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ГОЛЕМ СПОРТСКИ УСПЕХ 
ЗА СКИ КЛУБОТ „МЕДЕНИЦА“ ОД КАРПОШ
 Во конференциската сала на ресторанот „Воденица“, минатата 
среда (29.05.2019), свечено беа доделени наградите за победниците на  „ 
Алпскиот куп“ и  Државното првенство на Република Северна Македонија за 
овогодинешната  2018/2019 скијачка  натпреварувачка  година. Дури  седум 
натпреварувачи на Ски клубот „Меденица“ се качија на подиумот во категории 
за деца од 8-16 години. Во дисциплината слалом и во велеслалом  беа освоени 
вкупно 14 пехари.
 Мирко Лазарески е најдобар во категоријата за деца до 16 години, додека 
Мила Лазаревска го освои третото место во конкуренција на девојчињата до 
16 години. Мартин Христовски го освои второто место до 14 години, а Огнен 
Јовановски  застана на третото место  во категорија деца до 14 години. 
Шампионското прво место во категорија деца до 10 години, му припадна на 
Никола Буклески, а  вицешампион кај девојчињата стана Марија Јовановска 
во  натпреварувањето до 12 години. Мартин Шикалески се закити со бронзен 
медал во категорија до 10 години.
 Ова е исклучителен успех за Ски клубот кој доаѓа од Општина Карпош. 
Локалната самоуправа и  понатаму финансиски ќе го поддржува клубот, 
со цел, „Меденица“  да постигнува подобри спортски резултати и успеси во 
иднина. 
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БРЕНДИРАЊЕ НА БИЗНИСИТЕ 
КОИ СЕ ДЕЛ ОД МОЈ КАРПОШ – МОЈА КАРТИЧКА
 Започна брендирањето на сите бизниси кои се приклучија кон проектот 
„Мој Карпош – Моја Картичка“.
 Општина Карпош изработи  налепници за сите локали кои одлучија 
да понудат попусти и бенефиции за граѓаните, со цел, карпошани да бидат 
информирани каде можат да купуваат по пониски цени.
 Кон проектот „Мој Карпош – Моја Картичка“ се приклучија повеќе од 200 
бизниси кои работат на територија на Карпош, а картичка добија повеќе од 2 
илјади граѓани.
 За оваа картичка, граѓаните можат да се регистрираат на www.mojkar-
pos.mk или во просториите на урбаните заедници.
 Примарната цел на картичката е да ја раздвижи економијата на локално 
ниво. Бизнисите да понудат попусти, во периодите или деновите кога имаат 
помала потрошувачка, а граѓаните да купуваат или да добиваат услуги по 
пониски цени.
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УСПЕШЕН НАСТАП НА МЛАДИТЕ ЏУДИСТИ ОД КАРПОШ

 Во  спортската сала  во ООУ „Братство“, минатата недела (02.06.2019), се 
одржа Државното првенство во Џудо за  натпреварувачи од  основните училишта 
од целата земја. На  првенството се натпреваруваа над 100 џудисти во машка 
и женска конкуренција.   Младите карпошани Лаврди Мисени, Бејтула Исени 
и Енер Зекири од ООУ „Братство“ во категорија до 34 килограми го освоија 
петтото место, а   Ерди Зекири се закити со бронзениот медал. Нивниот соученик 
Анди  Ахмети во категорија до 42 кг. го освои вицешампионското второ место, 
додека пак, Исен Демирјаши во категорија до 66 кг. го освои петтото место.
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 Со својот одличен спортски настап, основките од „Братство“ 
достоинствено го претставија своето училиште.  Во женска категорија до 40 
кг. бронзата ја освои Анда Ахмети, а исто така, третопласирана беше Бетил 
Исенова во категорија до 44 кг. Најдобар резултат кај девојчињата од ООУ 
„Братство“ постигна Румејса Фејзула, која во категорија над 57 кг. го освои 
златниот медал.
 Џудистката Стефани Мицкоска од ООУ „Петар Поп Арсов“,  во категорија 
до 40 кг. го освои петтото место, додека пак, Калин Стефков од ООУ „Војдан 
Чернодрински“,  во категорија до 40 кг. исто така ја обезбеди петтата позиција 
на табелата.
 Општина Карпош се гордее со постигнатиот успех на младите џудисти 
на ова Државно првенство и токму затоа,   ќе продолжи континуирано да 
вложува во развојот на спортот и подигнување на квалитетот кај сите видови на 
спортови на своја територија.
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ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛ. „ЉУБЉАНСКА“

