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              МАЈА ОД КОЗЛЕ ГИ „ ОСВОИ“ АНДИТЕ

Планинарката  Маја Бошкоска,  жителка  на  Општина  Карпош, на 13ти  
февруари годинава успешно го искачи највисокиот врв на  јужната полутопка 
и западната сфера, врвот Аконкагва, на Андите. Овој  планински  масив  се  
простира во Аргентина, Чиле, Перу, Боливија, Еквадор, а самиот врв  се наоѓа 
на границата помеѓу Аргентина и Чиле, на   6.962   метри  надморска  височина.

 

Храбрата карпошанка Бошкоска е трета Македонка, која се искачила на  
еден  од највисоките планински врвови во светот, покрај Илина Арсова во 2010 
година, и  Виолета Велкоска во 2012 година.  Планинарката Маја врвот Аконагва 
го искачи  во мешана  експедиција, составена од планинари од поранешните 
југословенски републики. Исто така, таа беше дел од македонската женска 
екипа која го искачи врвот „ Мера “ на Хималаите.

 

Општина Карпош, како локална самоуправа која ги поддржува спортистите 
и спортските таленти  и  додели  30.000 денари  еднократни парични средства 
како поддршка во храбрите планинарски походи на нашата сограѓанка.
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Со првите поообемни врнежи на снег, Општина Карпош ја ангажираше 
фирмата „Анизор” задолжена за одржување на сообраќајници и 
патишта во зимски услови на територија на локалната самоуправа. 
фирмата, со три возила (со два камиона опремени со „нож” и фрлач 
на сол, како и со „Крамер” - специјално возило за расчистување 
на помали и тешко пристапни улици), непрекинато работат на 
расчистување на снегот.

Досега е интервенирано, односно снегот се чистеше и улиците се 
посипуваа со сол, на патот за Горно Нерези, на ул. Трнодол за населбата 
Трнодол, на ул. Жданец за населбата Жданец, на ул. Ловќенска бр. 4 и 
9, и во населбата Бардовци на ул. 4 и 6. Инаку, во последните 14 часа 
расчистени се повеќе улици во Карпош 1 и Карпош 2 (кај Полициската 
станица и кај Машински факултет), во Карпош 3 и Карпош 4. Се 
расчистуваа и улиците во Влае 1 (се до Кејот на Вардар, до клиниката 
Неуромедика), во Влае 2, како и во Тафталиџе 1 и 2.

Освен со механизација, улиците и пешачките патеки во Карпош 
се расчистуваат и рачно, од страна на работниците од локалната 
самоуправа задолжени за комуналната хигиена, кои чистат пред 
градинките, училиштата и поважните институции. Екипите на Општина 
Карпош ќе бидат постојано на терен, додека траат снежните врнежи.

КАРПОШ СЕ СПРАВУВА СО СНЕГОТ
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Повикот  на градоначалникот на Општина Карпош  Стефан Богоев, општествено одговорни  
фирми  и  компании  да  донираат  прочистувачи на воздухот, во градинките и училиштата 
кои се наоѓаат на територијата на Карпош,  го испочитуваа  од компанијата  „Лукоил“. 
Оваа нафтена компанија, за градинката „ Пролет“, во нејзиниот објект во населбата Влае,  
донираше пет прочистувачи на воздухот. Градоначалникот Богоев се заблагодари на 
компанијата за донацијата, и истакна дека е пријатно изненаден  од одзивот на фирмите 
и институциите кои покажале  голема  општествена  одговорност. -До  сега, со донациите 
од  неколку компании, веќе ги покривме 30-40 % од вкупните потреби за снабдување  со 
прочистувачи за воздух во градинките и училиштата. Постојано нагласувам  дека грижата 
за најмалите жители на Оптшина Карпош е еден од  врвните приоритети за мене  како 
градоначалник , потенцираше  Богоев. Првиот човек на Општина Карпош, истакна дека 
во населбата Бардовци во фаза на изградба е нова градинка, додека помошниот 
објект на градинката „ Мајски  Цвет“  во населбата Тафталиџе е урнат и ќе се гради нов.  
Богоев, најави и реконструкција на објектот на градинката каде што денес се донираа 
прочистувачите на воздух , и  изградба на нова градинка во населбата Влае.

Овие прочистувачи на воздухот  ќе покриваат пет занимални во градинката „ Пролет“, а 
предвидено е еден   прочистувач  да  биде наменет за  просторија од околу 50 метри 
квадратни. Директорката на градинката„  Пролет“ Вита Јаковлевска, му се заблагодари 
на градоначалникот Стефан  Богоев и на претставнциите на компанијата „ Лукоил“ за оваа 
донација, нагласувајќи  дека после објектот во населбата Козле, ова е втора донација за 
градинката од една општествено одговорна компанија.

