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Е - НАСТАВА ЗА ДЕВЕТООДДЕЛЕНЦИТЕ 
ВО КАРПОШ  

БОГОЕВ ДО КУЌНИТЕ СОВЕТИ: 
ЗГОЛЕМЕНА ХИГИЕНА - СИТЕ СМЕ ОДГОВОРНИ

 Општина Карпош дава препорака за организирање на настава по електронски 
пат, во деветитте одделенија во општинските основни училишта.
Како резултат на актелната состојба со вирусот COVID – 19 (коронавирус) и прекинот 
на воспитно – образовниот процес, локалната самоуправа иницира надоместување 
на изгубениот наставен материјал преку посебна дигитална платформа.
Имено, градоначалникот Стефан Богоев, заедно со претставници од Одделението за 
образование на Карпош, во текот на вчерашниот ден имаше средба со претставници 
од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование, како 
задолжени институции за планирање на наставата.
Пред институциите, Богоев ја претстави платформата, која е во процес на изработка, 
упатството за работа, како и целта на е – наставата.
Намерата е да се прикачуваат содржини кои би се изучувале во овој период од 
годината согласно наставните програми, но и да се креира двонасочна комуникација 
со учениците, да се мотивираат за овој начин на настава.
Приоритетот е ставен на деветитте одделенија, како резултат на фактот што 
учениците – полуматуранти ќе се соочат со уписи во средно училиште, но ги 
охрабруваме и пониските класови да ја спроведат платформата.
За оваа цел, во понеделник, Општината иницираше работна средба со сите 
десет основни училишта од Карпош, каде што ќе се претстави платформата, а се 
предвидува и презентација за целокупната јавност.

 Зголеменото одржување на хигиената и во колективните објекти за домување 
– згради е еден од предусловите за поголема заштита од ширење на COVID – 19 
(коронавирусот).
Токму за оваа цел, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев испрати 
препораки до сите заедници на сопственици, управители на згради, куќни совети, за 
подигнување на нивото на хигиена во влезовите.
Иако колективните објекти – зградите не се јавни објекти туку се во сопственост 
на станарите, сакам да апелирам на зголемена хигиена во влезовите на зградите, 
подрумските и гаражните делови, како и сите други делови од зграда кои спаѓаат во 
етажна (заедничка) сопственост на станарите, се вели во дописот на Богоев.
Во прилог на писмото се испратени и препораките од надлежните институции, со 
намера истите да бидат поставени на огласните табли на влезовите и граѓаните да 
бидат информирани за мерките.
Локалната самоуправа продолжува со интензивни мерки за спречување на 
коронавирусот: темелно се мијат улиците, следува дезинфекција на училиштата и 
градинките (пред почеток на наставата), се поставуваат информативни постери со 
препораките на фреквентни места, а преку електронски пат може да се извади потврда 
за редовен ученик или одење во градинка.
 Ги повикуваме граѓаните, максимално да се придружуваат до мерките. Да 
избегнуваат присуство во поголеми групи, затворени простории, редовно да ги мијат и 
дезинфицираат рацете и точно да се информираат за актуелните состојби преку www.
zdravstvo.gov.mk и www.karpos.gov.mk .
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ИНТЕНЗИВНО ЧИСТЕЊЕ 
НА УЛИЦИТЕ ВО КАРПОШ 

