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КВАЛИТЕТНО ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ ОПШТИНИ

	 Детската	 заштита,	 создавање	 на	 подобри	 услови	 во	 предучилишното	 образование,	 	 споделување	 на	 практики	 и	 унапредување	 на	 положбата	 на	младите	 во	
заедницата,	се	главни	теми	на	дводневната	конференција	на	градоначалници,	која	се	одржува	во	Атина,	Грција,	во	организација	на	УНИЦЕФ.
	 Како	резултат	на	направената	работа	и	лидерство	на	полето	на	детска	заштита,	а	на	покана	на	УНИЦЕФ,	на	конференцијата	присуствува	градоначалникот	на	
Општина	Карпош,	Стефан	Богоев,	како	и	градоначалникот	на	Велес,	Аце	Коцевски.
	 Настанот	започна	со	обраќање	на	градоначалникот	на	Атина,	Костас	Бакојанис,	во	салата	на	Градот	Атина.	Бакојанис	ги	поздрави	големиот	број	на	учесници	од	
Европа,	градоначалници,	претставници	од	УНИЦЕФ.	и	граѓанскиот	сектор,	носителите	на	јавни	функции	и	другите	чинители	кои	имаат	важна	улога	во	креирањето	на	
сеопфатно	и	инклузивно	предучилишно	образование.
	 Градоначалникот	Богоев	ќе	ги	сподели	искуствата	од	Карпош,	при	што	ќе	се	осврне	на	зголемувањето	на	капацитетите	во	градинките	(новите	современи	објекти	
на	градинки	во	Бардовци	и	Тафталиџе	2),	воведувањето	на	здраво	мени	за	исхрана,	како	и	играчки,	дидактички	материјали	кои	имаат	за	цел	уште	во	раното	детство	да	
ги	развиваат	когнитивните	вештини	кај	најмладите.
	 Денеска,	ќе	се	зборува	и	за	Конвенцијата	за	правата	на	детето,	со	што	се	одбележуваат	30	години	од	нејзиното	донесување,	како	и	за	креирање	на	градови,	
заедници	кои	се	функционални	за	децата	и	младите.
	 Имајќи	предвид	дека	Македонија,	но	и	голем	број	на	други	земји	од	регионот	и	Европа,	се	соочени	со	сериозна	миграција	на	младите,	ќе	се	дискутира	и	за	тоа	
како	градовите	да	станат	атрактивни	за	младите,	потребата	и	начини	на	финасирање	на	локални	услуги	за	деца	и	семејства,	развивање	на	инклузивно	предучилишно	
образование	и	воведување	на	процес	на	рано	учење.
	 На	вториот	ден	од	Конференцијата	ќе	се	споделат	практики	и	за	зголемување	на	младинското	учество	на	локално	ниво.	На	оваа	тема,	Општина	Карпош	предвидува	
рестартирање	на	Младинскиот	совет,	кој	ќе	се	формира	по	донесувањето	на	новиот	Закон	за	младинско	учество,	кој	е	во	собраниска	процедура.	Сепак,	Општината	и	
тековно	ги	мотивира	младите,	со	финансиска	поддршка	на	проекти	на	младински	организации	и	стипендии	за	талентирани	ученици	и	спортисти.
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НОВИ 400 УКРАСНИ РАСТЕНИЈА 
ОКОЛУ ,,ЛЕПТОКАРИЈА

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ОПШТИНА КАРПОШ ПОЛОЖИ 
ЦВЕЌЕ НА ,,ОСЛОБОДИТЕЛИТЕ НА СКОПЈЕ 

	 Околу	 трговскиот	 центар	 „Лептокарија“,	 во	 Карпош	 3,	 Општина	 Карпош	
започнува	со	засадување	на	ново	зеленило.
	 Во	тек	е	садење	нови	украсни	растенија	од	типот:	Cupressus,	Ilex,	Buxsus,	Ju-
niperus,	Lavanda	и	Acer.
	 Со	нови	400	растенија	ќе	се	збогати	предниот,	средишниот	и	задниот	дел	на	
„Лептокарија“.
	 Во	 изминатиов	 период	 се	 зголеми	 и	 зеленилото	 во	 Криви	 Дол,	 околу	
инклузивното	игралиште	во	Влае	2	и	Порта	Влае.
	 Општината	ги	повикува	сите	граѓани	и	субјекти	да	водат	сметка	за	заштита	
на	животната	средина.

