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КАРПОШ ИЗБРИША 4 МАРКИЦИ ЗА
ЗГРАДИ ЗА ДВА НОВИ ПАРКОВИ И
ОБЈЕКТ ЗА ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
Општина Карпош избриша четири маркици за згради на државно земјиште
во Деталниот урбанистички план за Градска четврт З 06, Блок З 06.09 (делот
околу гимназијата „Здравко Цветковски“), кој денеска е на Дневен ред на
седницата на Совет.
Имено, со новиот ДУП се бришат две згради предвидени за градба на државно
земјиште и истите добиваат намена – парковско зеленило.
Односно, ако претходниот ДУП планираше две маркица за објекти за
домување – А2 (П+5+ПК и П+6+ПК) денеска парцелите добиваат намена Д1 –
парковско зеленило.
Исто така, со новиот ДУП кој денеска е пред советниците се бришат уште
две маркици во истиот блок за згради – објекти за домување (П+7+ПК и П+7) и
истите добиваат намена В1 – државни институции (П+6).
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Со ваквата интервенција драстично се намалува површината за домување
во станбени згради (А2), а се зголемува зеленилото (Д1). Стариот ДУП
предвидувал 65.608 м2 – бруто развиена површина за градење, а новиот ДУП
31.000 м2. Исто така, со новиот ДУП се предвидува 5.080 м2 да бидат наменети
за Д1 (парковско зеленило), а стариот ДУП предвидувал само 487 м2 за зелен
појас.
Објектот кој е предвиден за државни институции и е во висина од 32 метри, ќе
биде за потребите на Институтот за социолошки и политички истражувања,
Академијата за судии и јавни обвинители, Заводот за урбанизам, како и други
институции. Оттука, целосно е лажна информацијата дека ќе се гради објект
за домување од 32 метри.
Новиот ДУП презема две маркици за згради од стариот ДУП (А2 – П+5+ПК и
А2 – П+6+ПК). Според овие факти, неточна е информацијата дека општина
Карпош вцртува нови објекти за домување. Напротив, локалната самоуправа
направи сериозни напори и успеа да избрише четири маркици за изградба
на згради. Две добиваат намена парк, а две маркици ќе бидат со намена за
државни институции.
За овој ДУП, помината е и јавна анкета, како и јавна презентација, како
процеси кои обезбедуваат граѓанско учество при нивно донесување.
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ОБРАЗОВНА МЕЃУЕТНИЧКА
ИНТЕГРАЦИЈА ВО КАРПОШ
Со одлука на советниците на Советот на Општина Карпош, на денешната
седница, четири маркици за згради од државно земјиште во Деталниот
урбанистички план З 06, Блок 3 06.09 (делот околу гимназијата „Здравко
Цветковски“), се пренаменија во парковско зеленило- Д1 и во објект за В1 –
државни институции (П+6).
Објектот кој е предвиден за државни институции е во висина од 32 мeтри,
и истиот ќе биде за потребите на Институтот за социолошки и политички
истражувања, Академијата за судии и обвинители, Заводот за урбанизам,
како и за други институции.
Членовите на Советот, дадоа „виза“ и за основање на приватна установа
за деца-детска градинка „Џунгла“, на ул. „Париска“, бр 22, во која ќе се
организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна
возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега,
исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни
активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и
за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот
и социјалниот развој на деца од три до шестгодишна возраст, односно до
поаѓање во основно училиште, согласно Законот за заштита на децата.
Преку изгласаната Стратегија и Акциски план за меѓуетничка интеграција во
образованието (МИО) и младинското учество на Општина Карпош за Проектот
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на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО),
ќе се планираат и организираат активности според основните критериуми:
оние кои имаат активности, при што се смета за активност која што има
за цел интеракција, односно интеграција на етнички/јазично мешани групи,
учесници, балансирани групи учесници според етничката припадност, полот
и возраста, интеракција помеѓу учесниците на различни етнички/јазички
групи (во текот на активноста учениците од едниот наставен јазик/едната
