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ТЕМЕЛНО ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОЧНИКОТ ВО ТЦ „ЛЕПТОКАРИЈА“
Со новите машини за перење
под висок притисок (т.н.вапови)
продолжува чистењето на јавните
површини во Карпош.
Деновиве
се
чистеше
во
ТЦ
„Лептокарија“,
која
претставува
една од пофреквентните локации
во Општината, особено во текот на
летниот период.
Дополнително, со овие машини
се чисти и плочникот на „Млечен“,
„Педагошка“, како и во Порта Влае.
На овој начин се обезбедува
потемелно
чистење
на
јавните
површини, од прашина, кал и други
честички.
Локалната самоуправа продолжува
со интензивните активности за заштита
на животната средина и намалување
на загадувањето.
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САНАЦИЈА НА УЛИЦИТЕ ВО КАРПОШ
Со самиот почеток на летната сезона и поволните временски услови,
комуналните служби на Општина Карпош континуирано се присутни на терен,
извршувајќи ги своите рутински задачи. Во таа насока, во вторникот (25.07) во
соработка со фирмата „Ленди груп“ беа санирани ударните дупки на улицата
„Скупи 6“, која води кон комплексот „Св. Јован“ во населбата Злокуќани.
Оттаму, градежните работници ќе интервенираат и на улицата „Никола
Русински“ во близина на маркетот „Тинекс“ во населбата Карпош 3. Со таа
динамика, веќе во рамки на утрешниот ден се очекува екипата да презеде
реконструктивни зафати и на коловозот на улицата 4, во населбата Бардовци.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПОДОБРИ УСЛОВИ ВО ПУНКТОТ
ЗА БЕЗДОМНИЦИ ВО МОМИН ПОТОК

Во рамки на Пунктот за бездомни лица на Црвениот крст кој се наоѓа
во Момин Поток, (Општина Карпош), во средата (26.07) беше пуштена во
употреба новата трпезарија која е наменета за граѓаните кои престојуваат во
овој објект. Новата просторија која е целосно климатизирана, нуди капацитет
за опслужување на 40 лица, околу кои ќе бидат ангажирани и медицински
работници, за поефикасна ресоцијализација на бездомниците.
На овој начин, се зголемуваат капацитетите за нега и заштита на
бездомниците, кои во рамки на овој хуманитарен објект можат да добијат
оброк, преноќиште и здравствена заштита. При посетата, градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев и градоначалникот на Град Скопје, Петре
Шилегов ја изразија својата заложба за унапредување на социјалната заштита
на локално ниво.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Шилегов напомена дека, за новите простории се одвоени 1.700.000
денари, од кои, 1..500.000 се од Буџетот на Град Скопје и 200.000 денари се
донации од општествено одговорни компании.
Претставничката од Црвениот крст ја акцентираше добрата соработка
со Градот Скопје и Општина Карпош и фактот дека конечно се обезбедуваат
подостоинствени услови за бездомниците.
Во изминатиот период локалната самоуправа работеше и на подигнување
на квалитетот на детска заштита, со што се обезбеди бесплатен летен одмор и
за учениците - основци кои се дел од социјално – загрозени семејства.
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КАРПОШ Е ПОДГОТВЕН ДА ЈА ЗАДРЖИ ЛИДЕРСКАТА
ПОЗИЦИЈА ВО ДВОНАСОЧНАТА КОМУНИКАЦИЈА
Транспарентноста, отчетноста, двонасочната комуникација со
медиумите и граѓаните се сфери во кои Општина Карпош е лидер и добро
е успешните практики да се пренесат и на другите локални самоуправи,
институции и чинители.
Сепак, секогаш може да се унапредува комуникацијата и да се оди
чекор напред во овозможувањето на подобри услуги за граѓаните на локално
ниво.
Токму во овој дух, во четвртокот (27.07) беше склучен меморандумот за
соработка меѓу Општина Карпош, градоначалникот Стефан Богоев и
Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи (ИДУЕП), чиј
претседател е Бојан Кордалов.
-Сакаме да ги истакнеме позитивните искуства, за да ги охрабриме и
другите да се приклучат кон овој бран на дигитализација на општеството. Во
изминатиов период забележани се позитивни промени, се повеќе институции
и носители на јавна функција ги користат социјалните медиуми, а особено
е важно да се негува двонасочната комуникација, по примерот на Богоев и
Карпош, истакна Кордалов кој е специјалист по социјални медиуми и ПР.
Богоев и Кордалов се обврзаа на континуирана соработка во
претстојниот период. ПР тимот од Општина Карпош заедно со ИДУЕП ќе
работи на подготовка на заедничка публикација за промоција на потребата
од двонасочна комуникација со јавноста и дититална транспарентност на
единиците на локалната самоуправа.
Овој прирачник ќе ги содржи сите позитивни и негативни искуства со кои
градоначалникот Богоев и Општината се среќаат секојдневно, како и насоки
како да се унапредува комуникацијата со граѓаните.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ИНТЕЛИГЕНТЕН „ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЕЦ“
ПРЕД ООУ „В.Ц.ТРЕНА“