	 Пред	 	 споменикот	
„Ослободители	 на	 Скопје“,	
по	 повод	 75-	 	 годишнината	 од	
ослободувањето	 на	 нашиот	
главен	град	Скопје,	делегација	
од	 Општина	 Карпош	
предводена	од	претседателот	
на	 Советот	 на	 Општината	
Андреј	 Манолев	 и	 членовите	
на		советот	Филип	Даскаловски	
и	 Емилија	 Ризеска-	 Спасова	
положија	 свежо	 цвеќе.	 На		
манифестацијата	 по	 повод	
овој	 значаен	 историски	
датум,	 положија	 цвеќиња	 и	
оддадоа	 почит	 и	 голем	 број	
на	 претставници	 на	 Владата	
на	 Република	 Северна	
Македонија,	 претставници	 од	
локалните	 самоуправи	 кои	 се	
составен	дел	на	Градот	Скопје,	
здруженија	на	граѓани	и	други.
	 Претседателот	 на	
Сојузот	 на	 Борците	Д-р	 Трајко	
Стаматовски	 ја	 истакна	
важноста	 од	 овој	 историски	
настан,	 во	 	 кој	 	 илјадници	
жртви			несебично	го		положиле	
животот,	 за	 денеска	 ние	 да	
живееме	 во	 слободно	 Скопје.	
Градоначалникот	 на	 Град	
Скопје	 Петре	 Шилегов,	 исто	
така	 ја	 нагласи	 несебичната	
жртва	 на	 борците	 од	
Народноослободителната	
борба	 и	 придобивките	 од	
слободата	 која	 нашите	
генерации	 денес	 ја	 живеат	
и	 ја	 уживаат,	 напоменувајќи	
дека	 борбата	 на	 нашата	
генерација	 е	 да	 изградиме	
еден	европски,	просперитетен	
и	 функционален	 град	 за	 сите	
граѓани.
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НОВО ЗЕЛЕНИЛО ВО НЕРЕЗИ И КАРПОШ 3

	 Општина	 Карпош	 засади	 нови	 украсни	 растенија	 во	 населбата	Нерези,	 на	
потегот	меѓу	улиџите	„Козле“	8	и	10.	 	 	Во	акцијата	беа	засадени	50	растенија	од	
типот	Buxsus	и	Juniperus.		Овој	дел	од	Карпош	наскоро	ќе	биде	раззеленет	и	со	20	
висококвалитетни	листопадни	дрвја,	со	што	целосно	ќе	биде	зголемена	флората.
	 Се	садеа	дрвја	и	во	Карпош	3,	меѓу	Кинотека	на	Северна	Македонија	и	 ТЦ	
„Лептокарија“.	Овие	дрвја	се	донација	од	„Дајнерс	Клуб“.	
	 Локалната	 самоуправа	 продолжува	 со	 континуирани	 акции,	 со	 цел,	 да	 го	
надомести	изгубеното	зеленило	на	својата	територија.

