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ОБНОВЕНО Е ИГРАЛИШТЕТО 
ВО СТУДЕНТСКИОТ ДОМ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
	 Во	студентскиот	дом	„Гоце	
Делчев“	 (нас.	 Тафталиџе	 1),	
во	 понеделникот	 (22.07.2019)	
беше	 пуштено	 во	 употреба	
реновираното	 спортско	
игралиште	 во	 рамки	 на	
проектот	 „Студентски	 домови	
без	 корупција“,	 спроведен	 од	
Младински	 образовен	 форум	
(МОФ).
	 Општина	 Карпош	 го	
поддржа	овој	проект	 за	обнова	
на	 игралиштето,	 кое	 сега	 е	
функционално	и	истото	ќе	може	
да	 го	 користат	 студентите,	
за	 реализација	 на	 спортско	
–	 рекреативни	 активности	 во	
текот	 на	 нивниот	 престој	 во	
студентскиот	дом.
	 Обновени	 се	 головите,	
поставени	 се	 заштитни	
мрежи,	 а	 спортскиот	 терен	
е	 соодветно	 обележан.	 Исто	
така,	 комуналните	 служби	 на	
Општината	целосно	го	исчистија	
овој	дел.

,,

	 Локалната	самоуправа	и	понатаму	ќе	ги	поддржува	младинските	акции	и	ќе	иницира	свои	активности	и	политики	за	подигнување	на	младинскиот	стандард.
	 Со	оглед	на	тоа	што	Стефан	Богоев	е	најмладиот	градоначалник	во	нашата	држава,	под	негова	иницијатива	Општина	Карпош	реализираше	низа	активности	
во	кои	беа	вклучени	и	младите	луѓе.	Во	таа	насока,	Богоев	предложи	формирање	на	Локален	младински	совет	од	кој	се	очекува	секојдневно	да	учествува	во	
изнаоѓање	на	иновативни	решенија	за	справување	со	локалните	проблеми.
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ЗАПОЧНУВА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ТОАЛЕТИТЕ 
ВО ООУ ,,АВРАМ ПИСЕВСКИ
	 Во	тек	се	финалните	подготовки	за	реконструкција	на	сите	
тоалети	во	основното	училиште	„Аврам	Писевски“	во	Бардовци,	
со	 што	 значително	 ќе	 се	 подобрат	 хигиенско	 –	 санитарните	
услови	во	оваа	образовна	установа.
	 Во	средата	(24.07.2019),	Општина	Карпош	и	Македонскиот	
центар	за	граѓанско	образование	(МЦГО),	склучија	Меморандум	
за	 соработка	 со	 	 ООУ	 „Аврам	 Писевски“,	 во	 рамки	 на	
Проектот	на	УСАИД,	за	меѓуетничка	интеграција	на	младите	во	
образованието.
	 ООУ	„Аврам	Писевски“	со	поддршка	од	Општина	Карпош	
доби	 грант	 од	 1.200.000	 денари,	 а	 локалната	 самоуправа	 ќе	
учествува	со	300	илјади	денари.
	 Во	 финална	 фаза	 се	 административно	 –	 техничките	
процедури,	при	што	во	месец	август	ќе	започнат	активностите	
за	реконструкција	на	тоалетите	за	сите	ученици	и	наставниот	
кадар.	 Веројатно	 е	 активностите	 да	 траат	 и	 во	 текот	 на	
септември,	со	тоа	што	ќе	се	работи	за	време	на	викендите	и	по	
завршување	на	наставата.
	 Градоначалникот	 Стефан	 Богоев	 и	 директорката	 на	
ООУ	„Аврам	Писевски“,	Матилда	Бајкова,	се	заблагодарија	на	
претставниците	 од	 Проектот	 на	 УСАИД,	 за	 поддршката	 која	
ја	 даваат	 на	Општината,	 особено	 на	 училиште	 кое	 се	 наоѓа	
во	 руралниот	 дел	 на	 Карпош,	 кое	 се	 истакнува	 со	 својата	

