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ОДБЕЛЕЖАН Е СВЕТСКИОТ ДЕН НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО
 Црвениот крст во нашата држава.
Традиционално, се доделија признанија на деветмина хумани граѓани - 
крводарители, како и на претставници на  организации, институции и фирми.
Градоначалникот Стефан Богоев ги додели благодарниците на  сите 
крводарители кои во изминатата година дарувале крв по 50 - ти, 75-ти или 100-ти 
пат. 
 -Карпош е симбол на светската солидарност. Голем број на метрополи 
придонеле во обновата на Градот Скопје, а со самото тоа и на Карпош, по 
катастрофалниот земјотрес во 1963. Затоа имаме и голем број на улици кои 
се именувани по имиња на светски градови: „Римска“, „Атинска“, „Париска“, 
„Хелсинки“ и др.
Сакам да Ви честитам за хуманоста и за фактот што претставувате вистински 
пример во локалната заедница, но и во општеството, посочи во оваа пригода 
Богоев.
Пред присутните се обрати и Билјана Костова, претседател на ОО Црвен крст 
- Карпош и членка на Советот, која напомена дека Карпош е лидер по бројот 
на хумани луѓе кои се одважиле, дарувале крв и спасиле нечиј живот.
Дополнително, секретарот на ОО Црвен крст - Карпош, Маре Кочоска, на 
градоначалникот Богоев му додели благодарница за локалната самоуправа, 
за големиот придонес што Општината го дава на полето на организирање на 
хуманитарни настани и крводарителски акции, во кои, во изминативе години, 
се собрани повеќе од 3.500 крвни единици.
Благодарници за особен придонес им беа врачени и на Факултетот за 
информатички науки и технологии (ФИНКИ),  Клиничката болницата „Аџибадем 
Систина“ и  на МПЦ – Скопска епархија.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МЕРКИ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТИНА КАРПОШ
 Во работните простории на урбаната заедница „ Кузман Јосифовски-
Питу“, денеска се одржа  предавање од оперативниот план за активни програми 
и мерки за вработување и   услуги на пазарот на трудот за 2019 година
 „ Шанса за сите“. Пред присутните заинтересирани работодавци 
и сопственици на микро, мали и средни претпријатија, претставничките 
од Центарот за вработување –Скопје при Агенцијата за вработување на 
Република Северна Македонија, Билјана Петрушева и  Павлина Костовска-
Грујоска, ги презентираа активните мерки за креирање на нови работни места 
, практиканство, обуки, вработување и  раст на правни субјекти.
 Оваа програма е наменета за  невработени млади лица до 29 години, 
невработени лица  со попреченост и невработени жени од ранливи категории, 
( приматели на социјална помош, жртви на семејно насилство, долгорочно 
невработени жени, самохрани мајки, социјално исклучени жени по основ на 
технолошки вишок и стечај). Корисници на оваа програма можат да бидат и 
невработените лица кои имаат завршено обука за претприемаштво и / или 
изработено бизнис план во 2018 година.
 Поддршката за креирање на нови работни места ќе влијае на 
поттикнување на вработувањето  на невработените лица во микро, мали 
и средни претпријатија, и граѓански ( непрофитни) организации кои се 
бават со економска активност при вршење на дејност во рамките на 
активноста на граѓанските организации. Во оваа програма има повеќе 
активни субвенционирани мерки од  материјално –  финансиски аспект, 
обука и  практиканство за усовршување на вештините и квалификациите на  
невработените лица итн.
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 Програмата нуди поддршка на работодавците при вработување на 
лица со попреченост на неопределено време, за што се доделуваат 20 
просечни нето плати, 19 илјади денари месечно за период од 3  или 6 или 12 
месеци за лица вработени од целни групи утврдени со програмата, месечен 
надоместок од 9.000 денари за лица што ќе поседуваат обука, и еднократен 
износ од 5.000 денари за работодавачот по обучувано лице, по завршената 
обука. Исто така се усплатува и  надоместок од 49% од вкупниот износ на 
обука по обучено лице во времетрање од 6 месеци, за обуки за развој на 
дигитални вештини, и месечен надоместок во висина од 9.000 денари за 
лицата што ќе се вклучат во практиканство за период од 3 месеци.
 По  завршуваењето на презентанцијата на претставничките од Агенцијата, 
присутните работодавци од територијата на Општина Карпош  поставуваа 
прашања и дискутираа по односните мерки и поволности кои се нудат токму  
за сопствениците на нивните  микро, мали и средни претпријатија. 
