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КАРПОШ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Улицата Јуриј Гагарин бр.6 во населба Козле, се наоѓа во фаза на
подготовки пред целосна реконструкција. Ќе се интервенира по целата
должина на улицата од 350 метри и истата ќе биде проширена според новите
пропишани стандарди. Имено, коловозот ќе биде широк шест метри, со
тротоари од обете страни, со широчина од метар и половина.
Општина Карпош, за асфалтирање на улицата Јуриј Гагарин бр.6 од
својот буџет обезбеди 4.449.962 денари. Изведувач на градежните работи
е фирмата „Ескаватори-МК“, а надзорен орган е фирмата „Урбан Стил
Инженеринг“.
Во рамки на улицата, се предвидува и ново партерно уредување,
вклучувајќи нови клупи и современо осветлување. За партерното уредување,
локалната самоуправа издвои 3.753.068 денари. Изведувач е фирмата „СМ
Компани“, а за надзорот ќе биде одговорна фирмата „Карапанчевски
Компани“.
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„СЕКОЈА ТОЧКА, ОЗНАЧУВА НОВ ПОЧЕТОК“
Ученичката Ирина Васиќ од ООУ ,, Димо Хаџи Димов’’ од Општина
Карпош   е годинешен лауреат на фестивалот за детско поетско творештво
,,Детски лирски треперења’’ , организиран од страна на Сојузот за грижи и
воспитување на децата на Македонија. Песната на ученичката Ирина Васиќ од
ООУ ,, Димо Хаџи Димов’’ е прогласена за најдобра песна на овој фестивал  
кој се одржа од 14 -16 јуни во Охрид.
Младата поетеса од Карпош ја изведе својата песна ,,Секоја точка
означува нов почеток’’, под менторство на наставничката Васа Топузовска од
ова училиште.
Оваа првонаградена песна е објавена во зборникот на фестивалот
,,Крај езерски бранувања’’ .

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПРЕС -КОНФЕРЕНЦИЈА:
ЖЕШКО „ИНФРАСТРУКТУРНО ЛЕТО“ ВО КАРПОШ
Жителите од урбаната заедница „Владо Тасевски“ за 30 дена ќе добијат
две нови реконструирани улици. Станува збор за улиците „Рампо Левката“,
на која што во моментот се врши поставување на нова атмосферска
канализација, а потоа следува реконструкција на коловозот, како и обновување
на асфалтот на улицата „Ристо Равановски“. Градоначалникот на Општина
Карпош, Стевчо Јакимовски во изјава за медиумите, подетално образложи за
инфраструктурниот проект.
-Претходно по улицата „Дрезденска“, уште во 2011 година направивме
една капитална инвестиција, а тоа е атмосферска канализација со којашто
сите овие улици што гравитираат кон оваа улица ги поврзавме со атмосферска
канализација. Моментално се работи на атмосферска каналзиција на улицата
„Рампо Левката“, и на истата ќе се изврши реконструкција на коловозот  
како и на коловозот на улицата „Ристо Равановски“. Со тоа практично во овој
дел на Општината, односно во месната заедница „Владо Тасевски“, сите
проблеми кои ги имаат граѓаните во врска со атмосферска канализација, ги
решаваме. Тоа значи дека граѓаните од овој дел од Општината нема да имаат
никаков проблем при поројни дождови и поплави – рече Јакимовски и упати
апел до граѓаните од овој дел, олуците да ги пренасочат кон улиците, односно
одводнувањето од покривите да оди во насока на улиците бидејќи овој дел од
Општината е покриен со атмосферска канализација.
-Доколку тоа не го направат, при поплави и несакани поројни дождови,
жителите во подрумските простории или пак оние кои живеат на најниската
точка, ќе имаат проблем со изливање на фекланата канализација каде сега
им се насочени олуците – прецизираше првиот човек на Општината.
Целата оваа инвестиција чини над пет милиони денари кои се обезбедени
од буџетот на локалната самоуправа, а се очекува инфраструктурниот проект
да заврши во наредниот месец.
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ПОГОЛЕМА ГРИЖА ЗА ЈАВНИТЕ ДОБРА
Општина Карпош ангажираше фирма за обезбедување која ќе се грижи
за четири плоштади нанејзината територија и тоа:  плоштадот „Делифина“ во
населбата Влае,  Плато фонтаната  во Карпош 3, Платото на Млечен ресторан
и Платото на Педагошка. Во иднина се предвидува, обезбедувањето да се
прошири и на останатите плоштади  на територијата на локалната самоуправа,
со што тие рекреативно- забавни катчиња ќе бидат заштитени од изолирани
инциденти на некои несовесни граѓани кои ги оштетуваат реквизитите и
хортикултурните аранжмани.
Овој ангажман   на локалната самоуправа ќе претставува заштеда на
средствата од општинскиот буџет кои досега беа издвојувани за поправка и
реконструкција на направените штети на плоштадите и цветните аранжмани
во Општината.   Локалната самоуправа воведе 16 часа обезбедување на
плоштадите. Тимот на обезбедувањето  ќе работи во две смени, со по двајца
обезбедувачи.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПРЕС -КОНФЕРЕНЦИЈА: КОЗЛЕ ЌЕ ДОБИЕ НОВ ПАРК

Спроти студентскиот дом ,,Гоце Делчев’’ и спроти Т.Ц ,,Олимпико’’
започна изградбата на третиот дел од паркот „Македонија“ кој ќе се реализира
од средства на Општина Карпош и на Градот Скопје.                        