 Започна реконструкција на улицата „Љубљанска“, во населбата Карпош 
4. Во претстојните 20 дена целосно ќе се обнови коловозот во должина од 440 
метри на една од најфреквентните улици во овој дел од Општината, а потоа 
ќе следува и реконструкција на тротоарите. Градежниот зафат вреден околу 
шест  милиони денари го  реализира Град Скопје.
 Во изјавата за медиумите, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан 
Богоев ја истакна важноста на оваа сообраќајница и исто така потсети на 
другите инфраструктурни зафати, во чии рамки ќе има и ново раззеленување:
 -Токму во оваа населба, Карпош 4, неодамна воведовме и нов 
сообраќаен режим за еднонасочен сообраќај, со нова хоризонтална и 
вертикална сигнализација, за да се намали метежот во сообраќајот, но и 
да се зголеми безбедноста на сите учесници. Со ЈП Паркови и зеленило ќе 
започнеме и со зголемување на зеленилото и хортикултурно уредување, на 
аголот меѓу „Љубљанска“ и „Волгоградска“, а се надевам дека во најбрзо 
време улицата „Љубљанска“ ќе ја поврземе со мост со другата страна на 
Вардар, што претставува значаен капитален проект како за Карпош, така и за  
Градот Скопје, рече Богоев.
 Градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов напомена дека е 
започната градежната сезона и паралелно се врши реконструкција на 
повеќе градски улици, а се внимава и на периодите од денот кога се вршат 
инфраструктурните зафати, со цел да се обезбеди непречен проток во 
сообраќајот.
 Шилегов најави дека по завршувањето на реконструкцијата на ул. 
„Љубљанска“, ќе започне обновата и на ул. „Московска“, која е во продолжение 
на овој потег.
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ПОВИК ДО ГРАЃАНИТЕ 
ОД УРБАНАТА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 3

 Дали би ви користел собирен центар за отпад во кој ќе можете да 
подарувате предмети кои не ви се потребни? Дали би сакале хоби катче за 
реставрирање и реупотреба на стари предмети? Дали би компостирале со 
црви за производство на хумус и за садење растенија на места кои сега се 
микро депонии? Да се организираме како жители на оваа урбана заедница 
и да станеме пример за останатите во градот како може да се искористи и 
намали отпадот во местото во кое живееме.
 Машинскиот факултет – Скопје и Општината Карпош Ве покануваат 
на средбата „Ајде да го искористиме отпадот на креативен начин“ што ќе 
се одржи денеска четврток (6 јуни) од 18 до 19:30 часот во холот на ОУ „Лазо 
Трповски“.  
На средбата сакаме да ги чуеме вашите мислења во врска со сегашната 
состојба со отпадот во урбаната заедница Карпош 3, како и вашите идеи и 
предлози како подобро да го селектираме, складираме и одлагаме отпадот 
од домовите и од работните места. Студенти и професори од Машинскиот 
факултет ќе ни помогнат во процесот да ги препознаеме и обликуваме идеите 
и ќе ни посочат успешни примери од светските метрополи. Идеите кои ќе ги 
избереме заедно со претставници од општината потоа ќе бидат реализирани. 
Средбата е отворена за сите жители на урбаната заедница Карпош 3, но 
заради подобра организација Ве молиме доколку можете Вашето присуство 
да го најавите на sofi ja.sidorenko@mf.edu.mk или на 070 286 797. 
Средбата се организира во рамките на кампањата за подобра животна средина 
„Не игнорирај! Реагирај!“, што ја реализира Институтот за комуникациски 
студии.
 
Лица за контакт:
Софија Сидоренко, Машински факултет 
-  sofi ja.sidorenko@mf.edu.mk, 070 286 797

Марина Филипоска, Општина Карпош 
– marina.fi liposka@karpos.gov.mk; 072 766 066
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 Општина Карпош започна со хортикултурно уредување на кружниот тек 
на раскрсницата кај средното училиште „Георги Димитров“, во Тафталиџе 1.
Се садат украсни растенија, кои имаат за цел дополнително да го зголемат 
зеленилото на овој потег.
Украсните растенија се донација од градинарскиот центар „Хорти Дизајн“.
Оваа пролет, локалната самоуправа засади 287 нови дрвја на територија на 
Карпош, а се уредија и платоата во Порта Влае и Карпош 3.

