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ЗАПОЧНА САДЕЊЕТО
НА 200 ОРЕВИ ВО КАРПОШ

60 ГОДИНИ ОД ПРВИОТ ЛЕТ ВО ВСЕЛЕНАТА
Општина Карпош, на спомен обележјето на Јуриј Гагарин во Козле го одбележа
12. Април – Меѓународниот ден на космонаутиката.
Имено, пред 60 години, Јуриј Гагарин за прв пат во историјата се вивнал во
вселената, со космички брод „Восток I“, трасирајќи го патот на човештвото во
вселената. На овој начин, даден е голем придонес кон развојот на цивилизацијата.
Пред спомен обележјето, во знак на почит, свежо цвеќе положи делегација на
општина Карпош, предводена од градоначалникот Стефан Богоев, како и делегација
на Амбасадата на Руската Федерација во Северна Македонија, предводена од
амбасадорот Сергеј Бездникин.

Започна пролетната акција за засадување на 200 ореви, во сите населби низ
општина Карпош. Комуналните служби садат во близина на Кејот на Вардар, во Карпош
4 (долж улица „Желево“), Козле (кај „Јуриј Гагарин“), на плоштадот „Делфина“ во Влае
2 и на улицата „Женевска“ во Тафталиџе 2.
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев во изјава за медиумите
посочи дека на овој начин дополнително се зголемува меѓублоковското зеленило –
зеленилото меѓу зградите.
Претходно, ваков тип на дрвја беа засадени по дворовите на детските градинки
и основни училишта.
Можам да најавам дека оваа година ќе засадиме и 150 други, висококвалитетни
дрвја. Исто така, планираме и подигнување на 4 нови маалски паркови, со тревни
површини, украсни растенија и системи за наводнување, рече Богоев.
Зголемувањето на зеленилото е еден од основните предуслови и за намалување
на аерозагадувањето.
Бројките покажуваат дека главниот град дише помалку загаден воздух во
последниве пет години.
Градоначалникот Богоев нагласи дека намаленото аерозагадување, треба да нѐ
мотивира сите, уште повеќе да вложуваме во зелени површини, еко – системи на греење,
субвенции за велосипеди, обновливи извори на енергија, во планска урбанизација и
дисперзирање на градбата кон периферијата.
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БОГОЕВ: СО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И СИСТЕМСКИ
ПРОМЕНИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА
Во рамки на проектот „Корупција? Не во мојата општина!“, неколку месеци
наназад, општина Карпош беше една од општините во која се даваше бесплатна
правна помош на граѓаните, а истите беа информирани и за начините како да
препознаат и да пријават корупција.
Станува збор за проект, којшто беше спроведен од Коалицијата „Сите
за правично судење“, а со поддршка на Фондацијата отворено општество
Македонија (ФООМ) и USAID. Исто така, беа зајакнати и капацитетите на
администрацијата за борба со корупција, а се подготви и План за интегритет
на општината, кој треба да биде одобрен и од Советот на општина Карпош.
На завршната онлајн дискусија за проектот учествуваа повеќе засегнати
страни, претставници на граѓански организации, градоначалникот Стефан
Богоев, како и координаторите на советничките групи, Филип Даскаловски
(СДСМ и коалиција) и Тони Јаревски (ВМРО – ДПМНЕ и коалиција).
Довербата може да се зголемува само со системски промени. Затоа,
општина Карпош назначи и лице за интегритет, за заштита на укажувачи,
кое е достапно и на нашата веб страна. Дополнително, ја унапредуваме
дигитализацијата на јавните услуги, која значи и помало човечко влијание врз
процесите, а со тоа и помал простор за корупција. Па така, преку мобилната
апликација „мЗаедница“ карпошани комуницираат директно со секторите, а ќе
можат и да аплицираат за субвенции, да поднесуваат барања за еднократна
парична поддршка и сл., рече Богоев.
Според Фондацијата отворено општество, Општина Карпош стана една
од омилените партнери на невладините организации поради ваквиот вид на
отворена соработка, која непрекинато одржува континуитет и посветеност во
отворањето и надминувањето на споменатите проблеми.