-Продолжуваме да го разубавуваме бул. Теодисиј Гологанов, покрај тоа
што ги реконструираме фасадите, во соработка со градоначалникот на Град
Скопје да го направиме овој убав парк, со вкупна големина од 10.000 квадратни
метри, од кои 6.000 квадратни метри ќе биде хортикултурно уредување и
зеленило, а останатите 4.000 квадратни метри ќе бидат партерно уредување
со фонтана и детско игралиште. Урбаната опрема и осветлувањето ќе бидат
финансирани   од страна на локалната самоуправа. Целата инвестиција ќе
чини 24 милиони денари, од кои 4 милиони денари ќе ги обезбеди градот Скопје,
додека остатокот ќе биде  финансиран од буџетот на Општина Карпош.  Ова
ќе биде уште едно убаво катче во Општината, и со тоа го финишираме бул.
Теодосиј Гологанов, појасни во својата изјава за медиумите градоначалникот
на Општина Карпош Стевчо Јакимовски.
Првиот човек на локалната самоуправа, истакна дека ова не е прва
меѓусебна соработка со Градот Скопје,  напоменувајќи дека се предвидени
уште 7 останати проекти, со вкупна вредност од 13 милиони денари, кои треба да
бидат завршени до ноември, меѓу кои се замена на атмосферски и фекални
канализации, поставување на водоводна мрежа и сл. Притоа, најмногу ќе се
градат во населените места Бардовци и Нерези.  Градоначалникот Јакимовски
напомена дека претходно се консултирани жителите на оваа населба, и во  
голем број изразиле задоволство од идејата  за изградба на овој плоштад.
Градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски напомена дека ова
е една од покрупните меѓуопштински инвестиции на Градот со Општината
Карпош со која се подобрува квалитетот на животот на граѓаните од овој дел
на Скопје, потенцирајќи дека ниту едно постојно дрво нема да биде исечено,
туку напротив, дополнително 61 садник ќе биде засаден  во овој парк.
-Оваа инвестиција Градот Скопје  ќе го чини 4 милиони денари, од кои
најголем дел ќе бидат потрошени за уредување на зелената површина. Се
надеваме дека нашето претпријатие ,,Паркови и зеленило’’, со ист  квалитет ќе
го облагороди и овој преостанат трет дел од паркот ,,Македонија’’. Морам да
напоменам дека имаме голема соработка со градоначалникот на Општина
Карпош Стевчо Јакимовски, во голем број на проекти со кои ќе се подигне
квалитетот на живеење на граѓаните, конкретно во Општина Карпош, изјави
градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски.
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ИНФОРМАТИВЕН „ЕНЕРГЕТСКИ“ ДЕН НА КАРПОШ
Со цел, запознавање со предноста од користење на обновливите извори на
енергија, в среда (13 јули), Општина Карпош ќе организира „Информативен
ден“   со почеток во 11:00 часот во Кинотеката на Македонија. На овој начин,
стручните лица непосредно ќе ги информираат   граѓаните и другите
заинтересирани  чинители, со активностите кои се дел од проектот CoolHeating, како и со резултатите од досегашното залагање на Општина Карпош, како
регионален пример за енергетски ефикасна општина.
Имено, локалната самоуправа е учесник во проектот   CoolHeating, кој
функционира како успешен модел при создавање на услови и имплементација
на мали модуларни системи за централно греење и ладење, базирани на
обновливи извори на енергија.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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НАГРАДЕНИ МЕНТОРИТЕ ПО ХОРСКО ПЕЕЊЕ
Во салата за состаноци при Општина Карпош, раководителката на
Секторот за дејности од јавен интерес Анета Марковска- Илиевска им врачи
награди на наставниците – ментори по хорско пеење кои   победија на
општинскиот натпревар одржан на 25 мај во Драмски театар.
Оваа година, за прв пат на територијата на Општината се организираше
натпревар во хорско пеење, на кое третото место го поделија менторите Дејан
Миленковски од ООУ ,, Петар Поп Арсов’’ и Александар Панајотов од ООУ ,,
Вера Циривири – Трена’’ . Втората награда отиде кај наставничките Милованка
Ѓуровска од ООУ ,, Војдан Чернодрински’’ и Марија Златановска од ООУ ,, Јан
Амос Коменски, а првонаградена на натпреварот по хорско пеење е ментор
– наставничката Елизабета Станоевска од ООУ ,, Владо Тасевски’’.   Инаку
победникот освои награда од 12.000 денари, додека второ и трето пласираните
ја поделија наградата од 9.000 односно 6.000 денари.
Доделувајќи им ги наградите, раководителката Марковска- Илиевска
истакна дека овој натпревар во иднина ќе прерасне во традиција, се со цел
да се развиваат музичките таленти кај учениците во основните училишта во
Карпош. Таа им ги честиташе освоените награди, поттикнувјќи ги и понатаму
да вложуваат труд во училишните хорови, со што би ја развивале музичката
наобразба кај учениците но и би помогнале во откривањето надарени ученици.
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