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НОВ ,,ЗЕЛЕН    СПОРТСКО - 
РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВО КАРПОШ 3   

НОВО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ 
ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД ТАФТАЛИЏЕ 2 И НЕРЕЗИ

 Општина Карпош започнува со изведба на нова, спортско – рекреативна 
зона во урбаната заедница Карпош 3, како составен дел од училишниот двор на 
основното училиште „Лазо Трповски“ (долж булеварот „Илинден“). На овој потег ќе 
бидат лоцирани нови спортски терени, а веќе постоечкото игралиште кое се наоѓа 
во полоша состојба, ќе биде реконструирано и  прилагодено за  играње на мал 
фудбал и ракомет.
 Исто така, љубителите на кошарката ќе добијат нов терен за баскет. Во рамки 
на оваа зона се предвидува и фитнес дел, со спортски направи за вежбање и детско 
игралиште, како и соодветна урбана опрема (клупи за седење, корпи за отпадоци) и 
осветлување.
 Сепак, доминантна ќе биде зелената површина и дрвјата. Затоа, Општината 
планира и поставување на систем за наводнување на зеленилото, со цел, тоа да 
биде одржувано во текот на целата година.
 Локалната самоуправа реши да го облагороди овој простор, кој со децении 
делуваше запуштено. Спортско – рекреативната зона е во јадрото на Карпош 3 и 
ќе биде достапна за сите граѓани. Всушност, жителите покажаа интерес за ваква 
зелена и  спортско – рекреативна зона и преку анкетата која Општината ја спроведе 
пред донесување на Буџетот за 2020 година, но и во секојдневните контакти со 
општинските служби.
 Општина Карпош продолжува со хуманизација на јавниот простор и негово 
прилагодување на реалните потреби на граѓаните. Минатата година, Општината го 
реконструираше и фудбалското игралиште „Сокол“,  а беа обновени и терените во 
Бардовци. Интензивно се работи и на Спортско – адреналинскиот парк, долж реката 
Вардар, кај Алпинистичката карпа, потег кој ќе биде меѓу поатрактивните делови од 
главниот град, Скопје.

 Тафталиџе 2 и Нерези добија ново детско игралиште, во близина на слаткарницата 
„Рафаело“, долж бул. „Партизански одреди“.
Овој јавен простор целосно се уреди со реквизити за деца,  клупи за седење и корпи за 
отпадоци. Претходно, Општината организираше и анкета, со цел да се утврди интересот 
на граѓаните за создавање на детска зона во овој  дел од населбата.
 Повеќе од 80 отсто од засегнатите жители дадоа „зелено светло“ и денеска се 
одржа маалска дружба, каде што повозрасните заедно со своите внуци имаа можност 
да се рекреираат.
 Градоначалникот Стефан Богоев најави и други детски игралишта, кои локалната 
самоуправа ќе ги прави во претстојниот период.
 Следува изведба на детски игралишта и во Карпош 3, во Козле на ул. „Јуриј Гагарин“, 
Злокуќани, а во финална фаза е и инклузивното игралиште во Карпош 2, на ул. „Веселин 
Маслеша“, кое го правиме заедно со Градот Скопје.
Оваа година Карпош ќе добие уште четири нови детски игралишта, но ќе продолжиме и 
со одржување на сите останати, замена на дел од подлогите, санација на реквизитите 
и сл.
 Покажуваме дека јавниот простор може да се користи и за рекреативни цели, за 
маалски соживот и дружба, рече Богоев.
 Една од примарните цели на локалната самоуправа е хуманизација на јавниот 
простор. Со овие нови, детско – рекреативни зони се добива нов простор за најмладите, 
во урбаното јадро, на места кои се карактеризираат со повеќе објекти за домување и 
локали. Маалата, населбите треба да ги задоволуваат потребите на што е можно повеќе 
граѓани. Хуманизацијата на јавниот простор е во насока на овозможување на содржини, 
детски катчиња, спортски и рекреативни зони за сите карпошани.
Општина Карпош ги повикува сите граѓани на правилно користење на урбаната опрема, 
клупите, корпите за отпадоци, реквизитите наменети за деца.
Овие проекти се прават со пари од Буџетот на Општина Карпош – пари на граѓаните, со 
што  одговорноста за векот на траење на овие игралишта е кај сите нас.
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ПОДДРШКА ЗА ОШТЕТЕНИТЕ 
ОД НЕВРЕМЕТО ВО КАРПОШ

САНИРАНА Е УЛИЦАТА
,,КОЗЛЕ    10 ВО НЕРЕЗИ

 Во текот на целата ноќ и утринава, комуналните служби на Општина Карпош 
и јавните градски претпријатија работат на отстранување на последиците од 
вчерашното невреме, поточно силниот ветер којшто достигна јачина и до 110 km/h.
 Се расчистуваат паднатите дрвја кои имаат блокирано улици, пешачки 
делови, како и влезови пред основни училишта и градинки.
Со цел да се санира штетата, вработените во урбаните заедници ги мапираа 
критичните точки, направените штети и континуирано испраќаат информации до 
општинските сектори и градските претпријатија.
 Ги повикуваме заедниците на сопственици кои се соочија со поголеми штети 
(уништување на покриви или дел од покривните површини, фасади и сл.), да достават 
соодветно барање до Општината заради ублажување на последиците од штетите. 
Локалната самоуправа ќе обезбеди поддршка во рамките на своите можности и 
законски надлежности.
Општината е во постојан контакт со Управата за хидрометеоролошки работи 
(УХМР). За утре, во попладневните часови, повторно се предвидува посилен ветер.
Апелираме до сите граѓани, да бидат на безбедно, да водат сметка за околината и 
своите возила да не ги паркираат под повисоки дрвја.

