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РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ,,ВАРШАВСКА 
И НОВА 
ВОДОВОДНА МРЕЖА 
ВО ТАФТАЛИЏЕ 1
	 Во	текот	на	летото	ќе	започне	реконструкцијата	на	улицата	
„Варшавска“,	во	Тафталиџе	1,	на	потегот	од	бул.	„8	Септември“	до	
ул.	„Париска“	(кружниот	тек	кај	гимназијата	„Георги	Димитров“).
	 Со	цел	реконструкцијата	да	се	одвива	побрзо,	а	и	подоцна	
да	 не	 се	 јави	 потреба	 од	 дополнителни	 инфраструктурни	
активности,	 во	 моментов	 се	 работи	 и	 на	 нова	 водоводна	 и	
фекална	 мрежа	 на	 овој	 потег,	 а	 нарачател	 на	 проектот	 е	 ЈП	
„Водовод	и	канализација“.
	 При	 увидот	 на	 терен,	 градоначалникот	 Стефан	 Богоев	
посочи	дека	Тафталиџе	1,	во	изминатиот	период,	било	најпогодено	
од	непланската	и	агресивна	урбанизација.
	 -Се	градеа		нови	згради,	а	притоа	не	се	размислуваше	за	
инфраструктурата.	Коловозот	и	тротоарите	на	„Варшавска“	ќе	
ги	реконструираме,	а	добро	е	што	добиваме	и	нова	водоводна	
мрежа,	 како	 и	 фекална	 канализација,	 токму	 во	 овој	 дел	 од	
Карпош.	Исто	така,	во	моментов	се	работи	и	на	атмосферската	
канализација	во	Криви	Дол,	место	кое	со	години	инфраструктурно	
беше	отсечено	од	Карпош,	рече	Богоев.
	 Директорот	 на	 ЈП	 „Водовод	 и	 канализација“,	 Душко	
Весковски	посочи	дека	трајно	и	системски	се	рашава	проблемот	
со	 водовната	 мрежа	 во	 овој	 дел	 од	 Карпош,	 со	 тоа	 што	
водоводната	линија	е	во	должина	од	130,	метри	додека	новата	
фекална	канализација	ќе	се	изведува	во	должина	од	204	метри.
	 Градоначалникот	на	Град	Скопје,	Петре	Шилегов	се	осврна	
на	 фактот	 дека	 граѓаните	 на	 главниот	 град	 пијат	 квалитетна	
вода,	а	потсети	и	на	инфраструктурните	зафати	на	градот	ова	
лето.
	 Во	 Карпош	 заврши	 реконтрукцијата	 на	 градската	 улица	
„Љубљанска“	(пред	Сити	Мол),	во	моментов	се	реконструираат	
делови	 од	 бул.	 „Партизански	 одреди“,	 а	 наскоро	 ќе	 започне	 и	
обновата	на	улицата	„Московска“.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ,,МОСКОВСКА
И ПОДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА 
ВО КАРПОШ

