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КАРПОШ ДОДЕЛИ ДВА МОТОЦИКЛИ 
НА ПОДРАЧНАТА ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА

ВМРО – ДПМНЕ Е ПРОТИВ 
ИЗВЕДБА НА ПАРКОВИ

 За да се обезбеди поголема мобилност при извршување на теренските 
активности, општина Карпош и додели два мотоцикли на користење на подрачната 
Полициска станица – Карпош.
 Имено, мотоциклите ќе се користат од полициските службеници за навремено 
и поефикасно извршување на работните задачи, особено во делот на зачувување на 
мирот и безбедноста на територија на Карпош.
 Локалната самоуправа честопати ја информира ПС Карпош за различни 
прекршоци и уништувања на јавните добра. Исто така, редовно се проследуваат и 
дописите и забелешките од граѓаните за нарушувања на јавниот ред и мир или за 
девијантно однесување на одредени локации.
 Општина Карпош, во рамки на своите можности и надлежности продолжува да 
биде поддршка за Полициската станица – Карпош. Основната цел е да се зголеми 
безбедноста во населбите и да се намали стапката на криминалитет.

 

 Ниту ВМРО – ДПМНЕ, ниту пак Тони Јаревски во изминатите години, во Карпош не 
оставија парковски површини, не вложуваа во капитални проекти кои значат повеќе 
зеленило и содржини за спорт и рекреација на граѓаните.
 Оттука, веројатно им е чудно што денес јавните површини прераснуваат во паркови, 
наместо истите да се пренаменат во станбено – деловен простор.
 Затоа, општина Карпош и градоначалникот Стефан Богоев нема да бидат изненадени 
ако деновиве се одржи и првиот протест во независна Македонија,  против  изградба на 
парк.
 Фактите говорат дека целосно е завршен содржинскиот дел од Спортско – 
адреналинскиот парк во Карпош.  Завршени се изведбените активности и финализира 
административната постапка за пуштање на паркот во употреба. Ова е видливо и 
очигледно, и многу добро го знае и советникот на ВМРО – ДПМНЕ, Тони Јаревски.
 Оттаму, неговите обвинувања за нетранспарентност се неосновани и се базираат 
единствено на измислици.
 Советникот Јаревски, исто така манипулира со јавноста во врска со вредноста 
на овој проект. Имено, изведбата на Спортско-адреналинскиот парк нé чини 55.000.000 
денари како што тврди Јаревски, туку 48.000.000 денари. Од оваа вредност, 42.000.000 
денари покрива Европската унија, додека општина Карпош учествува со 6.000.000 денари.
 Прво, општина Карпош започнува постапка за давање под закуп на дел од 
Адреналинскиот парк (High rope), заради специфицичноста на содржините. Имено, 
правниот субјект треба да исполни услови за непрекинато и правилно функционирање 
на адреналинскиот дел и да обезбеди безбедност на лицата кои ќе го користат паркот. 
Самата опрема на адреналинскиот дел бара посебни услови за управување и чување, 
како и ангажирање на лица со лиценца кои ги исполнуваат сите стандарди и безбедносни 
мерки за управување со паркот.
 Оваа постапка е координирана со Светска банка и Европската унија, и за истата 
постои целосна согласност од овие страни.
 Дали за ВМРО – ДПМНЕ безбедноста на корисниците, граѓаните во адреналинскиот 
дел не е најважното нешто?
 Второ, постапката за избор на изведувач за Спортско – адреналинскиот парк ја 
водеше Светска банка и Кабинетот на вицепремиерот за економски прашања при Владата.
 Целиот проектот подлежи на континуирана ревизија од Европската унија, како 
донатори на средства и Светска банка, преку која се администрира целиот процес.
 После повеќе децении, овој дел од Кејот на Вардар доби нов лик. Направени се нови 
игралишта за фудбал и одбојка на песок, адреналински дел, скејт парк, детско игралиште, 
засадено е ново зеленило со систем за наводнување, а се постави и соодветна урбана 
опрема (клупи, корпи за отпадоци, паркинзи за велосипеди) и јавно ЛЕД осветлување.
 Не станува збор за никаква злоупотреба на европски пари. Впрочем, општина 
Карпош немаше да биде меѓу институциите кои најчесто добиваат средства од европски 
фондови, ако имаше некакви злоупотреби.
 Како резултат на расипничкото и криминално работење во минатото, кое е причина 
за големата задолженост на Карпош, локалната самоуправа денеска примарно користи 
средства од Европската унија и други меѓународни организации.
 И ова е начинот по кој Карпош продолжува понатаму. Зголемувањето на зеленилото 
и заштитата на животната средина се наши приоритети и прашања за кои е потребен 
општ консензус.
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 Од оваа година, уписот на ученици во прво одделение ќе може да се врши 
и по електронски пат преку веб – порталот www.uslugi.gov.mk. Инспирирани 
од фактот што општина Карпош, минатата година беше првата локална 
самоуправа која иницираше електронски упис на првачиња и онлајн настава, 
градоначалникот Стефан Богоев и министерката за образование и наука Мила 
Царовска, од основното училиште „Вера Циривири Трена“, во Карпош 2 ја 
промовираа новата услуга.
 Со дигитализацијата на оваа услуга, се избегнуваат стандардните гужви 
во училиштата карактеристични за овој период од учебната година. Фактички, 
родителот и ученикот сега ќе доаѓааат во училиште само за да се спроведе 
интервјуто за упис.
 Градоначалникот Богоев на денешниот јавен настан говореше и за сите 
други активности кои општина Карпош ги спроведува за квалитетен образовен 
процес и во ек на пандемија:
 Ова е втора година на сериозни предизвици во образованието. На 
почетокот на учебната година, основна цел ни беше да обезбедиме ИТ опрема за 
училиштата, за да може непречено да се одвива онлајн наставата. И успеавме 
во ова. Продолживме со поддршка околу спроведување на протоколите, 
обезбедување на средства за дезинфекција, како и продолжен престој за 
учениците со физичко присуство, истакна градоначалникот.
 Тој нагласи дека не прекинуваат и инфраструктурните зафати во 
образовните установи, раззеленувањето на училишните дворови, како и 
опремувањето на сензорните соби за учениците со попреченост.
 Министерката Царовска напомена дека Карпош на некој начин е „пред 
времето“, затоа што многу порано пред другите институции започна со 
дигитализацијата. Исто така, таа истакна задоволство од големиот број на еко 
– училница во оваа општина. Станува збор за зони на отворено, направени од 
еко – материјали, каде што може да се спроведува и настава.
 На настанот зборуваше и Кристина Николовска, просветен работник 
од ООУ „Вера Циривири – Трена“. Таа даде поддршка на дигитализацијата на 
образовните услуги и посочи дека КОВИД – 19 пандемијата придонесе некои 
работи да се одвиваат побрзо.
 Новата електронска услуга е овозможена со поддршка на Центарот за 
управување со промени и амбасадата на Велика Британија во Скопје. Извршната 
директорка на ЦУП, Неда Малеска – Сачмароска и раководителот на програми 
Richard Mallion говореа за придобивките од дигитализацијата и од потребата за 
паметно користење на технологијата.

