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СЕ САДАТ НОВИ 50 ДРВЈА ВО КАРПОШ КАРПОШ ОБЈАВИ ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ

Комуналните служби на општина Карпош ја започнаа акцијата за садење на 50 нови, 
висококвалитетни дрвја.
Од Карпош 2, од улицата „Никола Тесла“ започна садењето на јавори, јасени, липи 
и туи. Оваа еко – акција паралелно се спроведува низ повеќе населби: Карпош 3, 
Карпош 4, Тафталиџе 1, Козле, на „Млечен“ и во Криви Дол.
При теренскиот увид, градоначалникот Стефан Богоев истакна дека локалната 
самоуправа во континуитет работи на зголемување на меѓублоковското зеленило и 
дека се зголемени средствата за заштита на животната средина:
Неодамна, завршивме и со садење на 200 ореви, а со ребалансот на Буџетот ги 
зголемивме средстватаво сферата на екологијата.За оваа сезона, планираме 13 
милиони денари за нови тревни површини, украсни растенија, како и системи за 
наводнување. Предвидовме и повеќе средства за расчистување на депонии и за 
набавка на современи дувалки за лисја, рече Богоев.
Исто така, општина Карпош обезбеди и повеќе буџетски пари за одржување на детски 
и спортски игралишта, како и поставување на повеќе клупи и корпи за отпадоци.
Основната цел е да се креираат што е можно повеќе зелени површини – маалски 
паркови по населбите. Овие јавни простори се места за спорт и рекреација за сите 
граѓани.

Општина Карпош распиша Јавен повик за членство во локалното собрание за млади.
Собранието на млади избира членови на Локалниот младински совет по пат на 
непосредни избори.
Во Собранието на млади можат да членуваат: младински организации, организации 
за млади, политички подмладоци, ученички организации, студентски организации, 
млади лица – жители на општина Карпош ( од 15 до 29 години), како и други облици 
на младинско здружување.
Општина Карпош го формираше Иницијативниот одбор за конституирање на 
Локалното собрание за млади, како уште еден чекор кон формирање на локалниот 
младински совет, согласно Законот за младинско учество и младински политики.
Службеникот за млади Борис Чурлинов, заедно со петте членови ја имаа првата 
средба при што разговараа за претстојните чекори и го распишаа Јавниот повик за 
членство во локалното собрание за млади.
Јавниот повик е објавен на веб страната www.karpos.gov.mk (во делот огласна 
табла). А, апликациите можат да се доставуваат по електронски пат, на boris.curl-
inov@karpos.gov.mk или до архивата на општината (ул. „Радика“ бр.9, барака 2).
За сите услови информирајте се на следниот линк: https://bit.ly/3bR80Pt
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Концентрациите на PM10, PM2,5 и CO2 честички во внатрешноста на десетте 
основни училишта во општина Карпош се прилично ниски.
Зголемената хигиена, честата дезинфекција на работните површини и на 
рацете на децата и на училишниот кадар придонесе да се подобри квалитетот 
на воздухот во училиштата.
Ова го потврдува направеното истражување на тема: „Квалитетот на воздухот 
во основните училишта“, кое се спроведе во рамки на проектот „Зголемување 
на свеста за внатрешното загадување на воздухот во основните училишта во 
Република Северна Македонија“, реализирано од  здружението „Центар за 
климатски промени“, а финансиски поддржано од Амбасадата на Австралија 
во Белград.
Мерењата се спроведоа во периодот од септември 2020 до мај 2021 година. 
Здружението користеше посебни сензори кои го мереа квалитетот на воздухот 
во училишните холови, во спортските сали и училниците (во кои се одвиваше 
настава со физичко присуство).
На денешната онлајн конференција на која се презентираа резултатите, 
учествуваше и градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев. Тој 
говореше за сите мерки и активности кои општината ги презема во областа 
на екологијата, а се однесуваат и на основните училишта.
Сите 10 основни училишта се со променети врати и прозорци, со што е 
зголемена нивната енергетска – ефикасност.Во Карпош, многу одамна 
нема училишта со азбестни покривии површини. Тековно работиме и на 
реконструкција на училници, а ова особено го правиме во летните периоди, 
додека учениците се на распуст.Внатрешната хигиена ја унапредуваме и со 
постојано подобрување на хигиенско – санитарните услови во училиштата. 
Тука, станува збор за реконструкција на тоалетите, и тоа неодамна го 
направивме и во „Лазо Трповски“, „Владо Тасевски“, како и во „Аврам Писевски“ 
(каде што направивме и нови тоалети за ученици со попреченост), истакна 
градоначалникот.

