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,,2 ГОДИНИ СО ЉУБОВ   ЗА КАРПОШ НОВИ ТОАЛЕТИ 
ВО ООУ ,,ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ

,,2 ГОДИНИ СО ЉУБОВ   ЗА КАРПОШ
Почитувани граѓани, драги карпошани,
Две години заедно го развиваме нашиот Карпош, срцето на Скопје!
Засадени се повеќе од 300 високо развиени дрвја, а континуирано се работи на 
обнова на блоковското зеленило и на подигнување повеќе тревни површини, во 
различни населби на Општина Карпош.

Направивме нов парк –  сквер во Тафталиџе 2.

Добивме нова фитнес зона на Кејот на реката Вардар.

Зона за спорт и рекреација имаме и во Карпош 4.

Влае 2 доби современ парк за миленици.

Простор за домашните миленици направивме и на Кејот на реката Вардар.

Добивме нов објект на градинка во Тафталиџе 2, како и целосно нова градинка 
во Бардовци.

Со  „ Мој Карпош – моја картичка“ карпошани добиваат бројни попусти и 
бенефиции.

Се обнови и игралиштето „Сокол“, а се рестартираше и Меморијалниот турнир 
во мал фудбал, којшто е симбол за маалска дружба.

Целосно ја реконструиравме и улицата „Варшавска“, која доби и нова водоводна 
и канализациона мрежа.

Се обнови и улицата „Карпошово востание“ во населбата Карпош 3.

По повеќе децении, нов лик доби и улицата „Њуделхиска“.

„Партизан“ не го забораваме. Работиме на негово враќање во наше владение, по 
што ќе следи целосна реконструкција на објектот. Овој дел ќе остане со намена 
за спорт и рекреација.

Изведбата на Спортско – адреналинскиот парк, како едно од главните ветувања 
во мојата програма, започнува овој октомври. Целосно ќе го разубавиме делот од 
Вештачката карпа до бунарите на река Лепенец, со многу спортско – рекреативни 
содржини и зеленило.

Ви благодарам за досегашната поддршка, за секоја критика и сугестија.

Со љубов за Карпош. Продолжуваме заедно.

 Целосно се обновени тоалетите во ООУ „Војдан Чернодрински“, во урбаната 
заедница Владо Тасевски (Млечен).
 Направена е санација на санитаријата, при што се поставени нови подни и 
ѕидни плочки, тушови, мијалници, дозери за сапуни, огледала и нови водоводни и 
канализациони цевки.
 Овие тоалети не беа обновени од основањето на ова училиште, со што 
конечно се овозможија подобри хигиенско – санитарни услови.
 Општина Карпош продолжува да работи на унапредување на условите во 
основните училишта.
 Во изминатиов период се санираше и спортската сала во ООУ „Владо 
Тасевски“, а се работи и на нови сензорни соби за лица со попреченост во „Вера 
Циривири – Трена“ и „Лазо Трповски“, како и нови тоалети во „Аврам Писевски“ 
(Бардовци).
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УЧИЛИШТЕ КОЕ СЕ ОТВОРА ЗА ЗАЕДНИЦАТА
 Продлабочување на соработката, овозможување на отворени зони за спорт 
и рекреација за жителите на Тафталиџе 1  и размена на искуства со директорите 
од општинските основни училишта, беа темите на разговор при денешната 
посета на градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев со менаџментот 
на ПСУ „Јахја Кемал“, со генералниот директор Муса Теккојун, директорот за 
основно образование, Исмаил Ердил и директорот за средно образование, Ондер 
Озгурлу.
 Ова приватно училиште е основано во 1996 година , со Одлука на Владата, 
а само во кампусот во Општина Карпош има три воспитно – образовни установи: 
градинка, основно училиште и гимназија.
 Менаџментот на „Јахја Кемал“ изрази интерес, дел од дворот на училиштето 
да се стави на располагање и на околните жители. Имено, во соработка со 
Општина Карпош, се предвидува изведба на ново игралиште за кошарка и 
поставување на други реквизити за рекреација. Овие зони, во попладневните 
часови ќе можат да бидат користени од страна на граѓаните од Тафталиџе 1.
 Градоначалникот Богоев посочи дека неодамна се направија нови терени 
за спорт во склоп на ООУ „Јан Амос Коменски“, но новите рекреативни зони се 
добредојдени и посакувани од сите.
 Дополнително, ПСУ „Јахја Кемал“ изрази интерес за зголемена соработка 
со управите на општинските основни училишта, пренесување на искуства и 
комуникација која ќе овозможи нови знаење за учениците и професионален и 
кариерен развој на наставниот кадар.

