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ЗАПОЧНУВА УПИСОТ
НА ПРВАЧИЊА ВО КАРПОШ

ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ НА
КРВОДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЈА ВО КАРПОШ

Започнува уписот на деца во прво одделение, во сите десет основни училишта, за 
учебната 2021/2022 година. Во општина Карпош, запишувањето на новите ученици ќе 
се одвива во две фази:
Доставување на потребни документи до училиштето, по електронски пат на gov.mk или 
директно до Комисијата за упис на деца во I одделение (составено од секое основно 
училиште);
Средба (разговор) со детето, на закажан термин во согласност со Протоколот за упис 
на ученици.
Од оваа година, доставувањето на документи може да се прави и по електронски пат, 
со цел да се намали метежот по образовните установи, но и да се избегне групирање 
и ширење на вирусот КОВИД – 19.
Физичкото присуство останува како задолжително за да се спроведе интервјуто со 
ученикот кој се запишува. Сепак, генерално, ако дозволуваат временските услови, 
овие разговори ќе се спроведуваат во отворените еко – училници на сите училишта.
Апелираме до сите чинители во процесот (наставници, деца, родители, административно 
– технички кадар) на зголемена претпазливост при работењето и грижа за заштита на 
јавното здравје.
Општина Карпош посакува успешен упис и нов почеток за нашите најмлади жители, 
како и за нивните родители и наставен кадар.

На 19.05.2021 година, од 09:00 до 17:00 часот, во спортската сала на ООУ „Лазо Трповски“ 
ќе се одржи крводарителска акција, во организација на Општина Карпош и Институтот за  
трансфузиона медицина и Црвен крст – Скопје.
Единици крв ќе донира општинската администрација на Карпош, вработени од детските 
градинки и основните училишта, а овој пат,  акцијата ќе има и јавен карактер.
Заради недостатокот на крв, за тековно лекување на пациенти, постои потреба од повеќе 
крвни единици. Затоа ги повикуваме сите заинтересирани граѓани кои можат и сакаат да 
ја покажат својата хуманост, да се пријават за дарување на kontakt@karpos.gov.mk (со 
име/презиме и телефон).
Сите заинтересирани граѓани ќе бидат контактирани, затоа што акцијата ќе се спроведува 
по соодветниот протокол за заштита на граѓаните од КОВИД – 19.
Ги известуваме граѓаните кои примиле вакцина за заштита од КОВИД – 19, исто така, можат 
да даруваат крв со почитување на следните правила:
Ако вакцините се базираат на mRNA технологија (Pfizer/BioNTech, Moderna, CureVac):
Се одложува дарувањето за 48 часа по вакцинирањето поради можна појава на локални 
симптоми на местото на аплицирање на вакцината (болка, црвенило, чешање, оток).
Одложување на дарувањето за 7 дена од прекин на симптомите во случај на несакани 
ефекти од вакцината (замор, главоболка, болки во мускулите, болки во зглобовите, треска, 
гадење, лимфаденопатија).
Ако вакцините се базираат на технологија на аденовирусен вектор (AstraZeneca/ Ox-
ford, Johnson и Johnson/Јansen, Sputnik V): одложувањето на дарувањето е 4 недели по 
вакцинацијата.
Ако лицата не знаат со која вакцина биле вакцинирани :
дарувањето се одлага за 4 недели по вакцинацијата.