	 Започнува	реконструкцијата	на	улицата	„Московска“	која	
претставува	граница	меѓу	Тафталиџе	1	и	Тафталиџе	2.		Градот	
Скопје	ќе	реконструира	690	метри	од	коловозот,	во	вредност	
од	8,	2	милиони	денари.
	 Како	 што	 најави	 градоначалникот	 на	 главниот	 град,	
Петре	Шилегов,	реконструкцијата	ќе	заврши	во	рок	од	20	дена.	
Претходно	целосно	се	реконструираше	и	улицата	„Љубљанска“,	
а	во	тек	е	санацијата	и	на	делови	од	булеварот	„Партизански	
одреди“.
	 	 Општина	 Карпош	 продолжува	 со	 интензивните	
инфраструктурни	активности.		Во	текот	на	летниот	период	ќе	се	
реконструира	и	ул.	„Варшавска“	во	Тафталиџе	1,	каде	што	сега	
се	поставува	нова	водоводна	мрежа.	Градоначалникот	Стефан	
Богоев	 посочи	 дека	 во	 изминатиот	 период	 беа	 направени	
покрупни	проекти	во	делот	околу	Тафталиџе	1	и	Тафталиџе	2.
	 -Во	близина	сме	на	новиот	објект	на	градинката	„Јасмин“,	
а	на	овој	потег	имаме	и	нов	урбан	сквер	(на	ул.	„Женевска“),	
како	и	целосно	нови	спортски	терени	за	фудбал	и	кошарка	во	
училиштето	„Јан	Амос	Коменски“.
	 Станува	 збор	 за	 потег	 кој	 во	 изминатиот	 период	 беше	
соочен	со	агресивна,	квази	урбанизација,	но	се	трудиме	да	ја	
санираме	штетата.
	 Сакаме	 да	 понудиме	 содржини	 кои	 ќе	 овозможат	
хуманизација	на	просторот	и	нови	места	за	спорт	и	рекреација	
на	сите	граѓани,	рече	Богоев.
	 Во	 текот	 на	 летниот	 период,	 локалната	 самоуправа	 ќе	
започне	и	со	санации	и	тековни	реконструкции	по	воспитно	–	
образовните	установи	(училишта	и	градинки),	со	цел	учениците	
да	ја	започнат	новата	учебна	година	во	подобри	услови.
	 Ги	повикуваме	сите	 граѓани	да	 ги	почитуваат	правилата	
за	 времен	 режим	 на	 сообраќај,	 пропишани	 од	 Градот,	 затоа	
што	заедничка	и	финалната	цел	е	да	добиеме	функционален,	
модерен	и	безбеден	сообраќај.	
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САНАЦИЈА НА ИГРАЛИШТАТА 
ВО КАРПОШ 3 И КАРПОШ 4
	 Се	санираат	детските	игралишта	во	населбите	Карпош	3	и	Карпош	4.	Овие	населби	
се	со	најголем	број	на	зони	за	рекреација	на	најмладите	и	локалната	самоуправа	во	
повеќе	наврати	ги	санира	лулашките,	тобоганите,	клацкалките	и	другите	реквизити.
	 Во	меѓувреме,	 поставени	се	целосно	нови	реквизити	 на	детското	игралиште	 во	
Карпош	4,	на	ул.	„Никола	Парапунов“.
	 Општината	работи	и	на	нови	детски	игралишта	во	Криви	Дол	и	во	Злокуќани,	со	цел	
и	овие	места	да	добијат	простор	каде	што	децата	заедно	со	своите	родители	и	блиски	
ќе	го	поминуваат	слободното	време.
	 Апелираме	 до	 сите	 граѓани,	 да	 не	 ја	 уништуваат	 урбаната	 опрема	 и	 да	 водат	
сметка	за	заштита	на	околниот	простор	и	животната	средина.
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ЕКСКУРЗИЈА ВО ГРЦИЈА ЗА ШАМПИОНИТЕ ОД КАРПОШ
	 Советот	на	Општина	Карпош	на	последната	седница	донесе	одлука	за	финансиска	поддршка	на	проекти	од	областа	на	детската	социјалната	и	здравствената	заштита	
на	Општина	Карпош	за		2019	година	(	за	реализирање	на	проектот	„Социјално	вклучување	на	жртвите	од	семејно	насилство	како	маргинализирана	група	граѓани“,	чиј	подносител	
е	Организација	на	жени	на	Град	Скопје.	Финансиската	поддршка	ќе	биде	од	буџетот	на	Општина	Карпош	и	ќе	биде	во	износ	од	70.000	денари.		Финансиска	помош	за	лекување	
во	износ	од	100.000	денари	доби		нашиот	сограѓанин	Мартин	Угриновски.
	 Членовите	на	Советот	на	Општина	Карпош	на	седницата,	ја	изгласаа	Одлуката	за	наградување	со	екскурзија	–	патување	во	детски	камп	„Александра“,	Република	Грција	
на	училишните	репрезентации	на	Општина	Карпош	во	одбојка	девојчиња,	и	фудбал	момчиња,	за	освоени	први	места	на	турнир	во	Општина	Кисела	Вода.	Исто	така,	помина	
Одлуката	за	одобрување	на	финансиски	средства	за	купување	на	периодични	паркинг-картички	за	корисници	–	жители	на	Општина	Карпош,	од	СЦМ	РЕТАИЛ		ДООЕЛ	Скопје	
–трговски	центар	Скопје	Сити	мол.	На	оваа	седница	се	одобри	и		Одлуката	за		прифаќање		донација	од	КНАУФ	Македонија	за	опремување	на	медиотека	во	ООУ	„Јан	Амос	
Коменски“.

