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КАРПОШ ПОСТАВУВА „РЕПЕЛЕНТ“ 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВА НА ЗМИИ

КАРПОШ, ЧЕКОР ПОБЛИСКУ ДО РОДОВО 
ОДГОВОРНА ОПШТИНА

Откако беше спроведена редовната дезинсекција и дератизација, како и 
акција за спречување на појава на влекачи по населените места, општина 
Карпош презема и дополнителни  мерки.
Имено, службите поставуваат „Репелент“ – средство за превенција, односно 
заштита од змиите. Станува збор за природен производ кој е безопасен за 
луѓето, животните и околината, којшто придонесува за намалување на појавата 
на влекачи. Ова ефикасно средство содржи екстракција на етерични масла 
од тревки и дрвја, а дејствува на тој начин што шири мирис на свеж оган, при 
што ги одбива змиите да се приближат до одредена површина.
Оваа ситуација е карактеристична за повисоките места во општината како 
што се Жданец и Трнодол, населби кои граничат со шумско подрачје и долж 
течението на реката Вардар. Појавата на влекачи во овие делови е резултат 
на покачените температури во скопската котлина, како и распространетата 
вегетација.
Овие два дена, „Репелент“ се поставува во горепосочените места, како и 
околу градинките и дел од детските игралишта кои се попосетени.
Ги повикуваме сите граѓани, кои ќе забележат појава на змии во нивните 
населби, да ја контактираат општината, со цел да се делува на соодветен 
начин.

Со секоја своја активност во сферата на еднаквите можности на жените и 
мажите, општина Карпош е на чекор поблиску до постигнување на родова 
еднаквост. Ова беше презентирано на завршниот Форум на општински 
пракси: Кон родово одговорни општини, кој се одржа во Скопје, организиран 
од ЗЕЛС и UN Women Skopje.
Карпош, како една од десетте нововклучени општини во проектот за 
интегрирање на родовата перспектива во локалните политики и буџетот, 
преку координаторот за еднакви можности ги презентираше сопствените  
комуникациски протоколи за родова еднаквост во општините на патот кон 
создавање целосно родово одговорна општина. Преку редовна двонасочна 
комуникација со општата и сегментираните јавности кои ги допираат овие 
прашања, како и активните мерки и политики што ги пременува, општината 
се труди да ја подигне свесноста за родово сензитивните прашања, кои 
всушност спаѓаат во доменот на основните човекови права и слободи. Во 
нивната имплементација клучна е подршката што ја има од Комисијата за 
еднакви можности составена од осум члена од советниците на Карпош, 
интерсекторската група која помага во креирање на дата базата на родово 
поделена статистика, акциските планови и алоцирањето на средства за 
нивна реализација, како дел од општинската политика на градоначалникот 
Стефан Богоев.
Вакви оригинални комуникациски искуства прикажаа и Општините Кочани 
и Делчево, а дел од праксите изнесоа и општините Центар, Ѓорче Петров и 
Аеродром.
Своите искуства на патот до поефикасна родова интеграција во општините 
ги презентираа и градоначалничките на Наташа Петровска, градоначалничка 
на Општина Битола, Соња Стаменкова, градоначалничка на Општина 
Македонска Каменица и Изабела Павловска, претседателка на Совет на 
Општина Крива Паланка.
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КАРПОШ СО СОПСТВЕН ПЛАН ЗА 
КОРИСТЕЊЕ ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА

Општина Карпош се здоби со сопствен стратешки документ-Општински план 
за искористување на обновливите извори на енергија (ОППОЕ)., којшто е прв 
ваков стратешки план изработен во Република Северна Македонија и којшто 
треба да се реплицира и во другите општини во државата.
Станува збор за студија во рамки на проектот „Општински план за 
обновливи извори на енергија: Иновативно искористување на сончевата 
енергија во Општина Карпош“ која за потребите на Општината го изработи 
консултантската куќа ЕНВИРОС со своите локални експерти, а е во рамки на 
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), преку Словачкиот фонд 
за предизвици и со финансиска поддршка од Министерството за надворешни 
работи и европски прашања на Република Словачка, на кој работеа и стручни 
лица од одделението за енергетска ефикасност во Карпош.
Целта на студијата која беше презентирана, е да се истражи соларниот 
потенцијал на Општината за негова примена во системите за ладење, 
греење, подготовка на топла вода, како и создавање на мрежа на полначи за 
електрични возила, електрични тротинети, електрични велосипеди и сл.

