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ПОЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЈА
КОЈА ОДГОВАРА НА ПОТРЕБИТЕ
НА КАРПОШАНИ

Тој се согласи дека функционалната анализа во голема мера ќе помогне на
институциите за подобро планирање на работните места.
Во областа на Буџетот, одговарајќи на прашањата на м–р Факиќ,
градоначалникот напомена дека во секоја година се калкулира и презема
долгот од претходните години. Исто така, во делот на реализација на
Планот за јавни набавки, во овој период фокусот е ставен на реализација на
покапиталните проекти.
Со последниот ребаланс на Буџетот, Општина Карпош скрати голем дел
од трошоците во повеќе области, а акцент се стави на справување со
последиците од Ковид – 19 вирусот. Се обезбедуваат повеќе средства за
дезинфекција на јавни површини, училишта и градинки, а приоритет добија и
активностите во делот на подобрување на инфраструктурата.
Со овој проект ќе се овозможи поголема стручност на општинските
службеници, јакнење на нивните капацитети и интегритет. На овој начин,
граѓаните ќе ја зголемат довербата во јавните институции и полесно ќе ги
остваруваат своите права.
Истражувачкото интервју е спроведено во рамки на проектот „Зајакнати
системи на интегритет за борба против корупција на локално ниво“, кој
го реализира Фондација Отворено општество – Македонија, во рамки на
Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Повеќе информации за Проектот
на УСАИД за граѓанско учество на https://cep.mk/ и https://www.facebook.
com/CEPNorthMacedonia.
Содржината на горепосочената веб страница не ги изразува ставовите на
Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите
Американски Држави.

Спречување на корупција на локално ниво, процедурите на работа на
општинската администрација, овозможување на правна помош за граѓани
кои препознале корупција/конфликт на интереси, беа дел од темите на
денешното онлајн интервју со градоначалникот на Општина Карпош, Стефан
Богоев во рамки на проектот „Зајакнати системи на интегритет за борба
против корупција на локално ниво“.
Овој проект се спроведува меѓу Општина Карпош и Фондација Отворено
општество Македонија (ФООМ), за што е потпишан и меморандум за
соработка.
Интервјуто го спроведоа експертите д-р Герман Филков, м-р Сабина
Факиќ, проф. д-р Ана Павловска – Данева и м-р Константин Битраков, додека
пак, од страна на ФООМ присуствуваа претставничките на проектниот тим:
Марија Мирчевска и Диана Жупаноска.
Градоначалникот Богоев зборуваше за моменталната состојба во општината,
во делот со процедурите за работа, одговорноста на општинските
службеници, затекнатиот долг и превработеноста.
– Постоеја случаи на вработени кои воопшто не доаѓале на работа, а земале
плата. Затоа, на почетокот на мандатот ги прекинавме договорите на 110
вакви лица. Во меѓувреме, преку агенција за привремени вработувања, во
најголем дел ги вработуваме хигиеничарите, но и дел од кадарот по основните
училишта и градинки, рече Богоев.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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ПОЧИТУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ И АЛГОРИТМИТЕ СЕ ЗА ЗАЕДНИЧКО ДОБРО
		
Почитувањето на мерките во текот на наставата во сите воспитно
– образовни установи е врвен приоритет. Маската, дистанцата и
дезинфекцијата се правилата од кои не смееме да отстапиме уште подолг
временски период.
По тој повод денеска, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев
беше во посета на основното училиште „Лазо Трповски“, во населбата
Карпош 3.
Заедно со директорката на училиштето и службите имаа можност да видат
како се одвива наставата со физичко присуство и онлајн предавањата.
Во текот на посетата, тие поразговараа и за алгоритмите и постапката за
изолација на ученик, наставник во случај на појава на заболено лице од Ковид
– 19:
– Никој не може и не смее да ги занемари повисоките бројки на заболени
лица. Училиштата мораат да бидат подготвени и да постапуваат согласно
насоките добиени од здравствените власти.
Како општина правиме се што можеме. Обезбедивме повеќе средства за
дезинфекција на образовните установи, набавивме ИТ опрема за наставниот
кадар, за непречено да се одвива наставата. Сепак, никој не може да вети
целосна подготвеност, затоа да бидеме одговорни и претпазливи, рече
Богоев.
Општина Карпош ги повикува сите ученици, наставници и родители да ги
почитуваат мерките за заштита од Ковид – 19. Имајќи ја предвид моменталната
состојба, очигледно е дека вирусот се повеќе е дел од нашето најблиско
опкружување и само со навремено информирање и комуникација со
релевантните лица (служби на училиштето, матичен лекар) можеме да
спречиме ширење на коронавирусот.
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ЧИСТЕЊЕ НА СПОМЕН – ОБЕЛЕЖЈАТА ОД НОБ ВО КАРПОШ

Во пресрет на 11 Октомври – Денот на народното востание на македонскиот
народ, комуналните служби на општина Карпош ја чистеа околината и
спомен – обележјата на борците од Народноослободителната борба (НОБ).
Утринава се чистеше во околината на двата споменици, подигнати во чест
на народниот херој Кузман Јосифовски – Питу, во населбата Козле. Исто така,
беше исчистен делот во должина на булеварот „Илинден“, кај споменикот на
Првиот скопски партизански одред.
Локалната самоуправа во повеќе наврати ги чествува значајните историски
датуми од овој период. Моментите на ослободувањето на македонскиот
народ и борбата против фашизмот се светли делови од нашата историја и
секогаш кон истите треба да се однесуваме со пиетет и гордост.
Општина Карпош на сите граѓани им посакува среќен 11. Октомври!
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