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ЗАСИЛЕНИ ПОДГОТОВКИ ЗА БЕЗБЕДЕН 
СТАРТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

СТАРТУВА ДЕЗИНФЕКЦИЈАТА 
НА ШКОЛИТЕ ВО КАРПОШ

 Општина Карпош и општинските основни училишта интензивно се подготвуваат 
за почетокот на новата учебна година. Денеска, градоначалникот на Општина Карпош, 
Стефан Богоев и дел од службите на локалната самоуправа имаа координативна 
средба со директорите на сите училишта.
Работиме на спроведување на подобра интернет врска во училниците (од каде што 
наставниот кадар ќе држи настава), набавка на дополнителна ИТ опрема и компјутери, 
како и скалест распоред за организирање на е – наставата.
Во подготовки сме и за ребаланс на Буџетот на Општината, со што ќе овозможиме 
повеќе средства за образованието и за најмладите.
Оваа година, како резултат на Ковид – 19 не се одржа „Карпошово културно лето“ 
и Меморијалниот турнир во мал фудбал „СОКОЛ“. Ова се важни локални настани 
за граѓаните, но денеска, поважно е да обезбедиме подобри услови за почеток на 
учебната година, рече Богоев.
Градоначалникот информираше дека и текот на воспитно – образовниот процес во 
градинките се одвива без поголеми проблеми.
Единиците на локалната самоуправа примарно се одговорни за инфраструктурата 
во основните училишта. Од овој аспект, Карпош прилично работеше на санации и 
реконструкции во летниот период (реконструкции на кровни површини, реновирање и 
адаптација на училници).
Стартот на учебната година е покомплексно прашање, но ова е период кој бара 
одговорност од сите чинители кои се дел од воспитно – образовниот процес.

 Екипа на овластена фирма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација од 
денеска почна со дезинфекција на основното општинско училиште „Лазо Трповски„ 
во Карпош 3. Со тоа и официјално стартуваше редовната дезинфекција на сите 
десет основни училишта на територијата на Општина Карпош, пред стартот на 
учебната година на 1 октомври.
Според Законот, ваква сеопфатна дезинфекција во предучилишните и училишните 
установи во општините се врши секои шест месеци во годината, но Општина 
Карпош, во текот на март направи уште една дезинфекција на градинките и школите 
поради вонредната состојба со пандемијата.
Инаку од понеделник продолжува дезинфекцијата и во другите девет објекти на 
училиштата во Карпош, така што, до 30 септември сите установи безбедно ќе ги 
пречекаат учениците во новата учебна година.
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 Во минатото, спортот, во најголем дел претставуваше само физичка 
активност. Можност за рекреација, губење килограми, подобар физички 
изглед. Истите карактеристики ги има и денес, но со додадена вредност.
Спортот е повеќе од физичка активност, тоа е начин на живот. Денеска 
спортуваме за и психички да бидеме постабилни, за момент да се ослободиме 
од работните обврски, да бидеме посреќни и покомплетни личности, изјави 
градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев на денешната јавна 
дискусија „Спорт за развој – спорт за сите“, во организација на локалната 
самоуправа, здружението „ТАКТ“ и ГИЗ (германско друштво за меѓународна 
соработка).
Имено, Општина Карпош е дел од локалното партнерство со „ТАКТ“ и ГИЗ, за 
проектот „Спорт за развој – спорт за сите“, преку кои за развој преку спорт се 
обучуваат професори по физичко образование, служби на администрацијата 
и младите.
Во рамки на дискусијата се обрати и Магдалена Спасовска, извршна 
директорка на „ТАКТ“, која ја истакна успешната соработка со општината, 
општинските основни училишта и наставниот кадар. Спасовска ги истакна 
обуките кои беа спроведени во изминатиот период, а најави и нови активности, 
преку кои младите ќе имаат повеќе можност за спорт и рекреација.
Основната цел на проектот е да се обучат лица за спорт за развој, што 
претставува метод за учење и стекнување на социјални вештини преку  
спорт, но и нешто што стимулира одговорност кон заедницата.
Локалната самоуправа во повеќе наврати ја покажува својата определба 
за адаптација на јавниот простор за потребите на сите граѓани. Затоа беа 
направени и инклузивни игралишта во Влае 2 (до „Делфина“ ) и во Карпош 
2 (на ул. „Веселин Маслеша“), каде што реквизитите се прилагодени и за 
децата со попреченост. Исто така, на 11.000 м2, креиравме нов спортско – 
рекреативен центар во дворот на ООУ „Лазо Трповски“.
На дискусијата се обрати и Димитар Ѓорѓиев, светски шампион во кик бокс, 
кој зборуваше за важноста од практикување на спортски активности.
Настанот го модерираше Емилија Арсовска, раководителка на Одделението 
за образование при Карпош, која на крајот им се заблагодари на присутните 
за учеството во дискусијата и истакна дека Карпош ќе продолжи да биде 
предводник во делот на спортот и унапредување на развојот на младите.

