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КАРПОШ ЌЕ ФИНАНСИРА КРЕАТИВНО
И ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛКУ СМЕ ИМУНИ НА КОВИД – 19, 
СТАРТУВАШЕ ОД КАРПОШ

 Со најмалку 500.000 денари, Општина Карпош оваа година ќе ги поддржува 
проектите со креативен пристап во иновативни области во сферата на образованието 
кои  ќе ги понудат заинтересирани граѓани или правни лица регистрирани за работа во 
оваа дејност.
 За таа цел, деновиве, локалната самоуправа објави јавен оглас со кои ги 
повикува физичките и правни лица да конкурираат со сопствени проекти во областа 
на животната средина, социо-емоционалната поддршка на учениците, со понуда на 
иновативни методи и техники во наставата, во спортот во образованието, за културата 
во образованието, со понуда на инклузивни пристапи во образованието и во сферата 
на професионална ориентација на учениците.
 Сите поединци, невладини организации или други правни лица кои имаат  
валидна регистрација, искуство или првичен ентузијазам да придонесат со креативни 
проекти во споменатите области треба да ги наведат причините, целите, намената и 
очекуваните разултати од своите проекти. Општината , за возврат ќе ги финансира 
доспеаните проекти до крајот на 2021 година, се до исцрпување на финансиските 
средства кои, согласно потребите во текот на годината, ќе може да се зголемат.
 Финансиската проекција на проектите која ќе ја предложат апликантите треба да 
биде во согласност со начинот на реализација на наставата во основните општински 
училишта (настава со физичко присуство за учениците од 1-3 одделение и он-лајн 
настава за учениците од 4-9 одделение) .
Начинот на пријавување на вакви проекти и јавниот оглас се достапни на официјалната 
страна на Општина Карпош  www.karpos.gov.mk .

 Од Општина Карпош започна научно – истражувачкиот проект на Институтот за 
имунобиологија и хумана генетика при Медициинскиот факултет во Скопје, кој има за 
цел да го утврди процентот на луѓе кои имаат стекнато антитела од вирусот КОВИД – 
19.
 На платото во Лептокарија, на отворено, по случаен избор на граѓани, стручните 
медицински лица од Институтот им земаа примероци од крв, преку кои ќе се анализира 
присуството на антителата кај нив. Граѓаните ќе добијат бесплатен клинички резултат 
по електронски пат.
 Денеска, во Карпош беа земени почетните 135 единици крв од потребниот 
примерок за т.н. серолошки скрининг, односно од вкупнот примерок за испитување на 
отпорноста  на ковид на ниво на град Скопје.
 Стручниот тим од Инситутот ќе продолжат со ова истражување и по други 
скопски општини. Основната цел е да се стигне до репрезентативен примерок на 
граѓани и да се уврди колку од истите (во скопското подрачје) го прележале вирусот.
 Дополнителни информации во врска со студијата можат да се добијат на мејл 
адресата: iibhg@medf.ukim.edu.mk .
 Опшина Карпош ги повикува сите граѓани да продолжат со доследното 
почитување на мерките: да носат маска, да одржуваат дистанца и да вршат честа 
дезинфекција.
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 Младите од Карпош сакаат да бидат вклучени во сите процеси на 
одлучување и дејствување на локално ниво. Високи 60 % од нив сметаат 
дека можат да понесат лична одговорност, и  со ангажман и акција да 
променат нешто. Исто така, 53 отсто од младите досега имаат волонтирано, 
а мотивација за тоа е што сакаат да помогнат на поединец или на група на 
луѓе.
 Ова го потврдува истражувањетo: „Потреби на младите на локално 
ниво – младински локални банки“, подготвено од младинската организација 
„Младите можат“, кое беше поддржано од Амбасадата на САД во Скопје.
 Се одржа онлајн презентација на ова истражување кое ги опфати 
општините Карпош, Ѓорче Петров и Аеродром. На хибридниот настан 
учествуваше и градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев, кој 
ги коментираше резултатите од анализата и ги афирмираше проектите на 
локалната самоуправа поврзани со младите.
 Ме радува фактот што младите се задоволни од парковите и зелените 
површини, и апсолутно, ова се областите на кои уште повеќе продолжуваме 
со работа. Голем дел од испитаниците како главен проблем ги истакнуваат 
агресивните кучиња – скитници. И ова е реалност! Во таа насока, како општина 
доделуваме два милиони денари на градското ЈП „Лајка“ за да работи на 
мапирање и хуман третман на кучињата, рече Богоев.
 Сепак, високи 73,8 % од младите луѓе во Карпош сакаат да ја напуштат 
нашата земја. Тие генерално се задоволни од случувањата во општината, 
локалните проекти и слично, но ова е прашање кое опфаќа поширок контекст.
 Овој податок е разочарувачки за мене како млад градоначалник, како 
личност која во изминатите години значително работеше на оваа проблематика 
заедно со целиот младински сектор. Но, ако имате ситуација со владеење 
на правото како што имаме овие денови – не можеме да очекуваме дека 
младите ќе сакаат да живеат тука, кога гледаат како функционира правниот 