ПОЧИСТ ВОЗДУХ ВО УЧИЛИШТАТА
ВО КАРПОШ

Богоев нагласи дека локалната самоуправа интензивно вложува и во 
раззеленување на училишните дворови, со што се подобрува и квалитетот на 
амбиенталниот воздух.
Во изминатиот период беа засадени 300 ореви во дворовите на основните 
училишта и  на градинките.
Овој период, ги мотивиравме сите училишта да направат еко – училници. 
Станува збор за простори на отворено, кои се изработени од еко – материјали, 
гуми, палети, пластика, а во рамки на овие зони се сади и ново зеленило. Тука 
може да се одржува настава; родителски средби; работилници; да се дружат 
учениците. И на овој начин, не само што правиме добро за училиштето, за 
амбиенталниот воздух, сметам дека придобивките се поголеми. Затоа што 
наставници, ученици, родители работат заедно, од рани години ја развиваме 
свеста кај младите и потоа тие се одговорни за тие простори, дрвја или сл, 
рече Богоев.
Филип Стојановски од „Центар за климатски промени“ ги презентираше 
резултатите и истакна дека е важно и по пандемијата да продолжи повисокото 
ниво на хигиена по воспитно – образовните установи.
На настанот учествуваше и амбасадорката на Австралија во Белград, Рут 
Стјуарт, која ја истакна важноста од вклученоста на децата и сите други 
чинители во образованието. Квалитетот на воздухот е глобален предизвик и 
мора сите да делуваме за поздрава и почиста животна средина.
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Палети за седење, гуми претворени во столчиња или саксии, креативни фигури од еко – материјали, ова е сликата од новата еко – 
училница на основното училиште „Братство“ во Тафталиџе 2.
Наставниот и техничко – административниот кадар, заедно со учениците и родителите, а со поддршка на општина Карпош создадоа 
уредена зона на отворено во страничниот дел од училишниот двор.
Во оваа еко – училница може да се одржува настава на отворено, родителски средби, но и да се реализираат работилници и 
вонучилишни активности.
Основното училиште со оваа зона аплицираше на јавниот повик на општината за најдобро уреден училишен двор или дел од дворот, 
при што го освоија второто место. Образовната установа доби парична награда од 30.000 денари, но најважно е тоа што го создадоа 
како трајна вредност на училиштето, а со тоа и на Општината.
Впрочем, ова беше и една од заложбите на градоначалникот Стефан Богоев, кој во повеќе наврати истакна дека само со создавање 
на конкретни работи, и со вклученост на ученици, наставници и родители како заедница ќе бидеме посовесни за животната средина 
и за јавните добра.
Вакви еко – училници или катчиња веќе се креирани во сите десет основни училишта во Карпош.

EKO – УЧИЛНИЦАТА ВО „БРАТСТВО“,
НОВА КРЕАТИВНА ЗОНА ВО КАРПОШ
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Општина Карпош веќе трета година успешно ја користи дигиталната алатка на 
Центарот за иновации Блинк 42-21 за двонасочна комуникација со граѓаните.
Искуствата од примената на овој иновативен метод, претставници од 
администрацијата на Карпош ја промовираа на дводневната тренинг 
програма за јакнење на капацитетите на локалната администрација која се 
оддржи на 27ми и 28ми мај во Охрид и на која учествуваат претставници на 
други општини кои планираат да го унапредат работењето и пружањето на 
услуги на граѓаните токму преку оваа апликација.
Општина Карпош беше пилот општината во државата која прва успешно ја 
воведе оваа дигитална алатка мЗаедница во соработка со Блинк 42-21, а е 
наменета за носење на одлуки на локално ниво врз основа на обработка на 
податоци. Со неа граѓаните имаат можност директно да комуницираат со 
секторите при локалната самоуправа.
Апликацијата е достапна  преку IOS и Android уредите, при што граѓаните 
на Карпош можат да пријавуваат проблеми, но и да даваат свои креативни 
предлози и иницијативи за уредување на одреден јавен простор од секаде и 
во секое време. Во меѓувреме, освен основната, Блинк 42-21 имплементираше 
и надградена верзија, преку која веќе имаше пријавување за субвенции 
за купување велосипеди (онлајн пристигнаа 130 барања), а во иднина, 
граѓаните ќе може да аплицираат и за добивање на паричен надоместок за 
новороденче, како и за барања на еднократна парична помош од областа на 
детска, социјална и здравстевена заштита.
Надградената верзија на мЗаедница е поддржана од Амбасадата на САД во 
РСМ.

