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ПРВА НАГРАДА ЗА КУД „ ЦВЕТАН ДИМОВ“ ВО ИСТАНБУЛ
 Културно-уметничкото друштво „Цветан Димов“ од Општина Карпош, 
ја освои првата награда на Меѓународниот фестивал „Харман фолк“, во 
Истанбул, Турција. Во најголемиот турски град, наградата е  освоена во силна 
конкуренција од 8 ансамбли, кои доаѓаат од исто толку држави. Фолклорниот 
ансамбл доби максимални 100 поени од  жирито, што претставува голем успех  
и меѓународно признание за македонскиот фолклор и култура.
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ЕУ КАРАВАНОТ ТРГНА ОД КАРПОШ
 Основците од ООУ „Петар Поп Арсов“се приклучија кон ЕУ караванот кој 
тргна од скопската населба Карпош 4. По повод Денот на Европа (9. мај), како 
дел од кампањата „ЕУ за тебе“, патувачкиот автобус на ЕУ почнувајќи од 20. мај 
во Куманово  ќе посети уште седум градови ширум нашата држава. 
 Предводени од евроамбасадорот во Северна Македонија, Самуел 
Жбогар, претставници од Делегацијата на ЕУ и амбасадорите на Словенија, 
Франција, Холандија, Романија Шведска, Хрватска, Бугарија и Унгарија, до 
крајот на месецов ќе ги посетат и Свети Николе, Виница, Делчево, Струга, 
Дебар, Радовиш и Гевгелија.  
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 Целта на патувачкиот автобус на ЕУ чии „патници“ се и студенти 
и претставници на медиуми од земјава,  е да се воспостави директна 
комуникација со граѓаните и да се поттикне дискусија за нивните очекувања  
во врска со Европската Унија и европската иднина на нашата земја.  
 Граѓаните ќе имаат можност да постават прашања поврзани 
со Европската Унија, процесот на пристапување во ЕУ, можностите за 
финансирање преку ИПА-фондовите и други програми за помош на ЕУ, 
преку директна комуникација со екипата на ЕУ патувачкиот автобус. Посетите 
вклучуваат дебати со ученици од средните училишта за „Визијата на младите 
за Европската Унија“, велосипедски родео активности за најмалите, како и 
други активности. 
 Во рамки на кампањата „За чисто како дома исто“,  евроамбасадорот 
Жбогар ќе се сретне со  еколозите и активистите од Охрид и Струга. Притоа, 
граѓаните можат да се регистрираат како еко-активисти и да учествуваат во 
акциите за чистење кои ќе се спроведат  во нивните градови. Активистите и 
општините можат да учествуваат во т.н предизвик „пред и потоа“.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕДЛОГ ИДЕЈНИ ПРОЕКТИ: „ПАРТИЗАН“ 
ДА БИДЕ СИМБОЛ НА АВТЕНТИЧНОТО, МОДЕРНОТО И УРБАНОТО

