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ЗАПОЧНА ТЕРЕНСКАТА ВАКЦИНАЦИЈА 
ВО ШКОЛИТЕ ВО КАРПОШ
 По прогласувањето на епидемија на морбили на територија на целата 
држава, постапувајќи по наредбата на Министерството за здравство, oд 
22 април во основните училишта во Општина Карпош започна теренската 
вакцинација на невакцинираните ученици.
 Вакциналните тимови ја започнаа вакцинацијата од ООУ „Јан Амос 
Коменски“ во Тафталиџе 1 каде има 49 невакцинирани деца, како и во ООУ 
„Петар Поп Арсов“ во Карпош 4,  каде според евиденцијата не беа вакцинирани  
38 ученици.  Вакцинирањето со МРП вакцина ќе продолжи  и следните денови 
во ООУ „Владо Тасевски“ во Козле. Теренската  вакцинација низ 10-те основни 
училишта во Карпош ќе трае во наредните две недели. 
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ЗАПОЧНА ЧИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИИТЕ 
ДОЛЖ КЕЈОТ НА ВАРДАР
 Со голема механизација, токму од депонијата позади СЦ „Борис 
Трајковски“ која недоамна беше и запалена, Општина Карпош ја започна 
акцијата за чистење на депониите долж Кејот на реката Вардар. Со вклученост 
на ЈП Водовод и канализација и други јавни претпријатија, како и приватни 
градежни компании, во претстојните неколку дена ќе се чисти и рамни потегот 
на кој со децении се одлагаше градежен шут и габаритен отпад.
 Како резултат на лесната пристапност и достапност на овој терен, 
голем број на несовесни граѓани, компании и институции придонесуваа кон 
уништување на овој дел од Карпош, но и од Градот Скопје.
 По завршување на активностите за чистење на теренот, ќе бидат 
преземени мерки за целосна контрола и заштита на овој потег со цел да се 
спречат нови депонии, огнови на отворено и пожари.
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев посочи дека токму 
спречувањето на нови депонии во овој дел е од примарно значење.
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 -Со соодветната механизација ќе се исчисти/израмни теренот, а во 
последната фаза, заедно со Градот Скопје ќе изнајдеме начин за трајно да се 
спречи фрлање на шут и отпад на овој дел!
 Пред неколку месеци ја затворивме и депонијата кај мостот „Газела“ (во 
продолжение на овој дел од кејот), а верувам дека со оваа акција ќе ставиме 
целосен крај на депониите во една од најатрактивните спортско – рекреативни 
зони во нашиот град. Апелирам до сите, граѓаните и стопанските субјекти 
правилно и совесно да го одлагаат отпадот, затоа што нема да дозволиме нови 
депонии, огнови и пожари. Ќе следуваат санкции за сите несовесни субјекти, 
рече Богоев.
 Акцијата е во соработка со Градот Скопје и јавните претпријатија, а 
градоначалникот Петре Шилегов напомена дена токму на ова место се 
одлагало отпад уште од катастрофалниот земјотрес.
 Намерата на Градот  е во блиска иднина, на овој дел, да започне и 
подигнување на третиот дел од Градскиот парк во Скопје.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА УЛИЦАТА „ВАНЧО МИЦКОВ“ ВО НЕРЕЗИ
 Од вторникот (23.04.2019) почна финалната фаза на реконстукција 
на улицата „Ванчо Мицков“ во Нерези. Станува збор за целосна обнова на 
коловозот во должина од 130 метри и широчина од пет метри. Изведувач на 
работите е ЈП Улица и патишта, а  реконструкцијата е финансирана од буџетот 
на Општина Карпош.
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АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА МОМИН ПОТОК
 Општина Карпош се приклучи кон големата еко - акција „Биди дел од 
чиста иднина“, во организација на ЈП Комунална хигиена - Скопје, која во 
средата (24.04) се спроведува во сите десет скопски општини.
 Кон акцијата се приклучи и градоначалникот Стефан Богоев, како и  дел 
од средните училишта на територија на Карпош: „Георги Димитров“ и „Орце 
Николов“, Македонската Џиу- џицу федерација и заинтересирани граѓани.
 Фокусот на чистењето беше ставен на потегот околу Момин Поток, а 
улиците се чистеа и миеја и со цистерни од страна на Јавното претпријатие 
Комунална хигиена „Скопје“.
 Во изминатиот период, Општина Карпош ја организираше и една од 
најголемите еко – акции за чистење, при што беа ангажирани општинската 
администрација, приватниот сектор, граѓански здруженија и жители на Карпош.
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ПРОДОЛЖУВА ЧИСТЕЊЕТО 
НА ДЕПОНИИТЕ ДОЛЖ ВАРДАР
 Aктивностите за чистење на депониите долж Кејот на реката Вардар 
продолжуваат. Во средата се исчисти голем дел од габаритниот отпад од 
депонијата позади СЦ „Борис Трајковски“, којшто на оваа површина се одлагал 
со децении наназад.
 Отпадот и шутот се отстрануваат со механизација од страна на јавните 
претпријатија, како и со помош на поголем број на општествено одговорни 
градежни компании.
 Чистењето на депониите продолжува и во наредните денови се до 
нејзиното конечно расчистување, а крајна цел на Општина Карпош е оваа 
површина да се огради и да се заштити, за да се спречи создавање на нови 
депонии. 
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 Со нова акција на садење дрвја, Општина Карпош продолжува со 
зазеленување на јавните површини на нејзина територија.
 Во четвртокот (25.04), беа засадени нови, развиени садници од јасен, и 
тоа 25  на локации во Нерези, кај воените кули (Мостот Обединети нации) и пет 
јасени беа засадени во Карпош 1 на јавниот простор позади зграда бр.59 на 
улицата Рузвелтова.
 Општината во континуитет работи на создавање на поздрава животна 
средина преку одржување и зголемување на зеленилото.

