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ПЕШАЧКА ЗОНА 
НА УЛ. ,,ВАНГЕЛ ДИНУ    ВО ВЛАЕ 1

СРЕЌЕН РАСПУСТ, Е - НАСТАВАТА 
ЈА ОДБЕЛЕЖА ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА

 Службите за одржување и изведба 
на нова инфраструктура на Општина 
Карпош деновиве интензивно работат 
на изградба на нова пешачка зона – 
тротоар на улицата „Вангел Дину“ во 
Влае 1, а  истовремено се работи и на 
поставување нови рабници.
 Предвидена е обнова и на 
коловозот на оваа улица чија 
реконструкција е во тек,  при што  ќе се 
асфалира коловоз во должина од 208 
метри и широчина од 5 метри.
 Во претстојните денови треба да 
завршат сите реконструкции на оваа 
улица и се очекува истата да го добие 
завршниот лик.
 Локалната самоуправа 
продолжува со одржување на 
постоечката инфраструктура, но и  со 
пробивањето на нови улици, особено 
во периферните делови на општината.

 Учебната 2019/2020 година завршува во вонредни услови. Учениците од 
десетте општински основни училишта, речици цело второ полугодие спроведуваа 
настава по електронски пат, како резултат на прекинот на воспитно – образовниот 
процес поради Ковид – 19.
 Градоначалникот Стефан Богоев преку видео порака им го честита крајот на 
учебната година на сите ученици, наставници и родители. Иако денеска изостана 
другарувањето по училишните холови и дворови, 10 – ти јуни за секое дете е еден од 
најсреќните денови во годината:
 Сакам да ви честитам на фактот што сте генерација која за прв пат 
реализираше настава по електронски пат. Речиси цело второ полугодие, учевте 
преку дигитални платформи и покажавте дека младите,и во време на здравствена 
криза,се носители на промените.
Ученици и наставници, Вие поставивте нов стандард во македонското образование!
 Ви благодарам за вложениот труд и напор, а на полуматурантите им посакувам 
успешен упис во средно училиште, рече Богоев.
 Во текот на распустот, Општина Карпош ќе спроведе и повеќе инфраструктурни 
активноси во училиштата, со цел да ги подобри условите за  учење и престој.
 Локалната самоуправа во следните денови ќе додели и награда за првенците 
на генерација од сите основни училишта.

 ,,
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НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ НА ,,НИКОЛА РУСИНСКИ    ВО КАРПОШ 3,,

 Поставени се нови подземни 
контејнери долж улицата „Никола 
Русински“, во Карпош 3. На овој потег години 
наназад се собираше поголемо количество 
на отпад,  имаше отворени контејнери и се 
ширеше лоша миризба.
 Новите контејнери се со поголем 
капацитет на собирање на отпад, при 
што еден нов контејнер заменува од три 
до пет стари контејнери. Овие контејнери 
се производство на финската компанија 
„Молок“ и се наменети единствено за 
домашен комунален отпад. Истите ќе бидат 
редовно празнети од комуналните служби 
на ЈП „Комунална хигиена“ Скопје, кои 
денеска го демонстрираа целиот процес 
на подигнување на контејнерите.
 Во оваа пригода, градоначалниците 
Стефан Богоев и Петре Шилегов дадоа 
изјава за медиуми во која посочија повеќе 
детали:
 Контејнерите се наменети само за 
отпад од домаќинствата кои живеат во 
овој дел од Карпош. Најстрого ќе бидат 
санкционирани сите угостителски објекти 
(кафулиња и ресторани), маркети, месари 
и други фирми кои во овие контејнери ќе 
се обидат даодложуваат отпад. Тие се 
должни да склучат договор со друштво за 
управување со отпад и на таков начин да 

се ослободат од својот отпад, рече Богоев.
 Тој истакна дека на овој потег, веќе има и контејнери за 
селекција на стакло, пластика, хартија и е – отпад, во близина 
на маркетот „Тинекс“ и ги повика карпошани да  го селектираат 
пред фрлањето.
 Градоначалникот Шилегов говореше за новиот систем на 
управување на отпад кој го започна градот. Полека но сигурно 
се менува сликата  со степенот на  хигиена долж сите улици. 
Новите контејнери овозможуваат поголема хигиена и чистота. 
Намерата на Градот е вакви подземни контејнери да постават 
во повеќе населби и општини во Скопје.
 Општина Карпош ги повикува сите граѓани на правилно 
одложување на отпадот. Сите информации за одложување на 
домашен, кабаст и електронски отпад се достапни и на www.
karpos.gov.mk (линк: https://bit.ly/3f93JpV ).