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 Во рамки на денешната 56. седница на Советот на општина Карпош, 
советниците дадоа согласност за одобрување на субвенции за купување нови 
велосипеди за жителите на Карпош. Акцијата ќе започне во петок (07.05.2021) и 
ќе трае до исцрпување на предвидените финансиски средства. Субвенцијата 
подразбира покривање на дел од трошоците, во износ од 30% од сумата за 
платен велосипед, но најмногу до 3.000 денари.
За оваа намена, Општината издвои финансиски средства од својот Буџет во 
висина од 500.000 денари, а субвенционирањето ќе се одвива по принципот – 
„прв дојден, прв услужен“.
Советниците дадоа „зелено светло“ и за трите проекти од областа на 
образованието во општина Карпош. Станува збор за проектот „Инклузивно 
активен свет – Карпош“, за кој локалната самоуправа ќе издвои околу 150.000 
денари. Реализатор е здружението за унапредување на меѓусебна доверба 
ТАКТ, а шестмесечниот проект е наменет за подобрување образовните услови 
на децата со попреченост, преку креирање на општинска програма за нивна 
социјална инклузија.
По  тој повод, ќе бидат обучени 20 тренери за работа и вклучување на децата 
со попреченост во здрав и активен начин на живот. Во таа насока ќе бидат 
соодветно опремени и две сензорни соби во две основни училишта во Карпош, 
во чии рамки тренерите ќе спроведат серија на 10 поврзани активности за 
дечињата со попреченост, според методот кој ќе го го дефинираат во текот на 
обуката. За таа цел ќе биде формирана и работна група од родители на деца 
со попреченост, психолог, педагог, дефектолог, експерт за спорт, за развој 
и претставник на општина Карпош. Целта на оваа група е  да ги детектира 
конкретните потреби на децата со попреченост и нивно вклучување во здрав 
и активен начин на живот преку спортско-рекреативни активности.
Општина Карпош, со 50.000 денари ќе го финансира и осуммесечниот 
проект на здружението ИМПЕТУС насловен „Младите заедно во еко заштита“. 
Со оваа иницијатива треба да се мотивираат основците од Карпош, да се 
вклучат во селекција на отпадот и заштитата на непосредната животна 
околина. Претходно, програмата за млади ИМПЕТУС преку соработка со 
Универзитетот во Малме (Шведска) и претставници од општина Карпош, 
спроведе теренско мапирање на корпите за отпадоци и контејнери во неколку 
реони во општината, каде што наиде на повеќе предизвици. Од теренската 
работа, младите креираа дигитална мапа со која се мапираа локациите, но 
и еко – предизвиците. Оттаму, самиот проект предвидува и низа активности 
кои подразбираат одржување на работилници со ученици, наставници и 
стручни соработници. Потоа следува и теренско истражување и мапирање 
на еко површини со користење на дигитални алатки. Во рамки на проектот ќе 
се одржи и онлајн фестивал „ЕКО НЕТ  Зелен Карпош“, со изложба на ликовни 
творби.
Советот го  поддржа и проектот на градското здружение на ликовни педагози  
– Детски ликовен центар, за одржување на 15-та „Детска ликовна колонија 
Св. Пантелејмон“ – 2021. Според програмата за активности во областа на 
образованието за 2021 година, општина Карпош за оваа намена ќе издвои 