Користејќи го словачкото знаење во оваа сфера, општинскиот план промовира 
иновативни предлози и деловни решенија за употребата на обновливи извори 
на енергија, кои ќе доведат до безбедно, рентабилно и одржливо снабдување 
со енергија за локалната заедница.
На претставувањето на овој значаен документ присуствуваше амабасадорот 
на Република Словачка Хенрик Маркус  и претставник од УНДП Македонија. 
Планот го претставија изработувачите Катерина Манева Митровиќ  од  
ЕНВИРОС , Љупчо Димов (општина Карпош),  Светлана Петровска (ЦеПроСАРД),  
проф. Димитар Димитров (ФЕЕИТ).
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Сите заинтересирани кандидатки и кандидати кои се заинтересирани да 
работат како образовни асистенти во основните општински училишта во 
Карпош може да поднесат барање до Основно училиште со ресурен центар 
„„Д-р Златан Сремец “ Скопје.
Апликациите, односно барањата со пројавен интерес може да го поднесат 
во ова училиште заклучно со 2 јули 2021 година, на адреса ОУРЦ „Д-р Златан 
Сремец “ Скопје,  ул„Емил Зола “ бр.5, Скопје  или по електронски пат на zlatan-
sremec@yahoo.com
со назнака Изјавување на интерес за образовен асистент.
За подетални информации Ве молиме да не контактирате на 02 277 0446.
Инаку, Општина Карпош досега беше општина со најголем број ангажирани 
образовни асистенти  кои работеа со децата со посебни потреби кои се 
вклучени во наставниот процес во училиштата во оваа локална самоуправа.

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОБРАЗОВНИ 
АСИСТЕНТИ ВО КАРПОШ

Писмена реакција на општина Карпош на прес – конференцијата на ВМРО-
ДПМНЕ (Т.Јаревски)
Карпошовото културно лето е традиционална културна манифестација на 
општина Карпош, која повеќе години успешно се реализирала во различни 
формати.
Изминативе години, овој настан се организираше во три дена, од причина 
што и финансиските можности на Карпош се многу поинакви во споредба со 
минатото.
Сепак, констултирајќи се со граѓаните, како и со општинските служби, 
скратената програма е поинтересна за жителите и посетеноста на мизичките 
перформанси е значително поголема. Времетраењето е важно, но уште 
поважно е да се обезбеди квалитетна програма, со различни артисти кои се 
популарни меѓу карпошани.
Оттука, критиките на опозициската ВМРО-ДПМНЕ се единствено со политичка 
заднина. Треба да знаат дека изминатите две културни лета (2018 и 2019 
година), општината ангажираше исклучиво македонски изведувачи. Уште 
пред пандемијата, општина Карпош се одлучи за поголема поддршка на 
домашната културна сцена и тоа лесно можат да го проверат.
Карпошово културно лето е настан кој не смее да биде сведен на политички 
препукувања, а програмата да се менува согласно желбите на општинските 
раководства.
И во минатото, овој културен настан имал добра и богата програма 
прилагодена за сите генерации. Сепак, треба да се признае дека кога ВМРО 
– ДПМНЕ ја водеше локалната самоуправа дел од буџетските средства беа 
трошени и за поддршка на турбо-фолк изведувачи од соседството („журки” 
кои скапо ги чинеа граѓаните).
Честопати ќе речат дека за „вкусовите не се дискутира”. Затоа, општината 
пред две години преку мобилната апликација „мЗаедница” ги праша граѓаните 
кои изведувачи сакаат да ги слушаат и се обезбеди граѓанско учество и во 
овој проект.
Лани, Културното лето не се организираше заради екот на пандемијата. Оваа 
година,
Општина Карпош веќе се обрати до Комисијата за заразни болести, со цел 
согласност и насоки за безбедна организација на овој настан, кој би се 
одржал на крајот на месец август или почетокот на септември.
За овогодишната манифестација предвиден е буџет од 1.500.000,00 денари, а 
по трет пат, тридневниот настан ќе биде исклучиво со македонски артисти.

