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УНИШТЕНА Е ОПРЕМА ОКОЛУ 
СОЛАРНОТО ДРВО НА КЕЈОТ НА ВАРДАР

ПОДДРШКА ЗА ДЕЦАТА СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ И ПОВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА

 Уништена е дел од опремата 
околу соларното дрво на Кејот на 
Вардар. Скршен е ормарот во кој 
се сместени уредите, при што е 
украдена внатрешната опрема и 
батериите за работа на ова соларно 
дрво  (полнење на електрични 
тротинети и други е – уреди).
 Овој вандалски чин е направен 
во текот на викендот, а штетата 
изнесува околу 120 илјади денари. 
Во изминатиот период сведоци 
сме на свесно уништување на 
новопоставената урбана опрема 
во Општина Карпош, крадење на 
украсни растенија и новозасадени 
дрвја. Општина Карпош бара 
одговорност за сторителите и ги 
повикува надлежните институции да 
преземат мерки за санкционирање 
на овие вандалски чинови.
 Најголемиот дел од уништените 
добра се набавени со пари на 
граѓаните – буџетски средства и затоа 
треба сите да бидеме одговорни и 
свесни за тоа што го правиме.

 Отворањето на дополнителни просторни капацитети за деца со 
попреченост од 2 до 9 години, како и давањето на помош и нега во домот 
и психосоцијална поддршка за повозрасните – изнемоштени лица, се двете 
социјални услуги со кои Општина Карпош ќе аплицира на Јавниот повик за 
подобрување на постоечките и развој на нови социјални услуги, кој беше 
објавен од страна на Министерството за труд и социјална политика.
 Општина Карпош за овозможувањето на овие две социјални услуги 
ќе аплицира партнерски со Црвениот крст  (за помош и нега во домот и 
психосоцијална поддршка) и со центарот „Монтесори“ (за поддршка на 
деца со попреченост).
 Имајќи предвид дека Карпош е општина со голем број на повозрасни 
сограѓани – решени сме да им овозможиме подобар квалитет на живот. 
Исто така, голем е бројот на ученици со попреченост, токму затоа, покрај 
сензорните соби, Општината има намера да ги зголеми капацитетите за 
поддршка и адаптација на овие лица.
 Денеска се одржа работна средба меѓу претставници од Одделението 
за социјална, детска и здравствена заштита при Општина Карпош заедно со 
претставник од МТСП и преставници од Македонскиот центар за меѓународна 
соработка (МЦМС) и Првата детска амбасада на светот „Меѓаши“, кои се 
избраните организации за поддршка на општините во овој процес.
 Локалната самоуправа во претстојниот период продолжува да работи 
на проектните апликации, со утврдување на бројот на корисници на услугите, 
скенирање на ресурсите, се со цел да се овозможат подобри услуги за 
граѓаните.

 

Деструктивните активности имаат 
за цел да креираат слика на 
нефункционалност на локалната 
самоуправа, но штетата што се 
прави е колективна.
Ништо нема да не поколеба во 
намерата да продолжиме да 
работиме за Карпош кој оди напред, 
со нови идеи и енергија, а не со 
вандализам и деструкција.
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ПРОЕКТ ВО ТЕК: ЗАСИЛЕНА ИЗВЕДБА НА СПОРТСКО - АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК

 Интензивно се работи на Спортско – адреналинскиот парк долж Кејот на реката Вардар, околу Алпинистичката карпа. Во овие моменти, се одредува просторот за 
новото зеленило и хортикултурното уредување кое ќе се простира на површина од 4.000 квадратни метри. Веќе се преземаат градежни активности за изведба на новото 
фудбалско и одбојкарско игралиште, на детската зона, на скејт паркот, како и на  адреналинскиот дел и скверот.
 Градоначалникот Стефан Богоев беше во увид на активностите на овој потег, кој ќе прерасне во атрактивна спортско – рекреативна зона.
По завршување на изведбата на Спортско – адреналинскиот парк, Општина Карпош ќе продолжи со подготвителни активности и рамнење на теренот до бунарите на реката 
Лепенец, за целосно да се раззелени овој дел, кој со децении е место за создавање депонии и палење огнови на отворено.
Имено, локалната самоуправа одвои три милиони денари од Буџетот за старт на подготвителните активности, а Градот Скопје ќе даде и.  поддршка за големиот парк , 
поточно за раззеленување на потегот.
Општина Карпош за Спортско – адреналинскиот парк, преку Секторот за развој, аплицираше со проект во рамки на Проектот за локална и регионална конкурентност  
(ПЛРК), при што е добиен грант во висина од 38.100.000 денари. Оваа финансиска поддршка ја обезбеди Европската Унија и Владата на Република Северна Македонија 
преку Кабинетот на заменик претседател на Владата задолжен за економски прашања. Учеството на локалната самоуправа изнесува околу пет милиони денари, а паркот 
се очекува да биде завршен до крајот на јуни 2020 година.



