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БОГОЕВ: ПОДДРШКАТА КОН БОРЦИТЕ Е 

ИСКРЕНА САМО КОГА Е КОНТИНУИРАНА

80. ГОДИНИ ОД ПРВИОТ СКОПСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД
Делегација предводена од градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев и 
советниците Филип Даскаловски и Билјана Костова, оддадоа почит пред спомен – 
обележјето на Првиот скопски партизански одред.
Денеска беа одбележани 80. години од формирањето на Одредот, а свежо цвеќе 
положија и претставници на повеќе институции, организации и политички партии. 
На јавниот простор пред споменикот се одржа и посебна програма, составена од 
хорски рецитали и проекција на филм, со цел одбележување на јубилејот.
Пред присутните граѓани се обрати и градоначалникот Стефан Богоев, кој истакна 
дека споменот на НОБ треба да го негуваме секојдневно: 
„На ова место, каде што сме денеска е формиран Првиот скопски партизански одред. 
На Одредот кој бил формиран од скопски диверзантски групи му се приклучиле и 
други борци: покрај Македонци се приклучиле и Срби, Албанци, Турци, Црногорци, 
Хрвати и Чеси. Првата партизанска единица на НОБ во Македонија многу одамна го 
манифестирала заедништвото и различностите за кои денеска зборуваме.
И тука, сакам да се потсетам на говорот на сега покојниот Трајко Стаматоски, кој во 
2019 година, на одбележувањето на овој ден, посочи дека „не ја разбира омразата 
и нападите кон другите националности, кога и во Одредот имало борци од други 
националности, кои се бореле за иста кауза“. 
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Денеска почитуваниот Стаматоски не е со нас, но неговите зборови остануваат 
вмрежани во колективната меморија на нашето Скопје, рече градоначалникот на 
Карпош.
Богоев се потсети и на деновите кога, како младинец учествувал во еко – акции за 
чистење на спомен – обележјето, а периодот на НОБ беше целосно девалвиран.
„Поддршката кон Сојузот за борци и споменот кон НОБ се искрени единствено кога 
и нашата заложба и работа се континуирани. Затоа, независно на која позиција ќе 
бидам во јавниот живот, Сојузот во мене секогаш ќе има искрен другар и поддржувач”, 
посочи градоначалникот.
На настанот се обрати и градоначалникот на градот Скопје, Петре Шилегов, 
министерката за одбрана, Радмила Шекеринска и претставникот од Сојузот на 
борци, Наум Буревски.
Тие ги истакнаа придобивките од Народнослбодителната борба, периодот кој 
заслужува пиетет од сите чинители во општеството.
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КАРПОШ ПОДГОТВЕНИ ЗА СТАРТ НА 

УЧИЛИШТАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Основните училишта во општина Карпош стартуваат во новата учебна 
година со полн капацитет, со физичко присуство за сите одделенија. Инаку 
Општината веќе спроведе целосна дезинфекција во сите десет основни 
училишта на своја територија. За првачињата, локалната самоуправа 
обезбеди подарок со ранче и училишен прибор, кој ќе им биде подарен на 
првиот училишен ден, односно на 1 септември.
Во училишниот двор на ООУ „Лазо Трповски“ (креативната работилница), 
денеска се одржа состанок на директорките од десетте основни училишта 
во Општина Карпош, и раководителката на Одделението за образование 
Емилија Арсовска, по повод почетокот на новата 2021/2022 учебна година . 
Согласно одлуката на 99-тата седница на Владата, а претходно по предлог 
на Министерството за образование и наука, со одобрување на Комисијата 
за заразни болести, предвидено е оваа учебна година да започне на 01 
септември, со целосно физичко присуство на учениците, но со максимално 
и строго почитување на предвидените мерки за заштита од Ковид-19 
пандемијата: носење на заштитни маски, постојана дезинфекција на 
работните клупи, проветрување, соодветна дистанца, се со цел наставата 
да се одвива непречено, и да се заштити здравјето како на учениците, така и 
на наставниот и техничкиот кадар.
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-Согласно препораките, од постојниот вработен кадар, ќе биде задолжено 
лице, бесконтактно да мери температура при влез на учениците. Доколку 
се појави температура над 37,3 степени, соодветно ученикот се препраќа 
на матичен доктор. По утврден ред, еднонасочно ќе биде траекторијата 
на влез во училиштата, а родителските состаноци, комуникацијата помеѓу 
наставниците и родителите, ќе се одвива исклучиво преку он лајн средби, 
евентуално на отворен простор, доколку временските услови го дозволуваат 
тоа. Влез за родители е дозволен само за оние кои имаат деца со посебни 
образовни потреби.
Инаку во сите училишта обезбедени се услови за целодневна настава и 
продолжен престој.
Постојано ќе се следат состојбите и како алтернатива, доколку дојде до 
промена на состојбата со пандемијата, односно се влоши ситуацијата на 
терен во целата држава постојат две дополнителни сценарија: преминување 
на целосна он лајн настава или комбинирано, нагласи раководителката 
Емилија Арсовска.
По експликацијата на предвидените Ковид протоколи за непречено одвивање 
на наставата, директорките комуницираа помеѓу себе, разменувајќи си 
искуства, совети и предлози, како полесно би се организирала наставата.
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ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА 

НА УЛ. „ШЕКСПИРОВА“ ВО КАРПОШ 2

Општина Карпош започна со реконструкција на улицата „Шекспирова“ во 
населбата Карпош 2. Во тек е ископ на постоечката оштетена подлога, а за 
непречено одвивање на изведбените работи, воспоставен е и нов сообраќаен 
режим.
Поставена е нова сообраќајна сигнализација (знаци), со цел полесно и 
побезбедно одвивање на сообраќајот додека траат инфраструктурните 
активности.
Претстои реконструкција на 260 метри од улицата, при што ќе се обноват и 
рабниците, како и пешачките зони – тротоарите.
Општина Карпош интензивно работи на подобрување на инфраструктурата 
во сите населби. Заврши реконструкцијата на улицата „Мирка Гинова“ во 
Карпош 1, а деновиве претстои асфалтирање и на ул. „Париска“ во Тафталиџе, 
како и на „Иван Аговски“ (Карпош 1).
Им благодариме на сите граѓани кои ги почитуваат новите сообраќајни 
режими по сервисните улици.
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ЗАПОЧНА ИЗВЕДБАТА НА МОСТОТ 

ОД „ЉУБЉАНСКА“ КОН БАРДОВЦИ

Градот Скопје започна со изведба на нов мост, од улицата „Љубљанска“ во 
Карпош 4 кон клучката на Бардовци, улицата „Скупи“. Мостот е предвидено 
да има четири коловозни ленти, како и велосипедски и пешачки патеки од 
двете страни. Вкупната должина на мостот ќе биде 113 метри, а вредност 
на овој значаен инфраструктурен објект изнесува 382,5 милиони денари и се 
очекува да биде готов за 18 месеци.
Денеска, на увид на градежните активности беа градоначалниците на општина 
Карпош и градот Скопје, Стефан Богоев и Петре Шилегов, претседателот на 
Владата, Зоран Заев, како и претставници од „ТАВ МАКЕДОНИЈА“ (финансиери 
на проектот).
Во изјавата за медиумите, градоначалникот Стефан Богоев рече дека на 
овој начин се опстојува на определбата за поврзување на периферијата со 
урбаното јадро.
На овој начин, значително ќе се растовари овој дел од Карпош, кај „Сити 
мол“, а ќе обезбедиме и услови за подобар економски развој. Имено, овој 
мост значи и поврзување со индустриските зони во Момин Поток и Визбегово, 
каде што егзистираат повеќе деловни субјекти. Граѓаните од Карпош 3 и од 
Карпош 4 на полесен начин ќе можат да пристапат од другата страна на 
Вардар, а значително ќе се растовари од сообраќај и булеварот „Илинден“, 
рече Богоев.
Градоначалникот нагласи дека општина Карпош континуирано ја следи 
градежната офанзива на градот. Веќе заврши реконструкцијата на улицата 
„Мирка Гинова“ во Карпош 1, а во тек е и асфалтирањето на улицата „Париска“ 
во Тафталиџе.
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СТАРТУВАШЕ КАРПОШОВО ЛЕТО 

