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ВО ТЕК Е ЕТАПНАТА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ,,МАЈСКИ ЦВЕТ

НАГРАДИ ЗА ПРВЕНЦИТЕ 
НА ГЕНЕРАЦИЈА

 Во полн ек е реконструкцијата на 
градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе 
1. Локалната самоуправа започна 
со  активностите за опремување 
на тоалетите, со нова хигиенско – 
санитарна опрема (тоалетни школки, 
чешми и мијалници), а се поставуваат 
и нови плочки по ѕидовите.
 Речиси се заменети и сите 
прозорци во објектот, со што целосно ќе 
се подобри енергетската ефикасност 
на оваа детска установа.
 Станува збор за објект кој повеќе 
години делуваше запуштено, а е 
лоциран во урбаното јадро на Карпош. 
Општината ја започна етапната 
реконструкција на „Мајски цвет“ пред 
еден месец, а за истата се предвидени 
средства од Буџетот за 2020 година. 
 Во следниот период се очекува и 
реконструкција на кровната површина, 
подот и фасадата. Исто така, 
предвидено е внатрешно опремување 
на занималните со нови дидактички 
материјали и инвентар.
 Општина Карпош продолжува да 
работи на подобрување на условите 
во предучилишното образование и 
зголемена детска заштита.

 Со  одлука на членовите на Советот на Општина Карпош, 10 полуматуранти-првенци 
на генерација од сите основни училишта кои се наоѓаат на територијата на локалната 
самоуправа, ќе добијат финансиски награди од по 10.000 денари поединечно, средства 
од општинскиот буџет.
 Приватната здравствена установа „Жан Митрев“ со донација од околу 500.000  
денари хортикултурно ќе го облагороди и ќе го уреди просторот спроти самата болница. 
односно потегот десно од ул. Новопроектирана. „Халк  Банка“ со спонзорство од околу 1 
милион денари ќе го уреди просторот околу т.н. „коцка“ во Т.Ц Лептокарија со  поставување 
на  урбани реквизити. Овој потег ќе прерасне во  мини „ халк парк’“.
 Карпошани пак, од бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.149, влез 4 ќе добијат 44. 
500  денари за  санација на оштетениот покрив од неодамнешното невреме кое ја зафати  
Општина Карпош.
 На денешната седница, Советот на локалната самоуправа исто така донесе 
одлука,  по претходна востановената меѓуопштинска соработка на Општина Карпош со 
Општина Аеродром, да го продолжи ангажманот на овластениот градежен  инспектор 
во Општина Карпош за  следните  три  месеци, односно за периодот од 15 јуни до 15 
септември годинава.
 Советниците исто така, дадоа и согласност и на Одлуката за   формирање на комисии 
за прием на деца над капацитетот и за утврдување на критериумите за прием на деца 
во четирите јавни установи – општински детски градинки кои се наоѓаат на територијата 
на локалната самоуправа и тоа: „ Пролет“, „ Мајски Цвет“, „Распеана Младост“ и „Орце 
Николов“.
 На седница, беше изгласана и одлуката за давање на согласност за започнување 
на постапка за извадање под закуп на училишен простор ( училници, холови, магацински 
простор, помошни училници, подрумски простории и друго), на општинските основни 
училишта од територијата на Општина Карпош за учебната 2020/2021 година.   

,,
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ПОСОЧЕНАТА КП Е НАДВОР ОД ДУП-ОТ ЗА ТРНОДОЛ, 
НАСИЛСТВОТО ПРИ НОСЕЊЕ ДУПОВИ ОДАМНА Е МИНАТО ВО КАРПОШ

