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УПИСOT НА ПРВАЧИЊА ВО КАРПОШ
-ПО ПРОТОКОЛ
Започна уписот на ученици во
прво одделение за учебната 2020/2021
во основните училишта во Општина
Карпош.
Во сите образовни установи
во Карпош се почитува донесениот
Протокол за запишување на првачиња,
како резултат на пандемијата од Ковид
– 19.
Задолжително е носењето на
заштитни маски, дезинфекција на
влезот на училиштето, чистење и
дезинфекција по спроведување на
секој разговор, како и одржување на
постојана физичка дистанца.
Во училиштата каде што постојат
услови
и
надворешни
училници,
разговорот се спроведува на отворено.
Ги повикуваме сите родители
да ги почитуваат мерките при упис на
нивното дете во прво одделение. Сите
сме одговорни за јавното здравје.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

НОВО ЗЕЛЕНИЛО, СИСТЕМ ЗА
НАВОДНУВАЊЕ И ИГРАЛИШТЕ
,,
И НА ,,ИВАН АГОВСКИ
Карпош 1 ќе добие нов маалски центар. Претстои целосно уредување на
зеленилото на улицата „Иван Аговски“ во Карпош 1, меѓу зградите со број 8 и 10. На
овој потег, предвидено е да се посади нова трева на површина од 1.300 м2, украсни
растенија, како и да се постави систем за наводнување.
Со цел да се создадат услови и за рекреација на најмладите од околните
згради, ќе се направи и ново детско игралиште.
Денеска, градоначалникот Стефан Богоев беше на увид на теренот кадешто
ќе се гради новиот малски центар, а се очекува изведбените активности да започнат
на почетокот на следната недела.
Карпош 1 е една од населбите која е позната по маалскиот соживот и дружба.
Токму во таа насока, минатата година, локалната самоуправа го ресетираше и
Меморијалниот турнир во мал фудбал „СОКОЛ“, кој е спортски белег на оваа
населба.
Со уредувањето на зеленилото меѓу зградите се добиваат нови јавни површини
за рекреација на карпошани, се создаваат населби кои одговараат на потребите
на сите граѓани.

gradonacalnik@karpos.gov.mk

3

1-7 ЈУНИ 2020 Билтен бр. 375

,,
КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОЛУМАТУРАНТИТЕ - ВОДИЧ
ЗА УПИС ВО ГИМНАЗИЈА
На 16 и 17 јуни почнува уписот на завршените деветтоодделенци во средните
училишта. Во интерес на идните средношколци, Општина Карпош презеде обврска
да ги запознае полуматурантитe кои натаму го продолжуваат образованието во
средните училишта на територијата на Карпош, но и во другите средни училишта,
со наставните програми во овие училишта.
Заради побрзо поднесување документи за упис , но пред сѐ, за да бидат
поподготвени за упис со навремен избор на подрачја кои ќе ги изучуваат во текот
на следните четири години (според веќе изготвение протоколи на Владата ),
завршените основци треба да ги имаат предвид следните информации:
На територија на општина Карпош работат три воспитно-образовни институции
со задолжително гимназиско образовани : СУГС гимназија „ Никола Карев“, како и
гимназиите ,,Орце Николов“ и „ Георги Димитров“, додека со комбинирани гимназиски
и стручни паралелки е ССУГС „Здравко Цветковски“.
Потребни документи за упис во средните училишта се свидетелствата од
6 – 9 одделение, извод од матична книга на родените ( не е задолжително да биде
изваден пред шест месеци ) и првенствено одличен успех со потребните бодови
како и признанија за освоени награди на државни и меѓународни натпревари,
доколку имаат такви.
При самиот упис ќе треба да пополните образец – пријава што го издава
училиштето во кое ќе треба да се определат за изборното подрачје :
природно – математичко А или Б
општествено – хуманистичко А или Б
јазично – уметничко А или Б
Првата и втората година од гимназиското образование се со ист наставен план и
програма ( освен во II година, каде што има еден изборен предмет кој се избира во
I година )
Овие подрачја нудат содржини кои им овозможуваат запишување на учениците на
факултетите во Република Северна Македонија. Со содржините кои ги обработуваат
тие ја поттикнуваат креативноста на учениците и ги збогатуваат нивните знаења.