– ВЕЧЕРВА КАРОЛИНА ВО КАРПОШ

Вчеравечер се одржа првата вечер од „Културно лето – Карпош“. Дождот не 
беше причина за да се соберат повеќе генерации на граѓани, кои согласно 
протоколите за заштита од КОВИД – 19 со  музика и песни уживаа во убавата 
летна вечер.
Културниот настан започна со детска програма, каде што настапуваа 
талентираните деца од фестивалот „Поточиња“. По подолго време, детскиот 
џагор и смеа повторно го исполни Карпош и видлива беше радоста кај 
најмладите, но и кај нивните родители, баби и дедовци.
Посебен шмек на вечерта даде и актерот Игор Ангелов, кој е водител на 
настанот. Тој е препознатлив меѓу младите, но и повозрасните граѓани, и нè 
наврати кон урбаниот и маалски живот кој е белег на Карпош.
Програмата продолжи со популарното музичко дуо, Александар Митевски 
& Драган Спасов – Дац. Тие беа меѓу најпопуларните артисти во ек на 
пандемијата. А, веројатно со песната „Вакцина“, која има милионски прегледи 
беа и пионери во кампањата за поттикнување на вакцинација.
Ги повикуме сите карпошани и граѓани на Скопје, вечерва да ни се приклучат 
на платото на „Млечен“ (пред кафулето „Ли“), каде што ќе се одржи 
целовечерен концерт на Каролина Гочева, но предвиден е и детски дел, како 
и сет на DJ Баже од Antenna 5.
Линк до целата програма: https://bit.ly/3BvnoMb
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ЦЕЛОСНО ОБНОВЕНА УЛИЦАТА 

„ПАРИСКА“ ВО ТАФТАЛИЏЕ

Денеска завршува реконструкцијата на улицата „Париска“ во населбата 
Тафталиџе 1. Асфалтирана е површина од 5.700 м2 или 407 метри должина,  
со што се подобрија условите за движење по оваа сообраќајница.
Градежните активности се одвиваа подолг временски период, од причина што 
се работеше и на изведба на поливателни бунари за одвод на атмосферски 
води. Со истите, ќе се овозможи непречено движење по улицата и во случај 
на поголеми врнежи од дожд.
Денеска, во теренски увид на активностите беа градоначалникот на општина 
Карпош, Стефан Богоев и министерот за  транспорт и врски, Благој Бочварски.
Улицата „Париска“ го поврзува булеварот „Партизански одреди“ со улицата 
„Прашка“, токму во оној дел, којшто во минатото „настрада“ од агресивна 
и непланска урбанизација. Сепак, во изминативе четири години навистина 
вложивме во подобрување на инфраструктурата во овој дел на општината. 
Работевме и на поставување на нова канализациона мрежа на улицата 
„Варшавска“, а пробивме и сервисна улица меѓу „Прашка“ и булеварот 
„Митрополит Теодосиј Гологанов“. Општина Карпош во меѓувреме продолжува 
со обнова и на улиците „Иван Аговски“ и „Гиго Михајловски“ во Карпош 1, како 
и на „Шекспирова“ во Карпош 2, рече Богоев.
Во периодот што следи долж „Париска“ ќе биде поставена и нова сообраќајна 
сигнализација, со цел да се овозможи полесна регулација на сообраќајот.
Министерот Бочварски истакна дека ресорната институција и Владата 
прилично вложуваат во подобрувања на патната инфраструктура во 
главниот град. Имено, вкупната вредности на инвестициите само во Скопје 
за рехабилитација на патната инфраструктура изнесува 70 милиони денари.
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НЕЗАБОРАВНА ВЕЧЕР НА КАРПОШОВО ЛЕТО, 