НОВА УРБАНА ОПРЕМА 
ВО ПОВЕЌЕ НАСЕЛБИ НИЗ КАРПОШ

 Утринава, цистерните на локалната самоуправа ги миеја локалните улици низ 
Карпош 3, а се чистеше и околу контејнерите, со машините под висок притисок т.н. 
вапови.
Овие активности се интензивирани како резултат на ширењето на COVID – 19 
(коронавирус), со цел да се обезбедат почисти улици и населби.
Сепак, активностите за редовно миење на улиците продолжуваат и во претстојниот 
период, откако Општина Карпош набави две цистерни, со грант од Светска банка 
(Министерство за финансии).
При денешниот теренски увид, градоначалникот Стефан Богоев истакна дека 
Општината продолжува со следење на ситуацијата со коронавирусот на локално 
ниво, а се преземаат и дополнителни мерки:
Следува вонредна дезинфекција на училиштата и градинките, која ќе се темпира 
пред почетокот на наставата. Веќе два дена се поставуваат постери на фреквентни 
места со препораки од властите, со цел да се обезбедипоголема информираност 
на карпошани. Укинати се приемните денови во административните простории, но, 
комуникацијата ја продолжуваме по електронски пат. На овој начин можат да се 
извадат и потврди за редовен ученик или одење во градинка, рече Богоев.
Градоначалникот упати апел и до младите, но и до сите граѓани, да се придржуваат 
до препораките, со цел да се спречи ширење на вирусот, кој е активен на глобално 
ниво.
Богоев истакна дека овој пат, институциите покажуваат подготовеност и дека од 
оваа криза може да научиме и системски трајно да се подобриме во работењето.
Сега, не е време за политички надмудрувања, затоа што јавното здравје нѐ засега 
сите. Тоа не познава партија, религија ниту националност!
Мојата порака до младите е дека кафето можат да го испијат дома, а на NETFLIX 
сигурно имате неизгледана серија! Да бидеме солидарни! Со нашата дисциплина да 
му помогнеме на медицинскиот персонал и на здравствените власти, кои периодов 
се жртвуваат за нашето здравје. Сме поминале многу кризи, но малку сме научиле! 
Овој пат имаме шанса СИСТЕМСКИ ДА СЕ ПОДОБРИМЕ, да поставиме нови практики, 
и во политиките, но и во начинот на размислување кај сите нас!         

 Општина Карпош постави нова урбана опрема, клупи за седење и корпи за 
отпадоци, во повеќе населби: во Козле (помеѓу кулите на улицата „Јуриј Гагарин“), 
кај црквата во Жданец, Тафталиџе 1, Карпош 2  (на ул. „Руѓер Бошковиќ“) и во Карпош 
4  (ул. „Вич“).
Оваа нова урбана опрема е поставена на јавни површини, во маалски паркови, каде 
што  граѓаните можат да поминуваат дел од слободното време.
Локалната самоуправа ги повикува сите граѓани, овој период да избегнуваат 
собирања во затворен простор каде што се присутни повеќе луѓе.
Се препорачува да се прават кратки прошетки, на свеж воздух и притоа да се 
почитуваат препораките од здравствените власти во насока на спречување на 
ширењето на коронавирусот.
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КАРПОШ СО СОПСТВЕНИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРОНАВИРУСОТ
	 На	денешната	37	седница	на	Советот	на	Општина	Карпош		градоначалникот	
Стефан	Богоев	ги	информираше	членовите	на	Советот	за	сегашната	состојба,	но	и	
за	сите	мерки	кои	до	сега	се	преземени	и	тековно	самостојно	ги	презема	локалната	
самоуправа	на	планот	на	превенција	од	ширењето	на	коронавирусот.

																					Освен	веќе	важечките	препораки	и	протоколи	кои	ги	донесе	Министерството	
за	 здравство,	 односно	 Владата	 на	 Република	 Северна	 Македонија,	 Богоев	 ги	
извести	советниците	 за	мерките	 кои	 ги	презема	самата	општина	при	што,	 	 веќе	
од	утре,	стапува	во	сила	временото	укинување	на	приемните	денови	во	секторите	
за	 урбанизам,	 инспекторат,	 финансии	 и	 даночното	 одделение,	 како	 и	 во	 делот		
за	социјала,	во	состав	на	Секторот	за	јавни	дејности,	сé	со	цел	да	се	превенира	
понатамошно,	евентуално	ширење	на	вирусот.

	 Како	дополнителен	механизам,	 Богоев	 ја	 нагласи	 теренската	 кампања	која	
стартува	од	утре	во	сите	урбани	и	месни	заедници,	во	рамки	на	која	ќе	се	истакнат	
телефонските	 броеви,	 мејл	 адресите	 и	 контакт	 личностите	 од	 сите	 	 споменати	
сектори	и	одделенија	со	кои	ќе	може	да	комуницираат	жителите	на	Карпош.		Таа	се	
воведува	со	цел	да	не	застане	целосно	работата	на	локалната	власт,	туку	работите	
и	натаму	да	може	да	се	вршат,	но,	со	што	поголемо	избегнување	на	физички	контакт,	
за	да	не	дојде	до	целосно	блокирање	на	општинските	активности.