Во изминатиот период беше направена уште една фитнес зона во општина 
Карпош. Во населбата Карпош 1, во близина на основното училиште 
„Христијан Тодоровски – Карпош“ поставени се справи за физички активности 
и рекреација на граѓаните кои живеат во околината
Во овој дел од населбата беше целоснo реконструирано игралиштето 
„Сокол“, а беше направен и нов маaлски парк на улицата „Иван Аговски“.
Во меѓувреме, во завршна фаза се и активностите за целосно уредување на 
дворот на ООУ „Х.Т.Карпош“, кој добива ботаничка градина, повеќе зеленило 
и систем за наводнување.
Локалната самоуправа континуирано вложува во изведба на спортски зони и 
маалски паркови по сите населби.
Претходно, фитнес зони се изведоа и во Карпош 4 (долж бул. „Партизански 
одреди“), на Кејот (под спортско – качувачката карпа), во Карпош 3 (во рамки 
на спортско – рекреативиот центар „Лазо Трповски“).
Уредени маалски површини, пак, добија населбите: Карпош 2 (кај Драмски 
театар), Карпош 3 (во ООУ „Лазо Трповски“), Тафалиџе 2 (кај последна „24 – 
ка“), Долно Нерези (кај „воените“ кули), Карпош 4 (на аголот меѓу „Љубљанска“ 
и „Партизански Одреди“).

КАРПОШ СО МЗАЕДНИЦА ПРЕДВОДНИК
ВО НОВИ УСЛУГИ ЗА ГРАЃАНИТЕ

НОВА ФИТНЕС ЗОНА ВО КАРПОШ 1
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НОВО ИНКЛУЗИВНО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ 
ВО ТАФТАЛИЏЕ
Во Тафталиџе, во близина на Пожарната станица во Карпош, Градот Скопје направи уште едно инклузивно 
детско игралиште. На гумирана подлога, поставени се повеќе видови реквизити, а дел од истите се прилагодени 
и за децата со попреченост.
Околниот простор е заштитен со ограда, а во околината се засадени и повеќе од 30 видови на растенија, со 
цел дополнително раззеленување на овој дел од Карпош.
Во изјава за медиумите, градоначалникот Стефан Богоев истакна дека општина Карпош продолжува со 
тековната реконструкција на сите детски игралишта по населбите.
Претходно, со поддршка од Градот направивме слични вакви инклузивни игралишта долж булеварот Илинден, 
како и на улицата Веселин Маслеша, во Карпош 2. Во овие моменти, општината работи на целосна реконструкција 
на игралиштето во Бардовци, откако претходно целосно ги обновивме детските зони во Тафталиџе 1 (на ул. 
Варшавска), спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“, во Козле, Жданец, Карпош 4 и други населби, рече Богоев.
Тој истакна дека општината продолжува да вложува во хуманизација на јавниот простор и во креирање на зони 
кои овозможуваат повеќе спортување и рекреација  на граѓаните.
Градоначалникот на градот Скопје, Петре Шилегов напомена дека е направено уште едно безбедно катче, 
каде што децата ќе можат да го поминуваат своето слободно време.
Градот Скопје продолжува да креира вакви урбани, модерни простори во сите скопски населби, затоа што 
истите се корисни за целата заедница рече Шилегов.
Локалната самоуправа ги повикува сите граѓани на совесно и одговорно користење на урбаната опрема.