Инаку, сите споменати средни училишта на територијата на
Карпош, на влезните врати имаат објавено Конкурс за запишување
ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година
во Република Северна Македонија, како и наставни планови за сите
четири години, според избраното подрачје на изучување во текот на
гимназиското
образование:
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2018/02/Nastaven_plan-Gimnazisko-1.pdf?fbclid=IwAR0U5aTTcQtfoAZ
PNsspCfv7oRKacnrISzQUh_hCtejm8UCESGOU_QFTquo

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk
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ПРОЛЕТНА АКЦИЈА ЗА САДЕЊЕ ДРВЈА
ВО КАРПОШ

ДУП - ОТ З 04 БЛОК 2 Е ВО СОГЛАСНОСТ
СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО

Со садење на јавори и чемпреси во Карпош 4, долж течението на реката
Вардар, Општина Карпош ја започна пролетната акција за засадување на 55
нови, висококвалитетни дрвја.
Сите зимзелени и листопадни дрвја кои се садат се со висина од 3, 5 до 4
метри. Тоа значи дека дрвјата се веќе развиени и уште повеќе ќе придонесат
во заштита на животната средина.
Комуналните служби на Општината продолжуваат со зголемување на
меѓублоковското зеленило (зеленилото меѓу зградите).
На овој начин се придонесува и кон облагородување на јавните
површини и зголемување на зелениот фонд на Карпош.
Во претстојните денови, раззеленувањето ќе продолжи и во други
населби и платоа низ општината.
Изминатиот период беа засадени 643 нови, веќе развиени дрвја, како и
1.872 украсни растенија. Надоместувањето на изгубеното зеленило е еден од
приоритетите на локалната самоуправа.

Целосно се испочитувани одредбите од членот 20 од Законот за урбано зеленило,
во постапката за носење на ДУП – от за Градска четврт З04 Блок 2, како и одредбите од
Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Со него се предвидува во секоја градежна парцела да се испочитува законската
одредба за најмалку 20 % зеленило. Ова е посочено во општите и посебните одредби,
за секоја градежна парцела поединечно, во текстуалниот дел од ДУП – от (достапен на
веб страната, www.karpos.gov.mk, во делот „Огласна табла“). Во прилог се извадоци од
горепосоченото.
При реализацијата на ДУП – от, сите страни (и општината и потнцијалните
инвеститори) се должни да ја испочитуваат законската регулатива пропишана во планот,
да имаат најмалку 20 % зеленило во рамки на градежната парцела. Во спротивно, нема
да можат да се стекнат со градежно – техничка документација (одобрение за градба).
Јавната анкета за посочениот план трае до 15.06.2020 година, секој работен
ден, од 08:00 до 15:00 часот, во просториите на Општина Карпош (барака 2). Тоа значи
дека секој засегнат граѓанин може да поднесува анкетни листови со свои забелешки и
сугестии.
Урбанистичко – планската документација во Карпош се носи согласно важечките
закони, со значително поголема отвореност и транспарентност од минатото.
Граѓаните и сите општествено – политичките субјекти да бидат спокојни. Завршено
е времето кога ДУП – овите се носеа на сила, а јавниот простор беше узурпиран.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk
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УРЕДУВАЊЕ ИГРАЛИШТА И СЕНЗОРНИ СОБИ - СПОРТ ЗА РАЗВОЈ ВО КАРПОШ

Комплетно ќе бидат уредени две спортски игралишта (кои се во полоша
состојба), сензорните соби во основните училишта ќе бидат опремени со реквизити
за спорт за развој, а дополнително ќе се едукацираат 25 тренери – наставници, како
дел од активностите во рамки на проектот „Спорт за сите“, за кој денеска Општина
Карпош, потпиша Меморандум за партнерство со здружението за унапредување на
меѓународна соработка „ТАКТ“ и германското друштво за меѓународна соработка
– ГИЗ.
Грантот за овој проект изнесува 27.000 евра, а пред неколку месеци се
спроведе викенд обука на претставниците од општинската администрација, заедно
со претставниците од ТАКТ и ГИЗ (германско друштво за меѓународна соработка),
каде што имаа можност да ги разменат очекувањата и целите од оваа соработка.
Спортот за развој е метод на учење и стекнување на социјални вештини
преку спорт. На овој начин, спортот се користи како алатка за развој на личноста и
постигнување на цели за целата заедница.
Градоначалникот Стефан Богоев се заблагодари на невладината организација,
која ја одбра токму Општина Карпош за соработка. Локалната самоуправа
значително инвестира во спортскиот развој на граѓаните. Во овие моменти, тоа
најдобро се гледа и преку изведба на новиот спортско – рекреативен центар во
Карпош 3, во дворот на ООУ „Лазо Трповски“. Тука, карпошани ќе добијат простор
за играње на кошарка, ракомет, мал фудбал и сервис.
Магдалена Спасовска и Надица Јовановиќ од „ТАКТ“ се заблагодарија за
успешниот почеток на соработката и изразија надеж дека Карпош ќе биде општина
– пример за спорт за развој.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ ЗА ПОЧИСТ КАРПОШ
Комуналните служби на Општина Карпош денеска ги миеја
и дезинфицираа улиците во населбите Карпош 4 и Владо Тасевски
(Млечен). Полицискиот час се користи и да се исчистат улиците и
паркинзите, кои во нормални услови се пофреквентни и чистењето
се одвива побавно.
Исто така, утринава се уредуваа и тревните површини во
Влае, во близина на фудбалското игралиште.
Градоначалникот Стефан Богоев, со претставници од
Општинскиот кризен штаб беа во обиколка низ Карпош. Заеднички
заклучок е дека карпошани го почитуваат полицискиот час и се
придржуваат до мерките.
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