 

 Општина Карпош изврши санација на улицата „Козле“ 10 во Нерези. Повеќе 
години, оваа локална улица беше во руинирана состојба, поради што службите 
за одржување на инфраструктура извршија целосна санација на повеќе ударни 
дупки.
 На овој начин, олеснат е пристапот до повеќе домаќинства во овој дел од 
Карпош.
 Локалната самоуправа продолжува со интензивно развивање на периферните 
делови на Карпош. Изминатиов период значително се инвестира во подобрување на 
инфраструктурата и во Бардовци, Злокуќани и Криви Дол.
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ВЕЛО НАСТАН И ЕДУКАЦИЈА ЗА НАЈМЛАДИТЕ ОД КАРПОШ
 Едукација на најмладите за зголемено користење на велосипедот, 
интерактивни работилници, вело трки и организација на велосипедски настани, 
се само дел од активностите кои ќе се реализираат во соработка меѓу Општина 
Карпош и Здружението на граѓани „Еко – логик“, чии претставници денеска потпишаа 
и меморандум за продлабочување на соработката.
 Во основното училиште „Петар Поп Арсов“, во Карпош 4, денеска учениците 
организираа велосипедска трка, возеа по полигон и учеа за придобивките од 
користењето на ова алтернативно превозно средство.
 Градоначалникот Стефан Богоев истакна дека Општина Карпош го 
реализираше и јавниот повик за субвенционирање на купување на нов велосипед, а 
моментално, активен е повикот за субвенционирање при купувањето на електрични 
тротинети.

 Целта е повеќе да ги користиме алтернативните превозни средства. Уште од 
рана возраст, кај најмладите да создадеме навика за возење велосипед.
На овој начин влијаеме кон намалување на аерозагадувањето, како еден од главните 
наши проблеми, рече Богоев.
 Никола Нешкоски од „Еко – логик“ посочи дека ќе работат со учениците 
велосипедот навистина да биде нивно основно превозно средство, односно да го 
користат секојдневно и за звршување на свои обврски, а не единствено како хоби 
активност.
 Во училишниот двор учениците играа и меморија, а се организираше и бавна 
вело – трка, која имаше за цел да ги направи поодговорни учесници во сообраќајот.
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 Пред спомен обележјето во Козле,  денеска се одбележаа 76 години од 
загинувањето на народниот херој Кузман Јосифовски – Питу. Во присуство на 
претставници од Сојузот на борци, здруженија на пензионери, политички партии 
и граѓански организации, се чествуваше овој ден кој не потсетува на периодот на 
Народноослободителната борба (НОБ) како еден од најсветлите периоди од нашата 
историја.
 Главен покровител на настанот е Општина Карпош, а пред присутните се 
обрати и градоначалникот Стефан Богоев.
 Драго ми е што за делото на Кузман се изучува постојано. Затоа што 
патриотизам е да се сеќаваш и да го вреднуваш минатото, но и да одиш напред. 
Ако народните херои се бореле за наша слобода и независност, денеска, нашиот 
влог е во развивањето и напредокот на државата, а за нас денес тоа е Северна 
Македонија како членка на НАТО и на Европската унија и младина која добива 
шанса за просперитет тука, во сопствената држава. Тоа се генерациите кои ќе се 
карактеризираат со космополитски дух и отвореност, а нема да тонат во сиромаштија 
и популизам, рече Богоев.
  Пред граѓаните говореше и претседателката на Советот на Град Скопје, 
Љубица Јанчева. Таа се осврна на животот на Кузман, кажувајќи дека иако живеел 
само 29 години, со својата мисија и делување, оставил аманет за многу сегашни и 
идни генерации.
 Младите учат и го почитуваат ликот и делото на народниот херој. Потврда 
за ова беа литературните читања од учениците од реонското училиште „Владо 
Тасевски“. Тие преку кратки стихотворби и раскази не потсетија на вредностите за 
кои се залагал народниот херој: борбеност, слобода, и правда.
 Во знак на сеќавање на денешниот ден, делегации од сите институции и 
организации, положија свежо цвеќе пред спомен обележјето на Кузман Јосифовски 
– Питу.

 Целосно заврши реконструкцијата на кракот од улица „18“ во Бардовци. 
Станува збор за пристапна улица за повеќе домаќинства кои живеат во близина на 
фудбалското игралиште во ова населено место.
Реконструираниот крак е во должина од 65 метри и 3,5 метри широчина.
Претходно, локалната самоуправа го обнови и кракот од улица „4“, а продолжува со 
инфраструктурни активности при реконструкцијата и на крак од улица „19“.
Во Бардовци веќе се санираа две од дванаесетте локални улици коипретходно беа 
испланирани за реконструкција.
Општината продолжува инфраструктурно да го зајакнува и овој дел од Карпош.

ЧЕСТВУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ 
ХЕРОЈ ПИТУ: ОД СЛОБОДА КОН ПРОГРЕС

УШТЕ ЕДНА ПРИСТАПНА 
УЛИЦА ВО БАРДОВЦИ