КАРПОШ ДОДЕЛУВА СУБВЕНЦИИ
ЗА НОВИ ВЕЛОСИПЕДИ

50.000 денари од својот буџет. 
Советниците гласаа позитивно и за одобрување на финансиски средства 
за награди за полуматурантите – првенци на генерација од основните 
училишта во Карпош. Според оваа одлука општина Карпош со 10.000 
денари поединечно, ќе награди 10 ученици кои се прогласени за првенци на 
генерација во учебната 2020/2021 година.
На дневен ред, пред советниците од Карпош се најде и предлог-изменетата 
Програма од областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2021 
година. Во таа насока, советниците ја поддржаа дополнетата програма која 
предвидува изменување на финансиската рамка од досегашните 156.000.000 
денари, на 186.600.000 денари.     Дополнителните средства се наменети за 
подобрување на јавната чистота и хигиена, за одржување на зеленилото и 
хортикултурата, за обновување на урбаната опрема и јавното осветлување, 
за имплементација на ЛЕАП-от, како и за други активности од областа на 
енергетската ефикасност.
Поконкретно, за јавна чистота и хигиена наместо 43.800.000 денари,  ќе бидат 
наменети 51.800.000 денари. За одржување на постојното јавно зеленило, 
предвидената финансиска рамка од 8.500.000 се заменува со 11.500.000 
денари. За подигнување на  нови зелени површини и јавно зеленило ќе бидат 
насочени 13.000.000 денари, наместо досега предвидените 6.000.000 денари. 
За одржување на урбаната опрема низ Карпош ќе бидат потрошени 23.000.000 
денари, наместо предвидените 14.000.000 денари.
За поставување на нова урбана опрема се предвидени 9.100.000 денари, 
наместо досегашниот износ од 6.000.000 денари. Замената на постојните 
светилки  за улично осветлување со ЛЕД  светилки по ЕСКО моделот, ќе ја 
чини Општината 55.000.000 денари, наместо досега предвидените 52.000.000 
денари. За изградба на нови системи на јавно осветлување, во делот 
„предвидена финансиска рамка“, износот 17.000.000 денари се заменува 
со износ од 18.000.000 денари. Предвидените средства за новогодишно 
украсување ќе бидат намалени од 2.000.000 на 700.000 денари. Фондот 
за проектни активности од областа на енергетската ефикасност ќе биде 
корегиран од 5.200.000 на 3.000.000 денари.
На денешната седница помина и одлуката на Советот со која општина 
Карпош постхумно ќе му додели Плакета на семејството Петровски, како 
знак на признание за постигнати  животни остварувања на професионалниот 
дипломат Трајан Петровски (1939 – 2021). Петровски е првиот нерезидентен 
амбасадор на независна Република Македонија, деташиран во Анкара во 
јуни 1992 година. Во рамките на својата професионална кариера,  Петровски 
како истакнат дипломат над три децении работел на етаблирање на органите 
за надворешни работи на РМ и бил еден од незаменливите дипломати – 
промотори на македонската култура во светот. Како истакнат член на 
Дипломатскиот клуб – Скопје, Петровски дал полн придонес за аналитичкото 
и  систематското проучување и историографско документирање на 
активностите на македонската дипломатија во нејзиниот 50 годишен развој.
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Објавен е јавниот оглас за субвенционирање на купување нови велосипеди за 
жителите од општина Карпош (https://karpos.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Ja-
ven-povik-za-velosipedi-07.05.2021.pdf)
Акцијата започнува од денеска и ќе бидат доделени субвенции на граѓани кои  ќе 
купат нов велосипед, не порано од денеска (07.05.2021).
Субвенцијата подразбира покривање на дел од трошоците, во износ од 30% од 
сумата за платен велосипед, но најмногу до 3.000 денари.
За оваа намена, Општината издвои финансиски средства од својот Буџет во висина 
од 500.000 денари, а субвенционирањето ќе се одвива по принципот – „прв дојден, 
прв услужен“. Заинтересираните физички лица при аплицирање за субвенции за 
велосипеди, треба да ги достават следните документи:

– Барање за субвенција за нов велосипед;

– Фотокопија од лична карта;

– Фотокопија од трансакциска сметка;

– Фискална сметка со сметкопотврда или фактура за купен велосипед, кој е купен не 
порано од петок (07.05.2021);

– Изјава за согласност за обработка на лични податоци;

Напомена: Жителите кои веќе оствариле право на субвенција за велосипед и за тоа 
добиле средства од Град Скопје, немаат право да учествуваат на огласот.

Аплицирањето ќе се врши преку пополнување на бараните документи, преку 
архивата на општина Карпош. Од понеделник (10.05.2021) аплицирањето ќе може да 
се врши и по електронски пат, преку мобилната апликација „мЗаедница“ (достапна 
за IOS и Android), како и на веб страната www.m-zaednica.mk при што е потребно, 
секој од горенаведените документи да биде скениран и прикачен на соодветното 
место.

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА СУБВЕНЦИИ
ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ВО КАРПОШ
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Маалскиот парк во Карпош 2, меѓу ул. „Никола Тесла“ и бул. „Илинден“ е место за 
рекреација на сите граѓани. 
Најмладите уживаат во поставените реквизити, а повозрасните во зеленилото, 
маалската библиотека и сл.
 Попладнево, активистите на Сојуз на извидници на Македонија – Scout Association of 
Macedonia ја продолжија акцијата на Град Скопје и на дел од новозасадените дрвја 
им доделија имиња (по граѓани кои изразиле интерес). Сите сме одговорни за чиста 
и зелена општина.
#ЗеленКарпош

Со измените на буџетската Програма од областа на екологијата и енергетската 
ефикасност, општина Карпош повеќекратно ги зголеми средствата за 
подигнување на зелени површини, хортикултура, јавна хигиена, обновување и 
одржување на урбана опрема, реквизити по детски и спортски игралишта.
Поточно, на 56. седница на Советот беа направени следните измени:

