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COOL ПОСЛЕДНА ВЕЧЕР НА
КАРПОШОВОТО КУЛТУРНО ЛЕТО
На   платото на „ Млечен“    во саботата заврши   дванаесеттото по ред,  
карпошово   културно лето. Пред голем број   карпошани, последната вечер ја
отворија  јутјуберите  „GP  Steffonator“ кои со својот перформанс ја  „ загреаа“  
публиката пред настапот на Слаткаристика. Омилениот на младата   публика
Марко Маринковиќ – Слаткар,   ги   крена на нозе карпошани, кои се забавуваа
со неговите стари хитови, но и нови песни. По   настапот на „ Слаткаристика“ ,
следни   на   сцената  се појавија Александар Митевски и  Драган Спасов –Дац,
кои приредија вистинско музичко шоу. Кулминацијата   на вечерта се случи со
настапот на  Дани Димитровска, која на љубителите на рок-музиката им подари
извонредна забава.

Ова   карпошово културно лето ќе остане запаметено како урбано, cool,   и
опуштено, во кое настапуваа исклучиво  домашни  македонски изведувачи. Забава
имаше за сите, од најмалите карпошани, кои се воодушевуваа на   детските
претстави на „ Зеленковци“ и „ Петко   5+“,   до   сите генерации, љубители на
различни музички жанрови и стилови. Младите  Антониа Гиговска, Емилија Колоска,
надополнети   со искусните Мики Јовановски –Џафер,   ултрапопуларната група
од деведесетите „ НОКАУТ“, како и Слаткаристика и   Дани   Димитровска, беа  
одличен комбиниран избор , кои  и оваа година  на жителите на  Општина Карпош
им приредија уште едно незаборавно летно уживање.  
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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СТАРТУВАШЕ МЕМОРИЈАЛНИОТ
,,
ТУРНИР ,,СОКОЛ 2019

По неколкугодишна пауза, пред преполни трибини и страствени љубители  
на фудбалот, вчеравечер, стартуваше 17-от по ред  Меморијален турнир во мал
фудбал „Оливер Соколов –Сокол“, односно „Сокол 2019“. Генерален покровител
на турнирот е   Општина Карпош, а на турнирот ќе настапат над 50 екипи од
Карпош, Град Скопје, но и од Републиката.
Турнирот Сокол 2019 го отвори градоначалникот на Општина Карпош
Стефан Богоев кој во оваа пригода рече дека турнирот претставува препознатлив
спортски бренд на Карпош и на Градот Скопје, со кој се горди сите карпошани.
– Овој турнир е синоним за маалскиот живот во нашиот Карпош.                
Инвестирајќи во СОКОЛ, инвестираме во спортот, во развивање на маалскиот
живот, во унапредување на здравите навики меѓу младите, го унапредуваме
спортот на рекреативно и професионално ниво. Воедно, со него оддаваме почит
кон еден од основачите на навивачката група Комити, при што сите учесници
на турнирот го повикуваме на фер плеј игра, рече Богоев кој на учесниците им
посака успешен турнир.
Општина Карпош во текот на летото инвестираше во реконструкцијата на
трибините, соблекувалните, головите и другите елементи од игралиштето.
Првата вечер турнирот  стартуваше со дуел меѓу екипите на „Легенди на
ФК Вардар“ и Легенди од турнирот „Сокол“.
Во хуманитарниот дел од отворањето на турнирот, со „легендите“ од двата
тима излегоа и дечиња, членови на македонската експедиција за специјални
олимписки игри-параолимписки игри.  

