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НОВИ КОШОВИ НА ИГРАЛИШТЕТО 
ВО ООУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“

НАСТАВАТА БЕЗ ПОТЕШКОТИИ, 
ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА „STAND BY“

 Општина Карпош продолжува со тековното подобрување и санација 
на спортската инфраструктура. Утринава започна замената на кошовите на 
спортското игралиште во ООУ „Владо Тасевски“, во населбата Козле.
Се поставуваат четири нови кошови (табли, обрачи и мрежи), со цел да се 
овозможат подобри услови за спорт и рекреација на учениците. Овие терени, 
во попладневните часови ги користат и околните жители.
Изминатиов период, беа санирани и реквизитите на спортските терени 
во училиштето „Аврам Писевски“, во Бардовци, а ќе следи обнова и на 
спортската опрема во ООУ „Димо Хаџи Димов“ во Влае.
Локалната самоуправа ги повикува сите граѓани на одговорно однесување 
при посета на спортско – рекреативните зони. Целосно да се почитуваат 
мерките за заштита од Ковид – 19, како и да нема групирања.

 Комбинираната настава во сите десет основни училишта на територија 
на Општина Карпош се одвива без поголеми потешкотии, како и на територија 
на цела држава. Ова денеска беше констатирано од министерката за 
образование и наука, Мила Царовска, на онлајн состанокот со сите 
градоначалници.
Важно е што не постои внатрешно ширење на вирусот по образовните 
установи. Училиштата на дневно ниво испраќаат извештаи до МОН, преку кој 
известуваат за новозаразени ученици или наставници и дека се постапува 
согласно протоколите за заштита.
Градоначалникот Стефан Богоев на онлајн состанокот го адресираше 
проблемот со кој се соочени спортските клубови, школи за странски јазици, 
културно – уметнички друштва, фитнес студија и други субјекти, кои во рамки 
на училиштата одржуваа вонучилишни активности.
Иако, Општина Карпош се обрати до МОН и до Комисијата за заразни 
болести, сепак, како резултат на големиот број на заболени лица, се уште не 
е возможно да се издава просторот во училишните спортски сали и училници 
за овој тип на активности.
На оваа онлајн средба стана збор и за реформските приоритети во 
образованието. Министерката информираше за претстојните меѓународни 
тестирања, како и за државната матура, која ќе се спроведе следната 
година.
Локалната самоуправа продолжува со поддршката на основните училишта 
во борбата со коронавирусот. Со ребалансот на Буџет се одвоија повеќе 
финансии за набавка на средства за дезинфекција и хигиена на училиштата, 
како и за нова ИТ опрема, за непречено да се одвива наставата на далечина.
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 Во рамки на одбележувањето на Денот на Општина Карпош (3. 
ноември), локалната самоуправа започна со делење на 80 пакети за своите 
сограѓани кои се наоѓаат во социјален ризик. Оваа традиционална акција 
беше спроведена денеска, во соработка со Црвениот крст на Град Скопје, 
при што 70 пакети ќе бидат поделени на домаќинства во социјален ризик, 
пет пакети на СОС Детско село, а пет пакети на Геронтолошки завод „13 
Ноември“ (во Злокуќани). Пакетите содржат трајни прехранбени продукти и 
средства за лична хигиена и дезинфекција.
 Општината континуирано ја покажува својата хуманост и солидарност, 
но живееме и во ек на светска пандемија, кога сиромаштијата се зголемува, 
а институциите мораат да пружат поддршка.
 Во изјавата за медиуми, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан 
Богоев посочи дека за 20 отсто е зголемен бројот на лица кои се пријавуваат 
во општината како социјално загрозени:
Ние во повеќе наврати изминатиов период даваме помош на оние на кои им 
е најпотребно. Дониравме крвни единици,доделивмееднократна социјална 
помош, како и заштитни маски за граѓаните кои живеат во поруралните 
средини. Оваа светска пандемија повикува на одговорност, но и на поголема 
хуманост и солидарност на секој еден од нас, рече Богоев.
Генералниот секретар на Црвен крст, Саит Саити изјави дека соработката 
меѓу Општина Карпош и Црвениот крст секојдневно се интензивира. Исто така, 
пунктот за бездомни лица во Момин Поток обезбедува згрижување и топол 
оброк за луѓето од оваа социјална категорија. Подготовката на волонтерите 
е на високо ниво и тие секојдневно работат со оние кои се најпогодени.
На денешната средба на отворено, градоначалникот Стефан Богоев 
и службите за социјална заштита на Општина Карпош предложија и 
организирање на акција за собирање на облека, во која ќе биде вклучена 
општинската администрација.

