
ОПШТИНА КАРПОШ    НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

13 - 19 април 2020 Билтен бр. 368



13 - 19 април 2020 Билтен бр. 368

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 3

ПЕТ ЦИСТЕРНИ ГИ ДЕЗИНФИЦИРААТ 
УЛИЦИТЕ ВО КАРПОШ

ЧЕТВРТА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
НА ЗГРАДИТЕ ВО КАРПОШ

 Уште една цистерна, вкупно 
петта, почнува да ги мие и дезинфицира 
локалните улици во Општина Карпош. 
Имено, фирмата „Аква Спид“ ДООЕЛ 
Скопје ја доделува оваа механизација 

на привремено користење во Карпош, 
без надомест, со цел уште повеќе да се 
подигне нивото на јавна хигиена во ек на 
пандемија на коронавирусот.
 Оваа цистерна претежно ќе чисти 
на потегот во Бардовци и Злокуќани.
 Ова е трета компанија, по „Анизор“ 
и „Гранит“, која ја покажува својата 
општествена одговорност и се вклучува во 
борбата за заштита од Covid – 19, во делот 
на обезбедување почисти јавни површини.
 На терен, активно работат и двете 
цистерни на Општина Карпош, кои пред 
неколку месеци беа набавени преку 
грант за успешност од Светска банка 
(Министерство за финансии).
 Продолжуваме со секојдневните 
активности за почист Карпош и намалување 
на  шансите за ширење на коронавирусот.

 

 Комуналните служби на 
Општина Карпош започнаа со 
четврта дезинфекција на влезовите 
од зградите, во кои живеат повеќе од 
осум домаќинства.
 Се дезинфицираат влезните 
врати и делови од зградите, 
сандачињата, гелендерот и 
лифтовите со посебно средства за 
дезинфекција на јавни површини.
 Оваа активност на локалната 
самоуправа претставува 
дополнителна поддршка за 
заедниците на сопственици, куќни 
совети, во ек на пандемијатата на 
коронавирусот.
 Исто така, ги повикуваме сите 
куќни совети да продолжат и со 
тековното чистење и дезинфекција 
на влезовите.
 Сите сме одговорни за јавното 
здравје.
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РЕКОНСТРУИРАНИ СЕ ДВЕ УЛИЦИ ВО БАРДОВЦИ ФИНАНСИСКА ПОМОШ 
ЗА ОШТЕТЕНИ ПОКРИВИ ВО КАРПОШ

 Општина Карпош заврши со реконструкција на две улици во Бардовци. 
Станува збор за реконструкција на крак од ул. „19“ и ул. „20“.
 Улицата „19“ е во должина од 150 метри и ширина од 3 метри, а кракот од 
улицата „20“ е во должина од 140 метри и ширина 3.80 метри.
Овие две локални улици претставуваат пристап за поголем број на домаќинства, 
куќи во овој дел од Карпош.
На овој начин, се олесни движењето и се зголеми безбедноста за граѓаните и нивните 
возила, имајќи предвид дека овие улици со години беа во руинирана состојба.
Во изминатиот период, во Бардовци се реконструираа и улиците: крак од ул. „18“ и 
крак од ул. „4“.
Локалната самоуправа продолжува со подобрување на инфраструктурата во 
периферните делови на Карпош, но и во урбаниот дел.