етничка група, соработуваат со учениците од другиот наставен јазик/другата
етничка група, користење на сите застапени јазици, заемноправен третман
на учесниците од сите етнички/јазични групи, постигнување на конкретни
заеднички цели со учество на сите застапени етнички заедници.
Одделението за образование при Општина Карпош, ќе биде задолжено за
планирање, координирање, организирање, реализација и евалуација на
Стратегијата за меѓуетничка интеграција на младите во образованието
(МИМО) и Акциониот план за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО)
и истите документи да ги достави до секое општинско основно училиште на
територијата на Општина Карпош.
На денешната седица на Советот на Општина Карпош беа усвоени и
годишните програми за работа на сите десет општински училишта.
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СМАРТ ТАБЛИ ВО СИТЕ УЧИЛИШТА ВО КАРПОШ
Со буџетски средства од блок дотациите обезбедени од Министерството за
образование и наука , оваа учебна 2021/2022 година , учениците од четврто
одделение во сите десет општински основни училишта кои се наоѓаат на
територијата на Општина Карпош, ќе користат смарт табли во наставата.
Бидејќи, согласно образовната политика на МОН, од оваа година учениците
во прво и четврто одделение, освен преку печатениот материјал, наставната
содржина дополнително ќе ја совладуваат и преку дигитална форма на
образование, општината воведе иновативна опрема во образовниот процес.
Одделението за образование при Општина Карпош, одлучи да ги набави
овие смарт-табли преку кои основците ќе имаат комплетна можност за
реализирање на современа настава, користење на дигитални учебници, едуплатформи, мрежно поврзување со други училишта, вклучување во разновидни
проекти, он лајн работилници и слично. Овој тип на смарт табли, ќе бидат
еден вид на дополнителни алатки, преку кои учениците ќе ја развиваат својата
иновативност, способноста за решавање на задачи, индивидуалниот, но и
колективен пристап за учење, распознавање и респонзивност кон дадените
лекции.
Локалната самоуправа во континуитет вложува во модернизација и
осовременување на образовниот процес, преку воведување на напредни
технолошки алатки, кои ќе го олеснат процесот на совладување на
предвидениот наставен материјал на учениците, но и преку креативност
и современи дигитални форми, со што наставното градиво ќе им биде
поинтересно за следење и изучување.
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ЗАПИШАНИ СЕ 736 ПРВАЧИЊА ВО КАРПОШ, БОГОЕВ
ИМ ПОСАКА УСПЕШЕН ПОЧЕТОК НА СИТЕ УЧЕНИЦИ
Започна наставата за 736 првачиња во сите десет основни училишта во
општина Карпош. Секоја од образовните установи организираше посебна
програма за прием на првачињата, со цел нивно добредојде и среќен почеток.
Со физичко присуство започна и годината за учениците од IV до IX одделеение,
а сите активности се организираат по протоколите за заштита од КОВИД – 19.
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев утринава го посети ООУ
„Димо Хаџи – Димов“ во Влае 2. Тој низ разговор со родителите и наставниот
кадар се информираше за нивните очекувања од оваа учебна година,
одговараше на дел од прашањата и дилемите, а на сите ученици им посака
успешна година.
Образованието не е како другите сектори. Училиштето не е кафуле во кое
доаѓаш и си одиш или маркет од кои ги купуваш потребните продукти и си
заминуваш. Тука се стекнуваат нови знаења, навики, во овие дворови се
раѓаат првите другарства. Тука се градат новите генерации. Затоа пристапот
кон образовната сфера мора да биде поинаков. Затоа, да дадеме шанса и
одговорно да ја почнеме учебната година, рече градоначалникот.
Богоев напомена дека ги разбира сите стравувања и дилеми на родителите
и наставниците, но ако меѓусебно се поддржуваме и бидеме одговорни, ќе
имаме успех.
Локалната самоуправа за сите ученици – првачиња обезбеди училишен
прибор, а летниот период беше искористен и за тековни реконструкции по
училиштата.
Директорката на „Димо Хаџи Димов“, Весна Кочовска истакна дека целиот
наставен кадар и стручни служби на училиштето се подготвени и ќе бидат
постојано достапни за учениците и родителите.

