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44. ГОДИНИ КАРПОШ ВО
ЗНАКОТ НА ХУМАНОСТА,
ЕКОЛОГИЈАТА И КРЕАТИВНОСТА

Во пресрет на 03. ноември, кога ќе се одбележат 44. години од
формирањето на Општина Карпош, локалната самоуправа започнува со
организирање на традицоналните „Денови на Општина Карпош“. Преку низа
активности ќе се симболизира постоењето на Општината како сервис на
граѓаните.
Во претстојните седум дена е предвидено да се реализира есенската
акција за засадување на нови дрвја, крводарителска акција и дарување на
социјални пакети.
Учениците од основните училишта ќе имаат можност да пишуваат
литературни творби и да цртаат на различни теми, во пресрет на Денот на
општината. Најдобрите цртежи и состави ќе бидат и парично наградени.
Оваа недела ќе се врачи и признанието за заслужен граѓанин за 2019
година, а Советот на Општина Карпош, на седница ќе номинира и заслужен
граѓанин за 2020 година.
„Деновите на Општина Карпош“ ќе финализираат со викенд – акција за
отстранување на несоодветни натписи и графити. Станува збор за пароли
кои стимулираат меѓуетничка нетолеранција или говор на омраза, со што се
нарушува ликот на населбите.
На 03. ноември, одбележувањето на Денот на општината ќе заврши со
свечена седница на Советот на Општина Карпош, која е планирано да се
одржи на отворено, на просторот на Спортско – рекреативниот центар во
Карпош 3, во ООУ „Лазо Трповски“.
Сите активности е предвидено да се реализираат со почитување на
протоколите за организација на настани и со придржување до мерките за
заштита од Ковид – 19.
Општина Карпош
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ПРЕКУ „МЗАЕДНИЦА“
ДО ПОЛЕСНО ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВАТА ВО КАРПОШ

Унапредување на мобилната апликација „мЗаедница“ и можност
граѓаните да остваруваат преку истата различни права, беше една од
темите на разговор на денешната работна средба меѓу градоначалникот
на Општина Карпош, Стефан Богоев и извршниот директор на Центарот за
социјални иновации, „Блинк 42 – 21“, Милан Танчески.
Имено, тие денеска и го продолжија меморандумот за соработка во
врска со мобилната апликација, која е активна повеќе од една година. Сите
граѓани кои поседуваат паметен телефон можат да пријавуваат проблеми,
да даваат предлози и иницијативи за Карпош преку електронски пат.
Апликацијата добива додадена вредност, затоа што преку истата
жителите ќе можат да аплицираат и за субвенции за велосипеди или е –
тротинети, за еднократна помош за новороденче и други услуги. „Мзаедница“
во периодот што претстои ќе биде надградена со овие формулари за
апликација. На овој начин, граѓаните од Карпош по електронски пат ќе
можат да остваруваат свои права, без да доаѓаат со физичко присуство во
општината.
Основната цел е да се обезбеди рационализација на времето, а и во
време на светска пандемија да избегнеме создавање на метеж.
Сите граѓани на Општина Карпош, оваа мобилна апликација можат да
ја преземат на следните линкови:
Преземи тука:
App Store: https://apple.co/2SbERqJ
Google Play: https://goo.gl/Y9qhpE
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АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА КАРПОШ ДАРУВА КРВ, ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ
Општина Карпош спроведува крводарителска акција во пресрет на
Денот на Општината (03. ноември). Почитувајќи ги протоколите и заштитните
мерки, денеска, 35 службеници од Карпош ќе донираат крв за оние на кои
им е најпотребно. Акцијата се спроведува во соработка со Црвениот крст –
Карпош и Институтот за трансфузиона медицина – Скопје.
Локалната самоуправа својот роденден го одбележува преку
хуманитарни активности, акции за засадување на нови дрвја и креативни
работилници за најмладите.
Во изјавата за медиуми, градоначалникот Стефан Богоев се заблагодари
до сите кои ја покажаа својата хуманост, солидарност и во овие исклучителни
мигови даруваат крв:
– Многу наши сограѓани се борат со Ковид – 19 и потребна им е крвна
плазма од оние кои го прележале вирусот, но на Клиника има и многу пациенти
на кои им се потребни овие „стандардни“ крвни единици, рече Богоев.
Тој ја искористи оваа прилика и да испрати повик до граѓаните, но особено до
младите, имајќи предвид дека Карпош е општина со голем број на заболени
лица од коронавирусот.
– Ги повикувам младите на одговорно однесување. Носете маска, држете
дистанца и не се групирајте. Така ќе си помогнете себе си, но ќе помогнете
и на своите родители, баби и дедовци. Денеска, навременето детектирање
на вирусот, изолацијата, искрената комуникација со здравствените власти
претставуваат одговорно однесување.. истакна градоначалникот.
Деновите на Општина Карпош продолжуваат и со акција за засадување на
дрвја, бришење на несоодветни натписи и номинирање на заслужен граѓанин
за 2020 година.