,,
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ОСЛОБОДЕНИТЕ ДРВЈА 
ДОПОЛНИТЕЛНО ЌЕ ГО 
НАМАЛАТ ЗАГАДУВАЊЕТО
	 Општина	 Карпош	 ја	 започна	 акцијата	 за	 ослободување	 на	 заробените	 дрвја,	
чии	 стебла	 и	 корења	 се	 	 узурпирани	 од	 бекатон	 плочки,	 асфалт	 и	 други	 градежни	
материјали.	Како	резултат	на	несоодветно	изведување	на	градежните	работи,	околу	40	
високоразвиени	дрвја	во	Карпош	беа	заробени.
	 Активностите	 за	 нивно	 ослободување	 започнаа	 од	 Карпош	 2,	 од	 ул.	 „Веселин	
Маслеша“,	каде	што	градоначалникот	Стефан	Богоев	зборуваше	за	придобивките	од	
оваа	акција	за	грижа	за	постоечкото	зеленило.
	 -Развиените	дрвја	ја	апсорбираат	прашината	и	штетните	гасови	за	30	до	40	отсто	
повеќе	во	споредба	со	младите	дрвја,	 затоа,	 заедно	со	Градот	Скопје	 ја	 започнавме	
оваа	акција	на	мапирање	на	дрвјата	и	нивно	ослободување	од	градежни	материјали.
	 Јас	 и	 во	 предизборието	 говорев	 дека	 покрај	 засадување	 на	 нови	 дрвја,	 ќе	
водиме	 сметка	 и	 за	 заштита	 на	 постоечкото	 зеленило.	 Борбата	 за	 намалување	 на	
аерозагадувањето	се	води	секојдневно,	а	не	само	во	месеците	кога	тоа	е	најгорлив	
проблем,	рече	Богоев.
	 Според	 истражувањата	 на	 граѓанските	 организации	 кои	 работат	 на	 оваа	
проблематика,	 старите	 (повеќедецениски)	 дрвја	 кои	 се	 со	 развиени	 крошни	 вршат	
значително	поголема	функција	од	младите	дрвја,	и	важни	се	за	севкупниот	биодиверзитет.
	 Пред	претставниците	на	медиумите	се	обрати	и	портпаролот	на	Град	Скопје,	Ваљон	
Салиху,	кој	напомена	дека	оваа	акција	се	спроведува	во	Карпош,	Центар,	Аеродром	и	
Чаир.	До	овој	момент	се	ослободени	150	дрвја	на	територија	на	главниот	град.	Салиху	
апелираше	до	сите	граѓани,	правни	лица	(угостителски	објекти	и	градежни	компании),	
да	се	грижат	за	околното	зеленило	и	целокупната	животна	средина.
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НОВА КУЈНА 
ЗА НАЈСТАРАТА ГРАДИНКА 
ВО МАКЕДОНИЈА
	 По	речиси	половина	век,	(по	48	години),	ќе	биде	целосно	реконструирана	
кујната	 во	 детската	 градинка	 „Орце	 Николов“,	 во	 Карпош	 3,	 која	 воедно	 е	 и	
најстарата	 градинка	 на	 територија	 на	 нашата	 држава.	 Деновиве,	 активно	
се	 работи	 на	 поставување	 на	 нова	 санитарија,	 елементи	 во	 кујната	 и	
инсталациската	мрежа.	Сите	санации	се	изведуваат	во	согласност	со	ХАСАП	
стандардите	и	насоките	на	Европската	Унија	за	обезбедување	на	квалитетна	и	
здрава	исхрана	за	нашите	деца.
	 Во	четвртокот	(24.07.2019),	во	посета	на	градинката	беше	градоначалникот	
на	 Општина	 Карпош,	 Стефан	 Богоев	 кој	 имаше	 можност	 да	 се	 увери	 во	
активностите	за	реконструкција	на	кујната,	а	со	директорката	Надица	Гировска	
разговараше	и	за	други	проекти	кои	ќе	се	спроведат	во	рамки	на	ЈОУДГ	„Орце	
Николов“.