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ
ЗА СИТЕ ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Последните лажни вести пласирани од комисијата за образование и наука
на ВМРО-ДПМНЕ  , а преземена од одредени медиуми  дека  Општина Карпош не
обезбедила за сите деца со посебни потреби     кои учат во училиштата кои се
наоѓаат на територијата на локалната самоуправа лични/ персонални асистенти,
се тотални измислици и  целосни лаги.
Преку   УНДП програмата, локалната самоуправа аплицираше и го доби
проектот за обезбедување на   стручни лица – лични асистенти кои ќе работат
со децата со посебни потреби. По добивањето на проектот, Општината распиша
оглас за пријавување ( објавен на општинската веб страна и дневните весници Коха
и Слободен Печат), за аплицирање од  страна на родителите за стручен асистент
кои ќе работи со нивните деца. Критериумите за добивање на ваков асистент се
состојат од  наод и мислење од Центарот за јавно здравје.
По  разгледување на документите, општинските служби утврдија дека сите
37 апликанти ги исполнуваат предвидените критериуми. Програмата   на УНДП   
преку која Општина Карпош аплицираше за добивање на вакви лични асистенти
обезбеди  20 стручни лица. Преостанатите 17 асистенти се ангажирани за учење
на дечињата со издвојување на буџетски средства од локалната самоуправа.
До овој момент, нема нови барања за обезбедување на вакви лични асистенти за
деца со посебни потреби кои учат во училиштата на територијата на Карпош, а
доколку има, ние како Општина ќе излеземе во пресрет и ќе ги обезбедиме.
Ги   демантираме, овие подли и злонамерни клевети, со кои се сака да се
предизвика реакција од родителите на деца со посебни потреби, сакајќи да се
злоупотреби нивната емотивност. Згрозени сме , што токму овие деца се ставаат
во контекст на некакви политички пресметки. Општина Карпош секогаш работела,
и ќе работи во интерес на сите граѓани, а особено ги приоретизира проблемите
со кои се соочуваат граѓаните со посебни потреби, или пак граѓаните во потешка
материјална состојба.
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ИНТЕНЗИВИРАНИ КОНТРОЛИ И
ДЕЖУРСТВА НА ОПШТИНСКИТЕ
СЛУЖБИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ЗАГАДУВАЊЕТО
Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, во однос на последните
реакции на граѓани од Општината,  за  појавување на чад и миризба, во населените
места  Нерези, Тафталиџе 2,  Влае и Карпош 4,  истакна дека според информациите
со кои располага, станува збор за   чад кој доаѓа од атарот на Општина Сарај и
околината.  
-За  овој проблем разговарав со службите од Град Скопје, и  пријавивме во
градскиот инспекторат, да излезат на терен и да направат увид на состојбата,
и секако доколку има   причина, да се преземат соодветни мерки и   санкции.
Упатувам апел до граѓаните од оваа Општина, кои се земјоделци, да не ги палат т.н
стрништа, за да ги подготват своите ниви за сеидба, да не го прават, тоа бидејќи
Градот Скопје, има обезбедено служби кои бесплатно ќе ги исчистат стрништата.
На тој начин, сите ќе придонесеме за заштита и чување на животната средина,
истакна Богоев.
Првиот човек на Карпош, нагласи дека се засилени инспекциските контроли, и
во соработка со ПС Карпош, се интензивирани полициските патроли, долж кејот на
реката  Вардар ( во близина на мостот „Газела“) и во населбата Злокуќани, односно
на тие  локациски точки, кои и  во минатото беа  „извор“ на загадување, т.е каде што
имаше  палење на отпад, шут и гуми. Градоначалникот Богоев, потенцираше дека
заштитата на животната средина и околина и во иднина ќе биде еден од главните
приоритети на локалната самоуправа, во текот на целата година, а не само во
критичните зимски месеци, кога загадувањето е најголемо на територијата на
Градот Скопје, и низ целата земја.
Од  денеска, 03.09.2019 година, од 15:30 до 23:30 часот, ќе патролираат редовни
инспекциски контроли од Општина Карпош, и доколку имате проблем со чад од
палење и  миризба предизвикана од истото, можете да пријавите на официјалниот
телефон на општинските инспекциски служби 078-257-640 до 23:30 часот.  Доколку  
сакате да пријавите после 23:30 часот, тоа сторете го на 193 во против Пожарна на
Град Скопје.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ЕКО МОЛИВИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА
СВЕСТА ЗА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА
По  повод почетокот на новата учебна година, во ООУ „ Аврам Писевски“, во
населбата Бардовци,  Друштвото за пакување и управување со отпад „Пакомак“,
во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање им
додели „ Еко моливи“ на  првоодделенците од ова училиште. На настанот,  присутни
беа министерот за образование и наука   Арбр Адеми, заменик- министерот за
животна средина Јани Макрадули и градоначалникот на Општина Карпош Стефан
Богоев.  Со  овие т.н „еко моливи“, кои откако ќе бидат искористени, потоа останува
семе во нив, кое ученикот ќе го   засади во училишниот двор и ќе го одгледува
соодветното растение. Целта е  да се подигне свесноста  за заштита на животната
средина и околина, односно   на најмалите карпошани, уште од најрана возраст
да им се всади свест и одговорност  за грижа  на животната средина. Како што
нагласи и првиот човек на Карпош, еден од главните приоритети на Општината е
зачувување на животната средина и околина.
-Морам да нагласам дека постојано работиме на унапредување на заштитата
на животната околина. Се грижиме за хигиената во Општината, зазеленуваме
парковски површини и ги облагородуваме дворовите на   основните училишта и
детските градинки кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа. Со
нашите училишта имаме одлична соработка во селекцијата на отпадот, и токму
овој денешен настан има за цел , на нашите најмали и најмили карпошани од  
првата училишна возраст да им ги всади здравите навики, за  заштита и  чување на
природата и околината, нагласи Богоев.
Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, потенцираше дека
локалната самоуправа постојано вложува во инфраструктурните услови во
училиштата и градинките, и му претставува задоволство што  токму ова училиште
во  Карпош е  пионер во селекцијата и собирањето на отпадот. Заменик-министерот
за животна средина и просторно планирање , нагласи дека преку оваа акција ќе
бидат поделени 10.000   моливи на првоодделенците,и дека после акцијата во „
Аврам Писевски“, ќе следат акции и во други училишта низ државата. Министерот
за образование и наука Арбр Адеми, ја истакна важноста од раната   едукација
и воспитание на учениците за заштита на животната средина, и го потенцираше
училиштето „ Аврам Писевски“, како одличен пример за управување со пластичниот
отпад, и како преку  тој начин се учат учениците на одговорност кон природата.
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,,ОРЦЕ НИКОЛОВ ДОБИ ЦЕЛОСНО
РЕКОНСТРУИРАНА КУЈНА
Со стартот на новата училишна година, детската установа „Орце Николов“
во населбата Карпош 3, доби целосно реконструирана кујна. За помалку од еден
месец, завршија реконструкциските зафати во кујната на главниот објект на оваа
градинка, со што се направи целосно обновување на плочките, беше заменета
водоводната мрежа, се набавија нови елементи за во кујната, и е поставено ново
осветлување.
Во најстарата градинка во државата, кујната се реконструираше за прв пат
после половина век. Во посета на градинката беше и градоначалникот на Општина
Карпош Стефан Богоев, кој изрази задоволство од реновирањето. Како што нагласи
и директорката на „Орце Николов“ Надица Гировска, освен инфраструктурните
услови на градинката, кои се приоритетни за воспитно-образовниот процес на
најмалите карпошани, градинката во дневното мени на исхрана има воведено
највисоки стандарди.
– Веќе исклучиво користиме интегрален леб и житарки, се повеќе употребуваме
свежо овошје и зеленчук во нашето мени, односно ги задоволуваме сите предвидени
стандарди за здрава храна. Ќе нагласам дека и ужинката која им ја даваме на
нашите дечиња, се приготвува во нашата кујна, потенцираше директорката
Гировска.
Освен преостанатите два објекти на градинката „Орце Николов“, кои се
наоѓаат во населбите Карпош 2 и Карпош 4, од кујната на градинката се снабдуваат
со храна и други две приватни градинки, односно околу 600 дечиња се хранат по
стандардите на здрава исхрана, приготвена од кујната на оваа градинка.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ОДГОВОРНИ ЛИЦА ЌЕ СЕ ГРИЖАТ
ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
Со  новата учебна  година, ќе се зголеми безбедноста на учениците во  сите
основни училишта кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа.
Општина Карпош во соработка со училиштата, назначи  одговорни   лица, вработени
во самите училишта (од   ненаставниот кадар),   да се грижат за безбедноста на
учениците.
Всушност станува збор за  побезбеден пречек на учениците пред почетокот
на наставата,   грижа додека трае  големиот одмор, и по завршување на наставата.
Во   унифицирани жолти елеци и знак стоп за пешаци, тие ќе ги   спроведуваат
учениците, односно ќе им помагаат додека ги поминуваат фрекфентните  улици,  во
близина на основните училишта во Карпош. Оваа безбедносна   новина, почнувајќи
од годинава, ќе се спроведува секој работен / училишен ден, преку целата година.
За   зголемување на безбедноста на учениците, овој месец ќе има поставување
на лежечки   полицајци пред  ООУ „Војдан Чернодрински“  во урбаната заедница
„Владо Тасевски“, ООУ „Братство“ во урбаната заедница Тафталиџе 2,  ООУ „Јан
Амос Коменски“ во Тафталиџе 1,  и ООУ „ Димо Хаџи Димов“ во  Влае 2. Веќе ваков
лежечки полицаец е поставен пред  ООУ „Вера Циривири Трена“  во Карпош 2.
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СУБВЕНЦИОНИРАН ОБРОК
ЗА СИТЕ УЧЕНИЦИ ВО КАРПОШ

