбедноста на најчувствителната категорија граѓани 
односно на најмладите карпошани. 
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ЕКО ИГРАЧКИ ЗА СИТЕ ГРАДИНКИ ВО КАРПОШ

Во новогодишно расположение и топла атмсофера, во градинката “Пролет”, 
во Козле за сите градинки во Општина Карпош празнично им беа доделени 
еко-играчки.

 На овој начин, старите и пластични играчки се заменуваат со играчки 
изработени од еколошки материјали, со цел да се обезбеди поголема 
безбедност на најмладите карпошани за време на играта и едукацијата, 
како и за заштита на животната средина.
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев се заблагодари до 
најмладите за новогодишните честитки и им посака среќна и успешна 2018-
та година.
-Овие еко – играчки се мал придонес на Општината за обезбедување на 
посреќно детство и подобри услови на децата во градинките.

Ќе продолжиме да ве радуваме, вас, најмладите и преку многу други 
активности и проекти. Вие сте иднината на Општината и наша обврска е да 
инвестираме во вашиот развој , им порача Богоев на дечињата.

Најмладите карпошани го прашуваа градоначалникот и за неговите желби 
и моменти од детството, омилените играчки, подароци и слично. Преку 
заедничкото претпразнично дружење дечињата имаа можност од поблиску 
да го запознаат нивниот градоначалник, а притоа добија и уверување дека 
секогаш ќе биде достапен и посветен на нив.

 

Дружењето на градоначалникот со децата од четирите градинки од Карпош 
и нивните воспитувачи и педагози заврши со пригодна приредба за зимата, 
за Дедо мраз, но и за чистата и здрава животна средина која најмногу им е 
потребна токму на децата.
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НОВОГОДИШНА ДРУЖБА НА БОГОЕВ СО 
ПЕНЗИОНЕРИТЕ
Во духот на традицијата, пензионерите од Карпош на новогодишен  ручек се 
дружеа со градоначалникот на општина Карпош.

         Во ресторанот,, Каскада” во населбата Влае, во организација на 
пензионерскиот клуб  ,, Карпош “ повозрасните карпошани  од т.н. трето 
доба, заедно со градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев 
поминаа неколку часови во пријатна претпразнична атмосфера.

         Како што нагласи и Богоев, спојот меѓу младоста и искуството е 
единствениот пат за развој и напредок на Општината. Првиот човек на 
Карпош им ги честиташе претстојните новогодишни и Божиќни празници 
посакувајќи им многу здравје и среќа во Новата 2018 година .