Пред основното училиште „Вера Циривири Трена“, во Карпош 2,
на улицата „Руѓер Бошковиќ“ веќе функционира интелигентниот лежечки
полицаец.
Имено, со надминување на дозволената брзина за движење од 30
километри на час, овој „лежечки полицаец“ се активира и дава сигнал на
возачот да ја намали брзината на движење.
Овој интелигентен „лежечки полицаец“ е донација од СТСС-Смарт Трафик
Сејфти Систем.
Локалната самоуправа веќе подолго време работи на зголемена
безбедност за движење, особено пред воспитно – образовните установи.
Подготвени се и проекти за поставување на „лежечки полицајци“ пред
училиштата „Јан Амос Коменски“, „Војдан Чернодрински“ и „Димо Хаџи
Димов“ и наскоро се очекува нивно поставување. Неодамна, пред главните
влезови на сите училишта се поставија и метални бариери, за да се спречи
директен излез на децата на улицата, а на голем број од тротоарите беа
поставени и заштитни столпчиња.
Со новите сообраќајни решенија за Карпош 4 и Тафатлиџе 1, исто
така се придонесува кон зголемување на безбедноста и ограничување на
брзината на движење на 30 километри на час.
Ги повикуваме сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената
сигнализација.
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МРЕЖНО ПОВРЗУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНИОТ ФОНД

Во петокот (28.07), во работните
простории на Општина Карпош се
одржа презентација за вклучување и
членство на училишните библиотеки
во
библиотечно-информацискиот
систем на Македонија ( COBISS.MK).
На истата, беа присутни претставници
од библиотеките при училиштата
кои се наоѓаат на територијата на
локалната самоуправа, вкупно десет
на број. Всушност, станува збор за
бесплатно вклучување на училишната
бибилиотека во системот COBISS.
MK, без плаќање на стандардниот
еднократен
надоместок
за
инсталација, во висина од 40.000
денари, и без надоместок за месечна
членарина до три истовремени
работни станици ( лиценци), во
траење од една година од датумот
на вклучување на библиотеката во
системот COBISS.MK ( стандардната
минимална месечна членарина е 33
евра, во денарска противвредност за
една лиценца).
Оваа специјална понуда ќе
важи за сите училишни библиотеки,
што ќе се вклучат во системот до
31.12.2019 година. Под вклучување се
подразбира инсталирање на локална

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

9

24 - 30 јуни 2019 Билтен бр. 327
база на податоци и програмската поддршка COBISS за училишната библиотека
, што се врши откако училиштето ќе склучи договор за членство во овој систем.
COBISS ( Cooperative Online Bibliographic System and Services), претставува
организациски модел кој се применува за градење и развој на националниот
библиотечно- информациски систем на Македонија. Истоимената
програмска поддршка на библиотеките им овозможува автоматизирање на
сите библиотечни процеси, водење електронска евиденција на набавката и
приемот на библиотечниот материјал, електронска евиденција на корисниците
на библиотеките и зајмената граѓа, обработка на библиотечниот фонд и водење
јавно достапен електронски каталот, врз принципите на заемна ( кооперативна)
каталогизација. Го изработува и развива Институтот за информациски наукиИЗУМ од Марибор, Словенија. Освен во Македонија, COBISS се применува и
во други држави од регионот ( Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Бугарија и Албанија), меѓусебно поврзани во мрежа COBISS.Net, во која
членуваат повеќе од 1.300 библиотеки.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ
НА УЧИЛИШТАТА ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

Културата, мултикултурализмот и историјата претставуваа главни нишки
за да се направи соработка меѓу основното училиште „Аврам Писевски“
од Бардовци и училиштето „Други Шумадијски Одред“, Марковац, општина
Велика Плана, Србија.
Станува збор за две училишта кои се лоцирани во рурални средини, но
се истакнуваат со својата креативност и проекти за здрава исхрана и заштита
на животната средина.
Во петокот (28.07), гостите од Србија се сретнаа со градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев, при што имаа можност да се запознаат со
работата на локалната самоуправа.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