8-14  ЈУНИ 2020 Билтен бр. 376

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 7

ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОДОВОДНАТА 
МРЕЖА ВО СРЕДНО НЕРЕЗИ

МААЛСКИ ЦЕНТАР ВО КАРПОШ 1 
ЗЕЛЕНИЛО, СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
И ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ  Започна надградбата на водоводната мрежа во Средно Нерези. 

Подолг период, овој дел од Карпош се соочуваше со неразвиена водоводна 
мрежа, слаб притисок и послаб квалитет на вода.
 Општина Карпош ги изведува градежно – земјените работи, а со 
поддршка на ЈП „Водовод и канализација“ се поставува инсталацијата на 
водоводните цевки.
 На теренски увид, денеска беа градоначалникот на Општина Карпош, 
Стефан Богоев и директорот на ЈП „Водовод и канализација“, Душко Весковски.
 Водоводната мрежа опфаќа 14 краци и е со вкупна должина од 2.500 
метри. Тука навистина постоеше потреба од дополнителна водоводна 
мрежа, со цел подобро водоснабдување за граѓаните од Нерези. Локалната 
самоуправа продолжува со одржување на постоечката инфраструктура, 
но и развој на нова сообраќајна, канализациона и водоводна мрежа во 
периферните делови. Развојот на периферијата е клучен за да се „ослободи“ 
урбаното јадро и да се развива Општината во сите аспекти, рече Богоев.
  Станува збор за проект чија вредност е околу 14, 5 милиони денари, 
посочи Весковски. Дел од досегашната водоводна мрежа била изградена од 
самопридонес, а новиот зафат е по сите стандарди, со Ф  100 цевки.
 Општината и ова јавно претпријатие продолжуваат со успешната 
соработка и на други проекти, поврзани со обезбедувањето на подобра 
канализациона и водоводна мрежа во Карпош.

 Започнаа теренските активности за уредување на јавниот простор во Карпош 1, 
на улицата „Иван Аговски“ меѓу зградите со број 8 и 10.
 На овој потег се предвидува садење на нова трева, на површина од 1.300 м2. Со 
цел одржување на зеленилото и негова поголема функционалност, ќе се постави и нов 
систем за наводнување. Дополнително, хортикултурно ќе биде облагороден овој дел со 
садење на нови украсни растенија.
 Механизацијата веќе работи и на новото детско игралиште, кое ќе овозможи 
рекреација и дружба за најмладите сограѓани.
 Со овие маалски центри, сакаме секоја урбана заедница/населба да добие 
свое јадро, место за рекреација, поминување на слободното време, организирање на 
настани, партија шах и сл. Токму минатата година, го ресетиравме и Меморијалниот 
турнир „СОКОЛ“ кој е симбол на маалската дружба во Карпош 1, рече градоначалникот 
Стефан Богоев при денешната посета на населбата.
Неодамна, целосно беше уреден и делот спроти Драмски театар, во Карпош 2, каде 
што беше засадена нова трева, поставен систем за наводнување, а се монтираше и 
нова урбана опрема (клупи и корпи за отпадоци).
 Паралелно се работи и на новиот спортско – рекреативен центар во Карпош 3, во 
дворот на основното училиште „Лазо Трповски“.
 Општина Карпош продолжува да инвестира во заштита на животната средина, во 
развивање на населби кои овозможуваат поквалитетен живот за сите граѓани.
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 Три основни училишта од територијата на Општина Карпош,  од вкупно 39 
основни и средни во државата  се наградени за проектите во рамките на јавниот 
повик „Предизвик за млади истражувачи 3 “, кој Фондот за иновации и технолошки 
развој го спроведува во соработка со Министерството за образование и наука. 
Основците од ООУ „ Димо Хаџи Димов“ со проектот „ Со компостирање до помалку 
отпад“, добија награда во вредност од  188.000 денари, додека учениците од ООУ 
„  Јан Амос Коменски“, со проектот „ Бојата на светлината растот на растенијата 
и Mlcrobit“, доби 110.000 денари, додека основците од  „ Вера Циривири-Трена“, 
за проектот именуван како  „ Напредна биологија за нашата екологија“, добија 
финансиска награда од 225.000 денари.
 На  церемонијата по повод врачување на наградите, техничкиот премиер 
на Република.С. Македонија, Оливер Спасовски нагласи дека и покрај вонредните 
околности со кои се соочува образовниот процес поради пандемијата со Корона 
вирусот, тоа не ги спречило македонските ученици да работат на себе, на својата 
надградба и да ги постигнуваат поставените цели во своето образование. Директорот 
на  Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски нагласи дека ова 
е конкретен пример како  теоретските проекти ќе се реализираат во практика, и 
изрази голема благодарност до сите ученици и  нивните ментори за нивниот вложен 
труд кој резултирал со одлични проекти.

