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ГРАЃАНИТЕ РЕКОА „ЗА“ 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ЧЕТИРИ УЛИЦИ ВО КАРПОШ

УСВОЕН Е БУЏЕТОТ 
НА КАРПОШ ЗА 2021 ГОДИНА

Граѓаните од четирите улици во Карпош 1 и Карпош 2 „Иван Аговски“, „Гиго 
Михајловски“, „Мирка Гинова“ и „Шекспирова“ кои ќе бидат реконструирани 
со средства од Светска банка го прифатија овој проект и го оценија како 
позитивен и неопходен.

Ова е ефектот од денешната јавна расправа која се одржа преку ZOOM 
платформата  на која карпошани од овие улици во отворена дискусија 
имаа можност да се запознаат со претстојниот инфраструктурен зафат и 
неговото значење за граѓаните кои што се засегнати,  односно живеат или 
работат во урбаните заедници каде што ќе се имплементира проектот.

Граѓаните кои го поддржаа проектот, во оваа пригода повторно го актуализираа 
проблемот што настанува во поглед на непрописно паркираните возила 
односно узурпација на јавната површина – тротоари што се наменети за 
пешаци, посебно од соседната општина.

Инаку, како што објаснија стручните служби од Општина Карпош, процесот 
тука не завршува и граѓаните најтранспарентно ќе продолжат да бидат 
вклучени  во целиот процес при имплементација на проектот реконструкција 
на четири улици во Карпош, а кој е во рамки на Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги (МСИП 2). Овој проект се спроведува 
преку Министерството за финансии финансиран со заем од Меѓународната 
банка за обнова и развој  – Светска Банка.

Вклучувањето на граѓаните во процесот на реконструкција значи нивна се 
поголема инклузија во општинските политики и активности и оттаму нивните 
забелешки и сугестии ќе бидат разгледани со цел да се изнајде позитивно 
решение околу постојните проблеми и нивно надминување.

 Капиталните инвестиции од областа на инфраструктурата, екологијата и 
енергетската ефикасност, како и подобрување на условите за престој во детските 
градинки и училиштата, го сочинуваат најголемиот дел од финансиската конструкција 
на Буџетот на општина Карпош за 2021 година. Буџетот е реален, а истиот презема и 
обврски (долгови) од минатите години. За ваквиот Буџет во чии рамки се планирани околу 
1.152.000.000 денари, гласаше мнозинството советници на вчерашната 51. Седница на 
Советот на општина Карпош.
Во насока на конструктивното работење, советниците ги изгласаа и сите 14 програми 
за активностите на Секторите и Одделенијата на локалната самоуправа, кои треба да 
се реализираат наредната година.
Советот даде согласност за прифаќање на финансиски средства од Владата на 
Република Северна Македонија во висина од 25.500.000 денари, за реализација на првата 
фаза од проектот „Партерно уредување – реконструкција на пешачката зона кај Порта 
Влае. Исто така, советниците од Карпош дадоа „зелено светло“ за одлуката со која се 
прифаќаат финансиски средства од Владата на РСМ во висина од 2.200.000 денари, со 
кои ќе се реализира проектот „Изградба на улицата Партизанска 2, во населбата Долно 
Нерези“.
Советниците се изјаснија позитивно за предлогот со кој општина Карпош ќе воспостави 
меѓуопштинска соработка со Град Скопје, во рамки на која ќе се врши редовен и 
вонреден инспекциски надзор во областа на комуналната инспекција и инспекцијата 
за животна средина. Беше прифатена и одлуката за меѓуопштинска соработка со Град 
Скопје, за заловување на кучиња – скитници на подрачјето на општина Карпош.
Едногласно беше поддржан и предлогот на Националната мрежа против насилство врз 
жените и семејно насилство – Скопје, за одобрување на финансиска конструкција за 
воспоставување и одржување на советувалишен центар за жртви на семејно насилство.
Советниците ја прифатија и донацијата од 2.500 заштитни маски, која ја доделува 
Друштвото за управување со недвижен имот – „Белгравиа Инвест“ Скопје.
Во претстојниот период, преку креирање на Граѓански буџет уште повеќе ќе ги доближиме 
проектите и планираните средства за истите до сите граѓани.
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 Играчки изработени од еко – материјали и нови дидактички материјали добија сите 
градинки на територија на Карпош. Станува збор за опрема која допoлнително придонесува 
за развој на когнитивните вештини кај најмладите, полесно да спознаваат појави и процеси.
Исто така, новите играчки ја подобруваат моториката кај нив и ги поттикнуваат младите на 
двонасочна комуникација.
Играчките се прилагодени и на „новото“ време во кое живееме и овозможуваат детска игра 
преку држење на дистанца.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев денеска беше во посета на објектот 
„Мајски цвет“ во Тафталиџе 2, каде што им беше доделена  новата опрема на сите градинки. 
Тој се сретна и со директорките на градинките, при што разговараа за активностите од 
изминатава година и планираното за 2021 година:
Направивме сѐ што можеме за да обезбедиме услови за почеток со работа на градинките. 
За прв пат, целосно се дезинфицираа душеци, меки играчки и теписи.
Среќен сум што го реализиравме ветувањето и се реконструираше градинката „Мајски 
цвет“ во Тафталиџе 1, којшто беше еден од постарите објекти.
Во 2021 година продолжуваме да бидеме поддршка на градинките и да работиме на 
создавање на уште подобри услови во овие установи, рече Богоев.
Локалната самоуправа и во претстојната година продолжува со тековни санации и 
реконструкции во предучилишните установи.
Исто така, ја користиме оваа прилика да им се заблагодариме на сите родители, воспитен 
и административно – технички кадар по градинките, за вложениот труд и разбирањето во 
изминатава година. Поминуваме низ светска пандемија, а заштитата на детските права и 
интереси останува еден од главните приоритети.