 

НОВИ ТРИЕСЕТ ЈАСЕНИ ВО КАРПОШ
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 Општина Карпош почна со големо инфраструктурно „освежување“ на 
улиците. Така деновиве интензивно се работи на крпење на ударните дупки на 
неколку локации низ Општината. Вчера се сечеше асфалт на улицата „Демир 
Трајко“ за да се „закрпат„ ударните дупки, а во четвртокот (25.04) исто тоа се 
работеше во Бардовци околу училиштето „Аврам Писевски“ во должина од 
околу 40-тина метри. Во Бардовци се санира и коловозот од прекопите на улица 
2, а се работи и во близина на училиштето „Владо Тасевски (кај „Канцона“), 
како и во близина на црквата Св. Јован ( во близина на кафеаната „Два Елена“. 
Во овој дел ќе се санира улицата со дупки во близина на Детската болница во 
Козле.
 По празниците Општина Карпош ќе продолжи со интервенции на 
сообраќајниците и крпењето дупки и тоа во населбите Влае, Нерези, Жданец, 
Трнодол, Тафталиџе и кај Млечен ресторан.
 Изведувач на работите е фирмата „Ленди груп“ од Скопје.

КРПЕЊЕ НА УДАРНИТЕ ДУПКИ НИЗ КАРПОШ
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 Фудбалерите од  ООУ „Владо Тасевски“ се искачија на фудбалскиот 
трон, и станаа овогодинашни фудбалски шампиони.  Победувајќи ги  со 
4:0, своите противници  од  ООУ „Димо Хаџи Димов“. Основците од „Војдан 
Чернодрински“ се второпласирани, по победата над „Аврам Писевски“ 
со резултат од 5:3, додека бронзата отиде кај фудбалерите на „Петар Поп 
Арсов“, кои во последниот натпревар со врсниците од „Лазо Трповски“, 
одиграа нерешено 1:1.
 Најдобар голман е Амир Шериф од „Лазо Трповски“, додека најдобар 
стрелец е Давид Трајчевски од „Аврам Писевски“.  За најталентиран играч е 
прогласен  Стефан Стојановски од „Војдан Чернодрински“, а најдобар играч 
е прогласен Игор Јаневски од „Владо Тасевски“.
 Раководителот на Одделението за култура и спорт, Патрик Поповски 
им го честиташе постигнатиот успех на сите натпреварувачи, а медалите и 
пехарите на победничките екипи им ги додели членот на Советот на Општина 
Карпош Филип  Даскаловски.
 Со   одигрувањето на последните кола од фудбалската лига, на  теренот 
во „Влае“, завршија училишните спортски лиги во Општина Карпош

„ВЛАДО ТАСЕВСКИ “ ШАМПИОН 
ВО ФУДБАЛСКАТА ЛИГА ВО КАРПОШ
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