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ЗАСАДЕНИ НОВИ ДРВЈА ВО РАМКИ
НА СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР ВО КАРПОШ 3

Општинските комунални служби денеска засадија 20 висококвалитетни дрвја
во рамки на зелениот и спортско – рекреативен центар кој е во процес на реализација
а се наоѓа во состав на училиштето „Лазо Трповски“ во Карпош 3.
Дрвјата се од видот јасен, јавор како и иглолисни, односно зимзелени стебла. Станува
збор за повеќегодишни насади кои достигнуваат висина над три метри.
Општина Карпош го најави раззеленувањето на дворот, уште во моментот кога почна
изведбата на спортските игралишта за кошарка, мал фудбал, сервис и ракомет.
Во оваа зелена и спортско – рекреативна зона веќе е завршено детското игралиште,
а ќе започне и поставувањето на опремата за фитнес зона.
За поефикасно одржување на зеленилото, ќе биде поставен и систем за наводнување.
Локалната самоуправа продолжува да развива маалски центри во секоја населба.
Станува збор за места кои овозможуваат спорт, рекреација и дружба за сите
граѓани.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

БУНАРСКИТЕ ВОДИ СЕ ЗАШТИТЕНИ, ДЕЦЕНИСКИТЕ
ДЕПОНИИ СЕ МИНАТО, КАРПОШ ДОБИВА НОВ ПАРК
Ги известуваме граѓаните, како и советникот од ВМРО-ДПМНЕ од Општина Карпош,
Тони Јаревски дека бунарското подрачје долж Кејот на Вардар е целосно заштитено,
оградено и за истото се грижи ЈП „Водовод и канализација“.
Не се изведуваат никакви градежни активности врз бунарското подрачје.
Во опфатот на паркот воопшто не е влезен делот со бунарите. И во конкурсното решение
е посочено дека паркот ќе се протега само во зоната со намена ДЗ – спорт и рекреација.
Општина Карпош заедно со Град Скопје работи на нов парк на површина поголема од
65.000 м2, на локација после Алпинистичката карпа до бунарите на реката Лепенец.
„Еколошко злодело“ беше сликата на овој потег со децении. Стануваше збор за огромна
депонија, во урбаното јадро, каде што доминираше кабаст отпад, градежен шут и
остатоци од скопскиот земјотрес.
Тука се палеа огнови на отворено и се придонесуваше кон зголемено аерозагадување.
И тие што со децении го дозволија ова – треба да поднесат кривична одговорност!
Денеска, овој потег е целосно исчистен, израмнет и подготвен за раззеленување.
Дали на ВМРО – ДПМНЕ им пречи создавањето на новиот парк долж Кејот на Вардар?
Дали овој јавен простор требаше да се пренамени, оттуѓи за простор за нови згради?
Да се донесеше ДУП за време на празник, на сила, за да се задоволат апетитите на
урбаната мафија?
Доколку ВМРО – ДПМНЕ и Јаревски располагаат со соодветни докази за наводни
злоупотреби околу изведбата на овој парк, ги повикуваме да поднесат пријава до
Секторот за инспекторат при Општина Карпош, како и до другите надлежни институции.
Јаревски е сведок дека и Општината, но и градоначалникот Стефан Богоев имаат
конструктивен однос со опозицијата во Карпош, често се прифаќаат нивни идеи и
предлози.
Слободно нека се одржи прес конференција и пред Општина Карпош, а и го покануваме
Јаревски, со градоначалникот Богоев и службите да дојде и на теренска обиколка на
паркот, за лично да се увери на кои потег ќе се протега паркот, а каде е заштитното
подрачје (бунарските води).
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АСФАЛТИРАЊЕ НА ГЛАВНАТА УЛИЦА
ВО ,,КРИВИ ДОЛ ,,

Започна поставување на последниот асфалтен слој на улицата
„Новопланирана“ 4А, во населеното место „Криви Дол“.
На терен, работат екипите на ЈП „Улици и патишта“, кои во текот на денешниот
ден ќе завршат со реконструкцијата. Улицата е во должина од 370 метри и истата
повеќе години беше во руинирана состојба.
Оваа сообраќајница претставува пристап за поголем број на домаќинства и со
обновата ќе се зголеми безбедноста за жителите од оваа населба.
Неодамна, во овој реон Општината направи и ново детско игралиште, се поставија
и нови клупи за седење, корпи за отпадоци и осветлување. Исто така, значително се
раззелени делот околу детската зона.
Општина Карпош продолжува да ги развива периферните делови, кои повеќе години
делуваа отсечено од урбаното јадро.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ОБУКА ЗА Е - НАСТАВА ВО КАРПОШ		

