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ДЕЗИНФЕКЦИОНИ ПУМПИ 
ЗА СИТЕ УЧИЛИШТА ВО КАРПОШ

И ГРАЃАНИТЕ ЌЕ ОДЛУЧУВААТ 
ЗА „ПАРИСКА“

 Комуналните служби на Општина Карпош имаа и кратка обука со 
претставниците од училиштата, за правилно користење на пумпите.
Сите основни училишта веќе ги спроведоа заштитните протоколи за почеток 
на учебната година. Направена е дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 
Истакнати се упатства со мерките за заштита од Ковид – 19, а адаптирани се 
и повеќе училници за настава според новите правила.
Локалната самоуправа обезбеди и ИТ опрема (компјутери, слушалки и камери) 
за наставниот кадар, со цел непречено да се одвива онлајн наставата преку 
Националната платформа.
Ги повикуваме учениците, наставно – техничкиот кадар и родителите на 
зголемена внимателност и целосно почитување на мерките.
Сите сме одговорни за безбеден почеток на учебната година.

 Граѓаните на Општина Карпош ќе бидат вклучени во сите фази на претстојната 
реконструкција на улицата Париска во Тафталиџе 1. Ова е еден од критериумите на 
Министерството за транспорт и врски и Светска банка, преку кои Општина Карпош 
ќе ја добие реконструкцијата на оваа важна сообраќајница во Карпош.
 Тоа подразбира учество на граѓаните со предлози и забелешки во сите фази на 
реконструкција на улицата, од увид во проектната документација, до мониторинг 
на изведбата на улицата, пред се од аспект на заштитата на животната средина,
 Оттаму, Општина Карпош ги повикува сите заинтересирани граѓани од Тафталиџе 
1 кои се непосредно заинтересирани, но и другите жители или вработени во овој 
дел од Карпош, активно да се вклучат во реализацијата на овој инфраструктурен 
проект.
 Општина Карпош со свој проект за улицата Париска, аплицираше за вклучување 
во рамки на „Проектот за поврзување на локални патишта“ кој се спроведува преку 
Министерството за транспорт и врски а со поддршка од Светска банка.
Алоцирани средства од Договор за заем за „Проект за поврзување на локални 
патишта„ – на Општина Карпош и се доделени 801,882.50
 Светска банка и Министерството за транспорт и врски се институциите кои ќе 
ги преземат обврските околу јавната набавка, избор на изведувач и надзор на 
реконструкцијата на инфраструктурните проекти, како што е улицата Париска во  
Тафталиџе 1.
Граѓаните  сите информации и известувања околу престојната реконструкција на 
Париска ќе ги добиваат преку веб страницата на Општината и преку социјалните 
мрежи (facebook, twitter, Instagram). Своите предлози, забелешки, жалби поплаки, 
пофалби и севкупната комуникација ќе можат да ја остварат по електронски пат 
на :
Мејл: dance.popovska@karpos.gov.mk
И на апликацијата: m-zaednica.mk

Должината на улицата е 406м. Профилот на улицата е составен од коловоз 
со широчина од 14м и тротоари од двете страни на улицата. Тротоарите се со 
променлива широчина  (генерално 1.90м) и се усвоени според постоечката состојба 
со цел да се задржат постојните габарити.
            Подолжниот пад се движи 0.3 % до 1.30 % што покажува дека има делници што 
се со помал пад од минимално дозволениот- 0.35 %. Истите се условени од теренот, 
со цел улицата да биде незабележливо корегирана во вертикална смисла.
            Попречниот пад на коловозот е двостран и изнесува 2,5%, исто така за да се 
вклопи во постојната состојба, а попречниот пад на тротоарите е 2% кон коловозот.
            Улицата има изведена фекална и атмосферска канализација. Со предвидените 
попречни и подолжни падови се обезбедува одводнувањето на атмосферските 
води од асфалтната површина на улиците. Собирањето на водата ќе се врши во 
постоечките сливници со попивателни бунари, како и преку предвидените 6 нови 
комплети- сливник со попивателен бунар.
            На улицата има изведено и сооодветно улично осветлување, како и вертикална 
и хоризонтална сообраќајна сигнализација. Особено внимание ќе се обрне 
на рампите на пешачките премини и влезовите на зградите и куќите, како би се 
овозможило удобно движење на инвалидски колички, детски колички, велосипеди и 
сл.
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Што донесе ребалансот на Буџетот на Општина Карпош?
Во духот на новата реалност и сменетите приоритети на граѓаните за време 
на пандемијата од Ковид 19, Општина Карпош ги усогласи и своите приоритети 
во активностите кои ги финансира локалната самоуправа.
Така, со усвоениот ребаланс на Буџетот советниците дадоа согласност за 
зголемување на капиталните инвестиции во сите сфери: инфраструктура 
(плоштади, платоа,  реконструкција на улици, канализација во ИТ опрема 
на училиштата и во одржување на хигиената во услови на пандемија и 
здраствената превентива.
Капиталните инвестиции се зголемуваат за околу 25 милиони денари односно 
од предвидените 235.704.000 на 260.804.000 денари. Веднаш по нив, видно се 
зголемени парите од Буџетот кои ќе бидат наменети за хигиена и дезинфекција 
од 800.000 на 4.000.000 денари кои ќе одат за  општинските потреби.
             Десетте основни училишта кои работат на територијата на Карпош од 
Општината ќе добијат донација за дезинфекција и хигиена во износ од двa 
милиони денари, а од блок дотациите кои ги дава државата за нив, наместо 
400.000 денари ќе добијат петкратно повеќе, односно 2.000.000 денари токму 
за оваа намена.