ВЕЌЕ ТРИ ГОДИНИ КАРПОШ ДАВА 
ПОГОЛЕМА ПОДДРШКА НА ДОМАШНАТА 
КУЛТУРНА СЦЕНА
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Прирачникот за работата на локалните младински совети претставува водич 
за ова претставничко тело на младите, кое на дневно ниво, но и на среден и 
долг рок, ќе им претставува поддршка, олеснување на административните 
процедури за работа, пренесување на работата на советот на идните 
членови и сл.
Денеска, се одржа презентација на овој прирачник, кој е подготвен од 
страна на Агенцијата за млади и спорт, Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како и 
од претставници на повеќе младински организации.
На денешниот настан, еден од говорниците беше и градоначалникот на 
општина Карпош, Стефан Богоев, кој е најмлад градоначалник во Македонија 
и има долгогодишно искуство во младинскиот сектор.
Запрашан за статусот на Локалниот младински совет во Карпош, Богоев 
истакна дека формирањето на ова младинско тело е речиси во завршна 
фаза. Завршува јавниот повик за пријавување на членови, откако претходно 
се формираше и Локалното собрание за млади.
Многу е важно овој локален младински совет да биде навистина функционален 
и активен. Во повеќе наврати имам посочено дека, пред се, важно е тоа 
да биде креативно и активно тело за млади, а не само орган кој „постои 
на хартија”. Тоа подразбира да креираат активности и проекти за млади, 
да се вмрежуваат со основните, средните училишта на локално ниво, да 
воспостават соработка со приватниот сектор… Општина Карпош апсолутно 
ќе им биде поддршка, од секој аспект, но главната иницијатива, идеја мора 
да дојде од младите, рече Богоев.
Локалната самоуправа веќе има назначено и службеник за млади, а во 
постапка е и изнаоѓање на простор за отворање на канцеларија за млади. Ова 
се обврски согласно Законот за младинско учество и младински политики.
Сепак, надвор од формалните и законски обврски, градоначалникот Богоев 
посочи дека Карпош интензивно годиниве работи на создавање на „клима“ за 
поддршка на младите луѓе и младинските организации.