ВЕЧЕРВА КОНЦЕРТ НА ТАМАРА

Втората вечер од „Културно лето – Карпош“ помина во знакот на поп музиката, 
добрата забава и песни за сите генерации на граѓани. Вечерта започна со 
детска програма, со популарни маскоти од цртаните филмови и песни за 
најмладите, а продолжи со DJ Баже Antenna 5, кој не потсети на некои од 
најдобрите македонски ретро песни и евергрини.
Пријатната атмосфера кулминираше со концертот на најголемата музичка 
ѕвезда, Каролина Гочева. По пауза од речиси две години, ова беше прв концерт 
на отворена сцена на Каролина во Скопје. Таа пееше дел од најпопуларните 
нејзини песни од албумите „Македонско девојче 1 и 2“ и „Извор“, но направи 
и вистински музички времеплов и потсети на најголемите поп хитови како „Од 
нас зависи“, „Не се враќаш“, „За нас“, „Хипокрит“, „Ајде да летаме“ и др.
Платото на „Млечен“ се исполни со маалски живот, позитивна енергија и 
публика од сите возрасти. Граѓаните ги почитуваа и протоколите за  заштита 
од КОВИД – 19, а за нивно спроведување беа задолжени општински редари и 
волонтери на Црвениот крст.
 Овa културно доживување на „Млечен“ вчеравечер обедини луѓе од повеќе 
скопски општини, со што само се потврди дека оваа манифестација е дел 
од културната агенда на главниот град.
На настанот се обрати и градоначалникот на општина Карпош, Стефан 
Богоев, кој ги поздрави присутните граѓани.
Среќен сум што вечерва гледам многу деца, млади, родители, повозрасни 
граѓани… Платото на „Млечен“ секоја вечер е симбол на маалски соживот и 
меѓугенерациска дружба, а токму и Културното лето има за цел да ги поврзе 
сите генерации на граѓани, рече Богоев.
Денеска, од 19:30, на платото на „Млечен“ е последната вечер, а граѓаните ќе 
имаат можност да уживаат во детска програма, перформанс на јутјуберот 
Стефан Лазаров и целовечерен концерт на Тамара Тодевска.                                                                                                    
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ЗАВРШИ КАРПОШОВОТО КУЛТУРНО ЛЕТО ВО 

ДУХОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ

Со целовечерен концерт на Тамара Тодевска заврши „Културно лето – Карпош 
2021“. Вчеравечер, на платото на „Млечен“ се одржа третиот ден од оваа 
културна манифестација.
Програмата започна со детски дел, како и дел за млади. Имено, популарни 
детски маскоти ги анимираа децата, најмладата публика, а јутјуберот 
Стефан Лазаров продолжи да ги забавува тинејџерите.
Вечерта продолжи со диско хитови – перформанс на DJ Баже од Antenna 5. 
Сепак, публиката се „загреваше“ за настапот на Тамара Тодевска, која со 
својата енергија и позитивен дух ги воодушеви присутните.
„Врвот е дно“, „Шила“, „Порок“, „Гушни ме“, „Proud“, „Тажна љубов среќна 
песна“ беа дел од песните кои граѓаните ги пееја во еден здив со Тамара.
Оваа година, јавниот настан беше одржан по протоколите за организација 
на културни настани на отворено. Дел од просторот беше опколен со 
лента, општински редари проверуваа КОВИД сертификати, а волонтерите 
на Црвениот крст вршеа дезинфекција и ги информираа граѓаните за 
придржување до мерките.
Општина Карпош им се заблагодарува на сите граѓани, кои беа дел 
од тридневниот настан, се забавуваа одговорно и дадоа поддршка на 
македонските изведувачи.
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