МЛАДИТЕ ОД КАРПОШ
САКААТ ДА ОДЛУЧУВААТ

систем. Младите мора да очекуват правна стабилност, за да вложуваат во 
себе, да инвестираат во свој бизнис, во идеја. Но, за тоа да се случи потребна 
е сигурност и почитување на законите, истакна градоначалникот Богоев.
Во општина Карпош со истражувањето беа опфатени 168 млади луѓе, а 
организацијата „Младите можат“ вклучи и фокус група, со цел да се добијат 
уште порелевантни одговори.
Оваа публикација претставува и основа на локалната самоуправа во 
креирањето на следните политики и активности во врска со младите луѓе. 
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Со положување на свежо цвеќе и средба со претставници од Сојузот на борци, 
Општина Карпош ја одбележа 77 годишнината од смртта на народниот херој Кузман 
Јосифоски – Питу.
На спомен – обележјето во Козле, делегација предводена од градоначалникот Стефан 
Богоев и советниците Филип Даскаловски и Емилија Ризеска – Спасова оддаде почит 
на Кузман, кој беше еден од главните организатори на антифашистичкото движење 
и на Народно – ослободителната борба (НОБ) во Македонија.
Тој е убиен од бугарскиот фашистички окупатор на 25 – ти февруари, 1944 година 
во близина на поранешната фабрика „Алумина“ (од чија спротива е лоциран 
денешниот споменик), при обидот да го напушти главниот град.
Пред споменикот, свежо цвеќе положија и претставници од Сојузот на борци, 
здруженија на граѓани и политички партии. Денешниот настан се одржа со намален 
број на учесници и со почитување на мерките за заштита од КОВИД – 19.
Општина Карпош продолжува да го негува споменот на народните херои од НОБ, 
како еден од најсветлите периоди од македонската историја.
Народните херои се изборија за нашата слобода, за нашата држава. А, денес, 
наша обврска е со пиетет да се однесуваме кон НОБ, но и да се грижиме за спомен 
– обележјата од тој период кои долги години делуваа запуштено.

 Општина Карпош работи на реконструкција на тоалетите и подобрување 
на хигиенско – санитарните услови за најмладите, во основните училишта „Лазо 
Трповски“ (Карпош 3) и „Владо Тасевски“ (Козле).
 Имено, се врши замена на санитарните јазли и на други придружни елементи 
во тоалетите. Исто така, во основното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“ 
(Карпош 1), локалната самоуправа врши реконструкција на под на една училница, 
која повеќе години беше во лоша состојба.
 Подобрувањето на условите  за престој и работа во образованието е еден од 
приоритетите на Општина Карпош. Паралелно, вложуваме и во раззеленување на 
училишните дворови. Токму „Х.Т.Карпош“ добива ново зеленило и стаклена градина, 
а поставен е систем за наводнување и нова тревна површина и во „Петар Поп 
Арсов“ (Карпош 4).
 Во овие моменти, активен е и јавниот повик за проекти во повеќе области во 
сферата на образованието, каде што можат да аплицираат физички и правни лица.

КАРПОШ ОДБЕЛЕЖА
77 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА
КУЗМАН ЈОСИФОСКИ – ПИТУ

САНАЦИИ ВО ТРИ УЧИЛИШТА 
ВО КАРПОШ
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ИСЧИСТЕНА УШТЕ ЕДНА 
ДЕПОНИЈА ВO КАРПОШ

 Комуналните служби на Општина Карпош расчистија уште една депонија, во 
реонот на Злокуќани, на патот кон православните гробишта.
 Забележително беше поголемо количество на кабаст отпад и градежен шут, 
кои свесно биле одложени на несоодветен начин.
 Локалната самоуправа апелира на правилно одложување на отпадот. На 
нашата веб страна достапни се сите информации за правилно ослободување од 
секаков вид отпад (линк: https://bit.ly/3bF9uLW).
 Во изминатиов период, општината ги интензивираше и инспекциските 
контроли на повеќе критични места, при што беа санкционирани неколку деловни 
субјекти кои ја загадуваат околината.
 За оваа година, од Буџетот на Карпош се одвoени 650.000 денари за чистење 
на диви депонии.
 Во изминатиот период, целосно беа подигнати и расчистени децениските 
депонии: кај мостот „Газела“ долж реката Вардар, во близина на хотелот 
„Александар Палас“ и Спортскиот центар „Борис Трајковски“, кај фудбалското 
игралиште во Злокуќани, како и во Бардовци (долж реката Лепенец).
 Ги повикуваме сите граѓани и правни лица да се грижат за околината. Сите 
сме одговорни за чист и зелен Карпош.