 Целосна лага е информацијата декa носењето на Предлог ДУП – от за Трнодол (Градска четврт Ј03 Блок 7) е со лукративна цел или во нечиј интерес.
Катастарската парцела (КП) со број 616 воопшто не е во опфатот на Предлог ДУП – от за Трнодол, за кој зборува портпаролот на ВМРО – ДПМНЕ, Димче Арсовски. Исто така, оваа 
катастарска парцела е надвор и од Генералниот урбанистички план (ГУП), што значи дека воопшто не може да се гради на посочената катастарска парцела.
При организацијата на повторната Јавна анкета и Јавна презентација за овој ДУП целосно се почитуваше начелото на присуство на јавноста и учество на граѓаните, односно 
носењето на ДУП-от во сите фази одеше максимално транспарентно.
Инцидентите и насилството во Трнодол беа иницирани од поединци, а кон целиот настан се приклучи и ВМРО  – ДПМНЕ, партијата која и денеска пласира лажни информации.
За начинот на носење на ДУП – от во Трнодол во повеќе наврати сме ја информирале јавноста, како и засегнатите граѓани.
Завршено е времето кога ДУП-овите во Карпош се носеа на сила, за време на празници и далеку од очите на јавноста.
 Општина Карпош продолжува со отворен пристап и транспарентност при урбанистичкото планирање, нешто што не беше практика до неодамна, кога  „цветаше“ непланската 
и агресивна урбанизација.
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ФИНИШИРА ИЗГРАДБАТА 
НА АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК
 Во финална фаза е изведбата на  детското игралиште, како и спортските терени за фудбал и одбојка на 
песок, кои се изведуваат во рамки на Спортско – адреналинскиот парк во Карпош, долж Кејот на Вардар, кај 
Алпинистичката карпа.
 Следува и поставување на реквизитите во адреналинскиот дел и скејт паркот, по што оваа спортско – 
рекреативна зона постепено ќе го добива завршниот лик.
 Со целосното поставување на реквизитите, ќе се пристапи кон раззеленување на Спортско – 
адреналинскиот парк. Предвидено е засадување на повеќе од 120 нови, висококвалитетни дрвја, како и тревни 
површини со системи за наводнување.
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев изврши теренски увид на активностите за паркот. 
Веќе се поставени и новите лед светилки, а се работи и на инсталации за поставување на урбана опрема 
(клупи за седење и корпи за отпадоци).
 Општина Карпош за овој парк, преку Секторот за развој, аплицираше со проект во рамки на Проектот 
за локална и регионална конкурентност  (ПЛРК), при што доби грант во висина од 38.100.000 денари. Оваа 
финансиска поддршка ја обезбеди Европската Унија и Владата на Република С.  Македонија.
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 Завршена е изведбата на детското инклузивно игралиште во Карпош 2, на улицата „Веселин Маслеша“. Овој јавен простор е уреден со реквизити за рекреација на најмладите, 
а истите се прилагодени и за децата со попреченост.
Околу игралиштето се поставија и нови клупи за седење и корпи за отпадоци, а проектот беше финансиски поддржан од Град Скопје.
Денеска, на теренски увид беа и градоначалниците на Карпош и Скопје, Стефан Богоев и Петре Шилегов.
 Оваа локација ја избравме, заради тоа што во реонското училиште „Вера Циривири Трена“ статистички има поголем број на ученици со попреченост, со што верувам дека 
игралиштето навистина ќе се користи.
Хуманизацијата на јавниот простор подразбира развивање на населби кои одговараат на потребите на сите граѓани, рече Богоев.
 Градоначалникот Шилегов истакна дека ова инклузивно детско игралиште е во вредност од околу 2.900.000 денари.
Градот ќе продолжи да инвестира во инклузија и вклученост на сите граѓани, затоа што секој граѓанин заслужува еднакви шанси, истакна Шилегов.
По изјавите за медиумите, градоначалниците направија обиколка и на новото зеленило во близина на Драмски театар. Таму е засадена нова тревна површина, со систем за 
наводнување, а Општина Карпош постави и нови клупи за седење и корпи за отпадоци.
Намерата на локалната самоуправа е да развива ваков тип на маалски центри, места каде што граѓаните ќе се рекреираат, ќе се поттикнува маалски соживот и дружба.

ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО КАРПОШ 2
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 Од десната страна на популарната „коцка“, на влезот од ТЦ „Лептокарија“, во населбата Карпош 3, ќе биде поставено ново хортикултурно катче со систем за наводнување, 
како и клупи за седење, реквизити и подлога.
 Уредувањето на овој простор ќе го финансира и реализира „Халкбанк“ АД Скопје, согласно нивната заложба за подобрување на животната средина, под платформата 
„Халкеко“.
Овој зелен корнер е лоциран во централниот дел на „Лептокарија“, каде што фреквенцијата на граѓани е поголема, а местото претставува омилен дел за рекреација на жителите 
од најблиските згради и живеалишта. Со уредувањето на просторот, карпошани ќе добијат ново катче за маалска дружба и рекреација.
 Општина Карпош продолжува со постојаното раззеленување на јавниот простор, а добро е што нашата заложба за чист и зелен Карпош е препознаена и од приватниот 
сектор, од општествено одговорни компании кои се придружуваат на иницијативата.   

 

ЗЕЛЕН КОРНЕР ВО СРЦЕТО НА ,,ЛЕПТОКАРИЈА,,