						-Од,	утре,	паралелно	со	оваа	кампања,	соопшти	градоначалникот	на	Карпош,	
паралелно	ќе	се	спроведе	информативна	теренска	кампања	за	сите	препораки,	

насоки	и	задолженија	кои	вчера	ги	изнесе	министерот	за	здравство,	а	се	однесуваат	
на	целата	популација,	односно	сé	она	што	се	однесува	на	секој	граѓанин,	поточно	
како	секој	граѓанин	да	се	заштити	себе	и	да	ги	заштити	оние	околу	него	од	опасноста	
од	зараза	и	пренесување	на	корона	вирусот.

										Екипите	за	дезинфекција,	дезинсекција	и	дератизација	од	Карпош,	од	средината	
до	 крајот	 на	 февруари,	 	 ги	 извршија	 своите	 задолжителни	 активности	 во	 сите		
градинки	и	училишта	на	територијата	на	Општината.	Сега	тие	екипи	се	во	состојба	
на	 висока	 подготвеност	 да	 извршат	 и	 вонредна	 дезинфекција	 во	 сите	школи	 	 и	
градинки	 и	 во	 нивните	 клонови.	 Таа	 ќе	 се	 темпира	 	 пред	 повторниот	 почеток	 на	
работа	на	училиштата	и	градинките,	односно	неколку	дена	пред	повторниот	старт	
на	наставата.

									-Економскиот	оператор	којшто	работи	и	стопанисува	со	кујните	во	основните	
училишта,	 ме	 информираше,	 рече	 Богоев,	 дека	 досега	 во	 два	 наврати	 извршил	
дезинфекција,	 дератизација	 и	 дезинсекција	 на	 кујните,	 и	 тоа	 еднаш	 редовно	 и	
еднаш	вонредно,	пред		два	дена.

									Службите	кои	се	грижат	за	хигиената	во	општината	добија	100	литри	дополнителни	
количини	на	дезинфекциони	средства	и	средства	за	заштита	при	работа.

							Конечно,	продолжува	и	миењето	на	улиците	и	јавните	површини	во	две	смени,	а	по	
потреба	ќе	се	мијат	и	во	трета	смена	на	цела	територија	на	локалната	самоуправа.	
Истовремено,	 Градот,	 ги	 дезинфицира	 контејнерите	 за	 ѓубре	 и	 просторот	 околу	
нив,	 како	 потенцијални	 места	 за	ширење	 зарази,	 ги	 информираше	 советниците	
градоначалникот	на	Карпош.

		 Во	 натамошниот	 дел	 од	 седницата	 на	 Советот	 на	 Општина	 Карпош	 беше	
одлучено	да	се	формира	Комисија	за	процена	и	утврдување	на	висината	на	штетата	
од	природни	непогоди	и	други	несреќи.	Всушност,	станува	збор	за	утврдување	на	
финансиски	надоместок	за	направената	штета	од	неодамнешното	невреме,	со	кое	
беше		зафатена	локалната	самоуправа,	и	од	кое	настанаа	значителни	материјални	
штети.	Советниците,	ја	изгласаа	и	Одлуката	за	воспоставување	на	меѓуопштинска	
соработка	 помеѓу	 Општина	 Карпош	 и	 Градот	 Скопје	 за	 подготвителни	 работи,	
чистење	и	рамнење	на	 теренот	на	потегот	од	булеварот	Илинден	до	пешачкиот	
мост	„	Газела“,	односно	за	предвидениот	голем	парк	на	кејот	на	реката	Вардар	(	
позади	хотелот	Александар	Палас),	кој		хортикултурно	и	со	урбани	реквизити	ќе	се	
уреди.