ЛОКАЛИЗИРАН И ИЗГАСНАТ
ПОЖАРОТ ВО ОКОЛИНАТА НА САРАЈ
Вчеравечер,  околу 19:30 часот, граѓани пријавија ширење на чад и непријатна
миризба. Инспекциските служби на Општина Карпош, излегоа на терен на увид
на фактичката состојба и се констатираше дека чадот и непријатниот мирис
кој го чувствуваат граѓаните од населените места Влае, Нерези, Тафталиџе
и Карпош 4, доаѓа од запалена мини депонија од атарот на Општина Сарај.  
Надлежните инспекциски служби на локалната самоуправа, веднаш пријавија во
Противпожарната служба на Град Скопје и  во градскиот инспекторат. Во 20:20 часот,
пожарот бил локализиран од страна на излезените екипи на терен во населеното
место Свиларе, и истиот бил изгаснат. Не е извршена  казнена санкција, бидејќи  
инспекторите не  затекле сторител на кривичното дело на локацијата каде што бил
пожарот.
Службите на Општина Карпош, секој ден имаат инспекциски патроли за да
ги превенираат штетите од потпалувањето и да извршат санкции доколку има
потреба. Дежурниот број на кој може да се јавуваат граѓани и да пријавуваат
локација од каде што доаѓа непријатна миризба и чад од запалено е 078-257-640 .
Граѓаните ќе можат да пријавуваат на овој број , секој ден од 15:30 до 23:30 часот.
Грижата и заштитата за животната средина е наша обврска секој ден во годината,
не само во месеците кога се чувствува најголемото загадување.