20 - 26 јануари  2020 Билтен бр. 356

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 7

ТОШЕ Е ДЕЛ ОД КОЛЕКТИВНАТА 
МЕМОРИЈА НА ЦЕЛ РЕГИОН

 Општина Карпош е домаќин и главен покровител на 11. Меморијалниот 
турнир во мал фудбал во спомен на Тоше Проески, кој овој викенд се игра во 
спортската сала „Форца“, во Тафталиџе. Учествуваат екипи од Карпош, Чаир, 
Крушево, Велес, Нова Градишка (Хрватска), Корча (Албанија), „Мандра“, како 
и тим од НЛБ банка.
 Веќе се играат дел од натпреварите, а турнирот започна со популарни 
мелодии од нашата ѕвезда Тоше Проески, кој е роден на 25. јануари, 1981 
година.
Турнирот го отвори градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, кој 
ги поздрави присутните граѓани и гости од другите земји.
 – Јас и мојата генерација растевме со песните на Тоше. Најмалку што 
можеме да направиме денеска е да го негуваме новиот спомен. Потврда 
за неговата големина е и фактот што тој сé уште обединува. Затоа имаме 
меѓуопштинска соработка со Нова Градишка. Денеска е 25 – ти јануари, 
роденденот на Тоше. Денеска и утре, ние ќе бидеме во оваа сала, ќе 
спортуваме, ќе играме фер плеј, ќе ги слушаме неговите песни и ќе покажеме 
дека една ѕвезда не е со нас, но вечно живее во нашите срца и во нашата 
колективна меморија, рече Богоев.
 Утринава се играа четвртфиналните натпревари, а утре (недела) од 
10:00 часот започнува натпреварот за трето место, а од 10:45 финалето на 
турнирот, во салата „Форца“. Влезот е бесплатен за сите граѓани.
Во тридневна посета на нашата општина е и градоначалникот на Нова 
Градишка, Винко Гргиќ со негови соработници. Тие остварија средба со 
градоначалникот Богоев и претседателот на Совет на Општина Карпош, 
Андреј Манолев.
Општина Карпош продолжува со поддршка на овој спортски настан, кој се 
организира во соработка со Здружението на стопанственици Власи „Мандра“.

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА НОВА 
ГРАДИШКА ВО ПОСЕТА НА КАРПОШ

 Тоше обединува. Потврда за ова е и меѓуинституционалната соработка 
меѓу Општина Карпош и Нова Градишка (Хрватска), која се негува повеќе 
години.
 Пред самиот почеток на денешниот 11. Меморијален фудбалски 
турнир во спомен на Тоше Проески, утринава градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев имаше работна средба со градоначалникот на Нова 
Градишка, Винко Гргиќ. Градоначалниците зборуваа за продлабочување на 
соработката меѓу двете локални самоуправи, а разменија и мислења за 
актуелните политички случувања во двете земји.
 Имено, Хрватска започна да претседава со Советот на Европската 
Унија. Во таа насока, значајна е поддршката која ја добива нашата земја во 
евроинтегративните процеси од пријателска Хрватска.
 Градоначалникот Богоев го информираше Гргиќ за актуелните случувања 
во Карпош. Пред се, се осврна на фактот дека локалната самоуправа 
продолжува да се развива и покрај тешката финансиска состојба. Тие 
беа согласни дека треба да се продолжи и унапреди организацијата 
на Меморијалниот турнир во фудбал. Затоа што вредностите кои ги 
споделуваше Тоше се цивилизациски вредности: хуманост, солидарност, 
мир и пријателство.
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 Заврши 11 – то издание на Меморијалниот турнир во спомен на Тоше Проески, каде што главен покровител е Општина Карпош, а се организира во соработка со 
Здружението на стопанственици Власи „Мандра“.
 Во салата „Форца“ се одиграа финалните натпревари. Првото место го освои екипата на општина Чаир, второпласиран е тимот на Корча (Албанија), а третото место 
и припадна на Нова Градишка (Хрватска).
 На доделувањето на наградите, свои обраќања имаа и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, градоначалникот на Нова Градишка, Винко Гргиќ и 
градоначалникот на Крушево, Томе Христоски.
 Сите посочија дека се покажува дека Тоше се уште прави мостови на соработка помеѓу различни држави и култури.
 Преку спортот ги мотивираме младите да се активираат, но и на најдобар начин го негуваме споменот за Тоше. Општина Карпош сериозно вложува во спортот, во 
подобрување на спортската инфраструктура, изведба на нови игралишта и терени, а минатата година го ресетиравме и турнирот „Сокол“. Сето ова е во знак на младите 
и здравиот начин на живот. Токму нашиот Тоше беше симбол на здравите навики, позитивната енергија и хуманоста, рече Богоев.
 Градоначалниците изразија подготвеност за унапредување на организацијата на турнирот. Во согласност со можностите, се даде предлог овој спортски настан да 
трае повеќе дена или пак да учествуваат повеќе тимови.
 Во текот на трите денови се свиреа песни од нашата музичка легенда, се зборуваше за неговата кариера и се читаа пораки кои беа упатени од негова страна до сите 
нас, сите со една цел – да бидеме подобри луѓе.

СПОРТСКИ ДУХ И ЗАЛОЖБА 
ЗА НЕГУВАЊЕ НА ДЕЛОТО 
НА ТОШЕ ПРОЕСКИ


