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ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ 
ОД ТРИ СКОПСКИ ОПШТИНИ

КАРПОШ ДЕЛ ОД НОВ ПРОЕКТ ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА 
ЕФИКАСНОСТ Отворањето „Центар за работа со талентирани ученици“ е еден од 

проектите кој денеска беше поддржан на седницата на Советот за развој на 
Скопски плански регион. Имено, учениците од општините Центар, Карпош и 
Кисела Вода ќе можат да реализираат едукативни работилници во рамки на 
основното училиште „Димитар Миладинов“, кое е лоцирано во Центар.
 Просторот во рамки на оваа образовна установа е со површина од 
120 м2 и истиот ќе биде поделен на три посебни простории. Со одобрените 
средства од 6 милиони денари, од Министерството за локална самоуправа – 
Биро за регионален развој ќе се набави соодветна опрема за функционирање 
на овој едукативен центар и тоа: опрема за планетариум и физика, био – 
хемиска лабораторија и лабораторија за уметности.
 Носител на овој проект е Општина Центар, а партнерски општини 
се Карпош и Кисела Вода. Центарот за талентирани ученици ќе овозможи 
вмрежување меѓу талентите од трите општини, размена на знаења и 
искуства, стекнување на нови вештини и подготовка на младите за домашни 
и меѓународни натпреварувања.
 Локалната самоуправа континуирано ги поддржува младите ученици. 
На последната седница на Советот на Општина Карпош беа одобрени 
и стипендиите за талентирани ученици и спортисти, кои претставуваат 
финансиска поддршка за oсновците и мотив да продолжат со нови 
достигнувања во науката и спортот.

 

 Општина Карпош аплицираше до Министерството за образование и наука 
за промена на системот на греење на основното училиште „Аврам Писевски“ 
во Бардовци. На овој начин, во Карпош повеќе ќе нема јавен објект кој се 
грее на нафта, откако минатата година се промени и системот на греење на 
градинката „Пролет“ во Влае.
 Ова го изјави градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев на 
онлајн средбата со претставници од „ХАБИТАТ“ Македонија и градоначалниците 
на Кочани и Кичево.
 Локалната самоуправа е меѓу трите општини во кои ќе се спроведе 
проектот: „EXCITE: Стандарди за одличност, инвестирај во доверба: сервиси за 
енергетски менаџмент
прилагодени на локалните власти во Источна Европа“.
Ова е првиот од трите проекти во кои Општина Карпош е партнер со „ХАБИТАТ“ 
и ќе се реализираат во наредните три години во областа на енергетската 
ефикасност.
 Овој проект има за цел да придонесе кон подобрување на енергетската 
ефикасност и
намалување на загадувањето и климатските промени, преку изработка на 
акциски планови во 25 општини ширум Европа. Со проектот се влијае кон 
подобрување на едни од најчувствителните сфери на локално ниво: транспорт, 
третирање на отпад, менаџмент на општински зради и сл.
 Богоев зборуваше за политиките и активностите кои ги презема Карпош 
за подобрување на енергетскатa ефикасност на локално ниво. Имено, тој 
потсети дека од 2021 целото јавно осветлување ќе биде со ЛЕД штедливи 
светилки. Следува замена на јавните светилки по локалните улици, спортски 
игралишта и училишни дворови. Посебно внимание во контекст на овој проект 
е Мониторингот и управувањето со енергии во Општина Карпош. Исто така, 
стратешки проект кој ке се реализира наредната година и ке биде практичен 
придонес на општината и искуство кое ќе се разменува со останатите девет 
партнери учесници во проектот.
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 Започна уредувањето на аголот т.н. „чатал“ меѓу улицата кои ги двои населбите 
Трнодол и Жданец. Овој јавен простор од 400 м2 ќе прерасне во уредена зелена површина.
 Службите на Општина Карпош започнаа со подготвителните активности за  чистење 
и рамнење на теренот. Заради поволните временски услови, овој период ќе бидат засадени 
и нови дрвја, а на пролет ќе се засади нова тревна површина, украсни растенија и ќе биде 
поставен систем за наводнување.
Овој простор со години делуваше неуредено, со прашина и често претставуваше површина 
за паркирање или одлагање на шут.
Иако во изминатата година се ширеа лажни вести и информации дека на овој простор ќе 
„никне“ нова зграда, локалната самоуправа опстојува на определбата за планско уредување 
и раззеленување на јавните површини.
Фокусирани сме да го надоместиме зеленилото во урбаното јадро, кое во изминатите години 
беше најпогодено од непланската урбанизација.