Општина Карпош
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НОВ ПРИСТАП НА КАРПОШ ЗА ЛОКАЛЕН ОДГОВОР НА КОВИД – 19
е едноставно, додека ги обавуваме
секојдневните активности, да држиме
дистанца и да користиме заштитни
маски и дезинфикација, а Општината
ќе ни помогне со организација и
координација. Личната одговорност
и почит кон другите не може никој да
ни ја замени, истакна Филипоски.
Локалната самоуправа и тековно во
изминатиот период соработуваше
со сите локални чинители: граѓани,
граѓански организации, стопански
субјекти, заедници на сопственици
и слично. Сепак, во периодот
што претстои неопходно е да се
интензивира
оваа
комуникација,
со цел континуирано спечување на
ширење на вирусот.
Од
почетокот
на
пандемијата
вложувавме во дезинфекција на јавни
површини, улици, игралишта и платоа,

Големиот број на случаи на заболени во Општина Карпош бара
интензивирање на активностите и нов пристап на локален одговор на заканите.
Утринава, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев ги прифати
предлозите на тимот при општината, во кој учествуваше и претставникот од
граѓанската организација Центарот за добро владеење и интегритет, Заге
Филипоски. На координацијата се утврдија конкретни мерки, за локален
пристап во борбата со коронавирусот.
– Нашите анализи укажуваат дека најголем број на носители на вирусот
КОВИД-19 се младите луѓе, кои пренесуваат на своите блиски роднини и
пријатели. Како општина и како граѓани работиме да изнајдеме најефикасен
начин да ги прекинеме линиите за пренос на болеста. Да изнајдеме
алтернативни мерки , за да се даде поефикасен локален одговор, рече
Богоев.
Преку програмата на „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“, ќе се спроведе проектот
за зголемување на капацитетите на членовите на Општинскиот кризен штаб.
– Како граѓани не можеме да останеме рамнодушни и да очекуваме
институциите самостојно да се изборат со кризата. Треба да преземеме
дел од одговорноста. Во таа насока оваа соработката со оОштина Карпош
претставува голем предизвик за соодветен граѓански одговор на кризата
предизвикана од КОВИД-19. Лично сметам дека животот може и треба
да продолжи по нормалниот колосек, а секој од нас да преземе дел од
одговорноста, и да се однесуваме одговорно и кон себе и кон другите. Многу
Општина Карпош
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каде што има зголемена фреквенција на граѓани.
Од јуни, се организираа и маалски патроли за
информирање на граѓаните, а беа поделени и
3.000 заштитни маски за населбите во кои живеат
поголем број на социјално – загрозени граѓани.
Обезбедивме поддршка и за училиштата, а со
последниот реабаланс на Буџет се зголемија
средствата за дезинфекција и ИТ опрема за
наставниот кадар.
Следете ја веб страната на Општина Карпош
( www.karpos.gov.mk ), за континуирано да се
информирате за новите општински препораки и
активности во борбата со Ковид – 19.
Цивикамобилитас е програма на Швајцарската
агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка
на граѓанското општество во Македонија, која ја
спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот
центар за меѓународна соработка (МЦМС)
и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е
општествените промени во Северна Македонија
да бидат поттикнати од силен граѓански сектор,
активни граѓани и добра соработка со властите,
што резултира со потранспарентно, поотчетно
и социјално-инклузивно управување како на
централно, така и на локално ниво.
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ПРИЗНАНИЕ ЗА БЕСПОШТЕДНАТА
БОРБА НА КАРПОШАНКАТА ЈОРДА
По повод 44-годишнината од формирањето на Општина Карпош, за
заслужен граѓанин на Карпош, се прогласува Јорда Манасиеска, истакната
одделенска медицинска сестра, дел од Одделот за респираторни инфективни
болести во склоп на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и
фебрилни состојби. За извонредно големиот придонес во лекување на граѓаните
од Ковид – 19, но и на полето на здравството, на Манасиеска ќе и се додели