 Во Општина Карпош, во понеделникот (27.05) се одржа работна средба 
за презентација на идејни проекти за обнова на спортската сала Наум 
Наумовски – Борче, „Партизан“.
 На средбата учествуваа и претставници – архитекти од Меѓународната 
невладина организација „Културно Ехо“, кои во изминатиот период работеа на 
предлог идејниот проект за обнова на оваа култна спортска сала.
 Ова е втора нивна посета на нашата држава и на Општина Карпош, 
откако во месец април беа во обиколка на салата и се уверија во нејзината 
фактичка состојба. За време на овој период архитектите беа во постојана 
соработка со службите од Општина Карпош и со градоначалникот Стефан 
Богоев.
 Во присуство на градончалникот, како и претставници од Владата на 
Република Северна Македонија, советникот за спорт Даниел Димески, 
претседателот на Стрелачката федерација, Владимир Пандовски, директорот 
на ЈП за стопанисување со спортски објекти, Шпенд Хајредини, како и 
претставник од Сојузот на ветерани се презентираа идејните проекти за обнова 
на салата, но се разговараше и за одржливоста на „Партизан“ и добивање на 
мултифункционален карактер.
 На почетокот, градоначалникот Богоев се осврна на важноста од 
враќање на овој објект во функција на спортот и рекреацијата. Тој посочи дека 
„Партизан“ треба да биде „споменик“ на автентичното, модерното, урбаното 
и да пратиме јасна порака дека нема да дозволиме запуштените објекти да 
пропаѓаат и да бидат нови згради.
 Во воведниот дел, претставничките од  „Културно Ехо“, Ивона Крстеска 
и Марија Гелмановска информираа за историските факти на спортскиот 
објект, а потоа се осврнаа и на предлог идејното решение кое би овозможило 
мултифункционалност на салата, а го подготвија заедно со Ана Грковска и 
Александар Кочовски.
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 Во склоп на дворот и надворешниот простор може да се интегрираат 
нови содржини, игралиште за деца и за спортување, кафетерија, French 
Corner (француско катче) кое ќе биде симбол на солидарноста што ја има 
покажано Франција кон Република Северна Македонија и сл.
 Во оваа насока, се надоврзаа и меѓународните архитекти кои се дел 
од „Културно ехо“.. Хавиер Ромеро Висенте, Томас Ромеро Талеј, Матеус 
Сартори и Софија Цветковиќ (графичка дизајнерка).
 Тие исто така зборуваа за максимално искористување на надворешниот, 
но и внатрешниот дел од салата. Намерата е да се задржи автентичноста на 
објектот, димензиите и пропорциите, намената за спорт, но и да се вметнат 
новите како што се: конференциска сала, дел за кино проекција, работни 
простории за дел од спортските работници, се со цел овој објект да биде 
економски одржлив и функционален.
 Градоначалникот Богоев се заблагодари за презентираното и за големата 
волја и енергија што ја покажаа нашите млади, домашни и меѓународни 
архитекти, кои во изминатиов период на волонтерска основа ги изработуваа 
овие предлог идејни проекти.
 Штом салата „Партизан“ се врати во сопстеност на Општината, ќе 
продолжи процесот за нејзина обнова и ревитализација. Секако, дека ќе 
бидат направени и дополнителни консултации со граѓаните, стручната јавност 
и спортските работници.
 Симона Димковска, од „Културно ехо“ напомена дека во соработка со 
Општината ќе биде спроведена и анкета, за да се мапираат сите потреби 
на жителите и засегнатите страни, за елементите/содржините кои треба да 
бидат дел од „Партизан“.
 На средбата сите присутни ги дадоа своите согледувања и предлози, од 
своите аспекти и области, но заеднички се согласија дека „Партизан“ треба 
час поскоро да заживее.
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ЗАВРШИ ПРОЛЕТНАТА АКЦИЈАТА 
ЗА ЗАСАДУВАЊЕ НА 287 ДРВЈА

 Општина Карпош ја заврши пролетната акција за засадување на нови 
висококвалитетни, израснати дрвја во повеќе урбани заедници: Карпош 1, 
Карпош 2, Карпош 3, Тафталиџе, Нерези, Бардовци и Козле.
 Засадени се повеќе видови на листопадни дрвја: јасен, јавор, ginkgo bi-
loba и липа, како и зимзелени: thuja smaragd и libocedrus decurens.
 Со оваа акција се заокружи садењето на вкупно 287 садници.
 Дополнително, во изминатиов период хортикултурно се уреди и платото 
кај Порта Влае, во Карпош 3, како и дворот на градинката „Мајски цвет“ 
(Тафталиџе 2)  и дворот на новата градинка „Виножито“ во Бардовци.
 Локалната самоуправа опстојува на определбата постојано да се 
зголемува зеленилото во Карпош, плански и рамномерно, во сите урбани 
заедници.
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ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 
ЗА УЧЕНИЦИ, СПОРТИСТИ, КУЛТУРНИ ДРУШТВА

