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ЗАПОЧНА САНАЦИЈАТА НА ДЕТСКИ 
ИГРАЛИШТА ВО КАРПОШ

СО КАРТИЧКАТА ,,МОЈ КАРПОШ    - 
ДО МНОГУ ПОПУСТИ И БЕНЕФИЦИИ

 Општина Карпош започна со санација на повеќе детски игралишта. Имено, 
целосно се санираше детското игралиште во Влае 2, кај спортските терени, а етапно 
ќе се санираат детските игралишта и во другите населби.
 Службите вршат поправка и санација на оштетените реквизити, клацкалки и 
лулашки, како и на заштитните огради.
Локалната самоуправа работи и на целосно нови паркови за деца. Веќе е достапно 
игралиштето за Тафталиџе 2 и Нерези, кај „Рафаело“. Во тек е и постапката за изведба 
на детска зона во Карпош 1, на ул. „Иван Аговски“ (меѓу зградите 8 и 10). Исто така, 
нови детски игралиште ќе се направат и во Злокуќани и Карпош 3.
Ги повикуваме граѓаните на правилно и одговорно користење на овие игралишта, 
како и на урбаната опрема која е поставена во нивна околина (клупи за седење и 
корпи за отпадоци).

 Потребна е поголема промоција на картичката за попусти „Мој Карпош“ и 
заживување на делот околу Порта Влае. Ова беа главните сугестии на стопанствениците, 
сопственици на мали бизниси кои денеска беа посетени од градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев.
Една година по активирањето на картичката „Мој Карпош“, граѓаните имаат можност да 
купуваат добра и да добиваат услуги по пониски цени, во различни периоди од неделата, 
во повеќе од 250 бизниси на територија на Карпош.
Кон овој проект се приклучени голем број на кафулиња, ресторани, ординации, авто 
школи, салони за убавини и др.
Во директен разговор со Богоев, стопанствениците информираа и за посетеноста и 
успешноста на нивните бизниси. Дел од нив се задоволни од прометот, но има и такви 
кои зборуваат дека како резултат на поголеми шопинг центри и маркети за пазарување, 
малите продавници и бизниси претрпеле посериозна штета.
Со намера да заживее овој дел од Карпош, им беше објаснето дека Општината за оваа 
година предвидува реконструкција на плочникот во Порта Влае, и за таа цел ннаскоро 
ќе започнат активностите.
Денеска, на платото во Порта Влае, Секторот за развој имаше поставено штанд, каде што 
на само место граѓаните се регистрираа за добивање картичка и веднаш ја подигнуваа.
Ги повикувам сите граѓани, жители на Карпош да аплицираат за картичката за попусти 
„Мој Карпош“ и да пазаруваат по пониски цени. На овој начин значително се штедат 
средства од домашниот буџет, а и стопанствениците имаат поголема посетеност и 
промет. Меѓудругото, една од нашите цели е и раздвижување на локалната економија, 
рече Богоев во изјава за медиумите.
Во претстојниот период, локалната самоуправа ќе започне и со дигитализација на 
картичката, со цел граѓаните да имаат увид колку средства заштедиле.
Регистрацијата за оваа картичка се врши преку веб страната www.mojkarpos.mk или во 
просториите на урбаните заедници.
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КАРПОШ - ПРВА ГО РЕСЕТИРА 
МЛАДИНСКИОТ СОВЕТ

ИБРД ЌЕ ЈА ФИНAНАСИРА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА ,,ПАРИСКА    ВО КАРПОШ

