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ГРАЃАНСКАТА АКТИВНОСТ Е
ПОТВРДА ЗА НОВИОТ НАЧИН НА
НОСЕЊЕ НА ДУП-ОВИ ВО КАРПОШ
Не се точни тврдењата дека се менува влезот на Трнодол, како што не беа
точни ниту  тврдењата дека на т.н. „чатал“ ќе се гради нова зграда или пак дека
каналот ќе се затвори.
Токму денешната изјава на двајца од претставниците на граѓани од Трнодол
е потврда за промените во   начинот на носењето на деталните урбанистички
планови во Карпош.
Граѓаните имаат можност да ги посочат своите забелешки и предлози уште
на почетокот кога се носи одреден ДУП, нешто, што за жал не претставуваше
пракса во минатото.
Поканата за јавна презентација беше објавена на веб страната на Општина
Карпош, на видливо место, на социјалните мрежи, без намера да се сокрие
нешто. Затоа и посетеноста на првата јавна презентација беше голема, но, за
жал, не постоеја услови и работна атмосфера за детално, од стручните служби,
да се образложат дилемите кои ги имаа засегнатите граѓани.
Ги охрабруваме граѓаните да дојдат и на втората јавна презентација, оваа
есен, каде што стручни лица (претставници од планерската куќа), заедно со
претставници од Секторот за урбанизам, повторно ќе го образложат Предлог
ДУП-от за Градска четврт Ј  03 Блок 7.
Партнерскиот однос со граѓаните ќе продолжи независно дали ќе постојат
обиди за политички злоупотреби или пласирање на лажни вести.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОКРИВОТ
И НА ПОДОТ НА САЛАТА НА ООУ
,,
,,ВЛАДО ТАСЕВСКИ
Започнува реконструкцијата на покривот на училиштето „Владо Тасевски“, во
Козле. Во оваа образовна установа целосно ќе се промени и подот во спортската
сала.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев денеска ги најави и
сите други санации и реконструкции кои ќе се извршат во основните училишта во
Карпош.
Локалната самоуправа во текот на летниот распуст санираше дел од покривот
на „Јан Амос Коменски“, како и неколку училници.
Дополнително, ќе се реконструираат и тоалетите во „Војдан Чернодрински“ и
во „Аврам Писевски“.
Ø  Во „Братство“ претстои санација на покривот и промена на прозорците;
Ø  Се уредуваат и неколку училници во „Христијан Тодоровски Карпош“;
Ø  Исто така, ќе се санира покривот и ќе се променат прозориците во „Вера
Циривири Трена“ ;
Ø   Во „Димо Хаџи Димов“, во Влае, ќе се реконструираат тоалетите во
спортската сала.
Нашата цел е да обезбедиме подобри инфраструктурни услови во училиштата,
вреднување на трудот на најдобрите ученици, но и да создадеме повеќе можности
за развивање на вонучилишни активности. Целта е да имаме посреќни деца и
здрави генерации на ученици, рече Богоев.
Дел од реконструкциите веќе се во тек. Истите ќе продолжат и на почетокот
на учебната година, за време на викендите или по завршување на наставата, со
што нема да  има никаков прекин на  наставата.
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ИНСПЕКЦИЈАТА НА КАРПОШ СПРЕЧИ
ПАЛЕЊЕ ДЕПОНИЈА ВО БАРДОВЦИ

78 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО
НА ПРВИОТ СКОПСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД

Инспекциските служби на  Карпош, во вонредна контрола на Општината,
забалежаа запалена мини депонија на границата меѓу населеното место
Бардовци и Ѓорче Петров.
Несовесни граѓани запалиле  сметлиште каде се фрлало различен отпад,
во близината на самата река Лепенец,   во реонот Бардовци и Злокуќани, која
инспекциските служби гозатекнале во   пламен. Инспекторите на Карпош
веднаш направиле увид на самото место и интервенирале. Притоа  ја повикале
најблиската противпожарна служба да интервенира, која излегла на терен.
Гаснењето на депонијата е се уште во тек.
Општина Карпош повторно ги предупредува граѓаните на крајно одговорно
однесување во вакви периоди на екстремно високи температури, а секое
намерно палење  и предизвикување пожар на депонии или сметлишта ќе биде
најстрого санкционирано.

Општина Карпош заедно со Сојузот на борците ги одбележаа 78. години од
формирањето на Првиот скопски партизански одред.
Пред спомен обележјето, во Карпош 3, делегации на Општина Карпош, Град
Скопје  од здруженија на граѓани и политички партии оддадоа почит кон оние кои
го дале својот живот за слободна држава.
Пред присутните се обрати и градоначалникот Стефан Богоев, кој напомена
дека ќе продолжи добрата соработка со Сојузот на борците, затоа што овие луѓе
заслужуваат почит од целата заедница.
- Задоволство ми е што периодите од НОБ ги празнуваме заедно: институциите,
граѓаните, Сојузот на борци. Зад нас го оставивме периодот на поделби и времето
кога Сојузот на борците беше на маргините на нашето општество, нејзините
претставници шиканирани, а сите ние претставувани како непријатели. Оние кои
во крвта ја носеле и ја носат каузата дека „слободата е единствена алтернатива“
се вистинските патриоти на нашата татковина.
Како најмлад градоначалник, чест ми е да зборувам пред претставници од
Сојузот на борци, пред луѓе кои посведочиле голем број на историски настани и
случки. Од Вашето искуство и од Вашата мудрост учиме секојдневно, рече Богоев.
Пред присутните граѓани се обрати и Проф. д – р Трајко Стаматовски,
претседател на Градскиот одбор на Сојузот на борци. Тој сподели повеќе
историски факти, говореше за биографиите на дел од членовите на Првиот скопски
партизански одред: Дане Крапчев, Невена Георгиева – Дуња, Васил Антевски Дрен, Роберт Гајдиќ, Раде Јовчевски – Корчагин и други.
Локалната самоуправа и во претстојниот период ќе продолжи да го негува
споменот на борците од Народно ослободителната борба (НОБ) и со должна почит
да се однесува кон нашето минато.

Општина Карпош
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ФИНАЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА
,,
ОБНОВА НА ИГРАЛИШТЕТО ,,СОКОЛ
Општина Карпош ги завршува последните активности во реконструкцијата на
спортското игралиште на кое ќе се одигра Меморијалниот турнир во мал фудбал
„Оливер Соколов – СОКОЛ“, во Карпош 1.
Завршува реконструкцијата на трибините, соблекувалните, головите и другите
елементи од игралиштето, сé со цел, седумнаесетото издание на турнирот да
помине во најдобри услови.
Турнирот „СОКОЛ“ се ресетира по неколкугодишна пауза и истиот ќе започне
на 1 септември (недела), во 20:00 часот, на игралиштето во училиштето „Христијан
Тодоровски – Карпош“.
Генерален покровител на турнирот е Општина Карпош, а обновувањето на
овој значаен спортски настан беше и меѓу изборните ветувања на градоначалникот
Стефан Богоев.
„СОКОЛ“ е препознатлив спортски бренд, не само за Карпош, туку и за Градот
Скопје. Турнирот поврзува различни генерации и е синоним на маалскиот живот и
фер плејот.
Ги повикуваме сите граѓани и целокупната спортска јавност да бидат дел од
овој спортски настан.
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