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БОГОЕВ ЗА МРТВ: НОВО ЗЕЛЕНИЛО,
ДОМАШНИ ПОСЕТИ И ПОДОБРА
ИНФРАСТРУКТУРА

Во текот на летото, општина Карпош ќе започне со уредување на нов маалски
парк на улицата „Соле Стојчев“, во Карпош 4. Предвидено е да се засади нова
тревна површина, да се постави систем за наводнување и урбана опрема
(клупи и корпи за отпадоци).
Овој проект, го најави градоначлникот на општина Карпош, Стефан Богоев,
во утринската емисија „Македонија наутро“ на МРТВ.
Богоев зборуваше за актуелните проекти кои се спроведуваат во Карпош, при
што се осврна и на почетокот на проектот за „Хумани патроли“. Станува збор
за домашни посети за повозрасните и изнемоштени лица, како и за лицата со
попреченост, кои ќе се организираат во соработка со Црвениот крст.
Оваа недела, ќе биде отворена и информативната канцеларија за овој
проект, на мостот „Влајко“, каде што граѓаните ќе можат да се информираат
за оваа услуга.
Од денеска, во Тафталиџе 1 започнува да се применува и времениот режим
на сообраќај. Улицата „Париска“ целосно ќе биде реконструирана, со што
ќе се подобри инфраструктурата во овој дел од Карпош.
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„СПОРТ ЗА РАЗВОЈ“ И НАТАМУ
НА АГЕНДАТА ВО КАРПОШ
Проектот „Спорт за развој“, и во иднина ќе се спроведува во рамки на десетте
основни училишта во општина Карпош. Имено, преку овој проект учениците
и наставниот кадар имаат дополнителни физички активности, а стекнуваат и
социјални вештини за да бидат поодговорни граѓани во заедницата.
Денеска, во општина Карпош се потпиша меморандумот за соработка за
продолжување на овој проект, меѓу локалната самоуправа, Германското
друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) и Здружението за унапредување на
меѓусебна доверба „ТАКТ“.
Градоначалникот Стефан Богоев го искажа своето задоволство од оваа многу
конкретна соработка.
За време на пандемијата, кога спортските активности беа ограничени, преку
овој проект, младите можеа да вежбаат на отворено и да бидат безбедни,
затоа што знаеме колку е важна активноста, како за физичкото, така и за
нашето ментално здравје, рече Богоев.
Во име на ГИЗ, меморандумот го потпиша Јенс Елснер, раководител на
Програмата „Спорт за развој“. Тој истакна дека проектот се спроведува во
повеќе земји на Западен Балкан: Република Северна Македонија, Србија,
Босна и Херцеговина, Косово и Албанија.
Магдалена Спасовска, претседателка на здружението „ТАКТ“ – имплементатор
на проектот „Спорт за развој“, ги сподели позитивните искуства со општина
Карпош, со секторите, како и со основните училишта. Беа обучени повеќе
наставници да бидат тренери за програмата „Спорт за развој“, со што
знаењата и вештините ќе можат да ги прошират меѓу наставниот кадар.
Спасовска посочи дека е планирано овој проект да се спроведува и во повеќе
средни училишта во Скопје.
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НАСТАВНИЦИ ОД ТРИ УЧИЛИШТА ОД КАРПОШ
МОЖАТ ДА АПЛИЦИРААТ ЗА МЕНТОРИ

Наставници од основните училишта „Аврам Писевски“, „Војдан Чернодрински“
и „Братство“ можат да аплицираат на вториот јавен повик на Министерството
за образование и наука, за напредување во звање ментор.
Наставниците – ментори ќе остварат право на финансиски додаток од околу
3.000 денари, средства од Буџетот на Министерството за образование и наука.
Менторите обезбедуваат поддршка и ги водат низ работата наставниците –
почетници. Исто така, менторите помагаат и на студентите од факултетите
за наставници, со цел да стекнат вештини и практични знаења за работа со
ученици и користење на иновативни приоди во работењето.
На првиот јавен повик веќе се избраа наставници – ментори во преостанатите
седум основни училишта во Карпош. За наставници – ментори се избрани:
ООУ „Владо Тасевски“, Виолета Панев, наставник по англиски јазик;
ООУ „Димо Хаџи Димов“, Невена Петковскa,наставник по историја;
ООУ „Лазо Трповски“, Д-р Милица Патраклиева, наставник по географија;
ООУ„Петар Поп Арсов”, Олгица Бајалџиева, наставник по биологија;
ООУ„Вера Циривири Трена”, Дивна Карапанчева, наставник по биологија и
природни науки;
ООУ,,Христијан Тодоровски Карпош”, Владанка Димитрова Урошева,
одделенски наставник;
ООУ ,,Јан Амос Коменски”, Александра Блажевска,наставник по хемија и
природни науки.
Пријавувањето се спроведува исклучиво електронски преку karierenrazvoj.
mon.gov.mk,
каде во прилог на апликацијата се приложува и соодветна документација
како доказ за исполнетост на наведените услови. Крајниот рок за аплицирање
е 15 јули 2021 година.
Линк до повикот: https://bit.ly/2SNoTV0

