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КАРПОШ СЕ СЕЌАВА НА ТОШЕ
Општина Карпош се сеќава на Тоше Проески, својот сограѓанин и нашата
најголема музичка ѕвезда., кој денеска ќе наполнеше 40 години. Вообичаено,
во овој период од годината, локалната самоуправа го организираше
Меморијалниот турнир во мал фудбал во чест на Тоше, а во соработка со
здружението на стопанственици – Власи, „Мандра“.

КАРПОШАНИ САМИ ЌЕ ЈА ПРОВЕРУВААТ
ИСПЛАТЛИВОСТА ОД АЛТЕРНАТИВНО ГРЕЕЊЕ

На овој спортски натпревар учествуваа екипи од Нова Градишка (Хрватска),
Серес (Грција), Карпош, Крушево, неколку места кои беа значаен белег од
животот на Тоше, како и со учество на тимови од неколку приватни компании.
Сепак, поради пандемијата од КОВИД – 19 овогодинешниот турнир е одложен,
со цел да се заштити јавното здравје.
Тоше, во последните години од својот живот беше граѓанин на Општина
Карпош, како жител на населбата „Свети Јован“ во Злокуќани.
Општина Карпош продолжува да го негува споменот на нашата музичка
ѕвезда, кој беше и остана синоним за многу доблести, симбол на хуманост
и солидарност.
Преку хуманитарните и спортски натпреварувања се сеќаваме и го
одржуваме споменот на Проески, а на младите им го пренесуваме неговиот
дух – да бидат подобри граѓани во заедницата.
Се изработува софтвер преку кој граѓаните можат да прават проверка на
техничките и финансиските аспекти за промена на моменталниот нивен
систем за греење/ладење со систем на обновливи извори на енергија. Ова е
едно од решенијата кое е во тек на имплементација, во рамки на проектот
„REPLACE“ од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската унија.
Со изработката на софтверското решение (кое ќе биде достапно на www.
karpos.gov.mk) граѓаните ќе можат сами да пресметаат колку средства
треба да вложат, но и, на среден и долг рок, колку ќе заштедат со промена
на системот на греење. Ова е дополнителна мотивација за користење
на обновливите извори на енергиja, замена на нееколошките системи и
обезбедување на почист воздух и здрава животна средина.
Општина Карпош е активен учесник во овој проект, а минатата година
се анализираше состојбата на начинот на кој се греат индивидуалните
домаќинствата во три општини (Карпош, Аеродром и Ѓорче Петров).
Имајќи предвид дека аерозагадувањето е еден од најголемите проблеми,
локалната самоуправа е фокусирана да биде поддршка за замена на
постојните системи на греење/ладење и на индивудуалните домаќинства во
еколошки и поштедливи.
Во Карпош, во урбаното јадро веќе нема јавна установа која се грее на
нееколошки начин. Со промената на системот за греење на градинката
„Пролет“ во Влае 1 придонесовме повеќе да нема јавни објекти кои се греат
на фосилни горива.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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КАРПОШ ПОТСЕТУВА ЗА СОВЕСНО
ОДЛОЖУВАЊЕ НА ОТПАДОТ

Општина Карпош ги потсетува сите граѓани на правилно и совесно
одложување на отпадот од своите домаќинствата.
Имено, задолжително треба домашниот отпад да се одложува во големите
контејнери кои ги поставува и подига ЈП „Комунална хигиена“ Скопје. Доколку
постои потреба од поставување на дополнителни контејнери, заедниците на
сопственици (куќни совети) потребно е да испратат барање до ова јавно
комунално претпријатие.
Кабастиот отпад (застарениот мебел), пак, може да се одложи во пунктот
на ЈП „Комунална хигиена“, позади бензиската станица „Макпетрол“, во
должина на бул. „Илинден“ (близу до СЦ „Борис Трајковски). Исто така, на
телефонската линија 0800 – 222 – 33 може да се договори транспорт на
кабастиот отпад од домаќинството до оваа претоварна станица.
Електричниот и електронскиот отпад (апарати, батерии и акумулатори) може
да се подигне бесплатно од домаќинството со пријава на 070 – 236 – 000.
Исто така, ги известуваме граѓаните дека активни се и броевите за пријава
на диви депонии (078 – 421 – 954) и оган на отворено (193).
Сите сме одговорни за правилно одложување на отпадот и чист Карпош.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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Општина Карпош е и прва институционална членка на Европското тело за
хигиенски инженеринг и дизајн (EHEDG – European Higienic Engineric and Design
Group ) која ги запазува европските регулативи за хигиенска опрема. Целта
е опремата и машините за производство на храна, во кујните каде што се
подготвува храната да го подобрат нејзиниот квалитет преку користење
на сертифицирана опрема и машини кои се проверени за работа преку
правилниците на ова престижно европско тело.

