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КАРПОШ СПОРТУВА ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ

Преку спортски активности на отворено, ракомет, фудбал и игри прилагодени за
стекнување на социјални вештини, основците од општина Карпош заедно со своите
наставници по физичко образование го одбележаа 10 мај – Меѓународен ден на
физичката активност.
Активностите беа предводени и од сертифицираните тренери по спорт за развој.
Имено, општина Карпош е меѓу ретките локални самоуправи со ваков тип на тренери
од редот на наставниот кадар, кои се обучени од здружението „ТАКТ“, преку спорт и
физичка активност да ги учат младите да бидат подобри граѓани.
Денешниот настан го посети градоначалникот на општина Карпош, Стефан
Богоев. Впрочем, една од основните цели од програмата на градоначалникот Богоев
е да овозможи повеќе јавни простори за спорт и рекреација на младите, но и на сите
граѓани.
Една од малкуте работи кои не ни беа забранети овие две години – беше
физичката активност на отворено. Вежбајте, спортувајте! Така вложувате во
подобра физичка подготвеност, но и психичко здравје, кое е особено важно,
имајќи ги предвид околностите во кои живееме.
Општина Карпош продолжува да инвестира во ваков тип на спортско –
рекреативни зони, кои особено се важни за жителите и за враќање на
маалскиот дух по населбите, рече Богоев.
Локалната самоуправа ги повикува сите граѓани на одговорно користење
на спортските/детски игралишта и маалски паркови. Да водиме сметка за
заштита на урбаната опрема и отпадот да го фрламе на обележаните места.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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„ОСЛОБОДУВАЊЕ“ НА „ЗАРОБЕНИ“
ДРВЈА ВО КАРПОШ 4

Општина Карпош продолжува со акцијата за „ослободување“ на „заробени“
дрвја од градежни материјали. Овие денови, екипи работат на отстранување
на бекатон плочки и асфалт околу 16 дрвја во должина на улицата „Разловечко
востание“ во Карпош 4.
Со отстранувaњето на градежните материјали, се овозможуваат услови за
подобар развој на дрвото и негова поголема функција во апсорбирањето на
прашината и штетните гасови.
Локалната самоуправа, покрај тоа што води сметка за садење на нови дрвја,
во континуитет се грижи и за одржување на постоечкото зеленило и веќе
развиените садници.
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НЕПРЕЧЕН УПИС НА ПРВАЧИЊА ВО КАРПОШ

Во сите десет основни училишта во Карпош, уписот на ученици во прво
одделение се одвива непречено. Откако родителот/старателот ќе ја достави
документацијата, Комисијата за упис на првачиња спроведува интервјуa со
децата кои од претстојниот септември ќе бидат првачиња.
Комисијата за упис на ученици е составена од педагог, психолог и еден
одделенски наставник.
Согласно податоците од Министерството за внатрешни работи и
Министерството за труд и социјална политика, во Карпош, оваа година би
требало да се запишат околу 778 првачиња.
Сите разговори се спроведуваат во согласност со Протоколот за упис.
Училиштата најчесто ги користат еко – училниците на отворено, каде што
разговараат со ученикот и вршат проверка на основните вештини.
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АКЦИЈА ВО КАРПОШ
ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА КАБАСТ ОТПАД

На четири локации низ Карпош ќе бидат поставени големи контејнери за одложување
на кабастиот отпад од домаќинствата. Станува збор за акција на општина Карпош и
ЈП „Комунална хигиена“ Скопје, која ќе се спроведе во периодот од 18 до 22 мај 2021
година (деновите од вторник до сабота).
Мебелот, електронскиот и електричен отпад, граѓаните ќе можат да го одложат на
четирите локации:
Влае 2, позади Порта Влае, кај автобуската постојка;
Тафталиџе 2, на улицата „Женевска“ (автобуска постојка на последна „24 – ка“);
Козле, во близина на ресторанот „Македонска куќа“ ;
Долно Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ .
Ги повикуваме сите граѓани, кои планираат да го одложат кабастиот отпад, тоа да го
сторат во посочениот временски период и исклучиво во овие наменски контејнери.
Оставањето на овој вид отпад, во близина на контејнерите за одложување на
домашниот комунален отпад е казниво и придонесува за загадување на околината.