11

24 - 30 јуни 2019 Билтен бр. 327

Богоев
посочи
дека,
благодарејќи на иницијативноста на
директорката на „Аврам Писевски“,
Матилда
Бајкова,
ова
училиште
полека но сигурно го добива својот
вистински сјај. Веќе функционира
отворената училница – еко градина во
www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

состав на училишниот двор, а во текот
на летниот распуст целосно ќе се
реконструираат и тоалетите во оваа
образовна установа.
- Бардовци и ова училиште во
минатото беа заборавени, но денеска
овој дел го развиваме. Веднаш до
училиштето отворивме и нов објект на
градинка, рече Богоев.
Директорката
Матилда
Бајкова се осврна на соработката
со училиштето „Други Шумадијски
Одред“. Оваа посета на наставниците
од Србија е возвратна, откако
претходно
нашите
просветни
работници беа во посета на Марковац
и општината Велика Плана.
Посебно
ќе
работат
на
размена на искуства меѓу учениците
и наставниците на полето на
културата,
мултикултурализмот
и
историјата, имајќи предвид дека
Република Северна Македонија и
Република Србија се соседни земји,
со голем број на сличности и разлики.
Претставниците од двете училишта
се фокусирани кон подигнување
на јавната свест кај сите чинители
и креирање на проекти за здрава
исхрана и правилно искористување
на отпадот.
Во следните два дена, гостите
од Србија ќе посетат повеќе културни
установи, Музејот на македонската
борба, а дел од времето ќе го поминат
и во Охрид.
12
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СО ВКЛУЧЕНО ВНИМАНИЕ, А ИЗГАСНАТИ ТЕЛЕФОНИ
ДО ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ
Општина Карпош ќе биде првата локална самоуправа во која ќе започне
да се спроведува проектот за ограничена употреба на мобилните телефони
и другите електронски уреди во текот на наставата, во сите десет основни
училишта.
Почетокот на овој проект беше причина, во петок попладне да се одржи
јавна дебата, во организација на здружението „Ајнштајн“, во Public Room, под
мотото „Како технологиите влијаат врз развојот на децата“. Во изминатиот
период, овој проект кој е поддржан и од Европската Унија беше пилотиран
во десетте основни училишта во Карпош, при што се одржаа консултативни
средби со ученици, наставници и родители, со цел да се осети пулсот на сите
засегнати страни.

На дебатата се обрати и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан
Богоев, кој говореше за успешната соработка со здружението „Ајнштајн“ и
намерите на Општината.
- Факт е дека проектот „на прва“ може нема да им се допадне на
учениците, но токму нивниот интерес најмногу се заштитува. Да се вклучи
внимание, а не Facebook и Instagram за време на часовите. Од друга страна,
сметам дека ова ќе ги мотивира и наставниците да бидат покреативни во
своите предавања, за да го одржуваат вниманието на учениците. Значи 45
минути учениците нема да бидат active на социјалните мрежи, на Интернет,
но потоа ќе си заштедат од слободното време и ќе им треба помал временски
период за да совладаат одредена лекција или слично. Затоа што најдобро се
учи кога се следи наставата, посочи Богоев.
Имено на почетокот на секој час, учениците ќе ги оставаат своите
мобилни телефони во наменски организатори, т.н нумерирани џебови, кои ќе
бидат поставени во секоја училница, а меѓу часовите и за време на одморот
ќе имаат можност да комуницираат со своите родители, пријатели и блиски.
На дебатата се обрати и Првата дама на Република Северна Македонија,
Елизабета Ѓорѓиевска, која напомена дека сите емоции не можеме да ги
изразиме преку емотикони на социјалните мрежи туку треба да зборуваме
гласно и да ги манифестираме јавно нашите ставови.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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Подоцна се обратија и повеќе експерти од сферата на психологијата,
комуникациите и социологијата, при што се осврнаа на паметното користење
на технологијата и бенефитите од овој проект.
Градоначалникот Богоев посочи дека не е противник на користењето на
социјалните мрежи.
- Напротив, и јас и Општината инсистираме на проактивна комуникација,
но таа да биде насочена и корисна. Основачот на Facebook не е виновен што
креирал платформа на која денес може да се соочиме со говор на омраза или
слично. Нашето однесување на социјалните мрежи е рефлексија, огледало на
нашиот карактер. Затоа е потребна регулација на овој простор, двонасочна
комуникација со граѓаните, за спречување на лажни вести и подигнување на
јавната свест, заврши Богоев.
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