 На барање на станарите за санација на оштетените покриви,  локалната 
самоуправа со еднократна финанансиска помош ќе им помогне на станарите од бул. 
Партизански одреди   бр. 127 влез 1 ( 200.000 денари), влез 2 ( 250.000 денари), влез 3 
( 200.000 денари), како и влез 4 ( 200.000 денари). На  станарите од бул. Партизански 
одреди бр. 109 ќе им биде исплатена финансиска помош од 30.000 денари, додека на  
ул. Разловечко востание бр. 18 и бр. 4, влез 7 ќе им бидат исплатени 25.000, односно 
11.000 денари.
Ова беше усвоено на денешната  седница со одлука на  советниците на Карпош, а во 
врска со неодамнешното големо невреме коешто го зафати Карпош.
На  жителите на ул. Шекспирова бр.1 , влез 3 ќе им бидат исплатени 150.000 денари, а на 
граѓаните од ул. Струма  бр. 1 ќе им бидат доделени 12.000 денари. На карпошани од ул. 
Вич бр. 22 ќе им се исплатат 25.000 денари.
Градоначалникот Стефан Богоев пред советниците ги презентираше мерките и 
активностите кои локалната самоуправа ги презема за заштита од коронавирусот: 
миење и дезинфекција на улици и јавни површини, дезинфекција на влезови, иницирање 
на е-настава, мобилни тимови за поддршка на изнемоштени лица и др.
 Богоев се заблагодари до сите советнички групи, но и до опозицијата, до ВМРО-
ДПМНЕ, за фактот што преку предлози и идеи придонесоа во борба со коронавирусот. 
Конструктивноста на локално ниво е важна за граѓаните, затоа што сега одговорноста 
е кај секој еден од нас, рече градоначалникот на Карпош.
 Членовите на Советот на Општина Карпош, на  седницата  ја изгласаа и Одлуката 
за   давање на согласност за времено отстапување на користење на движни ствари-
патнички моторни возила на Општина Карпош на Полициската станица од општа 
надлежност Карпош. Станува збор за две возила марка   Опел Мерива и  Спарк Шевролет. 
Возилата ќе бидат отстапени за  потребите на полициската станица на територијата 
на локалната самоуправа во време на вонредната состојба со пандемијата од корона 
вирусот. Исто така, во иднина, доколку има потреба, советниците изгласаа и Одлука 
за  одржување на он-лајн  седници на Советот во вонреди услови предизвикани од 
пандемијата. Општина Карпош има капацитети за одржување на ваков вид на седници.
 Денеска, советниците ја  донесоа  и одлуката Советот да ја прифати донацијата 
од „Санмарти“ ДОО, увоз-извоз Тетово, од 70 литри концентрирано средство за 
дезинфекција на површини Bactosal (Alkaloid), 500 парчиња заштитни маски за 
повеќекратна употреба (100 % памук, антибактериски медицински материјал), 
20 парчиња заштитни наочари со поликарбонатни стакла и  500 пара ракавици за 
еднократна употреба. Донираните средства се во вкупен износ од 35.000 денари.
 Општина Карпош, со  средства од 50.000 денари обезбедени од буџетот на 
локалната самоуправа за поддршка на мобилни тимови на територијата на град Скопје, 
ќе му помогне на Црвениот Крст, кои ќе им даде  поддршка на ранливите категории 
на граѓани, граѓани во самоизолација и дополнително, со 30.000 денари помош за 
реализација на акцијата за доделување на 30 пакети храна- хуманитарна помош, кои 
ќе бидат доделени на социјалнозагрозени семејства од  Карпош.
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РЕДАРСКИ СЛУЖБИ ПРЕД ПОФРЕКВЕНТНИ МАРКЕТИ ВО КАРПОШ
 Активистите од Сојузот на извидници на 
Македонија, денеска формираа редарски служби 
кои пред пофреквентните маркети во Општина 
Карпош и околу пазарчето во Тафталиџе, ја 
контролираат ситуацијата на теренот и повикуваат 
на физичка дистанца меѓу граѓаните кои пазарат.
 Имајќи предвид дека нашата земја е пред 
тридневен 24 часовен полициски час, очекувана 
беше поголемата фреквенција на граѓани пред 
маркети, продавници и банки. Затоа се организираа 
редарските служби, за да го контролираат редот, 
да повикуваат на дистанца, со цел да се спречи 
можноста за ширење на коронавирусот.
 Локалната самоуправа изразува благодарност 
до Сојузот на извидници, чии активисти уште 
еднаш ја покажаа својата одговорност и грижа за 
заедницата.
 Ова е период, во кој делувањето на секој 
поединец е важно. Затоа, ги повикуваме сите граѓани 
да останат во своите домови и да се придржуваат 
до препораките за заштита од Covid-19.