	 -Покрај	 целосната	
реконструкција	 на	 кујната	 во	
објектот	 во	 Карпош	 3,	 целосно	
се	 обновени	 и	 двете	 чајни	 кујни	
на	 „Орце	 Николов“	 во	 објектот	
во	 Карпош	 4.	 Исто	 така,	 на	 мое	
задоволство	 и	 во	 оваа	 градинка	 е	
воведено	здраво	мени	на	исхрана,	
со	многу	повеќе	овошје	и	зеленчук	
во	 дневните	 оброци,	 интегрален	
леб,	 семиња	 и	 сирова	 храна,	 со	
цел	уште	од	рани	години	дечињата	
да	стекнат	една	„нова	култура“	за	
своето	здравје,	рече	Богоев.

	 Дополнително,	 тој	 се	 осврна	
и	 на	 фактот	 што	 од	 месец	 јуни,	
вработените	 во	 градинките	
(воспитниот	 кадар,	 негуватели,	
стручни	 работници,	 педагогог,	
психолог,	 логопед,	 дефектолог	 и	
др.)	добиваат	за	16	отсто	повисока	
плата,	 тоа	е	 зголемување	 за	околу	
3.000	 денари	 (нето	 износ),	 за	 да	
имаме	 мотивиран	 кадар	 кој	 ќе	
работи	со	нашите	најмлади.
	 Во	 претстојниот	 период,	
се	 предвидува	 и	 зголемување	 на	
капацитетите	на	градинката	„Орце	
Николов“,	 во	Карпош	3.	Општината	
аплицираше	 и	 доби	 проект	 од	
Министерството	за	труд	и	социјална	
политика,	 со	 што	 ќе	 се	 прошири	
капацитетот	 за	 згрижување	 на	
најмладите.
	 Богоев	истакна	дека	со	добра	
инфраструктура,	 здрави	 навики	
и	 здрава	 исхрана	 и	 со	 мотивиран	
воспитен	кадар	се	создава	основа	
за	изградба	на	подобри	генерации	
на	 деца,	 ученици,	 граѓани	 на	
нашата	држава.						
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	 Скопје	се	сеќава,	а	Карпош	ја	памети	
солидарноста	која	светот	 ја	покажал	кон	
нас,	по	катастрофалниот	земјотрес	на	26	
јули,	во	1963	година.	Голем	број	на	населби	
се	„воздигнати“	како	резултат	на	помошта	
на	 светските	 метрополи.	 Тафталиџе	 1	 и	
Тафталиџе	2	се	симбол	на	постземјотресно	
Скопје.
	 Во	 знак	 на	 одбележување	 на	
денешниот	 ден,	 делегација	 на	 Општина	
Карпош	 предводена	 од	 градоначалникот	
Стефан	 Богоев,	 заедно	 со	 советничките	
Елена	 Антониевиќ	 (СДСМ)	 и	 Светлана	
Пандиловска	 (ВМРО-ДПМНЕ)	 положија	
свежо	цвеќе	пред	Споменикот	на	жртвите	
од	земјотресот,	на	Градските	гробишта	во	
Бутел.
	 Улиците	 „Хелсинки“,	
„Копенхагенска“,	 „Варшавска“,	 „Осло“,	
„Атинска“,	 „Московска“	 секојдневно	 не	
потсетуваат,	 дека	 во	 катастрофите	 не	
постојат	поделби	и	граници.
	 Спортскиот	 центар	 „Партизан“	 и	
денеска	 поврзува	 повеќе	 генерации	 и	
повторно	 ќе	 биде	 симбол	 на	 модерен	 и	
солидарен	Карпош.
	 Во	 овој	 дух,	 секојдневно	 да	 ја	
практикуваме	 солидарноста	 и	 да	 се	
сеќаваме	на	моментите	кои	претставуваат	
нов	почеток	за	нашата	Општина,	град	или	
држава.