Наодите од истражувањето (анкетата) на Коалицијата за првично судење,
покажаа дека урбанизмот е една од трите најчести области за кои граѓаните
барале правна помош. По спроведеното истражување, 30 % од жителите
сметаат дека градежната ескпанзија е најголем проблем, 10 % невработеноста,
а 8 % безбедноста.
Ако се лоцираат можните извори и ризиците од корупција, како што
истакна Дарко Аврамовски од Колацијата, тие се наоѓаат во преголемите
ингеренции кои ги имаат надлежните државни институции, некои постојни
системски закони, подзаконските акти, законот за урбанистичко планирање, за
експропиријација, за зеленило кој не е мотивирачки за единиците на локалната
самоуправа и Законот за финансирање на ЕЛС кој, каков што е, дури ги
поттикнува градежните активности како општините би опстоиле.
Според панелистот Кирил Ристовски од „Флорозон“ исклучително е важна
можноста граѓаните да учествуваат во носење одлуки на локално ниво преку
трите клучни права што ги имаат: Право да знам, право да одлучувам и право за
правда (односно пораво да бидам заштитен).
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КАРПОШ АЛАРМИРА ЗА СОВЕСНО
ОДЛОЖУВАЊЕ НА КАБАСТИОТ ОТПАД

Кабастиот отпад (застарен мебел, електричен и електронски отпад) граѓаните
можат да го одложат во пунктот на ЈП „Комунална хигиена“ Скопје, во Карпош 3, долж
булеварот „Илинден“, позади бензинската станица „Макпетрол“.
Овој пункт работи од 07:30 до 19:00 часот, секој ден и оваа услуга е без паричен
надомест.
Кога станува збор за транспорт на кабастиот отпад и негово подигнување од
домаќинството, граѓаните можат да контактираат со јавното претпријатие на 0800222-33. Оваа услуга се наплаќа.
Општина Карпош ги потсетува сите граѓани, правилно и совесно да го одложуваат
кабастиот отпад и истиот да не го фрлаат околу контејнерите за комунален отпад.
Комуналните служби на општина Карпош се во координација со ЈП „Комунална
хигиена“ за да се спроведе и викенд – акција за подигнување на кабаст отпад.
Намерата е да се постават поголеми контејнери на повеќе локации во населбите.
Сите сме одговорни за чиста општина и заштита на животната средина. Сите
информации и контакти во врска со одложувањето на отпадот се поставени на веб
страната: https://bit.ly/3doq5py .
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КАРПОШ ИЗБИРА НАЈДОБРИ НАСТАВНИЦИ
И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
За да ги мотивира просветните работници и во ек на пандемија, Општина
Карпош го објави јавниот повик за избор на најдобар одделенски наставник,
предметен наставник и стручен соработник.
Право на учество имаат наставниците кои се вработени во десетте општински
основни училишта во Карпош и притоа: да имаат засновано редовен работен однос
на неопределено време; стаж од најмалку седум години во воспитно – образовна
установа; да поседуваат основни професионални компетенции за наставници/
стручни соработници и да достават одлука за награда донесена од училишен одбор
на предлог на наставничкиот совет, а по претходно добиено мислење од ученичката
заедница, советот на родители и директорот на училиштето.
Наставниците и стручните соработници се поконкурентни при рангирањето
ако организирале менторства, учествувале на научни конференции, предавања,
работилници, креирале проекти, трудови и сл.
Ова е втора година, како просветните работници се грижат да нема застој во
образовниот процес и сите ученици да имаат еднаков пристап до образованието.
Рокот за аплицирање на повикот е до 10.05.2021 година, а наградите ќе бидат доделени
на 24. Мај – Денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј.
Предвидени се парични награди од по 10.000 денари за секоја од категориите
(одделенски наставик, предметен наставник и стручен соработник), за кои ќе
одлучува посебно формирана комисија составена од членови на Советот и од
општинската администрација – Одделение за образование.
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КАРПОШ ИЗБИРА НАЈДОБРО
УРЕДЕН УЧИЛИШЕН ДВОР
Заштитата на животната средина е една од основните цели на општина Карпош.