 

 Учениците од Карпош можат да аплицираат за финансиска поддршка од 
Општината за учество на националните и меѓународни училишни натпревари по 
природни науки, македонски јазик, општествени науки, како и спортски натпревари. 
Иако овие натпревари се спроведуваат во посебни услови заради пандемијата со 
КОВИД – 19, сепак со буџетската програма на Одделението за образование за 2021 
година предвиден е вкупен буџет од 150.000 денари за поддршка на ученици и ментори 
за учество на натпревари на национално ниво, како и буџет од 150.000 денари за 
поддршка на ученици за учество на меѓународни натпревари.
Средствата се доделуваат со приложена документација за учество на натпревар, цел 
на трошоците и податоци за ученикот. Добиените финансии можат да се искористат 
за патни трошоци, котизација, сместување или за дополнителни тренинзи и обуки пред 
натпреварот.
За тоа кому од апликантите ќе се додели финансиската поддршка одлучува 
посебно формирана комисија, составена од членови на Советот и претставници од 
Одделението за образование.
На овој начин, локалната самоуправа ги мотивира учениците и менторите и во тек 
на пандемија. да не застанат во надградбата на знаењето, натпреварувачкиот дух и 
желбата за учење и докажување кај младите.

КАРПОШ КАКО ПРИМЕР: УПИС 
ЗА ПРВАЧИЊА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

КАРПОШ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ – УЧЕСНИЦИ НА НАТПРЕВАРИ