СИСТЕМСКА ПОДДРШКА 
ЗА МЛАДИТЕ ВО КАРПОШ

Создадовме мобилна апликација, „мЗаедница“, која најчесто ја користат 
младите, а летово, во општинската администрација посетуваат пракса 
средношколци од СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“. Ова не ни претставуваше 
законска обврска. Но, токму овој отворен пристап, соработка со сите чинители 
и активна транспарентност, придонесе Карпош да биде најтранспарентна 
институција во државата, заедно со Министерството за одбрана. А, 
транспарентноста значи законско и одговорно работење, кое е во интерес 
на сите граѓани, кажа градоначалникот.
Во завршниот дел, Богоев одговараше и на прашања на присутните млади, 
при што кажа дека земјава има квалитетни закони во повеќе области, но 
проблем е имплементацијата, а даде осврт и на стратешката цел на Северна 
Македонија – членството во Европската унија:
Важно е доследно да го спроведуваме Законот за младинско учество и 
младински политики, да постои реален притисок од младите, организациите, 
медиумите. Затоа што џабе не е нас Закон за млади, ако тој де факто се 
спроведува во 5-6 општини, а другите „спијат”.
Оваа држава има одлични закони во повеќе сфери, проблем е 
имплементацијата. Е, тука носиме одговорност и ние институциите, но и 
другите чинители. Наместо да чекаме нови датуми, можеме вредностите на 
ЕУ забрзано да ги спроведуваме во пракса, на локално и национално ниво. 
Датумот ќе дојде, но најважно е младите, па и сите граѓани навистина да 
почувствуваат дека ЕУ значи подобар живот, повисоки плати, работни места 
за млади, нови училишта, градинки, бенефиции за студирање и др, заврши 
градоначалникот.
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СТРУЧНА ПОДДРШКА ЗА ДЕЦАТА 
СО РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
Воспитувачки, негувателки и стручен тим од сите објекти на градинки во општина 
Карпош успешно ја завршија Превентивната програма за работа со деца во градинки, 
за надминување на последиците од разводот на родителите.
Преку Здружението на психотерапија и едукација „Амигдала“ Скопје успешно беше 
реализирана обуката, која ја спроведоа  проф. д–р Драгана Батиќ, психолог, Анета 
Апчева, педагог и вработена во Центарот за социјална работа – Скопје, како и 
Маргарита Николовска, психолог, психотерапевт.
На листите на стресни животни настани, разводот се наоѓа при врвот, при што посебно 
ранлива група претставуваат децата. Оттука, општина Карпош се одлучи финансиски 
да ја поддржи реализацијата на овој проект со 170.000 денари.
Денеска, во градинката „Пролет“ во Козле, градоначалникот на општина Карпош, 
Стефан Богоев заедно со професорката Батиќ ги доделија сертификатите на 
вработените од предучилишните установи кои ја поминаа обуката.
Богоев истакна дека општината примарно е надлежна за одржување на 
инфраструктурата на градинките на своја територија. Но, Карпош исто така 
соработува  и вложува во правилниот развој на децата.
Добро е што целиот воспитен кадар од градинките помина низ процес на обука за 
правилна работа со деца на разведени родители. Разводот е еден од најголемите 
стрес – фактори особено ај децата и апсолутно дека мора да работиме на нивна 
поддршка и колку што е можно помалку последици од оваа состојба, рече Богоев.
Проф. д-р Драгана Батиќ ја истакна важноста за грижата за менталното здравје и 
притоа додаде дека, за оваа проблематика треба повеќе да се зборува во градинките 
и основните училишта. Учејќи ги младите од рани години, на механизми за справување 
со стресни ситуации, неуспеси и слично, ќе придонесеме во креирање на поздрава 
средина и поодговорни и зрели граѓани.
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ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ДОЛЖ 
„ПАРИСКА“ ВО ТАФТАЛИЏЕ 1
Од понеделник (05.07.2021 година), ќе започне да се применува времен режим 
на сообраќај долж улицата „Париска“, во населбата Тафталиџе 1.
На оваа сообраќајница ќе биде поставена посебна вертикална сигнализација 
(столпчиња за насочување на сообраќајот), со цел подготовка на улицата за 
целосна реконструкција.
Градежните активности за обновата на „Париска“ се очекуваат да започнат 
при крајот на следната недела, а истите ќе ги извршува ДГ „БЕТОН“ АД Скопје.
Општина Карпош ги информира сите граѓани, да ги отстранат возилата од 
коловозот, со цел непречено да се одвиваат градежните активности.
Инаку, реконструкцијата на оваа улица е во рамки на Проектот за поврзување 
на локални патишта. Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев 
потпиша Меморандум за соработка со Министерството за транспорт и 
врски, институција од чии средства ќе се реконструира оваа улица.
Во целиот административен процес беа вклучени и засегнатите граѓани од 
овој дел на Карпош. Тие можеа да доставуваат свои предлози, забелешки и 
сугестии за изгледот на „Париска“, преку пополнување на прашалник на веб 
страната или во просториите на урбаната заедница.