Токму во таа насока, од оваа година, локалната самоуправа за прв пат објавува и
јавен повик за избор на најдобро уреден училишен двор или дел од дворот.
Станува збор за зони во дворот кои се уредени од еко – материјали, поттикнуваат
креативност кај учениците, но и поголема свест за заштита на околината.
Постоењето на вакви зони во основните училишта, во текот на пандемијата,
придонесоа дел од наставата да се одвива на отворено.
Право на учество на јавниот повик имаат сите десет основни училишта.
Додадена вредност при рангирањето е во состав на зоните да е засадено зеленило,
цвеќиња или да се поставени корпи за отпадоци/рециклирање, како и опрема за
спорт и рекреација.
Овие делови од училишните дворови, во голема мера беа креирани со
заеднички напори на наставниците, учениците и родителите. Затоа ги охрабруваме
сите чинители, заедно да ја подготват проектната апликација и да конкурираат за
награди од 50.000 денари (за прво место), 30.000 денари (за второ место) и 20.000
денари (за трето место).
Рокот за аплицирање е до 10.05.2021 година.
Линк до јавниот повик: https://bit.ly/3diTJMM

Линк до Јавниот повик: https://bit.ly/3mPV6FV
Линк до Изјава: https://bit.ly/3wWqg2S
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„ПАМЕТНИ“ МАСИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО „Д.Х.ДИМОВ“ ВО КАРПОШ
Сензорната соба во основното училиште „Димо Хаџи Димов“ во Влае е
опремена со нови „паметни“ маси со вградени таблети. Истите обезбедуваат развој
на јазичните вештини кај младите со попреченост, како и полесно решавање на
математичките задачи.
Новата опрема ќе придонесе за подобра инклузија во наставата на лицата
со посебни образовни потреби. Истата влијае и на унапредување на двонасочната
комуникација, моториката и когнитивните вештини.
Денеска, во посета на основното училиште беше градоначалникот на општина
Карпош, Стефан Богоев и претставникот од Фондацијата за образовни и културни
иницијативи, „Чекор по чекор“, Дениз Сулејман.
Градоначалникот се заблагодари до оваа организација, која во рамки на
проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ ги донираше овие smart маси:
Важна е поддршката која ја добиваме од граѓанските организации во процесот на
креирање инклузивно и сеопфатно образование. Неодамна, дополнителни дидактички
материјали добија и сензорните соби на „Лазо Трповски“, „Аврам Писевски“ и „Јан
Амос Коменски“. Исто така, преку проектот „Спорт за развој, спорт за сите“ во
физичките активности во Карпош вклучени се и учениците со попреченост, рече
Богоев.
Претставникот на „Чекор по чекор“, Дениз Сулејман истакна дека фондацијата
продолжува да дава поддршка на локалната самоуправа. Тој се заблагодари до
училиштетото и директорката Весна Кочовска, за несебичната поддршка и добра
организација во процесот.
Богоев и Сулејман изразија подготвеност за реализација и на други проекти, во делот
на унапредувањето на условите за раст и развој на младите со попреченост.
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РЕКОНСТРУИРАНО Е ИГРАЛИШТЕТО
СПРОТИ СД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
Заврши реконструкцијата на детското игралиште спроти студентскиот дом
„Гоце Делчев“, во урбаната заедница „Пецо Божиновски – Кочо“. Општина Карпош
го отстрани стариот и оштетен „брод“ и на негово место постави нови реквизити за
најмладите.
Поставени се нови клацкалки и тобогани, со што се подобрија условите за
рекреација на децата од овој дел на Карпош.
Овој период, се работи и на обнова на детското игралиште на улицата
„Варшавска“ во Тафталиџе 1. И на оваа локација, старите реквизити целосно ќе се
заменат со нови.
Локалната самоуправа ги повикува сите граѓани на одговорно користење на
новопоставената опрема.
Во изминатиот период, општината реконструираше повеќе детски игралишта.
Обновени се детските зони во Карпош 4 (на ул. „Никола Парапунов“), во Жданец,
во Козле (на ул. „Јуриј Гагарин“) и Влае 2 (кај спортско – рекреативната зона долж
Кејот).
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