Со  одлука на Советот на Општина Карпош, од оваа учебна 2019/2020 година,
учениците од сите основни училишта на територијата на локалната самоуправа,
ќе имаат можност да   добиваат субвенционирана ужинка. Надоместокот кој
Општината ќе го покрива, ќе биде  50 % од  месечната цена за ужинка. Досегашната
практика ,  децата од  1-5  одделение да добиваат бесплатни   ужинки  се напушта.
На овој начин, сите   карпошови ученици од   1-9 одделение имаат можност да
користат субвенциониран оброк од Општината.
Ужинките ќе бидат  унифицирани за сите десет основни училишта во Карпош,
а исто така цената на ужинките ќе биде еднаква за сите училишта.  Целта  на оваа
ново  воведена практика  е сите основци од Карпош да се научат на конзумација
на здрава исхрана, бидејќи   ужинките кои ќе им бидат доставени се согласно  
сите  воспоставени  стандарди за здрава исхрана, пропишани според Правилник ,
подговтвен од Министерството за   образование и наука.  Исто така, на овој начин  
се зголемува и безбедноста на учениците од повисоките основни одделенија, кои   
нема да мора да се оддалечуваат од училиштата за време на големите одмори
,одејќи по храна,  и да поминуваат  пофрекфентни сообраќајни улици.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