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КАРПОШ И БОГОЕВ НА ВРВОТ НА 
НАГРАДЕНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЕКОЛОГИЈАТА
 Општина Карпош е добитник на високо признание - награда на конкурсот 
за „Избор на најеколошки Градоначалник и Општина за 2018 година“, кој го 
организираа „Балкан Еко Институт„ и „Пакомак“.
 По тој повод, денеска, во просториите на Стопанската комора, 
генералниот менаџер на Пакомак, Филип Иванов на градоначалникот Стефан 
Богоев и на другите добитници свечено им ги врачи наградите за посебен 
придонес во сферата на заштитата на човековата околина. Градоначалникот 
и Општината ја освоија третата награда за тоа колку вложуваат во екологијата, 
колку проекти имаат во таа сфера, за активностите на полето на заштита 
на животната средина во изминатата 2018 година, како се справуваат со 
еколошките проблеми и сл.
Податоците говорат дека во овој период, во Општината значајно е зголемено 
меѓублоковското зеленило (зеленилото меѓу зградите), со повеќе од 300 
засадени садници. Освен тоа, со доделувањето на субвенциите за велосипеди 
на директен начин се поттикна ова алтернативно превозно средство кое 
придонесува за помало загадување.
Исто така, новиот систем на работа на хигиеничарите и успешната соработка 
со голем број граѓански организации и со приватниот сектор, меѓудругото, 
придонесе Карпош да ја добие оваа награда.
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Градоначалникот Богоев се осврна на 
еко - активностите во тековната година 
и она што на еко план ќе се работи 
во најблиска иднина, ставајќи акцент 
на новиот Спортско - Адреналински 
парк:
 -Наскоро започнуваме со 
изведба на новиот парк долж Кејот на 
реката Вардар (од вештачката карпа 
до бунарите на реката Лепенец). 
Со тоа целосно ќе се оплемени 
овој потег, кој сега е девастиран 
и трајно ќе спречиме палење на 
огнови на отворено или создавање 
на диви депонии. Зелената офанзива 
ќе продолжи и  оваа пролет, со 
засадување на повеќе од 280 развиени 
садници. Концептот за зелен Карпош 
нема алтернатива, рече Богоев.
 Исто така, со новите 
хидраулични контејнери кои ќе се 
постават во соработка со Град Скопје, 

треба значително да го подобрат 
управувањето со отпадот и хигиената 
во населбите.
Претставниците на „Пакомак“ 
потенцираа дека Општина Карпош 
особено се истакнала по најголемиот 
обем на собран стаклен отпад, 
односно Карпош и Центар собрале по 
речиси 400 тони стаклена амбалажа 
што е е своевиден рекорд во државата, 
споредено со сите други општини.
Првото место на овој Конкурс го освои 
градот Прилеп, второто место му 
припадна на Кавадарци, а Карпош ја 
подели третата награда со соседната 
Општина Центар.
Локалната самоуправа и Секторот 
за животна средина и енергетска 
ефикасност продолжуваат со 
интензивни активности за заштита на 
животната средина и облагородување 
на јавните површини.
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ОПШТИНА КАРПОШ 
- ПИОНЕРИ ВО КОНТРОЛА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
 Општина Карпош е единствена локална самоуправа во светот, која е 
институционална членка на Европското тело за хигиенски инженеринг и дизајн 
(EHEDG) од Франкфурт, (Германија). По тој повод, Општината, во соработка 
со Регионалната секција на EHEDG за Република Северна Македонија, вчера 
одржа информативна средба за хигиенско инженерство кое е во служба на 
квалитетот и безбедноста на храната. Средбата беше наменета за општините 
на територија на Град Скопје.
 Целта на средбата беше Општина Карпош, како пионер во оваа дејност, 
да го пренесе своето искуство и знаење и да ги запознае општините за 
начинот на којшто се контролира безбедноста на  храната во предучилишните 
и училишните установи. Вмрежувањето на општините, бизнис секторот и 
здравствените институции со меѓународни организации од ваков тип, е од 
клучно значење за подигнување на свеста на граѓаните и нивно запознавање 
со превентивното здравје  на најмладите.
 Присутните гости ги поздрави градоначалникот Стефан Богоев кој во 
овааа пригодаа истакна дека превентивното здравје преку исхраната на 
децата  од предучилишна и училишна возраст е еден од главните приоритети 
на Општина Карпош.
 -За развој на здраво детство и формирање здраво општество, потребна 
е континуирана грижа за најмладите во секој чекор од нивниот развој – посочи 
Богоев. 
 Во рамки на работната средба учествуваше и претседателот на 
Регионалната секција на EHEDG, проф. Д-р Владимир Какуринов.