-За подигнување на нови тревни површини, садење дрвја и украсни растенија, 
како и монтирање на системи за наводнување на јавното зеленило насочени се 
13.000.000 денари наместо планиранте 6.000.000 денари;
-За јавна чистота и хигиена се насочуваат 51.800.000 денари наместо планираните 
43.800.000. Средствата, покрај за сезонските работници, ќе бидат наменети и за 
чистење на диви депонии, купување на посовремени дувалки за собирање на 
лисја и механизација за одложување на отпад;
-За нова урбана опрема (клупи и корпи за отпадоци) предвидени се 9.100.000 
денари наместо планираните 6.000.000 денари;
-За одржување на постоечката урбана опрема, како и за сервисирање на 
реквизитите на детските игралишта, спортски терени и фонтаните (на платоата) 
предвидени се 23.000.0000 денари наместо претходно планираните 14.000.000 
денари.
Исто така, општина Карпош ги намали и планираните средства за новогодишно 
украсување, од 2.000.000 на 700.000 денари.
Основната цел на локалната самоуправа е уште повеќе да се зголеми зеленилото 
во Карпош. Акцентот се става на меѓублоковското зеленило, зеленилото меѓу 
зградите кое е најблиску до граѓаните.
Исто така, вложуваме во уредување на овие зони со содржини за најмладите, 
како и  во урбана опрема за повозрасните сограѓани.
Хуманизацијата на јавниот простор подразбира креирање на површини кои 
одговараат на потребите на сите граѓани.

ИЗВИДНИЦИ ИМЕНУВАА ДРВЈА КАРПОШ СО ЗНАЧИТЕЛНО ПОВЕЌЕ ПАРИ
ЗА ЗЕЛЕНИЛО И ЈАВНА ХИГИЕНА



3 - 9 maj 2021 Билтен бр. 4233 - 9 maj 2021 Билтен бр. 423

Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk 11

ЧЕСТИТ 9 МАЈСТИПЕНДИИ ЗА ПРВАЧИЊА 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД КАРПОШ Смрт на фашизмот, слобода на народот!

Денеска се сеќаваме на Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. 
Еден ден кој обединува два важни периоди.
-9 мај 1945 – крајот на Втората светска војна.
- 9 мај 1950 – поставени темелите на денешната Европска унија.
Некогашната борба за мир, за слобода денеска е заменета со постојана борба за 
поголема демократија, еднаквост, правда и солидарност.
Вредности, во кои ако веруваме декларативно – нема да живееме подобро. А, ако 
за истите се залагаме искрено, ќе отвориме пат за подобар живот на сегашните и 
идни генерации.

Сите родители на ученици со попреченост во општина Карпош, чии деца ќе бидат 
запишани во прво одделение во учебната 2021/2022 година ќе можат да аплицираат 
за месечна стипендија од 50 ЕУР во денарска противвредност. Основната цел е да 
се пружи поддршка на семејствата со деца со попреченост во надминување на 
трошоците поврзани со нивното школување.
Можност за пријавување имаат децата кои ги исполнуваат следните основни 
критериуми:
Да се деца со попреченост кои во учебната 2021/2022 година се запишуваат во прво 
одделение,
Да поседуваат документација за вид и степен на попреченост (Наод и мислење и/или 
Наод од стручно тело за проценка на функционирање, попреченост и здравје),
Да се обврзат на редовно посетување на наставата, во зависност од индивидуалните 
можности и согласно препораките за безбедно посетување настава во услови на 
пандемијата КОВИД-19,
Да не се корисници на било каква друга стипендија доделена од било која друга 
институција или компанија,
На родителот/старателот кој аплицира во име на кандидатот за стипендија да не му 
е одземено родителското право.
Потребни документи кои треба да се приложат:
Пријава за стипендија од проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“. 
Пријавата можете да ја симнете на линкот: https://bit.ly/33nbiW9;
Потврда од училиште за редовен ученик во прво одделение во учебната 2021/2022 
година, со печат и потпис од училиштето;
Документација за вид и степен на попреченост (Наод и мислење и/или Наод од 
стручно тело за проценка на функционирање, попреченост и здравје);
Извод од Матичната книга на родени за ученикот.
Станува збор за јавен повик на фондацијата „Чекор по чекор“, во рамки на проектот 
„Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“, а во соработка со здруженијата 
„Инклузива“ и „Хандимак“. Исто така, овој повик е резултат на соработка и со 
Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, а 
финансиски е поддржан и од Европската унија.