 

ЕКО – ИГРАЧКИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 
ЗА ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ
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НОВОГОДИШНИ ПОДАРОЦИ 
ЗА ДЕЦАТА ОД ГРУПНИОТ ДОМ 
ВО КОЗЛЕ ВО КАРПОШ

 Во пресрет на новогодишните и божиќните празници, младите од малиот 
групен дом во Козле добија новогодишни пакетчиња и фудбалски топки. Ова 
се само симболични подароци кои беа доделени од градоначалникот на 
Општина Карпош, Стефан Богоев и претставници од организацијата „Open 
fun football schools – Macedonia“.
– На последниот ден сме од 2020 година. Станува збор за година која сите 
сакаме да ја заборавиме и од утре, да се надеваме дека влегуваме во 
подобра 2021 за сите нас.
Среќен сум што денеска сме тука, во овој групен дом, во Козле, да си посакаме 
среќна и успешна Нова година. Знам дека дел од учениците посетуваат и 
општински основни училишта. Изминатава година и тоа како се трудевме 
да овозможиме онлајн настава за сите ученици, па се надевам дека првото 
полугодие го поминавте без поголеми проблеми, рече Богоев пред присутните.
Младите и градоначалникот договорија и понатамошна соработка. Предвидени 
се посети на домот од страна на истакнати личности во заедницата, кои ќе 
ги мотивираат децата уште повеќе да учат, да создаваат и да веруваат во 
себе.
Општина Карпош ги повикува сите граѓани на одговорно одбележување на 
празниците. Да празнуваме со најблиските, без големи собири и групирања.
Овој период од годината нѐ потсетува дека треба секојдневно да бидеме 
хумани и солидарни и да даваме помош на оние на кои им е најпотребно.
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 На крајот сме на една исклучително тешка година. Светската пандемија на КОВИД 
– 19 ги окупираше нашите животи и го промени нашето секојдневие.
Изминува година во која бевме под полициски час, со празни улици и паркови, а сирените 
на итната помош беа најчестиот звук по улиците…
Многу наши сограѓани изгубија свои блиски. Многу здравствени работници ја покажаа 
својата храброст и продолжија да се борат.
2020 е година во која научивме дека нема ништо поважно од здравјето! Нема ништо 
позначајно од тоа да си здрав и опкружен со оние кои ги сакаш.
На крајот од оваа година, повеќе од било кога претходно имаме право да си посакаме 
посветли моменти, повеќе дружби и позитивна енергија.
Факт е дека здравствената криза влијаеше во нашето работење, како и во динамиката 
на реализација на проектите.
Последиците од пандемијата ќе бидат долготрајни, но со сите сили се фокусираме на 
реализација на нови проекти.
Ни претстои година во која ќе се комплетира изгледот на големиот парк долж Вардар; 
конечно ќе започне реконструкцијата на салата „Партизан“, како и обнова на плочникот 
во Порта Влае.
Бидете убедени дека и во претстојните 365 дена ќе бидеме ваш партнер и поддршка, 
затоа што изминатата година докажавме дека локалната самоуправа е најблиската 
власт до граѓаните.

Драги мои карпошани,
Ви посакувам СРЕЌНА НОВА 2021 ГОДИНА. Имајте добро здравје, водете грижа за себе 
и за своите блиски.
Ве повикувам на одговорно одбележување на празниците! Додека ние наздравуваме за 
нов почеток, здравствените работници ќе бидат дежурни по клиниките и ќе спасуваат 
животи.
Да мислиме и на нив, на нивните деца и семејства.
Празнувајќи одговорно вложуваме во побезбедна и посреќна, 2021 година.

БОГОЕВ: ПРАЗНУВАЈЌИ ОДГОВОРНО, ВЛОЖУВАМЕ ВО ПОСРЕЌНА 2021
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