 Членовите во Советот на Општина Карпош, на 23-та седница, ги одобрија 
Одлуките за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици 
од семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош, како и 
финансиски средства за награди за полуматуранти-првенци на генерација 
за заедничко патување од општинските основни училишта кои се наоѓаат на 
територијата на локалната самоуправа за учебната 2018/2019 та година.
 На оваа седница беа одобрени и парични награди за првенците-
полуматуранти од општинските основни училишта од Карпош, како и  за 
наградна домашна или меѓународна повеќедневна спортска екскурзија. 
Финансиски наградни средства добија и професори-тренери  и индивидуално 
прогласени ученици спортисти во училишните спортски игри Карпош 2019 
година, како и менторите на хоровите од училиштата во локалната самоуправа 
за  хорскиот натпревар меѓу училиштата во оваа учебна година.
 Финансиска поддршка со одлука на Советот на локалната самоуправа, 
е одобрена и за одбојкарскиот клуб „ Фит Фан Волеј Скопје“, спортскиот 
клуб  „О.К Вардар Скопје“, фудбалскиот клуб „Академија Пандев- Карпош“,  
„Лепенец Скопје“, фудбалскиот клуб „ Карев“, „Карате клуб Скопје“,  и др.
 Исто така се одобри и финансиската поткрепа за  АКУД „Мирче Ацев“, 
фолклорното друшво „Етнос“,  МКУД „Цветан  Димов“,  како и за друштвото за 
дизајн „Арт Крафт Дизајн Дооел Скопје“, и финансиска поддршка за прф.Д-р 
Марјан Димитријевски.
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 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев заедно со дел 
од членовите при Советот беше дел од Ифтар вечерата, за верниците од 
исламска вероисповед, во Долно Нерези.
 Во пресрет на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, овие 
празнични моменти потсетуваат на  заедништво, слога и споделување на 
пријатни моменти со најблиските.
 Градоначалникот Богоев го истакна и добриот меѓуетнички соживот што 
го негуваат граѓаните од овој дел на Карпош.
 -Навистина ми е задоволство што сте пример за почитување на 
различностите. Затоа, кога се одбележуваат различни празници често пати 
присуствуваат и претставници од други верски заедници. Нерези и нережани 
се потврда дека сите може да живееме сложно и заедно, еден до друг, рече 
Богоев.
 Локалната самоуправа на сите граѓани од исламската вероисповед им 
посакува пријатни рамазански пости и одбележување на празникот Рамазан 
Бајрам.

ИФТАР ВЕЧЕРА ВО ПРЕСРЕТ НА РАМАЗАН БАЈРАМ
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  Во  рамки на студиската посета на студентите од Универзитетот 
од Варшава во Полска, и  Факултетот за географија и регионални студии, 
при катедрата за локална самоуправа, на нашата земја, во четвртокот 
(30.05) полските академски граѓани беа  во посета на Општина Карпош. 
Нивни домаќин беше претседателот на Советот на Општина Карпош Андреј 
Манолев, кој им го претстави целосното функционирање на локалната 
самоуправа, нејзините специфики, ингеренции, и начинот на управување. Меѓу 
другото, претседателот Манолев говореше за  урбанизацијата на локалната 
самоуправа, односно дека интенција на новите власти во Општината е таа 
да биде рационализирана по периферните делови, се со цел да се сочува 
амбиенталниот простор за живеење.

СТУДЕНТИ ОД ПОЛСКА 
ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ

 -Исклучително многу внимаваме на заштита на животната средина, и затоа 
ја оптимализираме урбанизацијата на општината. Во делот на образованието 
имаме соработка со државното министерство во однос на имплементација 
на образовните и наставните програми, а во делот на детската заштита, се 
грижиме за здравјето на нашите најмали жители-децата во градинките преку 
овозможување на одлични услови за престој, како и  здрава и квалитетна 
храна. Во спортот, можам да кажам слободно дека сме едни од најдобрите, 
односно Карпош има најдобро организирани училишни спортски лиги, и ние 
како локална самоуправа и  парично ги стимулираме најдобрите спортисти и 
ученици кои доаѓаат од училиштата кои се дел од нашата локална самоуправа, 
истакна Манолев. 
 Првиот човек на Советот на Општина Карпош им ја објасни и 
организациско-урбанистичката поставеност на Општината, односно 
нејзината поделба на 14 урбани и месни заедници, преку кои е овозможена 
подобра комуникација на граѓаните со локалната самоуправа.  Студентите 
гости од Полска се интересираа за  начинот на финансирање на буџетот на 
локалната самоуправа, нејзината етничка структура и соработката со град 
Скопје. Претседателот на Советот Андреј Манолев, ги образложи трите начини 
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на финансирање на Општината, ја нагласи одличната соработка со Градот 
Скопје и нагласи дека Општина Карпош е мултиетничка и мултикултурна 
локална самоуправа, во која во коегзистенција и заедништво се живее 
со почит и разбирање. Поздравен говор на гостите од Полска им упати и 
градоначалникот Стефан Богоев, кој им посака пријатен престој во  Република 
Северна Македонија, и  убави моменти во Општина Карпош. Претседателот 
Манолев на крајот им  се заблагодари за посетата и нагласи дека оваа средба 
ќе претставува иницијатива за продлабочување на соработката помеѓу нашите 
две држави и нашите култури.
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 Откако во текот на претходниот ден (среда, 29.05) беше донесена 
одлука за финансирање на летен одмор на учениците кои се во потешка 
материјална состојба, Општина Карпош денеска продолжи со хуманитарна 
акција.
 Се доделија собраните прехранбени продукти и хигиенски средства на 
социјално ранливите категории на граѓани, во рамки на акцијата „Подај рака 
– донирај за твојот сосед“.
 Во изминатиов период голем број на граѓани донираа продукти во 
просториите на урбаните заедници, а кон акцијата се приклучи и општинската 
администрација.
 Во просториите на УЗ Карпош 2 и УЗ Владо Тасевски, градоначалникот 
Стефан Богоев се сретна со дел од граѓаните кои се во потешка материјална 
состојба и на кои им се доделија овие социјални пакети.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 
ЗА ПОМОШ НА НАЈЗАГРОЗЕНИТЕ

