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РАСЧИСТЕН „ПАРКОТ НА ТОЛЕРАНЦИЈАТА“
Kомуналните служби на Општина Карпош, кои се грижат за чистотата и
хигиената на територијата на локалната самоуправа, го исчистија од смет и
лисја „Паркот на толеранција” кој се наоѓа во населбата Карпош 3.
И покрај тоа што одржувањето на овој јавен простор, не е во надлежност
на Општината туку на ЈП „Паркови и зеленило“, сепак, станува збор за
фреквентна локација во чија непосредна близина се наоѓаат два значајни
медицински центри, односно болницата „8-ми Септември“ и Клиниката „Жан
Митрев“. Бидејќи паркот од еколошки и хориклутурен аспект, долго време е
деградиран простор, презедовме акција за негово средување.
Се исчисти и сметот долж улицата Новопроектирана која ги спојува улиците
„Бледски договор” и булеварот „8-ми Септември”.

СТОЛПЧИЊАТА ЌЕ ГИ „ШТИТАТ“ ПЕШАЦИТЕ
Заради зголемување на безбедноста на пешаците ,Општина Карпош
постави метални столпчиња со кои се заштитува просторот долж
тротоарот кај Кинотека на Македонија. Поставувањето на 41 столпче, на
ул.Никола Русински во населбата Карпош 3, во должина од околу 90
метри,
е проект финансиран од буџетот на локалната самоуправа.
Покрај тоа, тука, најчесто недозволено се паркираат автомобили, со
што, беа во опасност пешаците кои се движат по патеката, односно кои
поради паркираните возила мораа да одат по коловозот.
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„ЕКО ЗОНА“ ВО КАРПОШ ЗА „НУЛА“ ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД
Грижата за здрава и чиста животна средина е приоритет на Општина Карпош.
Во насока на остварување на оваа цел, Општината има воспоставено
соработка со колективниот постапувач “Нула Отпад” ДОО Скопје.
Во тој контекст, пред еден од најфреквентните делови во Општината, на влезот
од трговскиот центар „ Skopje City Mall“ е поставена првата „еко зона“ (голем
контејнер) за отстранување на помали електрични уреди и електронски отпад.
Всушност, станува збор за придвижување на поголема акција, организирано
собирање на негабаритен и габаритен отпад од домовите на граѓаните.
Електричниот и електронскиот отпад (телевизори, машини за перење, бојлери
и мали уреди за домаќинство) граѓаните имаат можност да ги пријават кај
назначените координатори, наменски определени за урбаните заедници во
Карпош, по што, екипите на „Нула Отпад“ организираат директно собирање
на овој специјилен отпад од домовите на граѓаните.
Градоначалникот Стефан Богоев посочи дека преку оваа акција се
оневозможува дополнително загадување на животната средина и се прави
превенција од создавање нови, диви депонии.
-Ги повикувам граѓаните да се приклучат кон оваа акција. Да го пријават
електричниот и електронскиот отпад, но, и да се ослободат од малите
неисправни уреди – батериите, фрлајќи ги во наменските садови поставени
во Skopje City Mall, рече Богоев.
Марјанчо Дамески, директор на „Нула Отпад“ ги повтори целите на акцијата,
со надеж дека вакви еко зони ќе бидат поставени и на други локации во
Општина Карпош и во Град Скопје.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Со оваа еко – акција, Општината ги исполнува обврските во рамки на
законските надлежности, согласно Законот за управување со електрична и
електронска опрема и отпад на електрична и електронска опрема.
Граѓаните можат да го пријават електронскиот отпад на т.н. „еко линијата“:
070 – 236 – 000.
Општина Карпош и во претстојниот период активно ќе придонесува во
заштитата на животната средина, преку синхронизирани акции и проекти со
сите засегнати страни.
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КАРПОШАНИ ГО СЛАВЕА СВ. АТАНАС ЗИМСКИ
Во духот на традицијата, во Општина Карпош во неколку урбани заедници
беше одбележан верскиот празник Свети Атанасиј-Танасовден. Празникот кој
означува и средина на зимата, односно дека се поминати главните студови,
граѓаните го одбележуваат со песни и музика и со пригоден ручек.
Во чествувањето на граѓаните од месните заедници Злокуќани и Бардовци
им се придружи и празникот им го честиташе и Градоначалникот на Карпош
Стефан Богоев.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ГРИЖА ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ - ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ
Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, како претставник
на локална самоуправа која води исклучителна грижа за децата, како
најчувствителна популација, денеска во City Hall, присуствуваше на финалната
конференција на проектот на СОС Детско Село Македонија - „Интервентна
поддршка во Македонија“.
Преку овој проект Здружението на граѓани СОС Детското село
Македонија кое се наоѓа на територијата на Карпош, (кое пак претставува
дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната
хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал“), денеска ги
сумираше и презентираше завршните резултати од своите активности за
време на бегалската криза која траеше во периодот од 2015 до 2017 година.

