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КАРПОШ ПУЛСИРАШЕ  ВО ДУХОТ НА УРБАНОТО

 Музика за сите генерации, позитивна енергија од 
околните тераси и двочасовно уживање со DJ Babura 
Junior. Во овој стил помина музичкиот настан „Звуците 
на урбан Карпош“, организиран од Општина Карпош, 
на кровната површина на ТЦ Скопје Сити мол.
 DJ Babura Junior не потсети на голем број диско 
хитови, но и на ретро македонски и странски песни. Тој 
одржуваше и постојана комуникација со публиката од 
околните тераси, при што се направи ѕвездено небо 
во спомен на нашата музичка легенда Тоше Проески.
 Овој музички перформанс имаше за цел да ги 
анимира граѓаните за време на полициски час, како 
резултат на пандемијата со коронавирусот. За истиот, 
не се потрошени средства од Буџетот туку беше 
спроведен на волонтерска основа и преку донации.
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ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА 
НА ,,МАЈСКИ ЦВЕТ    ВО ТАФТАЛИЏЕ 1

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ФИРМИТЕ, НЕРЕГИСТРИРАНИТЕ 
ЗЕМЈОДЕЛЦИ, ГУЛАБАРИ И ЗДРУЖЕНИЈА ЗА ЗАШТИТА 
НА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ

 Преку целосна санација на тоалетите, дел од санитарната опрема и 
инсталации, започна етапната реконструкција на детската градинка „Мајски цвет“, 
во Тафталиџе 1. Станува збор за еден од најстарите објекти на градинки во Карпош, 
кој со децении не беше обновен.
 По санацијата на тоалети, следува замена на сите прозорци и врати на 
објектот, со што ќе се зголеми енергетската ефикасност на градинката, а ќе се 
намалат и трошоците за загревање.
 Потоа, ќе се премине кон целосна обнова на кровната површина, подот и 
фасадата.
 Иако локалната самоуправа, извесен период е во потешка финансиска 
состојба, сепак се одлучивме на фазна реконструкција на оваа предучилишна 
установа, имајќи ги предвид лошите услови на објектот.
 За време на овие активности, дечињата, ќе бидат сместени во другите 
објекти на „Мајски цвет“, иако моментално не посетуваат градинка, како резултат 
на пандемијата со Covid – 19.
 Општина Карпош за реконструкцијата на „Мајски цвет“ одвои пет милиони 
денари од Буџетот за 2020 година. Овој проект беше дел и од изборната програма 
на градоначалникот Стефан Богоев, за локалните избори во 2017 година.
 Детската заштита и унапредувањето на предучилишното образование се 
области во кои локалната самоуправа постојано инвестира. Како во подобрување 
на инфраструктурниот дел и овозможување на подобри услови, така и во равивање 
на програми за поинклузивно предучилишно образование и развој на когнитивните 
вештини кај најмладите.

 Како резултат на новите одлуки од Владата во врска со коронавирусот, Општина 
Карпош ги известува сите фирми кои вршат достава на храна / лекови, а кои веќе 
имаат добиено известувања од Општината за вршење на дејност и во полициски час – 
дека истите и понатаму имаат важност (во тек на работната недела после 19:00 часот 
и за време на викендот).
 Исто така, сите други компании кои сакаат да вршат достава на храна / лекови, 
а до овој момент не се пријавиле, да пополнат пријава  и да ја испратат на kontakt@
karpos.gov.mk , најдоцна до 24-ти април (петок), до 11:00 часот.