ТОЧНИ ПОДАТОЦИ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЗАГАДУВАЊЕТО
САМИТ	МАКЕДОНИЈА	2025

	 Само	 со	 прецизни	 податоци	 може	 да	 креираме	 квалитетни	 политики	 за	
справување	со	загадувањето,	на	локално,	регионално	и	европско	ниво.	Беше	еден	
од	заклучоците	на	денешната	панел	дисксусија:	„Иновации	и	нивното	влијание	врз	
животната	средина	\	Загадување	на	воздухот:	ниво	на	јавни	политики“,	во	рамки	на	
Самитот	Македонија	2025.
	 Градоначалникот	на	Карпош,	Стефан	Богоев	имаше	можност	да	учествува	
на	оваа	панел	дискусија,	на	која	се	обратија		повеќе	претставници	од	институции,	
граѓанското	 општество	 и	 експерти	 кои	 работат	 во	 сферата	 на	 заштита	 на	
животната	средина.
	 Интензивираните	 инскекциски	 контроли,	 соработката	 со	 МВР,	 како	 и	
субвенционирањето	на	еколошки	начини	на	затоплување	се	меѓу	мерките	кои	се	
користат	и	на	меѓународно	ниво,	со	цел	да	се	намали	аерозагадувањето.
	 Очигледно	 е	 дека	 нашата	 држава	 дели	 слични	 проблеми	 со	 земјите	 од	
регионот.	Па,	така,	Јасминка	Јанг,	од	RES	фондација	од	Србија	напомена	дека	и	
они	се	соочени	со	огнови	на	отворено,	палење	на	стрништа	и	депонии.
	 Јанг	 истакна	дека	 важно	е	 да	се	 креира	строга	 законска	регулатива,	 која	
институциите	доследно	ќе	 ја	применуваат	во	секојдневието	и	на	тој	начин	ќе	се	
променат	навиките.
	 На	 панелот	 дискусија	 говореа:	 Јонас	 Коивисто,	 вонреден	 истражувач	 на	
универзитетот	во	Хелсинки,		Јасминка	Јанг,	RES	фондација,	Србија,	Михаил	Матески,	
генерален	менаџер	на	Greentech,	Најџел	Јоландс,	заменик	директор,	раководител	
на	одделот	за	производствена	политика	во	секторот	за	енергетска	ефикасност	и	
климатски	промени	и	Насер	Нуредини,	министер	за	животна	средина	и	просторно	
планирање.
	 Исто	така,	беше	заклучено	дека	за	проблемот	со	загадувањето	потребно	е	
делување	на	секое	министерство,	општина,	организација	и	поединец.	Сите	имаме	
одредена	надлежност,	но	и	одговорност	за	да	ја	заштитиме	околината	во	која	ние	
живееме.

	



11 - 17 ноември  2019 Билтен бр. 347

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 9

ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА 
ПОЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

	 Со			усвојување	на	Одлуките	за	одобрување	на	финансиски	средства	на	проекти		од	
областа	за	заштита	на	животната	средина	,	природата	и	енергетската	ефикасност,	на	
денешната	седница	на	Советот	на	Општина	Карпош,	локалната	самоуправа	дополнително	
презема	 мерки	 за	 намалување	 на	 загадувањето	 и	 	 подобрување	 на	 амбиенталниот	
воздух.	Здруженијата	„	ЗГ	Зелена	Планета“,	„	Здружение	Центар	за	ресурси	во	животната	
средина	РЕЦ“,	 	 „	 ЗГ	Натура	 тера“,	 како	и	 „	Прв	Скопски	извиднички	одред“,	 „	Институт	
МЕДИ“	,	„Здружение	за	културна	соработка	ИНТЕРКУЛТУРА“.

	 Исто	 	 така	 се	 одобрија	 и	финансиски	 средства	 на	Организацијата	 	 на	жени	 на	
Град	 Скопје	 за	 проектот	 „	 Превенција	 на	 врсничко	 насилство	 во	 основните	 училишта	
на	територијата	на	Општина	Карпош“,	 како	и	финансиска	поддршка	на	Здружение	 за	
меѓукултурна	соработка	–	ОТВОРЕНА	ЗАБАВА		ЗА	СИТЕ	Скопје	за	проектот	„	СПОРТ	ЗА	СИТЕ“.		
Со	одлука	на	Советот,	македонскиот	актер		Никола	Ристановски	е	прогласен	за		заслужен	
граѓанин	на	Општина	Карпош	за	2019	година.	Исто	така,	советниците	дадоа	„	виза	“	за	
одобрување	на	средства	на	лица	со	попреченост	од	подрачјето	на	Општина	Карпош	по	
повод	3-ти	декември	–	Денот	на	лицата	со	попреченост.
	 Локалната	 самоуправа	 времено	 ќе	 ја	 	 даде	 на	 користење	 без	 надомест	 еко	
машината	за	сечење		дрва	и	преработка	во	дрвен	чипс	на	скопската	Зоолошка	градина.