 Богоев придружуван од 
менаџментот на училиштето 
направи обиколка на целиот 
кампус. Во основното училиште 
учат 503 деца, во средно 340, 
а градинката ја посетуваат 
42 дечиња. Учениците имаат 
можност постојано да го 
надградуваат своето знаење, 
а установата е опремена и со 
лаборатории, компјутерски 
центар, менза, спортски 
содржини, кино сала. Сите 
училници имаат smart табли, со 
што се овозможува поквалитетно 
следење на наставата.
 Присутните изразија 
подготвеност за поголема 
соработка, а ПСУ „Јахја Кемал“, 
во рамки на општествената 
одговорност, ќе се отвори кон 
локалната заедница, токму преку 
можноста дел од просторот да го 
користат и околните жители.
 На крајот, градоначалникот 
Богоев се потпиша во Книгата на 
почесни гости, посакувајќи им 
уште многу успеси на наставниот 
кадар и учениците од оваа 
воспитно –   образовна установа.
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НОВ ,,ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЕЦ  
ПРЕД ООУ ,,Ј.А.КОМЕНСКИ

ТРАДИЦИОНАЛНА 
КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

,,
,,

 Поставен е нов „лежечки полицаец“ пред ООУ „Јан Амос Коменски“, 
во Тафталиџе 1. Станува збор за потег каде што секојдневно има зголемена 
фреквенција на возила и минувачи.
 Локалната самоуправа, со почетокот на учебната година, воведе и 
дополнителни мерки за зголемена безбедност на учениците. Се задолжија лица 
од административно – техничкиот кадар на училиштата да ги насочуваат децата 
и да ги застануваат возилата, при доаѓање, пред почетокот на наставата, за 
одморите и при заминување на учениците.
 Во тек е поставување на „лежечки полицајци“ и пред училиштата: „Христијан 
Тодоровски Карпош“, „Димо Хаџи Димов“, „Војдан Чернодрински“ и „Братство“.
 Општина Карпош апелира на почитување на поставената сигнализација.
 Сите носиме одговорност за безбедноста во сообрааќајот.

 

 По  повод   претстојниот 
роденден на Општина Карпош 
( 3.ноември) , традиционално 
во „ Кинотека на Северна  
Македонија“ се спроведе  
крводарителска  акција.  
Акцијата  ќе трае само еден  
ден од 09:00 до 17:00  часот.  До 
14:00 часот, одзивот е голем, 
односно преку  90 крводарители   
даруваа крв,  и учествуваа во 
оваа благородна  акција.
 Локалната самоуправа, 
традиционално одржува 
крводарителски акции, еднаш 
на пролет, и еднаш на есен, 
поттикувајќи ги на тој начин 
и  вработените во Општината, 
како и граѓаните на Општина 
Карпош  да  даруваат крв, и да 
бидат хумани.
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,,ЗАЗЕЛЕНИ   И ИНКЛУЗИВНОТО 
ИГРАЛИШТЕ ВО ВЛАЕ 2
 Во Карпош, „зазелени“ и инклузивното игралиште во  населбата Влае 2. 
Раззеленет е просторот од почетокот на инклузивното игралиште во Влае 2, до 
платото „Делфина“. Засадени се нови, ниско украсни грмушки од типот „BUXUS“ и 
„JUNIPERUS“. Новото зеленило го опкружува  целото инклузивно игралиште кое е со 
намена да овозможи рекреација и за децата со попреченост. Исто така,  со цел 
да се обезбеди поголема безбедност на најмладите, локалната самоуправа околу 
него постави и  заштитна ограда. Ова е уште една зона за рекреација, наменета за 
најмладите и нивните родители, баби и дедовци.
 Локалната самоуправа се стреми да ги облагородува јавните површини, да 
создава катчиња кои ќе го поттикнуваат меѓугенерацискиот соживот и дружба.
 Неодамна, нов детски парк се направи и во Криви Дол, а тековно се санираат 
и постоечките детски игралишта.