 -Целта на овие акции е да ја поттикнеме хуманоста и емпатијата во 
локалната заедница. Не може трајно, веднаш да се излезе од прагот на 
сиромаштија, но  можеме барем за момент да направиме некого посреќен 
и да покажеме внимание. На мое големо задоволство, токму Министерството 
за труд и социјална политика преку новата социјална реформа на вистински 
начин работи на намалување на сиромаштијата. Социјалната помош 
порасна за 300 отсто, но најважно е што се гради систем.
 Акциите и социјалните трансфери претставуваат поддршка, но трајно 
ќе го надминеме проблемот само со ангажирање на посирошамните, на 
невранотените на пазарот на трудот, преку нивно усовршување, доедукација 
и сл., рече Богоев.
Локалната самоуправа и во претстојниот период ќе продолжи да работи 
на унапредување на социјалната и детска заштита на локално ниво, преку 
организирање на хуманитарни активности, еднократна помош,  јакнење на 
капацитетите на невработените граѓани, со цел да бидат конкурентни и да 
можат да најдат работа.
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 Во четвртокот (30.05)во организација на Општина Карпош со Општинскиот 
Црвен Крст и Заводот за трансфузиологија се одржува  традиционалната  
крводарителска акција. Граѓаните можат да даруваат крв од 10.00 -17.00 часот. 
Општинската администрациј,а но и голем број на карпошани  кои оваа година 
го надминаа бројот на административците-крводарители се вклучија во оваа 
хумана и благородна акција. До 15.00 часот вкупно 90 крводарители дарија 
крв. Повеќе од  две децении оваа акција се одржува во Општина Карпош. 
Следната крводарителска акција ќе се одржи  наесен, односно на почетокот 
на ноември. 

 

КАРПОШАНИ ТРАДИЦИОНАЛНО ДАРУВАА КРВ
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 Започна изведбата на нов парк во Општина Карпош. На површина 
од 4.000 m2, во близина на стариот влез на Градски парк, под булеварот „8 
Септември“, целосно ќе се раззелени простор кој до овој момент беше 
запуштен.
 Во новиот парк ќе има новопроектирани високи и цветни дрвја, висока 
декоративна трева, грмушки, високо заштитно зеленило, цветни, перени и 
луковици.
 Покрај разновидното зеленило и фонд на дрвја, паркот ќе биде збогатен 
и со други содржини, кои ќе го привлечат вниманието на карпошани. 
Предвидено е да има простор за детски игри (детско игралиште), како и 
оградено место за домашни миленици.
 Во овој парк ќе биде поставен и мултифункционален контејнер, со цел 
правилно одлагање и селекција на отпадот. Изведбата на паркот се очекува 
да заврши на почетокот на август.
 Поставувањето на новото зеленило и садници е донација од компанијата 
„Хорти Експерт МК“, со што сакаат да ја покажат својата општествена 
одговорност и грижа кон заедницата.
 Општина Карпош во изминатиов период интензивно работи на 
зголемување на зеленилото и заштита на животната средина. Неодамна 
заврши и пролетната акција за засадување на 287 нови дрвја, а се раззеленија 
и дел од училишните дворови и платоа.