Плакета за заслужен граѓанин на Општина Карпош за 2020 година. Исто така,
признание за заслужен граѓанин на Карпош за минатата 2019-та година, ќе добие
актерот Никола Ристаноски.
Општина Карпош, ќе префрли 80.000 денари на Црвениот крст на град
Скопје, за подготовка на 80 пакети за социјално-загрозени домаќинства од
територијата на Општина Карпош. На седницата, се изгласа и одлуката за оглас
за стипендии за ученици и талентирани спортисти од десетте основни училишта
во Карпош.
На седница на Советот на Општина Карпош, советниците ги изгласаа
одлуките со кои ќе им се додели 300.000 денари финансиски средства за
реализација на проект од областа на спортот на „КК ТФТ Карпош“, за учество
во првата кошаркарска лига и 100.000 денари финансиски средства на КК
„Водњански лисици“, за учество во кошаркарска лига .
Со одлука на членовите на Советот, се одобрија и 140.000 денари, средства
за реализација на проектот „Компостирање-предизвик на нашето секојдневие“,
од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, како и 220.000
денари за проектот „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за
проблемите и потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања“.
Исто така, беше прифатено и спонзорството од „ПроКредит банка Скопје“
во добра-жива ограда и садници во дворот на ООУ„ Лазо Трповски“, како и
спонзорство од ДТПУ „Грандексорп ДОО Скопје“, во добра-садници листопадно
дрво ( 35 парчиња), во дворот на ООУ „Лазо Трповски“.

Општина Карпош
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ЗАПОЧНА САДЕЊЕТО НА НОВИ
450 ДРВЈА ВО КАРПОШ

Во рамки на Деновите на Општина Карпош, започна есенската акција
за зголемување на зеленилото. Во таа насока, комуналните служби на
локалната самоуправа започнаа со садење на 300 нови ореви, по дворовите
на основните училишта и градинките во Карпош. Акцијата започна во дворот
на ООУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае, како и во градинката „Пролет“ во Козле.
На овој начин значително ќе се зголеми зеленилото во населбите,
имајќи предвид дека воспитно – образовните установи се лоцирани меѓу
објектите за домување, односно меѓу куќите и зградите во сите урбани и
месни заедници.
Овие 300 нови ореви се донација од Факултетот за земјоделство и
храна.
Во денешната изјава за медиуми, градоначалникот Стефан Богоев упати
благодарност до Факултетот, но посочи дека локалната самоуправа овој
период започнува и со садење на 150 нови дрвја, јавори и липи, финансирани
од Буџетот на Карпош. Во оваа пригода тој се осврна и на проблемот со
аерозагадување:
_Акцијата за садењето на 150 дрвја ја започнавме од Карпош 4, од делот кај
трговскиот „Антико“, а продолжуваме и на ул. „Васил Чакаларов“, кај Порта
Козле. Заштитата на животната средина е приоритет број 1. Сведоци сме на
сериозно аерозагадување, но, како локална самоуправа преземаме повеќе
мерки за негово намалување.
Токму во оваа близина, во градинката „Пролет“ во Влае 2, неодамна го
променивме и системот на греење (од нафта на термални пумпи), со
што емисијата на ПМ10 честички на дневно ниво опадна за 11 килограми.
Раззеленувањето е еден сегмент, но во таа насока, периодов ги затворивме
и најкритичните диви сметилишта – за да нема огнови на отворено, ги
интензивиравме и инспекциските контроли, а Градот Скопје доделува и
субвенции за инвертери, како замена за печки на цвртсти горива (загадувачи),
рече Богоев.
Градоначалникот посочи дека се потребни уште повеќе мерки на подолг рок,
од сите чинители за справување со глобалниот проблем – аерозагадувањето.
Деновите на Општина Карпош поминуваат во духот на хуманоста,
солидарноста, и заштитата на животната средина. Во текот на викендот, ќе
се отстрануваат и несоодветните натписи, графити од јавните површини, а
на 03. ноември планирано е и одржување на свечена академија, каде што ќе
се додели Плакета – признание за заслужниот граѓанин за 2020 година.
9
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НАЈВАЖНИТЕ ХЕРОИ
СЕ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