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ 
НА КРУЖНИОТ ТЕК ВО ТАФТАЛИЏЕ 1



1

3 - 9 јуни 2019 Билтен бр. 324

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9 9

 Левата страна (коцка) на влезот на ТЦ „Лептокарија“ во општина Карпош  
ќе добие нов лик. Во текот на летниот период ќе започне хортикултурно 
разубавување (со повеќе зелени грмушки и цветни растенија), а дополнително 
ќе се постават и нови реквизити за најмладите: лулашки, тобогани, клацкалки 
и клупи. Овој дел ќе прерасне во нов зелен Green Corner, кој ќе биде отворен 
за сите посетители и минувачи од овој дел на Општината.
  Имајќи предвид дека ТЦ „Лептокарија“ е една од најпосетуваните 
локации во летниот период, со ова ново, зелено катче ќе се постигне 
дополнителна хуманизација на јавниот простор кој ќе го користат најмладите 
и нивните родители.

НОВО ЗЕЛЕНО КАТЧЕ ВО КАРПОШ - GREEN CORNER

  Уредувањето на овој простор претставува донација од меѓународната 
финансиска компанија Credissimo, која ќе ја покаже својата општествена 
одговорност кон локалната заедница и кон жителите на Карпош. Green Cor-
ner во општина Карпош е првиот простор кој ќе биде обновен и е дел од 
долгорочната стратетгија на компанијата за корпоративна и општествена 
одговорност во Македонија.
      „Се радуваме што ќе имаме можност да допринесеме кон подобрувањето 
на животната средина за жителите на општина Карпош и што ни укажаа шанса 
токму на овој простор да го реализираме првиот проект од долгорочната 
стратегија за корпоративна и општествена одговорност на нашата компанија.“ 
– сподели Георги Руков, директор на интернационалниот бизнис-развој на Cre-
dissimo.    
 
Инаку, Credissimo е „зелена“ компанија, која работи целосно онлајн со 
автоматизирани процеси. На овој начин компанијата избегнува да користи 
ресури кои ја загадуваат околина како што се: хартиени материјали, струја 
за канцеларии и службени автомобили, кои дополнително ја натрупуваат 
градската инфраструктура.
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 Во детската градинка „Мајски цвет“ во Тафталиџе 2, се отвори првата 
Градина од сказните. Најмладите, заедно со нивните наставници го уредија 
својот двор и ја разубавија околината, правејќи Градина од сказните и 
креативни катчиња кои се изработени од еко – материјали.
 На настанот присуствуваа голем број родители, дечиња и дел од 
воспитниот кадар од оваа предучилишна установа.
Пред присутните се обрати и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан 
Богоев, кој ја поздрави оваа иницијатива за разубавување на дворот и 
подигнување на свеста за  заштита на природата кај најмладите:
  - Целта на предучилишното образование е да ја даде основата, да 
научите да творите, а потоа на училиште да се надградувате и да растете 
со нови знаења и искуства. Сепак, горд сум што во Карпош има деца, 
воспитувачи/негувателки и родители кои сакаат да избегаат од секојдневното, 

ГРАДИНА ОД СКАЗНИТЕ 
ВО ДВОРОТ НА ГРАДИНКАТА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
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тековното и да бидат креативни. Вие сте белег на современото и модерното 
-  на европски Карпош. Од мали нозе да се создава, да се креираат работи 
е навистина значајно и вредно, рече Богоев кој потоа им се придружи на 
присутните и ја проследи куклената претстава.
 Свое обраќање имаше и директорката на оваа градинка, Ангела 
Ангеловска, која говореше за  процесот додека се правеше градината и ја 
потенцираше успешната соработка меѓу сите страни.
 Овие градини се наоѓаат пред новиот објект на градинката „Мајски 
цвет“ – Јасмин. Објектот „Јасмин“ кој зафаќа 450 метри квадратни и има 
капацитет за сместување на 90 деца, беше пуштен во употреба оваа година. 
Тој е опремен со нови играчки и дидактички материјали, интерактивни ѕидови 
за цртање и хигиенско – санитарни услови по сите стандарди.
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 Заврши хортикултурното уредување на кружниот тек во Тафталиџе 1, 
непосредно до СУГС „Георги Димитров“.
Засадени се украсни грмушки и растенија, со цел да се зголеми зелениот 
појас во овој дел од Општината.
  Уредувањето на кружниот тек е донација од градинарскиот центар 
„Хорти Дизајн“, компанија која ја покажа својата општествената одговорност 
и даде придонес
во заштитата на животната средина.
  Општина Карпош продолжува со секојдневното надоместување на 
изгубеното зеленило. Во пролетната акција се засадија 287 нови дрвја, а 
хортикултурно се уредија и платоата во Карпош 3, Порта Влае и „Млечен“.

ХОРТИКУЛТУРНО Е УРЕДЕН КРУЖНИОТ ТЕК 
ВО ТАФТАЛИЏЕ 1