ЗАПОЧНА ИЗВЕДБАТА НА НОВ ПАРК ВО КАРПОШ
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Од сабота (1.06.2019 година) од 6 часот, па до недела (2.06.2019 година), ќе 
се отпочне со изведување на градежно-монтажни работи за поставување на 
гасоводна цевка со попречен ископ кај крстосница помеѓу бул. „Партизански 
Одреди“, ул. „Манапо“ и ул. „Лондонска“. Поради тоа ќе биде целосно затворен 
за сообраќај  булеварот „Партизански одреди“ и тоа од вкрстувањето со улица 
„Бледски договор“ (после Поликлиника Букурешт) до вкрстувањето со улиците 
„Љубљанска“ и „Московска“ (ТЦ Сити мол), а автобусите од јавниот превоз 
што сообраќаат во тој дел ќе бидат пренасочени. При времениот, изменет 
режим на сообраќање, автобусите ќе ги користат постоечките постојки на 
трасите.  Времено по изменети траси од вообичаените ќе сообраќаат:

Линиите: 2, 2А, 4, 12, 21, 22, 22А, 24

*Во правец од Центар према Карпош ќе бидат пренасочени од булевар 
„Партизански одреди“, по улица „Бледски договор“ (Болница 8 Септември), 
булевар „Илинден“, улица „Љубљанска“ (Терминал Карпош 4), булевар 
„Партизански одреди“ и секој по своја траса.

*Во обратен правец по истата траса.

Линиите: 32, 56, 56А, 11, 11А, 60, 64А

*Во правец према Ѓорче Петров ќе бидат пренасочени од булевар „Партизански 
одреди“ по булевар „8 Септември“, булевар „Илинден“, улица „Љубљанска“ 
(Терминал Карпош 4), булевар „Партизански одреди“ и секој по своја траса.

*Во обратен правец по истата траса.

Линиите 4А и 28 во Тафталиџе ќе го користат терминалот од линија 24 како 
почетна/крајна постојка.

Линиите: 7, 15, 15А, 19 и 59

*Во правец према Карпош ќе бидат пренасочени од булевар „Партизански 
одреди“, по улица „Бледски договор“ (Болница 8 Септември), булевар 
„Илинден“, улица „Никола Парапунов“ (Стара телевизија), лево на булевар 
„Партизански одреди“ и пред ТЦ Сити мол, лево на улица „Љубљанска“, при 
што Терминалот  Карпош 4 ќе го користат како крајна и почетна станица

*Во обратната насока ќе тргнуваат од  Терминалот Карпош 4 и секој ќе се 
движи по својата вообичаена траса.

ВИКЕНДОВ НЕ ВОЗЕТЕ 
ПО „БУЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ”
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 На платото пред Спортскиот центар „Борис Трајковски“ се одржува 
големиот Саем за иновации – „Skopje Mini Maker Faire“, во организација 
на American Corner – Скопје и Амбасадата на САД во Република Северна 
Македонија, а со поддршка од Општина Карпош.
 На овој саем учествуваа голем број на млади и креативни луѓе кои 
изработиле одреден производ кој е уникатен и единствен.
 Присутните имаа можност да видат smart клупа која работи на сончева 
енергија, на која можат да седат и да го полнат својот мобилен телефон. 
Прикажани беа и повеќе роботи, 3Д принтер, машини за пренесување на 
енергија, производи подготвени од млади иноватори.
 Во изјава за медиумите, градоначалникот Стефан Богоев се осврна на 
значењето на овој  настан.

ПОВЕЌЕ ОД ТРИ ИЛЈАДИ ГРАЃАНИ 
ГО ПОСЕТИЈА SKOPJE MINI MAKER FAIRE
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 - Skopje Mini Maker Faire обедини голем број на креативци, иноватори, 
изработувачи на ракотворби на едно место. Се радувам што гледам голем 
број на млади умови со кои ние како држава можеме да се гордееме, но и 
постојано да ги поддржуваме и мотивираме. Живееме во период кога идеите, 
претприемништвото ииновациите се главни двигатели на сите процеси, но и 
можност за поголема заработка и ангажирање на младите луѓе на пазарот на 
трудот. Горд сум што Карпош е домаќин на еден ваков настан, рече Богоев.
 Пред претставниците на медиумите се обрати и заменик амбасадорката 
на САД во нашата држава, Лора Браун, која посочи дека „Skopje Mini Maker Faire“ 
се организира по втор пат и претставува одлична можност да се презентираат 
идеите на најмладите. Овие настани дополнително придонесуваат за развивање 
на различните вештини кај младата популација и промоција на нивните идеи 
или бизници.