ПЕТ ПРОЧИСТУВАЧИ НА ВОЗДУХ ОД ЛУКОИЛ ЗА 
ГРАДИНКАТА ПРОЛЕТ
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ГОРДАНА МАКСИМОВСКА НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА 
КАРПОШ

На 26.02.2018 година, се изврши избор  на претседател и членови на Извршниот одбор 
на Синдикалната организација на Општина Карпош.
Од вкупно заведени 173 членови на Синдикатот,  гласаа 125 члена, со таен изборпри 
гласањето, на две посебни гласачки ливчиња. По затворањето на гласањето, 
тричлената комисија изврши пребројување на гласачките ливчиња, при што се добија 
следниве резултати:

За нови членови на Извршниот одбор беа избрани:

Весна Стефанова,
Ива Зафировска,
Миле Стевков и
Александра Теова.

Во „трката“за претседател, со мнозинство на гласови од членовите на Синдикалната 
организација, победата „ја однесе“ Гордана Максимовска, додека за заменик 
претседател беше избран Александар Симоновски.
Со предходното раководство, во декември 2017 година,  беше потпишан 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.
Општината за прв пат склучи 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. 
Колективниот договор можете да го прoчитате на следниов линк

http://karpos.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Kolektiven%20dogovor%20(konecen).pdf



26 Февруари - 4 март 2018 Билтен бр. 296

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk 6

На, 28.02.2018 година, Општина Карпош донесе решение за прекин на 
постапката за изградба на два објекти на местото на стариот Дом за култура 
во населбата Тафталиџе 1. Станува збор за објект кој е во сопственост на 
Социјалистичка партија на Македонија, а во чие име инвеститорот „Гренадер“ 
ДООЕЛ – Скопје на негово место предвидува изградба на два објекти.

 Решението е донесено врз основа на член 95 од Законот за општа управна 
постапка како претходно прашање, бидејќи за таа градежна локација 
надлежното јавно обвинителство води предистражна постапка. 

 Со цел да не дојде до погрешна интерпретација на процедурите и 
сензитивноста  на сопственоста  на објектот (сопственост на политичка 
партија), градоначалникот на Карпош објасни дека локалната власт во целост 
ги почитува законските процедури без оглед дали станува збор за приватен 
инвеститор или сопственик на земјиште, или, како во случајов политичка партија.

СООПШТЕНИЕ ОД БРИФИНГ СО НОВИНАРИ
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ПАТОКАЗ ЗА МЛАДИТЕ СПОРТИСТИ ВО КАРПОШ

Општина Карпош и здружението на граѓани  „Центар за едукација и менаџмент во 
спортот” склучија Меморандум за соработка, во областа на промоција на спортот 
во Општината како и едукација на младите спортисти.

Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев посочи дека локалната 
самоуправа е посветена на враќање на спортскиот дух во Карпош и идентификација 
на младите таленти . Постои вистински ентузијазам за системски пристап кон спортот 
на локално ниво.  Поддршката од Општината ќе биде неселективна и правилно 
распределена за сите клубови, поединци и училишта. Карпош има активни училишни 
лиги во фудбал, кошарка, одбојка и ракомет кои претставуваат одлична основа за 
нови проекти и надградба на талентот на учениците, рече Богоев.

Претседателот на Центарот за едукација и менаџмент во спортот (ЦЕМС), Бојан 
Захариев изрази големо задоволство од можноста за соработка со Општина Карпош, 
која е трета општина во Град Скопје што потпишала Меморандум за соработка со 
ЦЕМС. Целта е преку оваа соработка е да се зголеми интересот и масовноста на 
училишниот спорт и да им се даде патоказ на младите за нивен вистински напредок 
и развој.

Меморандумот предвидува и преземање на активности за подобрување на дел 
од спортската инфраструктура во Општината, стручна едукација за учениците и 
спортските работници, како и вмрежување со други институции и организации кои 
работат на подобрување на состојбите во спортот.

Инаку, Општина Карпош веќе е во подготвителна фаза за изградба на еден реонски 
базен, како и формирање на нова, современа фитнес зона во Карпош 4. Станува 
збор за инфраструктурни објекти кои ќе може да ги користат и учениците од 
основните училишта, а рекреативно и сите граѓани на Карпош.   
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ГРАДИНКАТА „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ ОДБЕЛЕЖА 73 
ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

 По повод 73 годишното постоење на детската градинка „Орце Николов“ 
Карпош, Скопје, децата од 5 до 6 годишна возраст, од објектот Карпош 3, на 
1.03.2018 година одржаа приредба и и го честитаат роденденот на својата 
градинка. На приредбата беа присутни голем број родители, баби, дедовци и 
членови на потесните семејства кои со задоволство ја следеа приредбата и се 
забавуваа заедно со своите најмили. Роденденот на градинката во присуство 
на родителите ќе биде одбележан и во објектите Карпош 2 и Карпош 4.