11

2- 8 септември 2019 Билтен бр. 337

ПОСТАВЕН Е-КОНТЕЈНЕР ВО БЛИЗИНА НА
,,
,,МАКЕДОНСКА КУЌА ВО КОЗЛЕ

САЈБЕР - БЕЗБЕДНОСТА Е НОВ
ПРЕДИЗВИК ЗА УЧИЛИШТАТА

Колективниот
постапувач
со
електрична и електронска опрема и
батерии и акумулатори ЕЛКОЛЕКТ , во
соработка со Општина Карпош, постави
нов Е-контејнер во населбата Козле, во
непосредна близина на ресторанот „
Македонска Куќа“.
Овој Е-контејнер е предвиден за
правилно одложување на електричен
и електронски отпад чија најголема
димензија не надминува повеќе од  50 cm.
Покрај ова, Е-контејнерот е наменет  и за
отпадни батерии кои наоѓаат примена
во сите домашни апарати од типот АА,
ААА, 9V, и сл.
Сакаме да ги потсетиме граѓаните
дека за големи домашни апарати кај кои
барем една од димензиите надминува 50
cm на располагање како и досега стојат
двата еко магацини лоцирани во ВЛАЕ 2   
до игралиштата кај мостот „Обединети
нации“, и еко магацинот во собирниот
центар на КХС во Карпош 3,   позади
бензинската станица на Макпетрол  кај
СЦ „Борис Трајковски“.
Со поставување на овој контејнер
(кој е прв од ваков вид во нашата држава)
се воспоставува уште едно собирно
место за електричен и електронски
отпад како и за отпадни батерии на
територијата на Општина Карпош.
Се надеваме дека со   истиот ќе им
овозможуваме на жителите од Општина
Карпош поедноставно, полесно и на
правилен начин да се ослободат од
својот електричен и електронски отпад
и отпадни батерии со што заеднички
ќе придонесеме кон реализирање
на заедничката цел – зачувување на
животната средина.

„Со    почетокот на новата   учебна година, ние како локална самоуправа се
грижиме за безбедноста на   учениците од секој аспект. Како новина, воведовме
одговорни лица , вработени во училиштата од ненаставниот кадар, кои ќе се грижат
за безбедноста на учениците пред почетокот на наставата, за време на големиот
одмор, и по завршувањето на часовите. Во однос на безбедноста на храната,   се
грижиме тоа да е по сите предвидени  стандарди  за здрава исхрана со правилник
од Министерството за образование и наука, и еве денеска со министерот за
информатичко општество и јавна администрација Дамјан Манчевски, ќе ја опфатиме
сајбер безбедноста како еден нов битен сегмент од ерата на дигитализацијата“ .
Ова    денеска, во   ООУ „ Петар Поп Арсов“, го истакна градоначалникот на
Општина Карпош    Стефан Богоев, по повод предавањето на темата за   сајбер
безбедност во дигиталниот свет. Заедно   со министерот Манчевски присуствуваа
на предавање од стручно лице од Министерството за    внатрешни работи токму на
оваа тема.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

- Во   понапредните технолошки пронајдоци, се соочуваме со  повеќе и низа на
предизвици. Точно дека интернет револуцијата ни донесе предност во комуникациите,
но исто таа крие и свои специфични опасности. Сајбер булингот е  веќе третирана  
интернет опасност, во која повеќе од 40 % од младите на светско ниво, биле т.н „
жртви “ на сајбер булинг. Истото ова  интернет- насилство, многу често преминува
и во реално физичко насилство, и за   истото,  на светско ниво веќе се превенира,
нагласи Манчевски .
Првиот човек на  министерството  за  информатичко општество,  потенцираше
дека  има  за цел преку една кампања да спроведе  предавања кои ќе   ја опфаќаат
оваа тема , и   преку  неа    наставниците, родителите и самите ученици да бидат
запознати со оваа проблематика.   Манчевски   истакна дека   денеска   е   одбрано
ова    училиште, бидејќи   истото неколку пати во минатото , токму на оваа тема
организирало стручни предавања и темата околу превенција од сајбер насилство и
сајбер булинг има големо значење во оваа образовна установа.
gradonacalnik@karpos.gov.mk
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