 

Новиот маалски центар во Карпош 
1, на улицата „Иван Аговски“ е 
вистинско место за маалска дружба 
и рекреација на карпошани.
Попладнево, градоначалникот 
Стефан Богоев имаше неформална, 
маалска средба со граѓаните кои дел 
од своето време поминуваа во овој 
дел од населбата.
Локалната самоуправа целосно го 
промени ликот на овој дел од Карпош. 
Засадена е нова тревна површина 
и украсни растенија. Исто така, 
за долготрајност на зеленилото се 
постави и систем за наводнување.
За најмладите беше направено и ново 
детско игралиште, а поставена е и 
соодветна урбана опрема, клупи за 
седење и корпи за отпадоци.
Родители, деца, баби и дедовци 
со својата енергија и присуство 
потврдија дека овие јавни површини 

СПОРТОТ Е НАЧИН НА ЖИВОТ МААЛСКА ДРУЖБА ВО КАРПОШ 1: 
ЗЕЛЕНИЛО И СОДРЖИНИ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

се важни за граѓаните, затоа што се 
најблиску до нив.
Низ неформален разговор, Богоев им 
посочи на присутните дека локалната 
самоуправа, во изминативе 
три години е  фокусирана на 
облагородување на јавниот простор. 
Просторот меѓу зградите, внатрешно 
во населбите добива нова вредност. 
Истиот се прилагодува за потребите 
на сите генерации на граѓани и се 
надоместува изгубеното зеленило.
За жал, оваа година, како резултат 
на Ковид – 19, во населбата Карпош 
1 не се одржа Меморијалниот турнир 
„Сокол“, кој е симбол на спортскиот 
живот во Скопје. Но, овие маалски 
паркови се места каде што граѓаните 
и во текот на пандемијата можат да се 
рекреираат, одржувајќи растојание, 
носејќи заштитни маски и правејќи 
честа дезинфекција.
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НОВ АСФАЛТ ЗА „ЛОВЌЕНСКА“ 4
ВО КОЗЛЕ

ЗА УШТЕ ПОЗЕЛЕН КАРПОШ 
– 108 САДНИЦИ ВО ТАФТАЛИЏЕ

 Општина Карпош ја реконструираше улицата „Ловќенска“ 4, во 
населбата Козле. Имено, поставен е нов асфалт на оваа сообраќајница во 
должина од 530 метри и широчина од 3,5 метри.
„Ловќенска“ 4 повеќе години беше во руинирана состојба, поради што беше 
отежнато движењето на граѓаните кои живеат во овој дел од Карпош.
Со обновата на улицата, се олеснува пристапот до нивните домаќинства, но 
и се зголемува сообраќајната безбедност.
Во изминатиот период, се реконструираа повеќе улици во Карпош: 
„Новопроектирана“ во Криви Дол, 12 пристапни улици во Бардовци, „Вангел 
Дину“ во Влае 2 и др.
Локалната самоуправа продолжува со тековното одржување на 
инфраструктурата, но и со изведба на нови улици, особено во периферните 
делови на Карпош.