 Општина Карпош ќе биде првата локална самоуправа која ќе го ресетира 
Младинскиот совет според новиот Закон за младинско учество и младински 
политики. Карпош ги презеде и обврските за отворање на канцеларија за млади, 
обезбедување на младински службеник и одвојување на 0,1 % од локалниот буџет 
на годишно ниво, наменски средства за младите.
За овие, но и за други младински прашања, денеска, на иницијатива на 
градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев се одржа средба со 
претставници на институции, младински организации, политички подмладоци, 
заедници на средношколци и други организации кои работат со млади.
 Целта на новиот закон е целосно да ги вклучи младите во процесот на 
одлучување, но и да се креира едно младинско тело кое ќе дава креативни идеи 
и ќе биде гласот на младите на локално ниво. Јас сум најмлад градоначалник во 
нашата држава и мило ми е што Карпош ќе биде првата општина, која ќе го ресетира 
Младинскиот совет по новиот Закон. Претходно сум бил дел и од Собранието и знам 
колку е важно да опстанеме на идејата да обезбедиме подобар живот за младите 
во сите области, рече Богоев.
 Во отворената дискусија се вклучија и младите средношколци, претседатели 
на училишни заедници на: „Георги Димитров“, „Орце Николов“, „Никола Карев“ и 
„Здравко Цветковски“. Тие изразија желба да се вклучат во Младинскиот совет и се 
интересираа што поконкретно би работело ова тело.
 Младинскиот совет може да иницира решавање на различни проблеми со кои 
се соочуваат младите на локално ниво. Можат да даваат иницијативи за изведба на 
спортски игралишта, вело – зони, да одржуваат едукативни работилници, но и да 
организираат „свирки“, меѓугенерациски дружби и сл.
 Постапката во која беше донесен Законот за младинско учество и младински 
политики ја објасни пратеничката Ивана Туфегџиќ. Таа го поздрави проактивниот 
пристап на Општина Карпош за ваква средба и ги повика средношколците и 
младинските организации да ја искористат оваа шанс.а.
 На јакнење на капацитетите на Младинскиот совет ќе работи и Мисијата на 
ОБСЕ во Скопје. Јасмина Тодоровска – Митева истакна дека се подготвува Прирачник 
за работа на Младинскиот совет, кој ќе им биде од голема помош на општините и 
советите.
 Исто така, за проектите и активностите за млади информираше и 
претставничката од Агенцијата за млади и спорт.
 Во претстојниот период, Општина Карпош ќе направи и статутарни измени 
во делот на Младинскиот совет и ќе ја започне постапката за формирање на 
Иницијативен одбор за избор на Младинскиот совет.

 Улицата „Париска“ во населбата Тафталиџе, целосно ќе биде реконструирана, 
со што значително ќе се подобри инфраструктурата во еден од деловите кој беше 
најпогоден од непланската урбанизација на Карпош.
 Во претстојниот период, нов лик ќе добие и улицата „Мирка Гинова“, а проектна 
документација за реконструкција се подготвува и за улиците „Гиго Михајловски“, 
„Шекспирова“, „Иван Аговски“ и  „Бледски договор“.
 За обновата на улицата „Париска“, денеска, градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев потпиша Меморандум за соработка со Министерството за 
транспорт и врски за Проектот за поврзување на локални патишта,.
Улицата ќе биде реконструирана со средства, заем од Меѓународната банка за 
обнова и развој – Светска Банка.
Проектот за реконструкција на улицата „Париска“ го финансираше Општина 
Карпош, а преку овој заем ќе се финансира изведбата на улицата.  Како што најави 
и министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески, за скоро ќе биде распишан и  
тендерот за избор на изведувач на инфраструктурните зафати.
 На денешниот настан во Владата на Република Северна Македонија се обрати 
и Претседателот на Владата, Оливер Спасовски, заменик претседателката за 
економски прашања, Мила Царовска и министерката за финансии, Нина Ангеловска.
  Сите ја посочија важноста на овој проект, со кој ќе се подобри патната и 
сообраќајна инфраструктура во цела држава. Подобрувањето на состојбата на 
локалните улици во значајна мера влијае и на раздвижување на локалната економија, 
како и за обезбедување на побрз и побезбеден транспорт.
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ОД ЗАПУШТЕН ЈАВЕН ПРОСТОР ДО НОВ ГРАДСКИ ПАРК ВО КАРПОШ
 Град Скопје во соработка со Општина Карпош ќе реализира проект за изведба 
на  нов парк во населбата Карпош 4, кој ќе се простира долж бул. „Илинден“ на 
површина од 60.000 м2. Паркот ќе биде лоциран врз јавниот простор, кој повеќе 
децении делува запуштено и претставува потенцијално место за создавање на 
диви депонии и палење на огнови на отворено. Истиот ќе се надоврзе на Спортско 
– адреналинскиот дел, на кој локалната самоуправа работи интензивно неколку 
месеци.
 Во планирање на јавниот простор е вклучена и јавноста, со фактот што во тек 
е Конкурсот за избор на идејно решение на паркот, кој го распиша Град Скопје и 
истиот трае до 16. март 2020 година (линк: https://bit.ly/2SimNJS ).
 По тој повод, градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, заедно 
со претставници од Град Скопје беше на увид на теренот, каде што се очекува 
наскоро да започнат подготвителните активности за рамнење на оваа површина.
 При обиколката беше констатирано дека се работи за нерамен терен и 
поголеми долови, а на локацијата беа забележани и обилни количини на  кабаст 
отпад и остатоци од градежен шут. Богоев и службите на Градот заклучија дека 
уредувањето на овој простор ќе биде трајна придобивка за сите граѓани. Шутот 
и отпадот ќе бидат отстранети и заменети со уредено зеленило и рекреативни 
содржини.

 