Советниците	 изгласаа	 неколку	 одлуки	 со	 кои	 се	 одобрија	 парични	 средства	 на	
„Здружението	за	граѓани	за	спортски,	едукативни,	хуманитарни	активности	забава	
и	 спорт“,	 за	 изготвување	 и	 реализација	 на	 проектот	 од	 областа	 на	 спортот	 „	
Активности	и		ориентација	во	природа“,		за	„Здружение	на	психотерапија	и	едукација	
АМИГДАЛА“	 за	 изготвување	 и	 реализација	 на	 проектот	 од	 областа	 на	 детската,	
социјалната	и	здравствената	заштита	„	Превентивна	програма	за	работа	со	деца	
во	градинки	за	надминување	на	последиците	од	разводот	на	родителите	“,	како	и	
за	„Пливачкиот	клуб	Делфини	спорт“	за	изготвување	и	реализација	на	проектот	од	
областа	на	Спортот	„	Делфините	од	Карпош	пливаат“.
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Почитувани,

Уште во текот на вчерашниот ден, известивме дека на 03.03.2020 година (вторник), во 
основното училиште „Братство“, во Тафталиџе, се одржало предавање за превенција 
од коронавирус (во две одделенија, од четврто и седмо одделение), од страна на 
докторка која е вработена на Клиниката за дерматологија.

Во своја лична изјава, докторката посочува дека пред одржување на предавањето 
во „Братство“, таа не била во директен контакт со директорката на Клиниката, Нина 
Цаца.

Докторката е во изолација, како и нејзините две деца кои учат во „Братство“.

На ова предавање, учествувале уште две други докторки од Клиниката за 
дерматологија, кои сепак како што тврдат – НЕ БИЛЕ ВО ДИРЕКТЕН КОНТАКТ СО 
ДИРЕКТОРКАТА, но се во домашна изолација.

Исто така, три ученици од основното училиште „Владо Тасевски“ во Козле се во 
домашна изолација, затоа што нивните родители биле дел од симпозиумот кој се 
одржал во ресторанот „Рагуза“.

Во училиштето каде што сме денеска, „Јан Амос Коменски“, исто така, двајца 
ученици се во изолација, затоа што нивни родители присуствувале на симпозиумот.

Свесни сме за паниката која се шири во основните училишта и градинки, но сакам да 
апелирам на смиреност и следење на здравствените протоколи.

Како Општина набавуваме и дополнителни средства за хигиена за сите основни 
училишта и градинки, а екипите се подготвени и за вонредна дезинфекција на сите 
основни училишта и градинки.

Претходно, при крајот на февруари, Општина Карпош спроведе редовна 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на сите основни училишта и градинки, а 
вонредно се исчистени и кујните во основните училишта.

Како локална самоуправа, формиравме и Комисија за следење на состојбата, 
превенција и справување со вирусот, при што на дневно нивно го следиме присуството 
и отсуството на ученици и наставен кадар. Од досегашната ситуација, поголемо 
отсуство има во градинките (што е и очекувано за овој период од годината), а 
отсуството е значително помало по основните училишта.

Во комуникација сме со ресорните министерства и очекуваме денеска повеќе 
информации и од нивна страна.

Сите граѓани, коа доаѓаат од ризични подрачја или имаат симптоми слични на 
коронавирусот, апелирам да пријават на 071 – 289 – 614 и 078 – 387 – 194.

 Учениците од деветите одделенија од основните училишта „Јан Амос Коменски“ 
(Тафталиџе) и „Аврам Писевски“ (Бардовци) ќе имаат можност да добијат кариерно 
советување и насочување. Ова подразбира, учениците, на полесен начин, да го  
изберат средното училиште во кое сакаат да го продолжат своето образование.
Стручни лица ќе работат со младите, со цел да им го олеснат изборот на средно 
стручно училиште или гимназија. Тоа ќе придонесе и во трасирањето на патот на 
младите луѓе и за мапирање на нивниот интерес за идна работа или за продолжување 
со високо образование.
Денеска, за оваа цел се воспостави соработката меѓу Општина Карпош и 
Асоцијацијата на советници за развој на кариера, за што беше склучен и Меморандум 
за соработка.
 Некои од вас, веројатно знаат веќе каде сакаат да се запишат во средно, но 
сигурно има и многумина кои се двоумат.
 Сега, може да дознаете дали ве интересира повеќе средно стручно училиште  
(економски, правен смер) или гимназија, и на тој начин да се насочите, што сакате 
да учите, а потоа и полесно да изберете факултет, идно работно место, и да бидете 
поконкурентни на пазарот на трудот, рече Богоев.
 Тој, низ разговор со младите, зборуваше и за иницијативата за ресетирање на 
Младинскиот совет во Карпош. Имено, во ова младинско тело, Законот за младинско 
учество и младински политики предвидува вклученост и на училишните заедници.
 На денешниот настан се обрати и претседателката на Асоцијацијата на 
советници за развој на кариера, Ивана Дојчиновска – Стојановиќ. Таа истакна 
дека Општина Карпош е првата локална самоуправа во која се имплементира ова 
кариерно насочување на учениците и нивната намера е да бидат опфатени што е 
можно поголем број  ученици.  