 Меѓу зградите на улицата „Московска“ во Тафталиџе. Општина Карпош 
засадува ново зеленило, поточно 108 украсни растенија. На овој начин, јавениот 
простор во овој дел од Карпош се раззеленува, добива нов лик и вредност.
За да се обезбеди одржување и долготрајност на зеленилото. претходните 
денови, на оваа локација беше поставен и систем за наводнување,
Исто така, на овој потег предвидено е засадување и на нова тревна површина, 
а локалната самоуправа е во подготовка на план и за обнова на партерниот 
дел.
 Општина Карпош сериозно вложува во надоместување на изгубеното 
зеленило и во унапредување на зелениот фонд меѓу зградите. Намерата е да 
се создадат нови зелени површини – места за рекреација на граѓаните, но и 
зеленило кое ќе придонесе кон намалување на аерозагадувањето.
Ги повикуваме граѓаните да бидат одговорни кон јавните површини, зеленилото 
и урбаната опрема.
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 На површина од 11.000 квадратни метри, граѓаните на Општина Карпош, поточно од населбата Карпош 3 добија нов спортско – 
рекреативен центар во училишниот двор на ООУ „Лазо Трповски“. Овој простор, повеќе години делуваше запуштено и неуредено иако е 
дел од урбаното јадро на општината.
Овој центар, вчера, беше отворен со  голема маалска дружба Негова цел е да понуди содржини за повеќе генерации на граѓани.
Содржинскиот дел на спортскиот центар го исполнуваат терените за кошарка, фудбал, ракомет, сервис, фитнес зона, детско игралиште, 
како и новозасадени дрвја, тревна површина, систем за наводнување, лед светилки, клупи и корпи за отпадоци.
Преку вчерашната маалска средба и дружење најнепосредно се покажа како може и како треба да се користат овие јавни површини. 
Младите спортуваа, децата, барем за момент се вратија во училишните дворови и правеа џагор, а повозрасните уживаа во македонските 
евергрини и мелодии за Карпош и Скопје.
Во изјавата за медиуми, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев посочи дека заштитата на јавниот простор е еден од 
приоритетите на локалната самоуправа. Си поставивме цел трајно да ги разубавиме површините меѓу зградите, со цел да се надомести 
штетата од агресивната и непланска урбанизација:
Среќен сум што вечерва гледам дека оваа зона ја користат сите генерации на граѓани: младите, средновечните, највозрасните. 
Меѓугенерациската дружба е значаен сегмент од животот на секој човек, а во време на светска пандемија и намалени контакти, овој тип 
на зони во голема меркапомагаат за социјализација на карпошани и одржување на позитивниот дух, рече Богоев.
Во рамки на настанот фитнес час одржаа и тренерите од спортското здружение „ТАКТ“. Ученици, пак, на поставените штафелаи го 
изразуваа својот талент за цртање, а имаше и изложба на цртежи на тема „Зелен Карпош“.

СО ДРУЖЕЊЕ И ВЕЖБА ОТВОРЕН НОВ СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР ВО КАРПОШ 3
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 Општина Карпош започна со чистење на теренот во близина на Спортскиот 
центар „Борис Трајковски”, кој изминатава недела гореше во два наврати.
Oд утринава, на терен, интензивно се работи со соодветна тешка механизација, 
(гасеничари, камиони и сл.) а во акцијата ќе се вклучат и комуналните служби на 
општината.
Исто така, од 16:00 часот, на овој дел ќе дежураат двајца комунални редари на 
локалната самоуправа.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев се обрати и до СВР Скопје, со 
барање за зголемени полициски патроли на овој предел и за дежурства во текот на 
викендот и претстојните денови.
Општина Карпош, изминативе три години континуирано работи на чистење на 
депониите. Затворена е децениската депонија кај хотелот „Александар Палас”, во 
Злокуќани (кај фудбалското игралиште), како и во Бардовци (долж Лепенец).
Исто така, целосно се исчисти и се израмни теренот кај мостот „Газела”, кој 
прераснува во нов парк.
Борбата за почиста животна средина е борба на сите нас.

 На денешната 43  седница на Советот на Општина Карпош, советниците ја 
изгласаа Предлог-одлуката за давање согласност за потпишување на анекс договор 
за реализација на проектот „Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021 година“. 
Со оваа одлука, средствата обезбедени од буџетот на Агенцијата за вработување 
на Република Северна Македонија, УНДП се обврзува да ги префрли на Општина 
Карпош, според однапред утврден распоред за исплата.
Согласно договорот, ќе се овозможи  кофинансирање од Општина Карпош на 20 
образовни асистенти во износ од 20% од месечниот надоместок од 9.000 денари, за 
период од осум месеци, додека локалната самоуправа ќе надомести вкупно 288.000 
денари за платите за образовните асистенти.
Советниците ја одобрија и одлуката за намера за реализација на проекти по пат 
на долгорочно домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот 
проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2). Со оваа одлука се утврдува 
потпишување на Договор за подзаем со Министерството за финансии, во рамки 
на средствата обезбедени со заем од Меѓународната банка за обнова и развој-
Светска банка во висина од 16.464.946 денари, а со цел финасирање на капитален 
инвестициски проект кои ќе опфатат реконструкција на улици во урбаната заедница 
Карпош 1 и Карпош 2 и тоа: реконструкција на улицата „Гиго Михајловски“ со вкупна 
вредност од 2.254.390 денари со вклучен ДДВ, на улицата „Иван Аговски“, со вкупна 
вредност од 5.212.237 со вклучен ДДВ, на улицата „Шекспирова“ со вкупна вредност 
од 6.262.378 со ДДВ, како и реконструкција на коловозна површина со тротоари на 
улица „Мирка Гинова“, со вкупна вредност од 2.917.941 со ДДВ.
Во објектот „Виножито“, во населеното место Бардовци, како дел од детската 
градинка „Распеана Младост“, ќе се адаптира и посебен јаслен дел, односно ќе 
се приспособат и соодветно ќе се опремат  просториите за прием на најмалите 
деца од 0-2 години, односно Бардовчани ќе може да ги запишуваат своите деца во 
категоријата „јасли“ во детската градинка во своето место на живеење.

