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КАРПОШ НАЗНАЧИ 
СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ

КАРПОШ ДОДЕЛИ 150 ПАКЕТИ
ЗА ГРАЃАНИТЕ ВО РИЗИК

 Борис Чурлинов, дел од општинската администрација на општина Карпош е 
назначен за службеник за млади согласно членот 23 од Законот за младинско учество 
и младински политики.
 Станува збор за лице кое е во редовен работен однос, како еден од предусловите 
да се обезбеди трајност и континуитет на овој процес.
Службеникот за млади е лице кое ќе има континуирана комуникација и соработка 
со младинските организации и ресорните институции. Младинскиот службеник во 
координација со општината и младите луѓе, ќе развива и активности поврзани со 
младите и младинските политики.
Општина Карпош деновиве ќе го објави и јавниот повик за формирање на Иницијативниот 
одбор за локалниот младински совет, откако претходно беа спроведени статутарните 
измени.
 Заинтересираните лица можат да комуницираат со службеникот за млади преку 
е – адресата: boris.curlinov@karpos.gov.mk .
Општина Карпош продолжува да биде партнер на младите луѓе и да работи на 
подобрување на состојбите со млади на локално ниво.

 Во пресрет на велигденските празници, општина Карпош додели 150 социјални 
пакети со прехранбени продукти и средства за хигиена на граѓаните кои се наоѓаат во 
социјален ризик. Годинава, по 26. пат се спроведе хуманитарната акција „Подај рака, 
донирај за твојот сосед“. Сите производи беа собрани од хуманите граѓани, општинската 
администрација и општествено одговорни компании и организации, а логистичката 
поддршка се одвиваше преку Одделението за детска, социјална и здравствена заштита.
 Градоначалникот Стефан Богоев денеска оствари кратки средби на отворено со 
граѓаните од три урбани заедници: Карпош 2, „Владо Тасевски“ и Влае. На сите засегнати 
им се доделија социјалните пакети, со почитување на мерките за заштита од КОВИД – 19.
 Празничниот период секогаш нѐ потсетува на семејството и блиските. Основната 
цел е и граѓаните во ризик, поспокојно да ги поминат празничните денови. Оваа пандемија 
уште повеќе ја истакна социјалната раслоеност во заедницата и затоа е важно постојано 
да помагаме. Институциите носат најголема одговорност. Како локална самоуправа 
помагаме и со еднократна помош за граѓаните; периодов доделуваме и душеци за 
најпогодените домаќинства; даваме финансуски средства за лекување, рече Богоев.
Градоначалникот ги повика сите граѓани на одговорно одбележување на претстојните 
празници, со цел да се заштити јавното здравје.
 Тимот од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита на присутните 
граѓани им ги објаснуваше и начините како да остварат одредено право или да добијат 
услуга.
 Општина Карпош продолжува со континуирана грижа и социјална заштита за 
најпогодените сограѓани.
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 Општина Карпош како водечка општина во енергетската ефикасност,  
активно се вклучи во тридневниот настан на УНДП, Министерството за животна 
средина и просторно планирање и Идеалаб, којшто се одржува под слоганот 
#ВозможноЕ.  Раководителот на Одделението за енергетска ефикасност 
Љупчо Димов го претстави активностите кои ги презема локалната власт за 
помала потрошувачка на енергија и помали емисии на стакленички гасови и 
новите идеи што ги има општината на овој план.
 Главната цел на овој настан е да се изгради политичка волја, национална 
свест и ангажман за зеленото закрепнување од пандемијата која сосема 
го смени вообичаениот живот, како и да се истакне улогата на приватниот 
сектор кој учествува со 85% во вкупните инвестиции потребни за реализација 
на планираните климатски активности. Тоа практично значи координиран 
придонес за подобрено  усвојување и спроведување на национално утврдените 
приоритети преку дијалози со клучните национални чинители (креатори 
на политики, донатори, приватен сектор, академска заедница, младински 
организации, мрежа на практичари за климатски промени). 

 Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание за млади на 
општина Карпош е еден од чекорите за формирање на локалниот младински совет.
Општина Карпош го објави јавниот повик за формирање на Иницијативниот одбор, 
чија задача е да го конституира Локалното собрание за млади.
Ова тело ќе биде составено од 5 членови, а во истот може да членуваат претставници 
на: младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички 
организации, студентски организации, млади од 15 до 29 години и други облици на 
младинско здружување кои работат и функционираат на територија на општината.
Јавниот повик, со сите потребни документи и услови е достапен на www.karpos.gov.
mk , во делот „Огласна табла“, на следниот линк: https://bit.lY/2S57Rkt
Сите заинтересирани ќе можат документите да ги достават по електронски пат, до 
службеникот за млади на општина Карпош, Борис Чурлинов (boris.curlinov@karpos.gov.
mk) или во Архивата на општина Карпош (ул. „Радика“ бр.9).
Јавниот повик ќе биде отворен седум работни денови (заклучно со 11 мај).
Формирањето на локалниот младински совет ќе придонесе за унапредување на 
состојбите на младите на локално ниво. Младинскиот совет ќе креира активности и 
политики за млади согласно Законот за младинско учетво и младински политики.

КАРПОШ ЗА ЗЕЛЕНА ИДНИНА КАРПОШ ГО ОБЈАВИ ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА 
ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ 
ЗА МЛАДИ
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 Градот Скопје започнува со постапката за изведба на Клучката кај Момин 
Поток во општина Карпош. Имено, се предвидува изградба на два кружни тека, 
кои значително ќе го намалат собраќајниот метеж во овој дел од градот. Еден од 
кружните текови ќе биде меѓу булеварот „8 Септември“ и улицата „Скупи“, а другиот 
кај булеварот „Никола Карев“ и патот кон Визбегово, Обиколницата и косовската 
граница.
 На денешниот јавен настан, градоначалниците Стефан Богоев, Петре Шилегов  
и другите градоначалници од соседните општини зборуваа за важноста на овој 
проект, кој по својата комплексност е сличен како изведбата на клучката кај хотелот 
„Континентал“.
Во изминативе 3,5 години, до мене и до општината, особено пристигаа барања за 
решавање на овој проблем на граѓаните – жители на Криви Дол, но и од оние кои 
живеат во Бардовци, Злокуќани. Кружниот тек меѓу бул. „8 Септември“ и „Скупи“ и 
тоа како ќе придонесе за намалување на метежот, кој во некои случаи е видлив и до 
спортскиот центар „Борис Трајковски“, рече Богоев.
Тој истакна дека овој проект ќе придонесе и за поврзување на урбаното јадро со 
периферните делови. На овој начин, се овозможува развој на надворешните делови 
на Скопје и дисперзирање на градбата кон тој потег, што претставува и изборно 
ветување на обајцата градоначалници.
Градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов се осврна на спефициките на 
проектот. Истиот ќе биде во вредност од 18 милиони евра.Тој истакна дека на 
целиот овој потег дневно поминуваат и до 25.000 возила, а по должина на булеварот 
„Словенија“ ќе биде поставено и нов лед осветлување, пешачки и велосипедски 
патеки.

ЗАПОЧНУВА ИЗВЕДБАТА НА КЛУЧКАТА 
КАЈ МОМИН ПОТОК ВО КАРПОШ
 

Во завршна фаза е и реконструкцијата на булеварот „Никола Карев“. 
Претходно, Градот Скопје на територија на Карпош ги реконструираше и 
деловите од булеварите „Илинден“, „Партизански одреди“ и „8 Септември“.
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 Целосно е реконструирано детското игралиште на улицата „Варшавска“ во 
населбата Тафталиџе 1.
Општина Карпош ги замени старите и дотраени реквизити со нови. Поставени се 
нови тобогани, клацкалки и лулашки. После подолг временски период обновен е овој 
детски рекреативен простор и повторно безбеден и употреблив.
Оваа јавна детска зона најчесто  ја користат децата кои живеат во околните куќи и 
згради и потребата за нејзина обнова беше повеќе од очигледна.
Во изминатиот период, локалната самоуправа ги обнови и детските игралишта 
спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“ (УЗ „Пецо Божиновски – Кочо“), во Влае 2 
(долж Кејот), во Карпош 4  (ул. „Никола Парапунов“), Козле (на ул. „Јуриј Гагарин“) и 
во Жданец.
Имајќи предвид дека на територија на Карпош има повеќе од 60 зони за најмладите, 
општината етапно врши санација и реконструкција на сите овие простори.
Ги повикуваме сите граѓани одговорно да ги користат поставените реквизити и 
урбаната опрема (клупи и корпи) во овие зони. Истите се поставуваат со пари на 
граѓаните и одговорноста за нивно чување е на сите нас.

РЕКОНСТРУИРАНО Е ИГРАЛИШТЕТО 
НА „ВАРШАВСКА“ ВО ТАФТАЛИЏЕ 1