ЗДРАВА И БЕЗБЕДНА ХРАНА
ВО ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ

Децата во сите објекти на градинки во Карпош добиваат здрав и квалитетен
оброк. Иако градинките работат по протоколи и со намалени капацитети,
техничкиот персонал, вработените во кујните целосно се посветени за
навремено да обезбедат здрави и квалитетни оброци за децата.
Храната секојдневно е различна, подготвена од сезонски намирници, а се
води сметка и за нејзино адекватно складирање, приготвување, термичка
обработка и сервирање на оброците. При подготовка на ужинките, се
избегнува користење на рафиниран шеќер, а како замена се користат
јаткасти плодови, семиња (лен, чиа, семки од текви) или суво овошје.
Главните кујни во градинките на територија на општина Карпош работат и ја
подготвуваат храната за децата според ХАСАП – принципите (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point) што е согласно Законот за контрола и
безбедност на храна и материјалите кои се во контакт со храната.
Градинките имаат возила кои ги пренесуваат топлите оброци на соодветна
температура која се мери пред нивно транспортирање.
Секој сегмент од целиот процес на подготовка на храна и придружните
елементи се одвива според однапред подготвен Протокол кој е изработен
од Овластено лице за контрола и безбедност на храната.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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УРЕДУВАЊЕ (КАСТРЕЊЕ, СЕЧЕЊЕ) НА
ДРВЈА ВО ПОВЕЌЕ НАСЕЛБИ ВО КАРПОШ

УСВОЕНИ ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ
ПРОГРАМИ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Советот на општина Карпош, денеска ги усвои извештаите за годишните
програми за работа кои ги реализираа секторите и одделенијата од
локалната самоуправа, во текот на 2020 година. Поточно, станува збор за 15
темелни програми, од областа на урбанистичкото планирање и уредување
на градежното земјиште, екологијата и енергетската ефикасност, развој на
Општината, образованието и културата, спортот, детската, социјалната и
здравствената заштита.
Со истата динамика беа усвоени извештаите за реализираните програми
за активностите на Општината од областа на информатичката технологија,
заштитата и спасување на граѓаните и материјалните добра, развојот на
месната самоуправа, како и за еднаквите можности меѓу мажите и жените и
програмата за односи со јавноста.
Со 13 гласа за, пет против и еден воздржан, советниците од Карпош дадоа
„зелено светло“ за физибилити студијата за воспоставување на ЕСКО моделот
на јавно-приватно партнерство, во чии рамки ќе биде реконструирано
јавното осветлување во општина Карпош. Во иста насока беше изгласана
предлог-одлуката за утврдување на референтна потрошувачка и условите
на експлоатација на електрична енергија за јавно осветлување. Со оваа
одлука, ќе бидат заменети сите светилки на територија на Општината со
штедливo ЛЕД осветлување. На овој начин, преку намалена потрошувачка на
енергија и намалени емисии на CO2 во воздухот, се унапредува животната
средина.

Почнувајќи од утре, 30.01.2021 година (сабота) па во наредните неколку
денови, ЈП „Паркови и зеленило“ ќе работи на уредување (кастрење, сечење)
на зеленилото на повеќе локации во Општина Карпош.
Имено, ќе се сечат стари и суви дрвја, кои претставуваат опасност за
околината и при посилен ветар постои можност да паднат. Акциите ќе се
спроведат на следниве локации, a врз основа на донесени решенија од Град
Скопје:
– Карпош 1, ул. „Иван Аговски“ бр. 9, сечење на едно дрво;
– Карпош 2, ул. „Орце Николов“ бр. 157/1, сечење на едно дрво;
– Карпош 2, на бул. „8 Септември“, сечење на две дрва;
– Карпош 4, ул. „Трифун Бузев“ бр. 3, сечење на едно дрво и кастрење на едно
дрво;
– Тафталиџе, бул. „Партизански одреди“ бр.75, сечење на едно дрво;
– Тафталиџе, бул. „Партизански одреди“ бр.78, сечење на едно дрво и
кастрење на едно дрво.
Во дел од населбите возможна е поголема бучава од механизацијата со која
работат службите.
Општина Карпош ќе го обнови зеленилото на сите места каде што се сечат
старите дрвја, а постои можност на истото место или во околниот дел да се
засадат нови.
Ви благодариме на разбирање.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Советниците од Карпош ја прифатија иницијативата за изменување
и дополнување на Статутот на Општината според која, се формира
Партиципативно тело од областа на урбанизмот. Овој орган ќе ги пренесува
ставовите и мислењата на граѓаните и правните лица во процесот на
урбанистичкото планирање, ќе ги следи состојбите и ќе дава иницијативни
насоки и сугестии во процесот на планирање и изготвување плански решенија
за Општината.
Во рамки на денешната 52. Седница, советниците гласаа позитивно
по Предлог-Одлуката за субвенционирање на ужинки за учениците во
општинските основни училишта на општина Карпош. Со оваа одлука се
утврдува субвенционирање на ужинки за учениците од 1-3 одделение во
основните училишта на општина Карпош за учебната 2020/2021 година и
субвенционирање на ужинки за учениците од 1-9 одделение за учебната
2021/2022 година во висина од 50% од износот на месечниот надоместок.
Советот го усвои и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Карпош за извештајниот период (кумулативно) за квартал од
01.01.2020 година до 31.12.2020 година.
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СУБВЕНЦИЈА ОД 50 %
НА УЖИНКИТЕ ВО КАРПОШ
Општина Карпош започнува со субвенционирање на ужинките за сите
ученици кои посетуваат настава со физичко присуство. Имено, ужинката ќе
се субвенционира во висина од 50 отсто од износот на месечниот надоместок,
за учениците од прво до деветто одделение.
На овој начин, Општината ќе покрива 300 денари од трошокот, а останатите
300 денари ќе бидат обврска за родителот/старателот. Субвенцијата се
однесува на второто полугодие од оваа учебна година, како и за учебната
2021/2022.
Оваа одлука се донесе на вчерашната седница на Советот на Општина
Карпош. Вкупната вредност на мерката за субвенционирање на ужинките е
3.600.000 денари.
И во услови на пандемија, кога наставата се одвива под посебни протоколи,
основната цел на локалната самоуправа е да биде поддршка на учениците,
родителите, наставниот и административно – техничкиот кадар во училиштата.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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