ПОВЕЌЕ ПАРИ ЗА ШКОЛИТЕ, ЗА ИТ ОПРЕМА И ЗА КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

                Новиот начин на учење во школите обуслови и прераспределба и зголемување на 
финансиите кои ќе одат во ИТ опрема и тоа со овој ребаланс ќе биде од 335.000 денари на 
1.335.000 денари. Од општинската каса, од делот на субвениции ќе биде даден и еден милион 
денари за обезбедување на лап – топи за школите.
Поединечно, одделните сектори и одделенија во рамки на локалната самоуправа направија 
рационализација на  трошоците и  од тековните проекти и од програмите за 2020 година. Така 
речиси е преполовен буџетот за образование од над 14,5 милиони денари на нешти над 7 
милиони денари. Ужинките за децата кои сега веќе нема да бидат присутни на училиште ќе се 
сведат од 3,6 милиони на 1,2 милиони денари. Парите за школскиот превоз од 4,5 милиони се 
сведуваат на 1,5 милиони денари, целосно е скусено и плаќањето на летните школски одмори 
за 1,75 милиони денари, како и хорскиот натпревар и некои образовани проекти.
Кусење на трошоците има и во културата и спортот и тоа кај организацијата на Карпошово 
културно лето од 5.750.000 на 3.000.000  денари, во спортот кај турнирот „Сокол“ од 19.200.000 
на 3.000.000 денари.
                Затоа пак локалните власти во ребалансираната каса за претстојниот период драстично 
ги зголемија трошоците за социјална заштита на своите граѓани и тоа за 50  насто, односно 
од 2.000.000 на 3.000.000 денари. Ова се пари кои ќе одат за справување со пандемијата, за 
лицата кои се наоѓаат во социјален ризик и за лекување на карпошани, односно вкупната 
сума за социјала во Карпош од 4.385.000 денари, сега ќе изнесува 5.385.000 денари.
              Ваквиот ребалансиран буџет на локалната самоуправа доби поддршка од советниците 
на Општина Карпош на денешната 44 седница на Советот на кои беа ставени на разгледување 
25 точки со одлуки и прашања од значење за граѓаните на Карпош.
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СРЕЌЕН ПОЧЕТОК: ОБРАЗОВАНИЕТО УЧИ НА ТРАЈНИ ВРЕДНОСТИ

 Во сите десет основни училишта во Карпош започна новата учебна 
2020/2021 година. Со почитување на протоколите за заштита од Ковид – 
19, денеска се одржа прием на 698 првачиња на територија на Карпош, а 
учениците до трето одделение започнаа и со настава со физичко присуство.
 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев заедно со 
министерката за образование и наука, Мила Царовска и претседателот на 
Владата, Зоран Заев утринава беа во посета на ООУ „Јан Амос Коменски“ во 
Тафталиџе.
Тие имаа можност да видат како се одвива настава со физичко присуство, 
онлајн час, а потоа присуствуваа и на првиот училишен час на првачињата.
Градоначалникот Богоев во своето обраќање истакна дека оваа учебна 
година навистина е нов почеток за целото општество. Одговорноста за 
безбедниот тек на наставата е кај сите нас. Тој упати пораки до учениците, 
наставниците и родителите:
Секој ги памети деновите од првиот училишен ден, а оваа генерација на 
ученици ќе биде запаметена како темел на новиот образовен систем. Како 
генерација која во ек на криза го трасираше патот кон едно поинакво, 
дигитално и европско образование.