Општина
Карпош, денеска беше домаќин на состанокот за локално
партнерство со ТАКТ и GIZ ( германско друштво за меѓународна соработка). На оваа
средба, присуствуваа претставници од ТАКТ и GIZ, како и одделенски и предметни
наставници кои предаваат физичко и здравствено образование, спортски тренери
и вработени од општинската администрација. Локалната самоуправа е втора
општина во Република. С. Македонија, која е дел од проектот именуван како „ Спорт
за развој- спорт за сите“, и е добитник на грант од вкупно 27.000 евра.
Со овој проект ќе бидат обучени 20 тренери за спорт за развој, кои ќе работат
со учениците во основните училишта на територијата на Општина Карпош за развој
на животните потенцијали, родова рамноправност, подигнување на свеста за
здрав начин на живот и забавен спорт. На работниот состаник, свое излагање пред
присутните имаа извршната директорка на ТАКТ- Магдалена Спасовска, Емилија
Арсовска- раководител на одделението за образование при Општина Карпош, и
Надица Јовановиќ – експерт за спорт за развој.
Со овој добиен грант ќе се опремат сензорните соби во сите основни училишта,
ќе се уредат и целосно ќе се опремат две спортски локации во Општината, и исто
така ќе се формира група на млади лидери кои ќе бидат поддршка на спортските
тренери. Креирањето на локалното партнерство за спорт и за развој ќе биде
долгогодишн а соработка, која ќе овозможи развој на спортот во Општина Карпош.
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НАГРАДЕНИ ПРВЕНЦИТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈА ОД КАРПОШ
Со финансиска поддршка од 10.000 денари, локалната самоуправа ги награди најдобрите ученици – првенци на генерација
од основните училишта во Карпош.
Станува збор за основците кои во текот на целата учебна година покажале континуиран одличен успех, но учествувале и на
натпревари, оствариле вонучилишни активности и сл.
Годинава, речиси цело второ полугодие се спроведуваше е – настава, во која учениците активно учествуваа и докажаа дека
нема пречка која може да застане на патот на знаењето.
Денеска, најдобрите ученици добија и пофалници од градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, кој им честиташе
за успехот и им посака убав распуст.

Се надевам дека за 10 години од денес, ќе бидете уште поуспешни млади луѓе. Верувајте во себе и работете на постојано
надградување. На општината, на земјата и требаат квалитетни млади луѓе, кои тука ќе растат, ќе вложуваат. Изминатиов
период заминаа многу млади од нашата држава. Вие сте капиталот, највредното нешто на Македонија и затоа сите треба да
се бориме за да обезбедиме подобра сегашност и иднина за вас, најмладите, рече Богоев.

Градоначалникот разговараше со првенците и
за следната етапа од нивниот живот – средното
образование. Најголем дел од учениците ќе
продолжат со гимназиско образование во
средните училишта во Карпош.
Локалната самоуправа на сите ученици и
наставници им посакува среќен распуст и
убаво лето.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ЗАСАДЕНИ НОВИ 28 ДРВЈА ВО КАРПОШ

Комуналните служби на општината засадија уште 28 повеќегодишни дрвја
на неколку локации низ Карпош. Нови стебла беа засадени во Тафталиџе, околу
станбените згради во близина на пазаречето, Козле (меѓу зградите на ул. „Васил
Чакаларов“), во Карпош 3 (кај City tower) и во Тафталиџе 2 (на ул. „Женевска“, во
близина на ЗЕЛС).
Се садеа дрвја од видот: липа, јавор, јасен, гинко и туја. Сите нови садници се
висококвалитетни, веќе развиени дрвја, со што нивната шанса за успех и развивање
е многу поголема во споредба со малите садници.
Намерата на локалната самоуправа е постојано да го зголемува зеленилото меѓу
зградите. Во последниов период се вложува и во системи за одржување на зелените
површини, со цел истотите да бидат подолготрајни.
Ги повикуваме сите граѓани да бидат одговорни кон животната средина.
Борбата за чист и зелен Карпош е заедничка.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

КАРПОШ - НАЈТРАНСПАРЕНТНА СКОПСКА
ОПШТИНА, А ТРЕТА ВО ДРЖАВАТА
Општина Карпош е рангирана како прва локална самоуправа во најголемиот,
скопски регион според нивото на активна транспарентност во истражувањето
спроведено од Центарот за граѓански комуникации во соработка со УСАИД. Станува
збор за респектабилно истражување кое традиционално се споредува во државата
насловено како „Индекс на активна транспарентност 2020“.
Исто така, Карпош е и втората најдобра општина според активната транспарентност
на национално ниво, веднаш после Велес, а при рангирањето на сите институции е
трета, по Министерството за одбрана (1) и Велес (2).
Под активна транспарентност се подразбира објавувањето на информации на
сопствена иницијатива на институциите, без притоа некој да има доставено до нив
барање за пристап до тие информации.
Истражувањето се спроведе преку прашалници и нивна проверка. Утврдено
е дека Карпош ги има објавено најголемиот дел од потребните информации:
контакт од лицето координатор за пристап до јавните информации, податоци за
градоначалникот, надлежностите на општината, листа на раководители на сектори
со контакти, статут, службени гласила, донесени ДУП – ови.
Во делот на финансиската транспарентност, Општината редовно го објавува и
Буџетот, завршната сметка, ревизорските извештаи, а унапредување има во делот
што од оваа година започнавме и со објавување на Граѓански буџет, со цел да
се постигне поголема информираност на граѓаните за начинот на трошење на
буџетските средства.
Исто така, тековно се известуваат граѓаните преку соопштенија за јавност и изјави, а
локалната самоуправа сериозно работи и на респонзивноста, со тоа што постојано
се одговара на граѓаните преку официјалните канали за комуникација (социјални
мрежи, e – mail, мобилната апликација „мЗаедница“).
Активната транспарентност и помага на институцијата да биде поодговорна во
трошењето на јавните пари, а граѓаните да бидат влучени во процесот на одлучување.
Овие постигнувања се поттик за унапредување на транспарентноста и во
претстојниот период.
Целата анализа прочитајте ја на следниот линк: https://bit.ly/3fIKDqO
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