 

 Направена е целосна реконструкција на детското игралиште во Козле, меѓу 
кулите на улица „Јуриј Гагарин“ (бр. 52 – 56).
 Поставени се нови реквизити за рекреација на најмладите, како и заштитна 
ограда, со што се доби уредена зона која младите ќе ја користат и во текот на летниот 
распуст.
 Игралиштето е обновено по иницијатива на д-р Ѓорѓи Паскалов (педијатар), кој 
во овој реон има здравствена ординација, која ја посетуваат голем број на дечиња со 
своите родители.
 Во неформален разговор со градоначалникот Стефан Богоев, докторот посочи 
дека реконструираното игралиште навистина ќе биде од корист на сите деца. Паскалов 
се заблагодари што општината одговори на барањето на повеќе граѓани кои живеат 
во овој дел на Карпош.
 Богоев ја поздрави иницијативноста на жителите, и на д-р Паскалов. Ова 
претставува позитивен пример за успешно партнерство меѓу карпошани и локалната 
самоуправа.
 Примарната цел на општината е да развива вакви маалски зони за рекреација 
на граѓаните. Затоа, изминатиов период се фокусиравме на изведба на нови или 
реконструкција на постоечките детски игралишта во населбите, а се работи и на нови 
тревници и системи за наводнување.

 

ИНОВАЦИСКИ ГРАНТОВИ ЗА ТРИ 
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД КАРПОШ

ПО ИНИЦИЈАТИВА НА Д-Р ПАСКАЛОВ 
И ЖИТЕЛИТЕ ОБНОВЕНО Е ДЕТСКОТО 
ИГРАЛИШТЕ ВО КОЗЛЕ

 ,,
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 За поставената железна платформа на ул. „Анкарска“ бр.23, 
платото на „Млечен“, констатирано е дека нема одобрение и 
истата е поставена спротивно на Правилникот за користење урбана 
опрема.

Сопственикот е задолжен во рок од три дена да ја отстрани 
конструкцијата и просторот да го врати во првобитна состојба.

- Вчера беше извршен вонреден инспекциски надзор од 
раководителот на Инспекторат на град Скопје и комуналните 
инспектори на Градот, како надлежна институција за издавање на 
дозволи за поставување урбана опрема.

-   Општина Карпош, во соработка со службите на Град Скопје 
ќе подготви Програма за урбана опрема, за оваа микро локација 
(платото на „Млечен“), но и за просторот во ТЦ „Лептокарија“ и 
Порта Влае.
Целта на Општината и на Градот е конечно воведување на ред во 
користењето на јавниот простор.

КОНСТРУКЦИЈАТА НА ,,МЛЕЧЕН    СЕ 
ОТСТРАНУВА, ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМА 
ЗА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПОГОЛЕМ РЕД 
ВО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР

,,