Овој период, наставниците се многу повеќе од просветни работници. Убеден 
сум дека и преку онлајн начин на настава ќе ги научите учениците на добро 
поведение. Ќе ја стимулирате нивната креативност, но и ќе ги научите на 
други вредности: да бидат хумани, солидарни, отворени, да сочувствуваат, 
рече Богоев.
Во завршниот дел тој истакна дека во период кога светот бара вакцина 
против Ковид – 19, образованието е најдобра „вакцина“ против омразата, 
поделбите и сиромаштијата.
Министерката Царовска посочи дека е направен децениски скок во 
образованието и обезбедена е платформа која обезбедува поквалитетно 
следење на онлајн наставата.
 За учениците кои немаат компјутер постои можност да следат настава 
на Националниот радиодифузен сервис или да добиваат материјали од 
училиштата.
 Претседателот на Владата, Зоран Заев посочи дека во најголем дел 
училиштата се подготвени за оваа нова учебна година. Тој ги повика граѓаните 
и целата јавност на зголемена солидарност и разбирање во периодот којшто 
следи, затоа што Ковид – 19 пандемијата наметна нов начин на образование, 
на живот во цел свет.
 Општина Карпош на сите ученици, наставници, административно – 
технички кадар и родители им посакува среќна и успешна година.
Локалната самоуправа продолжува со поддршката за сите десет основни 
училишта. На вчерашната седница на Совет се донесе и новиот ребаланс 
на Буџет, со кој се одвојуваат повеќе средства за хигиена и дезинфекција 
во воспитно – образовните установи, но и повеќе пари за ИТ поддршка на 
наставниците.
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 Вториот ден од учебната година во основните училишта во Карпош се 
одвива без поголеми проблеми. Протоколите доследно се почитуваат во сите 
десет образовни установи. Наставата се одвива со физичко присуство за 
учениците до трето одделение, а паралелно наставниот кадар предава и онлајн, 
за учениците кои го следат образовниот процес од своите домови.
Учениците повторно креваат два прста и се натпреваруваат во знаење, 
наставничките трпеливо ја објаснуваат наставната материја, а административно 
– техничкиот кадар се грижи за контрола на хигиената и спроведување на 
потребните мерки.
 Во овие моменти, додека се прилагодува Националната онлајн платформа, 
наставниците предаваат на Microsoft Teams, каде што онлајн делот се одвива 
без застој.
 Општина Карпош продолжува со тековно следење на состојбата во 
основните училишта и детските градинки. Со последниот ребаланс на Буџет 
дополнително се зголемија средствата за хигиена и дезинфекција на училиштата, 
а се одвоија и повеќе пари за ИТ опрема.
 Како локална самоуправа се заблагодаруваме до сите наставници, 
педагози, административно – техничкиот кадар, родители и ученици за трпението 
и разбирањето кое го имаат во овој период. Оваа учебна година е нов почеток 
за сите. Никој не може да вети целосна подготвеност, но сите мора да бидеме 
одговорни.

 Комуналните служби на Општина Карпош исчистија уште една дива 
депонија, во Момин Поток, во должина на главната сообраќајница кај 
индустриската зона.
Исчистен е поголем кабаст отпад и шут, кој претставуваше закана за 
животната средина во периферниот дел од општината.
Во акцијата се вклучи и механизација на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, а 
отпадот соодветно беше одложен во депонијата Дрисла. 
 На овој потег, локалната самоуправа ги интензивира и инспекциските 
контроли, за да не се повтори оваа слика.
Ги повикуваме сите граѓани и фирми соодветно да го одложуваат домашниот, 
електронскиот и кабастиот отпад. На веб страната на Карпош објавени 
се сите информации и телефонски броеви за правилно ослободување од 
отпадот (линк: https://bit.ly/36uLHxu).
Во изминатиот период, Општината исчисти повеќе децениски депонии во 
Карпош. Целосно е израмнет потегот од мостот „Газела“ до спортско – 
качувачката карпа. Исчистени се и депониите кај хотелот „Александар Палас“ 
и во близина на Спортскиот центар „Борис Трајковски“, како и сметлиштата 
во Злокуќани (кај фудбалското игралиште) и долж Лепенец (во Бардовци).
Овие депонии, во повеќе наврати беа потпалувани, што резултираше со 
поголемо аерозагадување. Општина Карпош продолжува со континуираната 
борба за почиста и поздрава животна средина.

НАСТАВАТА ВО КАРПОШ 
БЕЗ ПОГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ – 
УЧЕНИЦИТЕ ПОВТОРНО 
ВО ШКОЛСКИТЕ КЛУПИ

ИСЧИСТЕНА Е ДЕПОНИЈАТА 
ВО МОМИН ПОТОК ВО КАРПОШ


