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РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ - ВРВЕН ПРИОРИТЕТ
 Синдикалната организација на локалната самоуправа Карпош, пред 
своето членство и пред високи претставници од ССМ и од Општината,во петокот 
даде отчет за сработеното во текот на 2018 година. Во духот на Синдикатот,  
воедно беше одбележан и Меѓународниот ден на жената 8 Март.
 Годишниот извештај пред присутните членови на Синдикатот на локалната 
самоуправа Карпош, со видео презентација детално го презентираше 
претседателката Гордана Максимовска, која патем се заблагодари на 
отворената соработка и поддршката што ја добива од раководството на 
општината.
 Гостинот на Синдикалната организација на Карпош, Пеце Груевски, 
претседател на УПОЗ при ССМ , нагласи дека синдикалната борба за 
работнички права е многу блиску со борбата за правата на жените , а 
градоначалникот на Карпош Стефан Богоев, честитајќи им го празникот на 
припадничките на женскиот пол, порача дека борбата за родова еднаквост ќе 
биде наше секојдневие.ПатеМ, според, истражувањата на Реактор, нагласи 
Богоев , по индексот на родова еднаквост, Општина Карпош е на високото 
петто место, од 81 општина во државата по вклученост на жените во локалната 
самоуправа.
 На крајот од овој настан првиот човек на Карпош им подели по една роза 
на сите членки на Синдикатот и на сите жени и девојки, вработени во Општината.
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ЗАСАДЕНИ СЕ НОВИ 47 ДРВЈА ВО КАРПОШ
 Изминатиов викенд, комуналните служби на Општина Карпош засадија 
47 нови дрвја, најголем дел од нив во населбата Козле.
Засадени се 12 дрвја во паркот до детското игралиште во Козле, спроти 
„Алумина“.
Исто така, 12 дрвја се посадија и позади спомен обележјето на Кузман 
Јосифоски – Питу, а 15 садници, до детскиот парк во Козле (спроти пунктот на 
ЈП „Паркови и зеленило“).
Вкупно 7 садници се засадија до новото детско игралиште во Козле (спроти 
Пожарната станица), а нова садница дови и урбаната заедница Карпош 4.
Зелената офанзива на Општина Карпош продолжува и во пролетниот период, 
при што ќе се засадат повеќе од 200 нови веќе развиени дрвја.
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ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА 
НА „БРАДФОРДСКА“ ВО КОЗЛЕ
 По повеќе децении, Град Скопје целосно ја обновува улицата 
„Брадфордска“, во урбаната заедница Козле.
Денеска, во  теренска посета на овој потег беа градоначалникот на Општина 
Карпош Стефан Богоев и градоначалникот на Град Скопје Петре Шилегов.
Шилегов информираше дека целосно се обновува коловозот (од околу 2.500 
метри квадратни), а ќе бидат реконструирани и тротоарите долж улицата 
(околи 273 метри квдратни).
Исто така, тротоарите дополнително ќе бидат заштитени, со цел да се спречи 
узурпација на истите од страна на дивите препродавачи на лубеници во летниот 
период.
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РЕКОНСТРУИРАНА 
Е УЛ. „КАРПОШОВО ВОСТАНИЕ“ ВО КАРПОШ 3
 Општина Карпош заврши со реконструкција на поголема делница од 
улицата „Карпошово востание“,  во урбаната заедница Карпош 3.
Имено, асфалтирани се 390 метри од улицата и поставен е повеќеслоен 
асфалт, со што е  зголемена безбедноста за движење на возилата и другите 
учесници во сообраќајот.
Локалната самоуправа интензивно работи на подобрување на севкупната 
инфраструктура во Карпош, откако неодамна се обнови и ул. „Даскал Камче“, 
во Карпош 1.
 По повеќе децении, во Карпош се реконструира и улицата „Брадфордска“, 
во населбата Козле, од страна на Град Скопје.
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 Во организација на Општина Карпош, во просториите на У.З „Кузман 
Јосифоски-Питу“ во населбата Козле, денеска, се одржа презентација и 
јавна расправа за планот за управување со животната средина, за изградба 
на „Спортско адреналинскиот парк – Карпош“. На средбата присуствуваа 
претставници од граѓанскиот сектор, бизнис секторот и локалната самоуправа 
кои се активни и работат во областа на одржливиот развој и животната 
средина, како и заинтересирани граѓани од Општина Карпош.
 Презентацијата ја отвори заменик-раководителката на Секторот 
за развој на Општина Карпош, Александра Теова, која во оваа пригода ги 
образложи техничките аспекти на проектот. Имено, овој проект е финансиран 
од Европската Унија, а имплементатор е Светската банка и Кабинетот на 
заменик-министерот за економски прашања, Кочо Анѓушев, како дел од 
проектот за локална и регионална конкурентност. Поточно, ЕУ покрива 87% 
од вкупната вредност за реализација на проектот, или 47.238.993 денари, 
а Општина Карпош од својот буџет ги обезбеди останатите финансиски 
средства, односно 7.342.832 денари.
 Изградбата на адреналинскиот парк кој ќе се протега на вкупна 
површина од 6.500 м2, се очекува да започне во мај годинава.  Притоа, ќе биде 
реконструирано детското игралиште на површина од 480 м2,  скејт-паркот на 
1.100 м2, ќе биде изградено ново игралиште за одбојка и фудбал на песок, а 
атрактивниот адреналински парк за возрасни и деца ќе биде изграден на три 
нивоа, кој ќе се позиционира на површина од 1.600 м2.