 

МЕРКИ ЗА КОРОНАВИРУС НАСОЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ 
ЗА ПОЛЕСЕН ИЗБОР НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
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 Во Прилеп, изминатиот викенд ( 08 и 09 март),  се одржа Државното првенство 
за пионери и пионерки , како и Државното првенство за сениори и сениорки во џудо. 
Сениорите на џудо клубот „Ипон“ се закитија со бројни медали на овогодинешното 
првенство.
 Победничка во категоријата до 52 кг.,  е Арбреша Реџепи, додека шампионка во 
категорија до 57 кг. е Берна Шерифовска. Воедно и  Амра Фејзула во категоријата до 
70 килограми  е првопласирана  на  Државното првенство -2020 година. На втората 
позиција се пласираа Елена Попоска во категорија до 63 кг, и Румејса Фејзула до 
70 килограми.  Кај  сениорите најдобар е Резарт Хусени во категоријата до 66 
килограми, додека до 81 килограми е најдобар Еди Шерифовски. Во категоријата до 
90 кг, првенец е  Артан Рушити.
 Кај  пионерите, Фисник Фејзулау го освои второто место во категоријата до 55 
килограми, додека трето пласирани беа  Блерим Салиу до 38 кг, Ерди  Зекири до  42 
кг, како и Анди Ахмети во категорија до 55 кг.
 Џудо клубот „Ипон“ од Карпош и  во иднина ќе вложува во спортскиот развој на 
своите џудисти, се со цел и во иднина да се постигнуваат шампионски резултати, 
како на домашно државно ниво, така и на меѓународните натпреварувања.

 

 Продолжуваат интензивните активности за расчистување и рамнење на 
теренот за изведба на големиот парк во Карпош, спроти населбата Карпош 4, во 
должина на булевар „Илинден“.
Веќе неколку денови, механизацијата работи на терен и го расчистува градежниот 
шут и кабаст отпад којшто со децении се одложувал на оваа јавна површина.
 Во активностите за чистење на теренот учествува Градот Скопје и Општина 
Карпош. Локалната самоуправа учествува со 8 милиони денари буџетски средства, 
кои се наменети за подготвителните активности: обезбедување на механизација за 
чистење и рамнење на теренот.
 Новиот парк ќе се простира на 60.000 м2 и ќе се надоврзе на Спортско – 
адреналинскиот дел, на којшто веќе интензивно се работи (кај Алпинистичката 
карпа).
 Предвидено е во паркот да доминира зеленилото, со посебен систем за 
наводнување, но, ќе има и ботаничка градина и рекреативни содржини.
 Во планирањето на јавниот простор вклучена е и стручната јавност, со тоа што 
Градот објави конкурс за избор на идејно решение за изгледот на паркот. Конкурсот 
трае до 16 – ти март, по што Комисијата ќе ги оценува пристигнатите решенија.
По својата големина и уреденост, овој потег ќе биде меѓу поатрактивните зелени зони 
во нашиот град. Локалната самоуправа продолжува со заштита на јавниот простор 
и надоместување на изгубеното зеленило.

ШАМПИОНСКИ МЕДАЛИ ЗА ЏУДИСТИТЕ ОД 
,,ИПОН     КЛУБОТ ОД КАРПОШ 

ЗАСИЛЕНИ РАБОТИ 
НА НОВИОТ ПАРК ВО КАРПОШ 4,,




