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НОВА ЕКО – УЧИЛНИЦА ВО КАРПОШ КАРПОШ ИМ ПОСАКУВА НА 
ОСНОВЦИТЕ УБАВ ЛЕТЕН РАСПУСТ

Учениците, наставниот и административно – техничкиот кадар и родителите 
ја создадоа втората еко – училница во основното училиште „Владо Тасевски“ 
во населбата Козле.
Мотивирани од јавниот повик за најдобро уреден двор кој го распиша општина 
Карпош, оваа образовна установа повторно создаде зона за настава на 
отворено, каде младите ќе се дружат и рекреираат.
Плaстиката, палетите и гумените материјали добија нова употребна вредност 
и истите послужија за креирање на нови клупи, саксии за цвеќиња, столчиња 
и сл.
Сите десет основни училишта од Карпош ја следат заложбата на локалната 
самоуправа за создавање на вакви еко – училници. Основната цел е учениците 
да се стимулираат на креативност, од рани години да развиваат навики за 
заштита на животната средина, за рециклирање на отпадот, но и за  чување 
на јавните добра.

Денеска е последниот ден од учебната година во која сите вложивме 
извонредни напори за да помине без поголеми прекини. Општина Карпош 
уште на самиот почеток на учебната 2020/2021, се погрижи за обезбедување 
на ИТ опрема за сите десет основни училишта, со цел непречено да се одвива 
наставата на далечина.
Се подигна нивото на хигиена и дезинфекција по училиштата, за безбеден 
престој на учениците кои следеа настава со физичко присуство, како и за 
наставниот и административно – техничкиот кадар.
Сепак, ова беше и учебна година во која општина Карпош и сите училишта, 
не заборавија на подобрувањето на севкупните услови во училиштата, 
зголемувањето на зеленилото во дворовите, реализација на други проекти во 
интерес на учениците.
Драстично се подобрија условите во сензорните соби за учениците со 
попреченост. Сензорната соба на ООУ „Димо Хаџи Димов“ доби „паметни“ 
маси, а во ООУ „Владо Тасевски“ во тек е поставување на лифт за деца со 
посебни образовни потреби.
Паралелно, учениците и наставниците беа дел од проектот „Спорт за развој, 
спорт за сите“, кој се спроведува во соработка со здружението „ТАКТ“. На 
овој начин, се овозможува младите да учат за социјални вештини преку спорт 
и физичка активност.
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев на сите ученици, 
наставници, административно – технички кадар и родители им посакува 
среќен распуст и убаво лето. Тој, преку видео – обраќање порача:
Ако сме паметни, од изминативе две учебни години ќе извлечеме заклучоци.
Од ИТ технологијата не треба да се плашиме, треба да ја искористиме за да 
бидеме подобри и полесно да учиме.
Од наставата и училницата не смееме да „избегаме“, затоа што таму не се 
стекнува само знаење, таму се градат новите генерации на млади луѓе кои 
ќе ја предводат нашата држава. Имајте убаво лето, рече Богоев.
Локалната самоуправа, летниот распуст на учениците ќе го искористи за 
тековни реконструкции и санации по основните училишта, креирање на ИТ 
библиотечен фонд на образовните установи, како и други активности, за 
подобар почеток на учебната 2021/2022 година.
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ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО КАРПОШ