СО МЕХАНИЗАЦИЈА И ВОНРЕДНИ ДЕЖУРСТВА 
КАРПОШ ЈА РАСЧИСТУВА ДЕПОНИЈАТА КАЈ 
СРЦ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ 

СЛЕДУВААТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НА УЛИЦИ ВО КАРПОШ 1 И КАРПОШ 2,,
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 Започнува реконструкцијата на улицата „Никола Парапунов“ во населбата 
Карпош 4. Градот Скопје ќе го обнови коловозот во должина од 580 метри, кој ги 
поврзува булеварите „Илинден“ и „Партизански одреди“. Исто така, предвидена е 
реконструкција и на оштетените делови од тротоарите, но и замена на рабниците.
На денешната прес конференција, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан 
Богоев говореше и за други активности кои ги презема локалната самоуправа за 
подобрување на локалната инфраструктура:
Ја започнавмепостапката за реконструкција на улицата „Вич“, со неколку краци 
– пристапи до згради.Минатата недела заврши реконструкцијата на улицата 
„Ловќенска“ 4 во Козле, претходно и на „Новопроектирана“ во Криви Дол, a беа 
обновени и краци на улици во Бардовци, рече Богоев.
На вчерашната седница на Совет, Општина Карпош ја започна и постапката за 
реконструкција на неколку улици во Карпош 1 и Карпош 2 и тоа: „Гиго Михајловски“, 
„Иван Аговски“, „Шекспирова“ и „Мирка Гинова“.
Градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов истакна дека градежните активности 
на „Никола Парапунов“ ќе траат 30 дена.
На оваа улица предвиден е и третиот конектор помеѓу главните велосипедски рути на 
бул. „Илинден“ и „Партизански одреди“. Сакам да им се заблагодарам и на граѓаните 
кои во овој период имаат разбирање за градежните активности кои се одвиваат во 
сите скопски општина, рече Шилегов.

 Од утре, овластената фирма за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација која ја ангажираше Општина Карпош, продолжува со 
дезинфекција на останатите девет основни општински училишта, пред 
стартот на наставната година од 1 октомври. Минатата недела беше целосно 
дезинфицирано ООУ „Лазо Трповски„ во Карпош 3, а од утре ДДД заштитата 
(дезинфекција, дезинсекција и дератизација) ќе продолжи во ООУ „Петар Поп 
Арсов, во Карпош 4, „Аврам Писевски“ во Бардовци и „Христијан Тодоровски 
Карпош“ во Карпош 1.
 Во вторник ќе се дезинфицираат просториите на училиштата „Јан 
Амос Коменски“ во Тафталиџе 1 и „Братство“ во Тафталиџе 2. Во среда, 23 
септември ќе се врши ДДД прскање во „Војдан Чернодрински„ кај Млечен, 
како и во школото „Владо Тасевски“ во Козле и во  „Вера Циривири Трена“ во 
Карпош 2.
Се предвидува целосната дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
основните училишта во Карпош да заврши во четврток, 24 септември, односно 
една недела пред учениците да почнат со наставата.
Инаку, Општина Карпош спроведува сеопфатна дезинфекција во 
предучилишните и училишните установи секои шест месеци во годината, 
а годинава имавме и вонредна дезинфекција во март поради вонредната 
состојба со пандемијата. Интенција на  локалната самоуправа е сите 
установи безбедно ќе ги пречекаат учениците во новата учебна година и да 
им обезбеди здрави и  хигенски услови за престој и работа.

 

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА „НИКОЛА 
ПАРАПУНОВ“, СЛЕДУВА ОБНОВА И НА „ВИЧ“ 
ВО КАРПОШ 4

ДЕЗИНФЕКЦИЈАТА ВО СИТЕ 
ШКОЛИ ВО КАРПОШ


