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НОВА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА 
„НОВОПРОЕКТИРАНА“ 3 ВО ТАФТАЛИЏЕ 1

КАРПОШ ПОВИКУВА НА ХУМАНОСТ

 Општина Карпош обележува хоризонтална и вертикална сигнализација на 
новопробиената улица „Новопроектирана“ 3 во Тафталиџе 1. Се бележат пешачките 
премини, а се поставуваат и сообраќајни знаци, со цел поголема безбедност на сите 
учесници во сообраќајот.
 Улицата е во должина од 142 метри и девет метри широчина и е меѓу 
пофреквентните сообраќајници во населбата.
 Оваа сообраќајница ги поврзува ул. „Прашка“ и бул. „Митрополит Т. Гологанов“, 
а во нејзина должина се изведува и велосипедска патека.
Станува збор за потег кој беше најпогоден од агресивната и непланска урбанизација. 
Но, локалната самоуправа презема повеќе мерки за да се подигне пристапноста и да 
се унапреди инфраструктурата и во овој дел од Карпош.

 Од 12.04.2021 година (понеделник) до 16.04.2021 (петок), сите граѓани на општина 
Карпош ќе имаат можност да донираат прехранбени продукти и средства за 
хигиена, за домаќинствата во социјален ризик. Производите можат да се донираат во 
просториите на урбаните заедници (УЗ), од 08:00 часот до 15:00 часот.
Локациите и контактите од УЗ можат да се најдат на следниот линк: https://bit.
ly/39Q1oA2.
Станува збор за хуманитарната акција „Подај рака – донирај за твојот сосед“, која 
општина Карпош ја спроведува во пресрет на Велигденските празници.
Основната цел е да се помогне на социјално – загрозените граѓани и домаќинства.
Веќе втора година живееме и во ек на светска пандемија од КОВИД – 19. Во овие 
моменти, вредностите како хуманост, солидарност и емпатија треба да бидат уште 
поизразени, а поддршката за најсиромашните уште поголема.
Од таа причина, општина Карпош ги повикува сите жители на Карпош да ја покажат 
својата хуманост и да донираат трајни прехранбени продукти/средства за хигиена 
во урбаните заедници. Во акцијата ќе се вклучи и општинската администрација на 
Карпош.
При спроведување на донацијата, задолжително да се спроведуваат мерките за 
заштита од КОВИД – 19 (да се носи маска, да се држи дистанца и да не се задржуваат 
подолг временски период во просториите на УЗ).
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 Започна имунизацијата за наставниот кадар од основните училишта во 
општина Карпош. Во претстојните осум денови, ќе се врши вакцинација на 
наставниците кои одржуваат настава со физичко присуство, имајќи предвид 
дека се во постојан контакт со децата од I до III одделение.
Интересот за вакцинација на просветните работници од сите 10 основни 
училишта во Карпош е голем, бидејќи преку нејзина примена се очекува враќање 
на образовниот процес во нормален тек.
 Александра Петковска, Елена Масторидис и Ирена Грегориќ се меѓу 
првите наставнички кои попладнево примија вакцина во вакциналниот пункт во 
С.Ц. „Борис Трајковски“.
 На овој начин, силно верувам дека ќе почне образованието да се враќа 
во нормала. Спроведуваме настава во исклучителни услови, а и учениците 
навистина се наша голема поддршка и ни држат „лекција“ за трпение, 
одговорност и посветеност, рече Александра Петковска од ООУ „Петар Поп 
Арсов.
 Наставничките Масторидис и Грегориќ ја посочија и добрата организација 
на целиот процес за имунизација и љубезноста на волонтерите и здравствените 
работници.
 Сите се согласни дека единствено со имунизација на населението, ќе 
успееме да го вратиме повторно детскиот џагор по училишните ходници, а 
знаењето и смеата повторно да бидат присутни на часовите.

 Утринава, во вакциналниот пункт С.Ц. „Борис Трајковски“ започна имунизацијата 
за воспитниот кадар од детските градинки во Карпош. Станува збор за воспитувачки 
и негувателки кои во ек на пандемијата вршеа зрижувачка дејност и придонесуваа да 
нема застој во предучилишното образование на најмладите.
 Во општина Карпош фунцкионираат четири градинки со вкупно 13 објекти. Сите 
установи работат согласно протоколите за заштита од КОВИД – 19, со што и бројот на 
деца кои се згрижуваат е намален.
 Оливера Димовска Иљовска, Елизабета Златеска и Ценче Башоска се 
негувателките кои утринава се вакцинираа со Sputnik V. Тие објаснија дека целиот 
процес е безболен и постои големо расположение меѓу кадарот од Карпош за 
вакцинација.
 Согласни се дека со процесот на имунизација ќе се овозможи полека но сигурно, 
воспитно – едукативниот процес за најмладите да се стабилизира, затоа што сега 
постои голем притисок врз градинките, од фактот што не можат да бидат згрижени 
сите деца. 
 Директорката на градинката „Орце Николов“, Надица Гировска е сигурна дека 
вакцината е единственото оружје против овој вирус. Иако, управителите на градинките 
не се во првата фаза за вакцинација, тие ги мотивираат своите вработени, колеги, да 
се вакцинираат и со тоа да се направи чекор напред.
 – Веќе втора година функционираме во навистина поинакви услови. Постои страв, 
загриженост, но ние мора да ја вршиме згрижувачката дејност. Со вакцинацијата на 
воспитувачите, негователите се надевам дека постепено ќе можеме да примаме 
и поголем број на деца. Предучилишното образование е важна алка во развојот на 
детото. Ова не е установа каде што детето само престојува додека родителите се на 
работа. Тука децата се социјализираат, стекнуваат нови знаења, навики и вештини. Ни 
недостасува претходната спокојнос, која можеме да ја вратиме само со вакцинација, 
вели Гировска.