Во рамки на денешната 57. седница, советниците од Карпош ја поддржаа 
изменетата и дополнета Програма за активностите на општина Карпош  
во областа на образованието за 2021 година. Станува збор за проектни 
активности кои требало да се реализираат, но поради ситуацијата со 
пандемијата (Ковид – 19), училиштата не биле во можност да го сторат тоа. 
Оттаму, финансиските средства коишто биле предвидени за спроведување 
на проектите не биле искористени, со што истите ќе бидат пренаменети за 
потребите на ИТ библиотечниот фонд во училиштата во Карпош.
Со  истата динамика, советниците се изјаснија позитивно за трите Предлог-
проекти од областа на образованието. Имено, локалната самоуправа со 
120.000 денари ќе го поддржи  проектот „Еколошка револуција во општина 
Карпош“. Здружението за поттикнување на еколошката свест „ФОР СЕЛЕКТ 
Скопје“ ќе ги едуцира основците од Карпош и нивните родители, кои преку 
презентации и низа активности континуирано ќе собираат пластични 
шишиња и амбалажна хартија и на тој начин ќе придонесат за намалување 
на загадувањето во својата средина. Проектот се заснова на претходно 
стекнатите искуства на невладината „4SELECT“ со логистичка поддршка од 
„ПАКО МАК„ и „НУЛА-ОТПАД“.
Вториот проект кој го одобрија советниците од Карпош е насловен „Хумана 
среќа – Проект за лична и колективна среќа“, за кој Општината обезбеди 
финансиска конструкција од 28.400 денари. Целта на проектот е учениците да 
развијат конструктивни навики, чувство на оптимизам и вештина за градење 
на меѓучовечки односи, да се интегрира уметноста во процесот на учење 
и сл. Поттик за реализација на четири месечниот проект кој го изработи д-р 
Виолета Панев е пандемијата (Ковид -19), која не потсети дека училиштата не 
се само места каде што се одвива воспитно – образовниот процес, туку тие 
се и дел од социјалното ткиво на нашата заедница.
Советниците дадоа „зелено светло“ и за  третиот проект за одржување на 
фолклорна школа, каде претставници од МКУД „Цветан Димов“ ќе работат 
со заинтересираните основци од Карпош. За оваа намена, локалната 

самоуправа обезбеди 50.000 денари од својот Буџет, а примарната цел е 
сценска примена на народните игри кај децата. Инаку, фолклорната школа 
е проект кој веќе 10 години се одржува во основните училишта низ Карпош, 
како дел од Програмата за образование. Школата е организирана како 
забавно – едукативен центар, кој преку пренесување на народните игри ќе 
го развива детскиот фолклор. Часовите за учениците ќе бидат бесплатни 
и ќе се одржуваат во рамки на слободните активности, по завршување на 
редовната настава.
Во рамки на денешната седница, Советот на општина Карпош даде согласност 
за обезбедување финансиски средства за ангажирање на одделенски 
наставници за реализирање на настава со физичко присуство во продолжен 
(дневен) престој, само  за ученици од IV (четврто) одделение. Оваа одлука 
ќе важи за основците, кои во претходните учебни години следеле настава во 
продолжен престој.
Советниците ја поддржаа Одлуката за прифаќање на донација од „БИС 
ОИЛ“ – ДОО Скопје во вредност од 1.416.000 денари, во вид на изработка на 
документација за основни сообраќајни проекти за улицата Ц5, (улица 1688), 
која се наоѓа во непосредна близина на касарната Илинден. Проектите ги 
изработија „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО Скопје, а ревизијата ја спроведоа 
„АДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО Скопје, „24 ИНГ“ ДООЕЛ Битола и ЈП Водовод 
и Канализација – Скопје. Проектната спецификација содржи пет фази: 
сообраќај – градежен дел, сообраќајна сигнализација, водовод и канализација, 
електрика и геомеханика.
Општина Карпош ќе добие донација од ДТПУ „Краснаја плус“ – Скопје вредна 
650.000 денари,  во вид на поставување урбана опрема во рамки на детско 
игралиште и детско катче, на аголот од бул. „Илинден“ со раскрсница 
од ул. „Бледски договор“, спроти градската болница „8-ми Септември“. 
Предметниот простор од околу 100 м2 ќе биде облагороден според следната 
спецификација:
Подлога од мали камчиња;
Две лулашки;
Една клацкалка;
Еден реквизит – тобоган, со повеќе намени за качување по јаже, скали;
Додатоци од лавиринт и сл.
Втората половина од игралиштето ќе содржи мека подлога, две мали 
пластични лизгалки, мала клацкалка, трамболина, мали масички и столчиња 
за деца со намена за боење, пишување и друг тип анимирање на најмладите.
Советот  го усвои и Локалниот акционен план (ЛАП) за вработување на Ромки 
за 2021 година. Овој стратешки документ го изработија невладината „ХЕРА“ 
и Социјалното претпријатие „Нега Плус“, во соработка со Координаторката 
за еднакви можности на жените и мажите од општина Карпош, Виолета 
Цветковска. За реализација на овој акционен план, локалната самоуправа 
обезбеди 100.000 денари буџетски средства. Во контекст на стратегијата, 
стручни кадри ќе обучуваат селектирана група на Ромки кои преку едукација 
ќе се стекнат со одредени знаења, што би им помогнале во процесот 
на самовработување, или евентуално вработување во  приватниот или 
невладиниот сектор кој фунционира на територија на општината.
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Основното училиште „Аврам Писевски“ од населбата Бардовци, продолжува 
со активностите за поврзување на учениците и размена на искуства со 
образовните установи од регионот.
По тој повод во рамки на проектот ЕРАЗМУС К1, неодамна во посета на 
училиштето беа претставници од ОУ „Краљ Петар I“ од Ниш, (Република 
Србија).
Учесниците појдоа во обиколка на еко – училницата, ја посетија чајната 
градина и се информираа за начинот на кој функционираат овие училишни 
зони.
Првиот ден, наставниците по биологија од двете држави разменуваа искуства 
во чајната градина. Се информираа за начинот на садење на растенијата, 
нивниот развиток и учеството на основците и наставниот кадар во создавање 
на градината. На овој начин се овозможува дополнителна едукација на 
младите, кои на практичен начин можат да ја научат наставната материја.
Исто така, се направи и вмрежување, соработка меѓу наставниците по 
англиски јазик и ликовно образование, како и по информатика, техничко 
образование и хемија.
Поголемиот дел од активностите беа организирани на отворено, со почитување 
на мерките за заштита од КОВИД – 19.