„Секогаш постојат херои кои никогаш нема да ги дознаеме. Тоа се хероите
од болниците! Со целиот мој габарит и искуство, моето признание за
заслужен граѓанин на Општина Карпош за 2019 година, го посветувам на сите
здравствени работници во земјата. На оние кои се на фронтот во борбата
против вирусот Ковид – 19,“ – истакна нашиот актер, Никола Ристановски кој
денеска ја прими наградата за заслужен граѓанин на Општина Карпош за
2019 година, која му ја врачи градоначалникот Стефан Богоев.
Ристановски го изрази своето задоволство, бидејќи локалната
самоуправа ја прогласува медицинска сестра од ЈЗУ Универзитетска клиника
за инфективни болести и фебрилни состојби, Јорда Манасиеска, за заслужен
граѓанин на Карпош за 2020 година.
Овие дискретни херои, но и воспитувачките во градинките, наставниците,
фармацевтите, продавачите по маркети, пекарите и хигиеничарите ја
заслужуваат најголемата почит на заедницата, истакна Ристановски.
Градоначалникот Богоев, изрази благодарност кон реномираниот
македонски актер, кој минатата година прифати да добие вакво признание
од Општината. Во текот на денешната средба, Богоев и Ристановски
разговараа и за чувствителната ситуација во која се наоѓаат сите граѓани.
Културните работници се особено погодени од оваа криза, но дури и во вакви
времиња дел од нив создаваат нови дела, а наша обврска е да ги почитуваме
домашните артисти.
Општина Карпош, во рамки на одбележување на својот роденден,
традиционално го доделува признанието за заслужен граѓанин. Истото не
подразбира никаква финансиска поддршка, туку еден вид на благодарност
и признание за личности, кои што се важни за заедницата поради својот
придонес во различни општествени сфери.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

КАРПОШ ГИ ОТСТРАНУВА
НЕДОЛИЧНИТЕ ПОРАКИ КОИ
ШИРАТ ГОВОР НА ОМРАЗА

Во рамки на „Деновите на Општина Карпош“, комуналните служби
организираа викенд – акција за отстранување на несоодветни натписи и
пароли на дел од јавните површини по сите населби.
По претходно мапирање на сите пораки кои шират говор на омраза,
денеска започна акцијата која ќе трае во текот на викендот.
Во Тафталиџе 1 се отстрануваа натписите од амбулантата, која е во
близина на гимназијата „Георги Димитров“. Паралелно со оваа активност, се
интензивира и одржувањето на хигиената на улиците, парковите и другите
фреквентни зони.
Изминативе денови, Општина Карпош организираше активности кои
симболизираат хуманост, солидарност, заштита на животната средина,
поттикнување креативност кај младите. Затоа беше организирана акција за
дарување на крв, започна садењето на 450 дрвја, беше распишан конкурс за
пишување и цртање, а општинските служби подготвуваат и донација на 80
пакети за најранливите категории на граѓани.
Основната цел на локалната самоуправа, особено во време на пандемија е
да презема низа активности, со што настојува да биде вистински сервис на
граѓаните.
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