Во рамки на денешната 48. Седница на Советот на општина Карпош која се 
одржа онлајн, советниците дадоа поддршка за планираните Програми за 
развој на локалната самоуправа за 2021 година, од областа на екологијата, 
енергетската ефикасност и подобрување на инфраструктурата.
Во делот на комуналните работи, Советот даде „зелено светло“ за проектот 
вреден 70.000.000 денари, наменет за изградба на партерно уредување на 
пешачката зона кај платото „Порта Влае“. Основниот проект е во завршна 
фаза на изработка, според кој ќе бидат реконструирани 14.380 м2.    Просторот 
ќе биде корегиран, каде што ќе бидат поставени нови гранитни плочки и 
дополнителна заштитна хидроизолација, а ќе биде соодветно решено и 
одводнувањето на површинската вода од платформата. Поради обемот на 
работа, проектот ќе тече во две фази при што почетната е во април 2021 
година, а конечната реализација се очекува да биде во август 2022 година.
Согласно Програмата за активностите на општина Карпош во областа на 
детската, социјалната и здравствената заштита,  советниците ги одобрија 
планираните финансиски средства во износ од 550.000 денари, што се 
наменети за лицата со попреченост, кои ќе добијат еднократна парична 
помош од 3.000 денари. Оваа традиционална иницијатива се реализира по 
повод одбележување на Денот на лицата со попреченост (3. декември), под 
мотото „Сите сме исти, сподели среќа“.
На денешната седница беше донесен и Деталниот урбанистички план за 
Градската четврт З04, Блок 04.02 во рамки на опишаните граници: Од Север по 
оска на новопланираната улица „С1“, од Запад по оска на ул. „Љубљанска“, од 
Исток по оска на новопланираната сервисна улица „С6“ и од Југ по градската 
магистрала Бул. „Илинден“.  Станува збор за опфат на само еден  блок (04.02)  
од Градската четврт З04, со површина од речиси три хектари, односно 29.478 
м2 кој е изработен врз основа на Регулацискиот план од страна на Град 
Скопје.
Советниците гласаа и за Решението за разрешување на старите и именување 
на нови членови на Училишниот одбор на ООУ „Димо Хаџи Димов“, поради 
истек на мандатот од три години. Советот, исто така ја избра Жанета Ќосе за 
нов претставник на општина Карпош во Училишниот одбор на оваа школска 
установа.
Со иста динамика беше усвоена и Одлуката за проширување на средствата 
на Буџетот на општина Карпош. Проширувањето се врши во колоната на блок 
дотации во програмата за основно образование, по претходно доделени 
дополнителни средства од Министерството за образование. Средствата 
се распоредени за покривање на тековни трошоци за електрична енергија, 
парно греење, за ѓубретарина и сл.

КАРПОШ ДОДЕЛИ 80 ПАКЕТИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО–ЗАГРОЗЕНИТЕ ДОМАЌИНСТВА
 

РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ И ПОМОШ 
ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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РЕКОНСТРУИРАН Е ПАРКИНГОТ НА 
„АТИНСКА“ НА „МЛЕЧЕН“ ВО КАРПОШ

76 ГОДИНИ ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО 
НА СКОПЈЕ

 Општина Карпош ја заврши реконструкцијата на паркинг површината 
на улицата „Атинска“, во урбаната заедница „Владо Тасевски“ („Млечен“). 
По гребењето на стариот слој, поставен е нов асфалт на површина од 800 
м2.
На овој начин, се подобрува пристапот и безбедноста за граѓаните кои живеат 
во овој дел од Карпош, имајќи предвид дека инфаструктурно улицата повеќе 
години беше во лоша состојба.
Локалната самоуправа, во изминатиот период направи и целосна 
реконструкција на трите пристапни краци од улицата „Вич“ во Карпош 4, а 
целосно се обнови и дел од „Ловќенска“ 4 во Козле.
Продолжуваме со секојдневно подобрување на инфраструктурата, како во 
урбаното јадро, така и во периферните делови на Карпош.

 Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев положи свежо 
цвеќе пред Споменикот на Ослободителите на Скопје, пред Владата на 
Република Северна Македонија, во знак на одбележување на 13 Ноември – 
Ден на ослободувањето на Скопје.
Граѓаните на Скопје ја празнуваат 76 годишнината од ослободувањето на 
нашиот главен град од фашистичка окупација.
13 Ноември не потсетува колку е скапа слободата. Наша обврска е да 
продолжиме да се сеќаваме и да го негуваме споменот на оние кои го 
положија својот живот за колективното добро. Но, и да го развиваме главниот 
град преку вредностите на слобода, солидарност и еднаквост.
Пред спомен – обележјето свежо цвеќе положија повеќе претставници на 
институции, локални самоуправи и организации. Свое обраќање имаше и 
градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов, кој во знак на благодарност 
кон борците, посочи дека новиот мост во продолжение на булеварот „АСНОМ“ 
ќе го носи името на Генерал Михајло Апостолски.