MICROSOFT ЕДУКАЦИЈА ЗА 
НАСТАВНИЦИТЕ ВО КАРПОШ
 Од  28 октомври  (понеделник),  ќе започне    обуката за Microsoft  сертификација 
на наставниците од сите 10 основни училишта од Општина Карпош. Во обуката 
ќе бидат влучени повеќе од педесетина наставници, при што ќе го надоградат 
своето знаење со програмата Microsoft  office , која опфаќа целосно совладување 
на вештините во word, exel, power  point , односно целиот пакет, по што ќе добијат 
и соодветни сертификати.
 Инаку оваа обука е  во согласност со  приоритетите од Агендата на ЕК ,  со 
која  што , до 2020 година е предвидено  да се достигне  над 90 % дигитално писмено 
население. Certiadria како регионален партнер на Certiport, за оваа потреба 
спроведува сертификација со базичните програми на Microsoft.  За училиштата 
кај нас, со оваа Microsoft  сертификација,  на наставниот кадар најпрво  му  се 
овозможува примена на IT технологиите во организацијата на часовите, со тоа 
што наставниците ќе станат дигитално писмени  и подготвени  да  го  аплицираат 
стекнатото знаење и вештини за изведување на наставно – научната работа ( 
примена на  IT  технологии во наставата).
 За  поврзување на училиштата, или пак Општините и локалната администрација, 
со овој  дигитален сертификат, се овозможува користење на грантови од ЕУ или 
фондови за прекугранична соработка. Со овој тип на сертификација се потврдува 
и ефикасноста и ефективноста во работењето на администрацијата на глобално 
ниво. Придобивките се многубројни, и освен што наставниот кадар  придонесува 
за квалитетот на наставата, има и поголема можност за партиципација во рамките 
на Еразмус програмата за мобилност на наставниот кадар. Оваа активност е 
поддржана и од Градот Скопје.

,,
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ЕФИКАСНИ ПОЛИТИКИ И ЈАВНА СВЕСТ ЗА 
НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

БОГОЕВ НА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО СКОПЈЕ
 Со спортско – адреналинскиот парк и целосното разубавување на делот од 
алпинистичката карпа до бунарите на реката Лепенец, создаваме нови бели дробови за 
Карпош и за Градот Скопје, посочи градоначалникот на Општина  Карпош, Стефан Богоев 
на Меѓународната конференција за млади: „DIVE 3: Zero to one > 1 to N“ во организација на 
Младински сојуз – Крушево (Youth Alliance).
 Пред претставници на голем број младински организации од Грција, Романија, 
Италија, Коста Рика, Словенија, Полска и Јужна Африка, Богоев говореше за клучните 
активности и политики кои Карпош ги презема на полето на заштита на животната средина.
 „Запуштените јавни површини прераснуваат во уредени, зелени зони. Затоа 
создадовме нови маалски паркови во Тафталиџе 2, Криви Дол, Карпош 4. На местото 
на големиот парк, со децении се палеа огнови на отворено и се одлагаше отпад. 
Оваа грда слика ја менуваме! Со субвенциите за велосипеди се обидуваме да ги 
стимулираме граѓаните да користат алтернативни превозни средства, имајќи предвид 
дека автомобилите се меѓу главните извори на загадување. Исто така, од 2020 година 
предвидуваме субвенционирање на електрични тротинети“, рече Богоев.
 Загадувањето ќе се намали и со подигнувањето на економскиот стандард. 
Затоа што сега имаме голем број на домаќинства кои се греат на нееколошки начин и 
придонесуваат кон целосното загадување. За решавање на овој проблем, во тек е мерката 
за субвенционирање на инвертер клима уреди, посочи градоначалникот.

 На панел дискусијата се обратија и 
Блаже Јосифовски, од „Ајде Македонија“ 
и Михаил Стевчев, од „Treebanks“. Тие се 
осврнаа и на потребата од поголема јавна 
свест и грижа на сите чинители за заштита 
на животната средина.
 Во интерактивниот дел од 
конференцијата, Богоев зборуваше за 
начинот на селекција на отпадот во нашата 
околина, поделеноста на надлежностите со 
Градот Скопје и јавните претпријатија, како 
и чистењето на децениските депонии долж 
Кејот на Вардар.
 Новите контејнери за селекција на 
отпадот поставени од Градот Скопје, ќе 
помогнат во градењето на поефикасен 
систем за рециклирање, но треба и ние да 
се менуваме и да го селектираме отпадот 
уште во нашите домаќинства, истакна 
градоначалникот.

 На конференцијата се споделуваа позитивни практики од различни области, со 
цел говорниците и сите учесници да можат да преземат дел од истите во нивниот домен 
на работа. Исто така, ќе бидат подготвени и препораки со активности за решавање на 
различните видови проблеми, кои беа акцентирани на оваа четиридневна конференција, 
која се одржа во мала сала на Универзална сала во Скопје.