ПРИЈАВА (преземи) 
Дополнително, ги информираме сите граѓани дека во текот на викендот, полицискиот 
час ќе започне во сабота од 15:00 часот и ќе трае до понеделник, до 05:00 часот.
Оттука, нерегистрираните земјоделци и гулабари, кои сакаат да вршат дејност за 
време на претстојниот викенд, да се пријават на kontakt@karpos.gov.mk , со име и 
презиме, живеалиште, локација каде ќе вршат дејност и во кој период од полицискиот 
час. Истите податоци да ги испратат најдоцна до 24-ти април (петок), до 11:00 часот.
Кога станува збор за активистите кои хранат бездомни животни, за претстојниот викенд, 
преку регистрираните здруженија треба да се пријават во Град Скопје, до петок (24.04) 
до 12:00 часот. Потоа, информациите ќе им бидат проследени до Министерството за 
информатичко општество и администрација, по што, на мејл ќе им биде испратена 
дозволата.
Истакнуваме дека сите нецелосни пријави и оние кои ќе бидат испратени по дадените 
рокови, нема да бидат земени предвид.
Општинскиот кризен штаб на Карпош продолжува со секојдневната комуникација со 
Полициската станица – Карпош, Градот Скопје, Државниот пазарен инспекторат и 
други ресорни институции.
Ги повикуваме сите граѓани да ги почитуваат правилата за движење во тек на полициски 
час, да носат заштитни маски и да не се собираат во групи.
Исто така, секоја злоупотреба на дозволите за движење се санкционира.

,,
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БОГОЕВ ДЕЛ ОД ONLINE ЧАС ПО ОПШТЕСТВО ПОСТАВЕНИ СЕ ,,ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЈЦИ    
ПРЕД ООУ ,,ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ Четвртоодделенците од ООУ „Јан Амос Коменски“, денеска одржаа on-

line час по предметот Општество, на кој учествуваше и градоначалникот на 
Општина Карпош, Стефан Богоев.
 Во рамките на оваа online настава, Богоев практично им објасни на 
основците, како функционира локалната самоуправа, кои се надлежностите 
на Општината, градоначалникот и Советот, какви проекти се реализираат во 
интерес на граѓаните и слични теми.
 Наставниот час се одржа преку платформата Zoom, која се користи за 
следење на настава во периодот кога учениците се спречени да посетуваат 
училиште, како резултат на пандемијата со Covid – 19. Инаку претходно, како 
дел од наставниот план, учениците и наставниците често пати ја посетуваа 
Општината, со цел практично да се запознаат со работата на локалната 
самоуправа.
 „Мило ми е што успешно се спроведува е – наставата во Карпош и 
навистина го прифативте овој тип на учење. Нашата општина го иницираше 
овој тип на настава во целата држава, а денеска и директно ќе одговарам на 
вашите прашања“, рече Богоев на почетокот од часот.
 Учениците се интересираа за работните обврски на градоначалникот, 
клучните проблеми и приоритети во претстојниот период, бројот на сектори и 
одделенија во општината.
 Богоев истакна дека еден од главните проекти на кои се работи периодов 
е паркот долж Вардар, кој ќе се простира на 60.00 м2 и ќе понуди содржини 
за сите генерации. Исто така, тој зборуваше и за начинот на кој се станува 
градоначалник, подготовката на изборна програма и учеството на избори, каде 
што граѓаните на непосреден, директен начин гласаат за градоначалникот и 
претставници во Советот.

 Со цел зголемување на безбедноста на учениците пред воспитно – образовните 
установи, Општина Карпош постави два нови „лежечки полицајци“, на улицата 
„Дрезденска“ пред основното училиште „Војдан Чернодрински“, во урбаната заедница 
„Владо Тасевски“ (Млечен).
 На овој потег, неодамна се промени и сообраќајниот режим, при што доминантни 
се еднонасочните улици, чија цел е намалување на метежот и брзината на движење 
на учесниците во сообраќајот. Се поставија нови 300 собраќајни знаци, како и 
хоризонтална сигнализација.
 Локалната самоуправа во изминатиот период постави „лежечки полицајци“ 
пред повеќе основни училишта и градинки. Следува ваков тип на сигнализација и пред 
ООУ „Петар Поп Арсов“, во Карпош 4.
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