ПАРИЧНА НАГРАДА
ЗА КАРПОШОВИТЕ ПРВЕНЦИ

Десетте најдобри ученици-полуматуранти ќе добијат еднократна парична награда
од Општина Карпош.
Тоа се однесува на првенците на генерација кои завршуваат во учебната 2020/2021
година во десетте основни училишта на територијата на Општина Карпош. Најдобрите
ученици на генерацијата кои го заокружуваат своето основно образование ќе добијат
еднократно по 10.000 денари за успешно матурирање, поточно за севкупниот успех
во школувањето.
За ваквиот симболичен поттик и признание на најуспешните полуматуранти
едногласно гласаа сите советници на Карпош, а признанијата ќе им ги врачи
градоначалникот Стефан Богоев, веднаш по завршување на учебната година.

Во оваа прилика, информираме дека е активен и пунктот на ЈП „Комунална хигиена
Скопје, во Карпош 3, долж бул. „Илинден“ (позади бензинската станица „Макпетрол“),
каде што граѓаните можат да одложат кабаст отпад.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ВМРО – ДПМНЕ И ЈАКИМОВСКИ ЗА САМО
ЕДНА ГОДИНА ДОНЕЛЕ 1.860 ОДОБРЕНИЈА ЗА
ГРАДЕЊЕ, А ВО ЦЕЛИОТ МАНДАТ БОГОЕВ – 964
Општина Карпош денеска е локална самоуправа со драстично намален долг,
повеќе зеленило и со планска урбанизација. Градоначалникот Стефан Богоев и
општинското раководство и покрај големата задолженост гледаат да реализираат
што е можно повеќе проекти од програмите.
Во делот на урбанистичкото планирање, општина Карпош со конкретни докази ги
поткрепи граѓанските иницијативи пред Уставниот суд и денеска во општината се
укинати неколку урбанистички планови. Станува збор за ДУП-ови кои се однесуваат
за урбаното јадро.
Ако се направи споредба, според Државниот завод за статистика, само во 2016
година, во мандатот на ВМРО – ДПМНЕ и Јакимовски биле донесени 1860 правосилни
одобренија, а за период од три и пол години, донесени се 964 одобренија за градење.
- Добро е да се знае дека општина Карпош прави напор да избрише две маркици за
згради во Влае и на нивно место да се предвиди простор за градинка. За жал, новата
градинка во Влае доцни заради урбанистички проблеми, затоа што претходното
раководство, пред се, мислеше за изградба на нови згради, а не и на предучилишни
установи. Меѓутоа, во овие 3.5 години, се изгради нова градинка во Бардовци, нов
објект на „Мајски цвет“ во Тафталиџе 2, а се реконструираше и „Мајски цвет“ во
Тафталиџе 1. Условите за згрижување на деца се сериозно подобрени;
Веќе е започната постапката за изведба на базен во близина на спортската сала
„Партизан“. На 55. седница на Совет, советниците ја поддржаа Програмата за
изградба на затворен базен за пливање, кој ќе го изведе Агенцијата за млади и спорт;
Завршена е изведбата на Спортско – адреналинскиот парк (кај спортско – качувачката
карпа), кој за скоро ќе биде пуштен во употреба. Исто така, со поддршка на Градот
Скопје се исчисти и децениската депонија до бунарите на реката Лепенец, и на овој
потег, ова лето, започнува и раззеленувањето.
Затоа денеска Александар Николовски и ВМРО – ДПМНЕ немаат многу што да кажат
од и за Карпош. И по последните истражувања на јавното мислење, 60 отсто од
граѓаните имаат доверба во општината и градоначалникот Богоев и тие сметаат
дека локалната самоуправа е главно посветена на решавање на клучните проблеми
на микро ниво.
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