 На средбата, освен претставници од Општина Гази Баба, Општина 
Аеродром, Општина Шуто Оризари и Општина Ѓорче Петров, присуствуваа и 
претставници од ЈЗУ „Здравствен  Дом“  - Скопје и од АД „Алкалоид“. Свое 
стручно излагање имаа и проф. д-р Валентина Павлова од Технолошко – 
техничкиот факултет од Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола и  дипл. 
нутриционист  Надица Илиевска, кои во соработка со Ванила Фуд – операторот 
со храна на кујните во основните училишта на територијата на Општина 
Карпош, воведуваат нови менија и здрави начини на исхрана.
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 По повод, почетокот на пролетта  21. март,  колективниот постапувач 
за електричен и електронски отпад ,  батерии и акумулатори „ Елколект“,  
денеска,  додели зимзелени садници, на ООУ „ Лазо Трповски“. Основците 
од ова училиште ги засадија зимзелените дрвја во училишниот двор.  Општина  
Карпош  традиционално соработува со оваа организација која се  занимава 
со третирање на електричниот и електронскиот отпад. Донацијата е во 
рамките на  одбележување на „ Денот на пролетта“, односно подигнување 
на свеста за грижа и заштита на животната средина.

ЗАСАДЕНИ ЗИМЗЕЛЕНИ ДРВЈА 
ВО ООУ „ ЛАЗО ТРПОВСКИ“
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 Денот на екологијата, 21 – ви март, Општина Карпош го одбележа со 
завршен настан од проектот „ЕКО - Камп за млади претприемачи“ кој се 
одржа во ООУ „Петар Поп Арсов“ во Карпош 4.
 Имено, 54 деветоодделенци од сите десет основни училишта, во 
изминатиот период учествуваа во работилници на тема: Заштита на животната 
средина. Овие работилници овозможија полесно совладување на материјата 
по предметот Претрпиемништво и иновации (предмет кој е дел од наставната 
програма за 9-то одделение), а истовремено придонесоа за повисока јавна 
свест кај помладите за заштита на околината.
 На денешниот настан, основците работеа во групи и изработуваа 
производ од еко – материјали.
На последниот дел од овој Еко Камп присуствуваше и градоначалникот Стефан 
Богоев. Тој го посочи фактот дека по изборот на „Пакомак“ Општината е 
рангирана меѓу најдобрите три еколошки општини во Македонија.
 -Сепак, потребно е секојдневно да работиме на здрава и чиста 
животна средина. Ова е вистинскиот пристап, од рани години да се работи 
на повисока јавна свест, правилно управување со отпад, негова селекција и 
искористување.

ЕКО КАМП НА ИДНИНАТА - СЕКОЈ ДЕН Е ЕКО ДЕН
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Вие, младите, сте вистински пример 
за целата заедница и за разлика 
од многу повозрасни граѓани, веќе 
го положивте тестот на зрелост, 
говореше Богоев пред учесниците на 
Еко-  Кампот.
Овие работилници се спроведоа 
во соработка со Институтот за 
претприемништво и лидерски 
развој при Американ Колеџ – 
Скопје,  Центарот за енергетска 
ефикасност на Македонија - МАЦЕФ, 
Пакомак, Агенцијата за поддршка на 
претприемништвo и ПСУ Американска 
гимназија Скопје.
На настанот се обрати и Македонка 
Димитрова, претседателка на 
научниот совет при УАКС - Институт за 
претприемништво и лидерски развој, 
која говореше за текот на проектот, 
интересот на младите луѓе, но, и за 
тоа како се „роди“ оваа  идеја за Еко 
Камп.
 -Идејата за еко-кампот 
произлезе од секојдневието, 
проблемот со загадувањето и 
потребата секој индивидуално, преку 
сопствен пример, да се заложи за 
почиста околина. Младите, за време 
на работилниците покажаа голема 
свест за совесно одложување на 
отпадот што многу ме радува и ми 
дава надеж за нашата иднина, заврши 
Димитрова.
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 Општина Карпош започна со акција за бележење на пешачките 
премини пред градинките и основните училишта.
Станува збор за тековна акција, која се спроведува со цел хоризонталната 
сигнализација да биде повидлива за сите учесници во сообраќајот (возилата 
и пешаците).
 Апелираме до сите граѓани да ги почитуваат сообраќајните правила и 
знаци, а со посебно внимание да се однесуваат пред воспитно – образовните 
установи.

БЕЛЕЖЕЊЕ НА ПЕШАЧКИТЕ ПРЕМИНИ 
ПРЕД ГРАДИНКИТЕ И УЧИЛИШТАТА