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

КАРПОШ НА ВРВОТ ПО КВАЛИТЕТ
НА УСЛУГИ ПРЕКУ ВЕБ – СТРАНАТА

Општина Карпош е на врвот по квалитет на услуги кои се овозможени преку
веб – страната www.karpos.gov.mk. Ова го потврдува Извештајот на Државниот
завод за ревизија (ДЗР), кој се однесува на сите единици на локалната
самоуправа (ЕЛС), линк до Извештајот: https://bit.ly/3dSzntL .
Основната цел на ревизорскиот тим на ДЗР за оваа ИТ ревизија е да се направи
објективна и системска проверка, дали квалитетот на услуги кои ги даваат
општините преку своите веб страници овозможуваат полесно остварување
на правата на граѓаните, со помалку потрошено време и со пониски трошоци.
ИТ ревизијата ја проверуваше достапноста на услуги преку www.karpos.gov.
mk; и тоа за споделени информации за Буџетот и завршни сметки; објавени
формулари и линк за административни такси; воспоставен дел за пријавување
на проблем и статус на решавање на проблемот; спроведени анкети за
задоволството на граѓаните од услугите на локално ниво; имплементација на
ISO 9001 стандардот; донесени стратешки планови и безбедносен пристап
до веб порталите.
Општина Карпош е меѓу единствените ЕЛС, кои имаат прилагоден пристап на
лицата со попреченост на својот портал.
Локалната самоуправа континуиранo работи на ажурирање на својата веб
страница и овозможување на повеќе услуги преку истата. Преку www.karpos.
gov.mk, граѓаните можат да комуницираат со општинските сектори, да се
информираат за предучилишното и основното образование, да видат како
можат да го одложат отпадот од домаќинството, да пријават корупција, да
стапат во контакт со подрачните одделенија на други институции и сл.
Во изминатиот период, општина Карпош беше прогласена и за најтранспарентна
државна институција во Македонија, заедно со Министерството за одбрана,
по Извештајот на Центарот за граѓански комуникации.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОВЕЌЕ
ИГРАЛИШТА ВО КАРПОШ
Целосно е реконструирано детското игралиште во урбаната заедница „Владо
Тасевски“, спроти хотел „Карпош“. Старите и дотраени реквизити беа заменети со
нови лулашки, тобогани и клацкалки.
Исто така, службите на локалната самоуправа направија обнова и на детското
игралиште во Карпош 4, кое е лоцирано меѓу зградите, а во должина на булеварот
„Партизански одреди“ (спроти слаткарницата „Палма“).
За обнова на овие две игралишта, Општината инвестираше околу 420.000 денари.
Во овие моменти, службите за одржување на урбаната опрема работат и на санација
на детските зони во Влае 1 (на ул. „Франце Прешерн“), во Нерези (на ул. „Козле“ 8),
а ќе продолжат со работа и во Карпош 3, со обнова на игралиштето на улицата
„Пелистерска“.
Сите овие јавни простори простори овозможуваат повеќе место за рекреација на
граѓаните и враќање на маалските дружби во населбите.
Ги известуваме сите граѓани на одговорно користење на реквизитите и јавните добра
по населбите. Истите се поставуваат и одржуваат од буџетските средства на Карпош
– пари на сите граѓани и оттука одговорноста е кај сите нас.
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НОВА ЗАНИМАЛНА ВО „МАЈСКИ ЦВЕТ“
ВО ТАФТАЛИЏЕ 1
Направена е нова занимална за најмалите – јаслена група, во рамки на
градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1. Во оваа просторија, на почетокот
на септември ќе бидат згрижени нови дечиња, кои имаат изразено интерес
да ја посетуваат оваа предучилишна установа.
Занималната е опремена со нови шкафови и креветчиња, како и дидактички
мтеријали и играчки кои овозможуваат правилен развој на децата.
Исто така, во овие моменти, во оваа градинка се работи и на отворање на
уште една занимална.
Претходно, општина Карпош и управата на градинката „Мајски цвет“ вложија
во реконструкција на овој објект во Тафталиџе 1. Целосно се реконструирани
тоалетите, поставени се нови прозори и врати, а заменета е и кровната
површина, како и фасадата која сега е енергетски – ефикасна.
Во текот на пандемијата, детските градинки беа и се уште се меѓу
најпогодените установи во однос на редукцирање на просторот за прием.
Капацитетите за згрижување сè уште се во намален број, како резултат на
протоколите пропишани од Комисијата за заразни болести, а наспроти тоа
интересот за посета на градинките е зголемен.

Општина Карпош ги информира сите родители дека се прават сериозни
напори во градинките да се отворат повеќе групи, да се зголеми воспитниот
кадар, а притоа, најмладите да бидат заштитени и безбедни.
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ПРЕДЛОЖИ ИЗВЕДУВАЧ ЗА
КАРПОШОВО КУЛТУРНО ЛЕТО 2021
Преку мобилната апликација „мЗаедница“ и веб страната www.mzaednica.mk, граѓаните на општина Карпош можат да даваат свои предлози за
учесници на традиционалниот настан „Културно лето Карпош 2021“.
Манифестацијата ќе се одржи кон крајот на летото, каде и оваа година
фокусот ќе биде насочен кон домашните артисти и уметници.
Веќе трета година, локалната самоуправа ја поддржува македонската
културна сцена, истовремено нудејќи содржини за сите генерации.
Програмата започнува со дел за деца и млади, а продолжува со забавна
музика на наши пејач(к)и и групи.
Иницијативата за доставување на предлози ќе биде отворена до 14.07.2021
година (среда). Апликацијата „мЗаедница“ можете да ја преземете
бесплатно преку App Storе
( https://apple.co/2SbERqJ ) и Google Play ( https://goo.gl/Y9qhpE ).
Општина Карпош континуирано го зголемува граѓанското учество при
креирање на сите проекти, за да создаде заедница која одговара на
потребите на сите граѓани.
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