	

КАРПОШ Е СИМБОЛ НА СВЕТСКАТА СОЛИДАРНОСТ
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	 Се	забранува	пиење	на	водата	од	јавната	чешма	во	џамијата	Горно	Нерези,	
како	 и	 јавната	 чешма	 до	 џамијата	 Горно	 Нерези,	 како	 резултат	 на	 извршен	
инспекциски	надзор	на	вода	за	пиење	од	страна	на	Државниот	инспектор	за	
храна	од	Подрачна	единица	Скопје	на	Агенцијата	за	храна	и	ветеринарство.
	 По	извршениот	инспекциски	надзор,	утврдено	е	дека	водата	не	е	безбедна	
за	 пиење,	 односно	 не	 одговара	 на	 Правилникот	 за	 барања	 за	 безбедност	 и	
квалитет	на	водата	за	пиење,	заради	присуство	на	бактеријата	Escherichia	coli	
и	зголемен	број	колиформни	бактерии.
	 Како	мерка	на	претпазливост	апелираме	до	сите	граѓани	да	ја	почитуваат	
оваа	одлука,	со	цел	да	го	заштитат	своето	здравје.
	 Локалната	самоуправа	веќе	 го	известува	локалното	население	за	оваа	
одлука,	 а	 непосредно	 до	 чешмите	 ќе	 се	 постави	 и	 натпис	 „Водата	 не	 е	 за	
пиење“.
	 Општината	доби	и	задолжение	да	врши	редовна	дезинфекција	на	водата	
за	пиење	и	да	спроведе	мерки	за	санација	и	обезбедување	на	безбедна	вода	
за	пиење.

	

	 Општина	Карпош	започна	со	поставување	на	50	нови	корпи	за	отпадоци,	
исклучително	наменети	за	џебен	отпад.	Станува	збор	за	корпи	изработени	од	
тврдопресуван	полиестер,	кои	се	поотпорни	на	временските	влијанија,	со	цел	
да	не	се	уништува	нивното	дно.	
	 Корпите	 беа	 поставени	 во	 неколку	 населби:	 во	 Козле	 (долж	 ул.	 „Јуриј	
Гагарин“),	во	Тафталиџе	2		(на	ул.	„Женевска“	и	во	близина	на	зградата	на	ЗЕЛС),	
во	Карпош	4	(околу	„Љубљанска“),	како	и	во	дворовите	на	основните	училишта	
„Братство“	и	„Димо	Хаџи	Димов“.
	 Ја	користиме	оваа	пригода	уште	еднаш	да	напоменеме	дека,	овие	корпи	
се	наменети	исклучително	за	џебен,	поситен	отпад.	Затоа	се	со	мал	отвор,	како	
би	се	спречило	фрлање	на	домашен	отпад,	што	за		жал	претставува	пракса	
во	одредени	населби.	За	таа	намена,	домашниот	отпад	треба	да	се	фрла	во	
големите	контејнери	за	кои	се	задолжени	екипите	од	ЈП	Комунална	хигиена	–		
Скопје.	
	 Свесни	 сме	 дека	 постои	 потреба	 за	 поставување	 и	 обнова	 на	 повеќе	
вакви	корпи	за	отпадоци.	 Токму	затоа,	до	крајот	на	 годината,	ќе	следи	уште	
една	серија	на	поставување	на	корпи	за	џебен	отпад	и	специјализирани	корпи	
за	отпушоци.	
	 Општина	 Карпош	 продолжува	 со	 интензивните	 активности	 за	 	 заштита	
на	 животната	 средина	 и	 правилно	 одлагање	 на	 отпадот	 за	 кој	 локалната	
самоуправа	има	надлежност.	

ЗАБРАНА ЗА ПИЕЊЕ НА 
ВОДАТА ОД ЈАВНИТЕ ЧЕШМИ 
ВО ГОРНО НЕРЕЗИ

НОВИ 50 КОРПИ 
ЗА ЏЕБЕН ОТПАД НИЗ КАРПОШ 
- ФРЛАЈ ПАМЕТНО