	 Советниците	ја	изгласаа	Одлуката	за	внатрешна	организација,	делокругот	и	начинот	на	извшување	на	задачите	на	општинската	администрација	на	Општина	Карпош,	
како	и		Одлуката	за	утврдување	на	максималниот	износ	на	вредност	на	бодот	на	пресметување	на	платите	на	давателите	на	јавни	услуги	и	на	директорите	на	јавните	установи	
за	деца		ЈУОГД	од	Општина	Карпош	за	2019	година.
	 Со		одлука	на	Советот,	беа	одобрени	финсисиски	средства	за	поддршка	на	проекти	од	областа	на	детската,	социјалната	и	здравствената	заштита	на	Општина	Карпош	
за	2019	година	(за	реалзиирање	на	проектот	„Логопедска	превентива-важен	фактор	за	правилен	развој	кај	говорот	на	децата“	чиј	подносител	е	НЕТФОРЈУ	ДООЕЛ).	Советниците	
на	Карпош		ги	изгласаа	и	заклучоците	за	усвојување	на	Годишната	програма	за	работата	на	десетте	основни	училишта	кои	се	наоѓаат	на	територија	на	Општина	Карпош	и		
тоа:	ООУ	„Владо	Тасевски“,	„Јан	Амос	Коменски“,	„Братство“,	„Димо	Хаџи	Димов“,	„Петар	Поп	Арсов“,	како	и	на	училиштата	„Лазо	Трповски“,	„Христијан	Тодоровски-	Карпош“,	
„Вера	Циривири	–Трена“,	„Војдан	Чернодрински“	и		училиштето	„Аврам	Писевски“,	за	наредната	учебна	2019/2020	година.	Директорите	и	претставниците	од	сите	училишта	на	
територија	на	Карпош,	пред	членовите	на	Советот	ги	образложија	сите	свои	приритети	и	специфични	проекти	во	своите	програми	за	следната	учебна	година,	како	што	се	
отворање	на	посебни	сензорни	соби	за		ученици	со	посебни	потреби,	меѓународна	размена	на	сознанија	за	образовните	системи	на	Република	Северна	Македонија	со	оние	
од	Европската	унија,	нови	еколошки	проекти	и	сл.
	 Советниците	го	изгласаа	и	Предлог-мислењето	на	Програмата	за	изведување	на	ученички	екскурзии	и	други	ученички	активности	во	истоимените	десет	основни	училишта	
за	наредната	година.
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	 Драги	мои	карпошани,
Турнирот	 Сокол	 обединува	 генерации,	 но	 обединува	 и	 различни	 верски	 и	 етнички	 припадности.	 Ве	
повикувам	да	ни	се	приклучите	и	да	бидете	дел	од	овој	турнир.	Во	духот	на	ферплејот,	да	се	дружиме	и	
заедно	да	имаме	убаво	карпошово	лето“,	завршува	Богоев.
	 Овие	денови	беше	потпишан	и	Меморандумот	за	соработка	меѓу	Општина	Карпош	и	Здружението	
на	граѓани	за	подготовка	и	организирање	на	турнирот,	при	што	на	почетокот	на	септември	ќе	започне	
овој	спортски	настан.

			

	 Општина	 Карпош	 ќе	 биде	 главен	 покровител	 на	
Меморијалниот	 турнир	 во	мал	фудбал,	Оливер	Соколов	
–	Сокол,	кој	по	неколкугодишна	пауза,	повторно	се	враќа	
на	спортскиот	календар	во	Карпош.	Исто	така,	целосно	
ќе	се	реконструира	и	теренот,	каде	што	се	одржува	овој	
спортски	настан.
	 Во	 прилог	 е	 интегралното	 обраќање	 на	
градоначалникот	 Стефан	 Богоев,	 во	 рамки	 на	
мултимедијалните	 Флеш	 Вести	 кои	 ги	 подготвува	
Општината:	
	 „Кога	 зборував	 за	 враќање	 на	 маалскиот	 живот	
во	 Карпош	 мислев	 и	 на	 рестартирање	 на	 некои	 од	
позначајните	 и	 поавтентични	 спортски	 настани	 на	
територија	 на	 Општината.	 Еден	 од	 најзначајните	 и	
најбитни	 белези	 на	 Карпош	е	Меморијалниот	 турнир	 во	
мал	фудбал,	Оливер	Соколов	–	Сокол.
	 На	 мое	 огромно	 задоволство,	 а	 верувам	 и	 на	
граѓаните,	оваа	 година,	после	неколкугодишна	пауза	ќе	
се	оддржи	седумнаесеттото	издание	на	овој	меморијален	
турнир.
	 Ние,	како	Општина	Карпош	сме	главен	покровител	
на	овој	турнир	кој	е	во	организација	на	Здружението	на	
граѓаните,	кое	што	и	досега	го	организираше	турнирот.	
	 Но,	 нема	 да	 застанеме	 тука.	 Во	 летниот	 период,	
целосно	и	темелно	ќе	 го	реконструираме	ова	спортско	
игралиштe,	 кое	 ќе	 добие	 нови	 трибини,	 нови	 голови,	
мрежи,	одбележување	и	се	што	е	потребно,	за	да	може	
да	се	организира	успешно	турнирот.	

РЕСТАРТИРАЊЕ НА 
ТУРНИРОТ ,,СОКОЛ 

И ОБНОВА НА 
ТЕРЕНОТ
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