Најчесто поставуваните прашања кои граѓаните на општина Карпош 
ги адресираат до локалната самоуправа, од денеска се достапни на 
општинскиот веб сајт,  www.karpos.gov.mk (во почетниот – горен дел).
Издвоени се 15 најчесто поставувани прашања, кои се испраќаат до мејл 
адресите на градоначалникот Стефан Богоев и општината, официјалните 
профили на социјалните мрежи (Facebook, Twitter, Instagram), како и преку 
мобилната апликација „мЗаедница“.
Оваа листа постојано ќе се дополнува и ажурира, во зависност од 
новопоставените прашања, одредени измени во регулативата, промена на 
статус на проекти и др.
На овој начин, граѓаните побрзо можат да добијат одговор, на некое прашање 
кое веќе било поставено. Доминираат прашања и одговори од областа на 
животната средина (управувањето со отпадот), тековни проекти, поделба 
на надлежности со градот Скопје, надзорот врз местата каде има градба, 
начинот на кој може да се добие извод од матични книги, проблемот со 
паркирање, сообраќајната безбедност и сл.
Иако, општина Карпош, според последниот Извештај на Центарот за граѓански 
комуникации е прогласена за најтранспарентна општина и државна 
институција, продолжуваме да ја унапредуваме активната транспарентност.
Основната цел е да споделуваме корисни и важни информации за граѓаните 
и за сите локални чинители.

ПРОЕКТОТ НА ООУ „АВРАМ ПИСЕВСКИ“ 
ПОВОД ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

КАРПОШ ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА НАЈЧЕСТО 
ПОСТАВУВАНИТЕ ПРАШАЊА ОД ГРАЃАНИТЕ
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Поставени се нови реквизити на детското игралиште во Бардовци. 
Старите и дотраени реквизити се заменети со нови, со што се 
овозможуваат подобри услови за рекреација на најмладите 
жители од овој дел на Карпош.
Целосната реконструкција чини 249.000 денари, средства од 
Буџетот на општина Карпош. Имајќи предвид дека за секоја 
реконструкција се трошат јавни пари, апелираме на уште 
повисока свест при користењето на детските и спортски 
игралишта.
Локалната самоуправа континуирано вложува во одржување на 
јавните површини и креирање на простори за спорт и маалски 
соживот на граѓаните.
Во близина на детското игралиште, во Бардовци, пред две години 
се реконструираше и спортското игралиште, како и големиот 
фудбалски терен.
Локалните жители честопати ги користат овие спортско – 
рекреативни зони кои се лоцирани во централниот дел на 
населбата Бардовци.
Во овие моменти, службите продолжуваат со реконструкција 
на детското игралиште спроти хотел „Карпош“, во урбаната 
заедница „Владо Тасевски“. А, во изминатиот период беа 
обновени и игралиштата во Тафталиџе 1 (на „Варшавска“), 
спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“, во Козле, Жданец, Влае 
2 и Карпош 4.

РЕКОНСТРУИРАНО Е ДЕТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО БАРДОВЦИ