Во тоа времетраење, како ште беше кажано на Конференцијата, низ
Македонија минаа околу 900 илјади бегалци од Сирија, Ирак и Авганистан, од
кои 580 илјади биле деца, млади девојки или мајки со деца.
Со дузина свои активности, под мотото „Се грижиме за секое дете“,
СОС Детско Село Македонија се обиде да пружи згрижување и поддршка
за потребите на оваа чувствителна група граѓани кои се најдоа во голема
хуманитарна криза при што им обезбеди нужна медицинска, воспитна,
психолошка и згрижувачка помош во текот на 24 часа.
Општина Карпош, на која децата и се во нејзините врвни приоритети преку
сите форми на директна или индиректна соработка со вакви асоцијации
и здруженија, но и преку своите програми и активности прави максимални
напори децата да ја почувствуваат поддршката и заштитата која им се пружа
преку институциите во остварувањето на овие хумани општествени цели.
www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ЗА „ ШАМПИОН“ ОД КАРПОШ
На овогодинешниот национален турнир во ракомет за деца во организација
на ракометен клуб „Вардар“, во категоријата генерација (2002/2003 година),
ракометниот клуб „Шампион“ го освои првото место и го подигна победничкиот
пехар. Овој спортски ракометен детски клуб доаѓа од Општина Карпош.
Локалната самоуправа, преку своето Одделение за култура и спорт, долги
години работи на развивање на спортски таленти, односно ги поттикнува
спортските активности кај учениците и основците кои учат во училиштата на
теритоторијата на Општина Карпош.
Во лига системот на Ракометната федерација на Македонија, овој ракометен
клуб, во моментот се наоѓа на високото второ место ( во есенскиот дел на
табелата), со изгледни шанси да ја освои и шампионската титула. Во клубот
настапуваат и ракометари- ученици кои играат во општинската училишна
ракометна лига, со што на најдобар начин, преку спортските успеси, овие
млади спортисти ја промовираат и презентираат Општина Карпош. На овој
турнир , за најдобар централен бек беше прогласен Андреј Јорданов а Виктор
Додевски за најдобро десно крило.
Општината и во иднина ќе вложува средства во подигнувањето на млади
спортски таленти, се со цел еден ден , тие да прераснат во професионални
спортисти кои ќе ја претставуваат и Република Македонија.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ГРАЃАНИТЕ ЌЕ РЕШАТ ЗА ЗОНСКО
Информациите кои дел од медиумите ги пренесоа околу наводното
воведување на зонско паркирање во Карпош се невистинити.
Во контекст на тоа, факт е дека на неколку клучни локации во Општината
постојат т.н. “тесни грла” во паркирањето. Станува збор, пред сé, за потегот
долж улицата Рузвелтова (која што е неформална граница меѓу Општина
Центар и Општина Карпош), како и за опфатот околу ТЦ Сити Мол.
Жителите на Карпош од зградите, но и од околните куќи на овие локации, имаат
реален проблем со паркирањето поради фактот што возила од Општина
Центар и други посетители ги паркираат своите возила на паркинзите наменети
за станарите на Карпош, кои се бесплатни.
Но, исто така факт е дека поради ваквиот реален проблем граѓаните на
Карпош од споменатите делови сé повеќе го актуелизираат прашањето за
поставување некакви ограничувања на паркирањето од другите општини. За
таа цел, дури во неколку наврати поднесоа иницијативи до Градоначалникот
и до Општината, за воведување на зонско паркирање токму на посочените
делови. Општина Карпош, како сервис на граѓаните има обврска да ги реши
сите реални проблеми на жителите, вклучително и овој со паркирањето.
Локалната самоуправа останува на ставот дека во Карпош нема потреба
од воведување на зонско паркирање на целата територија на Општината.
Она што можеме како локална власт е да ги разгледаме иницијативите, да ја
согледаме нивната оправданост и да изнајдеме најсоодветно решение.
Дали на тие потези ќе има зонско паркирање може да решат само
мнозинството од жителите на овие делови од Карпош кои се соочуваат со
проблемот, откако претходно тие сознанија ќе бидат добиени со спроведување
на анкета и непосредно изјаснување. Но, никако со “декрет” или наметнато
решение од Општина Карпош или како дел од програмите на Град Скопје.

ГИ ЗАШТИТУВАМЕ ПЕШАЧКИТЕ ЗОНИ
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Општина Карпош постави метални столпчиња на тротоарите на ул. Бранислав
Нушиќ, на потегот од почетокот на ул. Шекспирова кон булеварот 8-ми
Септември, во должина од околу 60 метри заради зголемување на безбедноста
на пешаците во населба Карпош 2.
Заштитните столпчиња се ставаа во делот каде што досега немаше поставено
вакви ограничувачи за недозволено паркирање на автомобили, а беше
попречено движењето на минувачите.

РАСЧИСТЕН ПРОСТОРОТ ОКОЛУ АМБУЛАНТАТА ВО КОЗЛЕ
Kомуналните служби на Општината, кои се грижат за чистотата и хигиената на
територија на локалната самоуправа, преземаа акција за расчистување на
каналот во населбата Козле. Беше исчистен не само каналот, туку и паркингот
пред тукашната амбуланта и околината околу овој здрaвствен објект во Козле.
И покрај тоа што одржувањето на овој канал е под надлежност на Град Скопје,
нашите служби го исчистија рачно од комунален смет и лисја површинскиот
дел, а за горниот дел на каналот е потребна механизацијата на Град Скопје.
Во наредните денови службите ќе сечат ниска вегетација и грмушки.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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