ЗАПОЧНА ВАКЦИНАЦИЈАТА 
НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД КАРПОШ

ЗАПОЧНА ИМУНИЗАЦИЈАТА 
ЗА ВОСПИТНИОТ КАДАР ОД КАРПОШ
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 Советниците од Карпош ја поддржаа Предлог – програмата за изградба на  
затворен базен за пливање, кој ќе биде лоциран во состав на спортскиот комплекс 
„Партизан“, во населбата Карпош 4. Проектот кој го изработија планерите од „Билд 
Урбан“ – Скопје  предвидува базенот да зафаќа површина од 641 м2, кој пак ќе се 
наоѓа во непосредна близина на објектот за спорт и рекреација, со површина од 
1.617 м2. Комплексот ќе содржи и игралиште од 461 м2, поплочени површини од 
1.742 м2, а целиот простор ќе се протега на уредено зеленило од 4.151 м2. Теренот 
е прилагоден да овозможи и пристап за лица со попреченост, а проектот ќе го 
финансира Агенцијата за млади и спорт.
 Во рамки на денешната 55. седница, советниците ја прифатија донацијата 
од „СЦМ Ретаил“ – Скопје во вредност од 31.535.000 денари, со која се планира 
изградба на Зелена зона – урбан јавен простор пред трговскиот центар „Скопје Сити 
Мол“. Јавниот парк кој ќе се простира на површина од околу 865 м2, подразбира 
хортикултурно уредување, засадување на тревни површини и разни насади, 
поставување клупи, елементи на детско игралиште и урбана опрема.
 Поттикнати од стратегијата на општина Карпош за развој на своите периферни 
делови, советниците го изгласаа и Деталниот урбанистички план за Градска четврт 
ССИ 03, блок ССИ 03.02 (кај касарната „Илинден). Конкретниот ДУП опфаќа површина 
од 34,831 хектари, и е дефиниран на Север помеѓу магистралната улица „Словенија“, 
на Исток се движи по осовината на новопланираните сервисни улици „1804“ и „1811“. 
На Југ и Запад се протега низ транзитниот булевар „Никола Карев“.
 Со планот, опфатот е конципиран во една целина со вкупно 34 парцели со 
намена за домување и трговски единици, хотелски комплекс, се предвидува изградба 
на основно и средно училиште, како и детска градинка, објект на МВР и станица 
за технички преглед на возила. Исто така, планот предвидува простор за парковско 
зеленило (Д1) и заштитно зеленило (Д2).
 Советниците дадоа „зелено светло“ и на иницијативата на општина Карпош 
да објави јавен повик за избор на најдобро уреден ЕКО-училишен двор на основните 
училишта  на своја територија. Локалната самоуправа ќе ги награди најкреативните 
училишни еко-катчиња со парична награда од 50.000 денари за прво место, односно 
со 30.000 денари за второ и 20.000 денари за трето место.
 Членовите на советот, дадоа согласност за започнување на постапка за давање 
под закуп на дел од Адреналинскиot парк-Карпош (High rope). Локалната самоуправа 
се одлучи на овој чекор, од аспект на покривање на трошоците за одржување на 
адреналинскиот дел од паркот, (годишна цена на амортизација, материјали за 
одржување и опрема, меѓународна инспекција, осигурување на карти, лични приходи 
за вработените и сл.). Во овој случај, правните лица кои се заинтересирани да го 
закупат (High rope) делот, треба да бидат регистрирани за соодветната дејност, што 
подразбира дека тие се одговорни за примена на безбедносните протоколи, кои ќе 
ги спроведат стручни лица кои ја поседуваат лиценцата EN 15567-2.
 Тоа значи дека, останатиот дел од паркот во чии рамки влегуваат двете 
игралишта на песок, скејт паркот, скверот и детското игралиште ќе бидат бесплатни 
за користење.

 

КАРПОШ ЌЕ ДОБИЕ ЗАТВОРЕН ПЛИВАЧКИ БАЗЕН

 Во насока на стимулирање на просветните работници, општина Карпош 
ќе објави јавен повик, за избор на најдобар наставник и стручен соработник од 
основните училишта на своја територија. Постапката ќе ја спроведе комисија 
формирана од пет членови на Советот од општина Карпош. Потоа, комисијата за 
својата работа ќе изготви извештај кој ќе го достави до градоначалникот на општина 
Карпош. Врз основа на тој извештај, локалната самоуправа ќе исплати три парични 
награди во вредност од 10.000 денари, за најдобриот одделенски наставник, за 
најдобриот предметен наставник, како и за најдобриот стручен соработник.
 Со истата динамика, советниците ја поддржаа и одлуката за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и општините Карпош, Аеродром, 
Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари. 
Станува збор за утврдување на начинот, условите, и финансиското учество 
при имплементирање на системот за паметно осветлување, со кое треба да се 
реализира проектот за дигитален град „Смарт-сити“. Платформата подразбира 
поставување на т.н  „паметно осветлување“ на јавни површини, паркови, плоштади, 
основни и средни училишта, културни и јавни институции.
 Со одлука на Советот на општина Карпош, локалната самоуправа ќе им 
отстапи на користење два мотоцикли на полициската станица од Карпош. Со цел, 
навремено и поефикасно извршување на работните задачи, полициската станица 
ќе ги користи превозните средства за своја потреба, по што се обврзува истите да 
ги врати по изминување на период од две години.

 