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА АДРЕНАЛИНСКИ ПАРК ВО КАРПОШ
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 Предвидено е просторот 
дополнително да биде облагороден 
со хортикултурно уредување, каде ќе 
бидат засадени повеќе од 100 дрвја. 
Ќе биде поставена и нова урбана 
опрема, клупи, корпи за отпадоци и 
лежалки за релаксација. Планирано 
е да се изгради и плато за одмор 
со мини сквер, а во околината ќе 
се постават тоалети и четири дрвени 
куќички за продажба на безалкохолни 
пијалоци. Просторот ќе го осветлуваат 
енергетско ефикасни ЛЕД- светилки 
со соларни панели.
 Во рамки на презентацијата 
говореше и претставничката од 
Одделението за заштита на животната 
средина и природата од Општина 
Карпош, Марина Филиповска, која ги 
запозна присутните со сите аспекти 
на проектот и стандардите кои се 
применуваат, со цел да се одржи 
здравата животна средина.
 По презентацијата се разви 
активна дискусија со присутните кои 
поставуваа прашања за одржливост 
на адреналинскиот парк и за 
техничките детали на проектот. Од 
аспект на урбанистичкото решение, 
на стручните прашања одговараше 
претставникот од Секторот за 
Урбанизам при Општина Карпош, архитектот Вангел Караиванов, кој воедно е 
и предлагач на неколку проектни идеи за спортско-адреналинскиот парк.     
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 На  дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош, советниците 
дискутираа по три предлог точки. Раководителката на Секторот за финансиски 
прашања Мирјана Ѓорѓиевска детално го образложи Годишниот извештај 
за финансиското работење на локалната самоуправа во изминатата 2018 
година.
 Како што нагласи Ѓоргиевска, согласно плановите за финансиско 
работење, програмите се  реализирале одделно по сектори и одделенијата 
во локалната самоуправа. Општината ги раздолжила своите обврски со 
преку 200.000 милиони денари, додека околу 260 милиони денари остануваат 
како обврска за раздолжување.
 Советниците ја изгласаа и одлуката со која Советот на Општина Карпош 
дава согласност локалната самоуправа да ја комплетира целокупната 
техничка документација за завршната фаза за аплицирање на јавниот 
повик за добивање грант за објект - урбана опрема во вредност од 56.387 
швајцарски франци, или во денарска противвредност од 3.044, 898.00 денари 
од Швајцарската агенција за соработка и развој. Грантот од швајцарската 
агенција за развој беше доделен на Скопскиот плански регион, се со цел, да 
се имплементира проект од областа на социјалната инклузија и туризмот. За 
таа цел, Скопскиот плански регион организираше три форумски сесии на 
кои присуствуваа скопските општини, бизнис секторот и невладиниот сектор. 
Од форумите произлегоа 14 проекти од кои, предлог-проектот на Општина 
Карпош беше прворангиран со 45 поени пред општините Сопиште и  Ѓорче 
Петров. Проектите се предвидени да бидат од областа на регионалниот 
карактер. Оттаму, средствата ќе се наменат за реализација на проектот 
„Детско инклузивно игралиште“, кое треба да биде лоцирано во Урбана 
заедница „Влае 2“ кај плоштадот „Делфина“, веднаш до постоечкото детско 
игралиште.
 Игралиштето ќе биде изградено на земјиште чиј што корисник е Општина 
Карпош. Тоа е  лоцирано во населбата Влае, а ќе зафаќа површина од  450 
квадратни метри.
 Како што истакна Александра Теова, заменик-раководителка на 
Секторот за развој на Општина Карпош, станува збор за  инклузивен проект, 
кој ќе опслужува деца со посебни потреби од повеќе општини, а не само од 
Општина Карпош. Предвидената локација во населбата Влае со близина е  
адекватна и за соседните Ѓорче Петров и Сарај.

ВЛАЕ „НА ПАТ“ ДА ДОБИЕ
ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ
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 Општина Карпош денеска склучи меморандум за соработка со 
Здружението на граѓани за поддршка на борбата против рак на дебело црево 
- Drive For Colon Cancer Awareness (DFCCA).
 Меморандумот претходи на настанот кој е во организација на DFCCA, 
а се однесува на организирање на возно дефиле под мотото „Неопходноста 
за превенција од канцерот на дебелото црево”.
  Настанот ќе се реализира во средината на месец април, а Општина 
Карпош ќе овозможи промоција на овој настан кој има за цел да ја подигне 
јавната свест, преку своите канали за за комуникација (социјалните мрежи, 
веб страна и општинскиот магазин „Карпош ИН”).
 Ова дефиле се организира на ист ден, во повеќе од 100 градови во светот.

СОРАБОТКА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ 
ВО БОРБАТА ПРОТИВ РАК НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО
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 Општина Карпош започна со санација и обнова на пристапните патеки 
во задниот дел на ТЦ „Лептокарија“, во урбаната заедница Карпош 3.
Патеките повеќе години беа руинирани и движењето беше отежнато.
Во изминатиов период, локалната самоуправа асфалтираше и поголем број 
на ударни дупки на паркингот пред ТЦ „Лептокарија“, а се поставија и нови 
корпи за отпадоци.

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРИСТАПНИТЕ ПАТЕКИ 
ВО ТЦ „ЛЕПТОКАРИЈА“