 По завршувањето на подготвителните активности за рамнење и чистење на 
теренот, Општина Карпош продолжи со засадување на висококвалитетни дрвја, 
жива ограда и украсни растенија на т.н. „чатал“ меѓу патот за Трнодол и Жданец.
Имено, се засадуваат вкупно 455 растенија: листопадни и зимзелени дрвја, грмушки 
и украсно зеленило.
На овој јавен простор од 400 м2 ќе се засади и тревна површина, а предвиден е и 
систем за наводнување и одржување на целото зеленило.
Со уредувањето на овој агол целосно се менува ликот на еден запуштен и руиниран 
простор. Зелениот корнер ќе биде ставен во функција на граѓаните и нивните 
рекреативни активности.
Локалната самоуправа ги користи поволните временски услови за дополнително 
раззеленување на населбите. Неодамна заврши и есенската акција за садење на 150 
листопадни дрвја. Етапно се садат и 300 ореви по дворовите на основните училишта 
и градинките.

ЌЕ ЗАЗЕЛЕНИ АГОЛОТ МЕЃУ ЖДАНЕЦ 
И ТРНОДОЛ ВО КАРПОШ

ЗАЗЕЛЕНУВА „ЧАТАЛОТ“ ВО КАРПОШ
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МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА 
МЛАДАТА ЕСЕИСТКА ОД КАРПОШ

 Неговата Екселенција, амбасадорот Савада Хиронори, во рамки на 
пригодната свеченост која деновиве се одржа во амбасадата на Јапонија, 
и го врачи признанието на деветоодделенката Стефани Исајловска од „Лазо 
Трповски“, освоено на Меѓународниот литературен натпревар за млади 2020 
во Токио, Јапонија.
 Основката од Карпош, на овој реномиран натпревар учествуваше под 
менторство на предметниот наставник по германски јазик Стефан Симовски, 
со своја прозна лична творба напишана на англиски јазик во форма на 
есеј на зададената тема од организаторот „Моето писмо од 2030 година“. 
Личната творба не смееше да содржи повеќе од 800 збора и мораше да биде 
напишана на еден од странските јазици што се изучуваат во училиштето, 
(германски или англиски јазик).
 Традиционалниот натпревар се одржува секоја година и е во организација 
на УНЕСКО и фондацијата ГОИ од Токио, Јапонија. Покровител на натпреварот 
е министерот за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија 
– Хагиуда Коиши. Годинава, на натпреварот учествуваа 33. 632 учесници од 
166 земји.
 ООУ „Лазо Трповски“ на овој литературен натпревар со светско реноме 
учествува по шести пат и досега има освоено две награди.
 Повеќе информации во врска со натпреварот и наградените млади 
автори може да најдете на веб-страната на организаторите www.goipeace.
or.jp
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 Детската градинка „Орце Николов“ и оваа година го организираше традиционалниот 
новогодишен базар, кој е од хуманитарен карактер. Имено, родителите и децата изработуваа 
украси во своите домови, а потоа истите се продаваа на поставени штандови во дворовите на 
сите објекти на градинката.
 Собраните средства од продажбата на новогодишни украси се доделуваат во хуманитарни 
цели.
И покрај светската пандемија, управата на градинката најде начин, почитувајќи ги заштитните 
мерки и протоколи да го организира овој настан, кој буди пријатни емоции и новогодишна 
атмосфера кај најмладите, нивните родители, баби и дедовци.
 Новогодишниот базар го посети и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев. 
Тој низ разговор со родителите зборуваше за сите предизвици со кои локалната самоуправа и 
градинките беа соочени оваа година.
– Општина Карпош ги вложи сите напори и ресурси за непречено да продолжи воспитниот процес 
во детските установи. Направивме дезинфекција на објектите, а за прв пат и на душеците, меките 
играчки и теписите. Приемот на деца се одвива согласно протоколите, а годинава правевме и 
тековни реконструкции по сите објекти на градинки, рече Богоев.
Родителите го изразуваа своето задоволство од фактот што е организиран ваков настан. 
Тие посочија дека секојдневно доминираат информациите за заболени лица од вирусот и ова 
навистина претставува еден вид оддишка од актуелната ситуација, но преку овие работилници се 
буди и креативноста и интеракцијата меѓу младите.

НОВОГОДИШЕН БАЗАР ВО ГРАДИНКАТА 
„ОРЦЕ НИКОЛОВ“ ВО КАРПОШ