7

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

30 август - 5 септември 2021 Билтен бр. 440
ЗАСАДЕНО Е НОВО ЗЕЛЕНИЛО ВО КАРПОШ 4

Општина Карпош го раззелени маалскиот парк во населбата Карпош 4, меѓу
улиците „Желево“ и „Соле Стојчев“.
Денеска беа засадени 215 украсни растенија, со што овој јавен простор
доби уште поубав лик. Претходно, локалната самоуправа засади и нова
тревна површина, висококвалитетни дрвја, а беше поставен и систем за
наводнување. Во претстојниот период ќе бидат поставени и нови клупи за
седење и корпи за отпадоци, а ќе се обноват и детските реквизити.
Овој маалски парк е лоциран меѓу неколку објекти за домување. Со овие
активности за уредување на јавниот простор уште повеќе се поттикнува
маалскиот живот и меѓугенерациска дружба, кои се карактеристични за
Карпош 4.
Општината ја заврши и изведбата на маалскиот парк спроти хотел „Карпош“,
во урбаната заедница „Владо Тасевски“.
Изминатиов период сериозно се вложува во хуманизација на јавните простори
и нивно прилагодување кон потребите на сите граѓани.
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ОТВОРЕН Е СПОРТСКО
– АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК ВО КАРПОШ

На површина од 10.000 м2, во должина на Кејот на Вардар (кај спортско –
качувачката карпа), во општина Карпош изграден е Спортско – адреналинскиот
парк. Станува збор за прва ваква спортско – рекреативна зона во Скопје, во
која има адреналински дел, но и повеќе други игралишта: фудбал и одбојка
на песок со трибини, реконструиран скејт парк, сквер, детско игралиште,
соодветна урбана опрема (клупи, корпи и вело паркинзи), како и штедливо
ЛЕД осветлување.
Денеска, на увид на Спортско – адреналинскиот парк беа градоначалниците
на Карпош и Скопје, Стефан Богоев и Петре Шилегов, претседателот на
Владата Зоран Заев, вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи,
како и претставници од Делегацијата на ЕУ во Скопје и од Проектот за локална
и регионална конкурентност (проектна единица).
Градоначалникот Богоев истакна дека изградбата на овој парк е потврда на
заложбата на општината за креирање на зелена општина и овозможување
на зони за спорт и рекреација на сите граѓани:
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Во рамки на оваа зона засадивме и 80 висококвалитетни дрвја, нова тревна
површина, а поставен е и систем за наводнување на зеленилото. Сите
заинтересирани граѓани ќе можат преку мејл/телефон да закажат термин
на фудбалското и одбојкарско игралиште, а Адреналинскиот дел го одржува
субјектот „Adventure side“, истакна градоначалникот на Карпош.
За Спортско – адреналинскиот парк, општина Карпош доби грант од
Европската унија во висина од 41.000.000 денари, а учеството на локалната
самоуправа е 6.300.000 денари.
Претставниците на Владата, Заев и Битиќи, како и градоначалникот Шилегов
ја поздравија оваа инвестиција, која поттикнува спорт и социјализација меѓу
сите граѓани. Тие се согласни дека овие зони се привлечни и за туристите од
регионот, со што придобивките се повеќебројни.
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ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
СПОРТСКО – АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК ВО КАРПОШ
Општина Карпош во текот на вчерашниот ден го отвори Спортско –
адреналинскиот парк, во должина на Кејот на Вардар (кај спортко –
качувачката карпа).
Работното време на спортскиот дел од паркот (фудбал и одбојка на песок) и
детското игралиште е од 10:00 до 23:00 часот. Сите заинтересирани граѓани
слободно можат да ги користат игралиштата за фудбал и одбојка до 16:00
часот, а за спортување во попладневните часови треба да закажат термин
на adrenalinskipark@karpos.gov.mk или на телефонскиот број 072 – 911 – 135.
Закажувањето на термини за време на викендите е до петок (15:30 часот).
Користењето на овие делови е без никаков надомест.
Работното време на Адреналинскиот парк е од 17:00 до 23:00 часот. Овој дел
го одржува субјектот „Adventure side“ и за рекреација во истиот се наплаќа
посебен билет.
Имено, сите граѓани на Карпош кои поседуваат картичка „Мој Карпош“ ќе
можат да го користат Адреналинскиот парк за 600 денари.
За граѓаните од другите општини, цената на чинење е 600 денари (за деца од
6 до 16 години) и 800 денари (за возрасни).
Наплатата на билет е од причина што за овој дел и опрема во паркот
потребна е тековна амортизација, а додека се рекреираат граѓаните, ќе
бидат придружувани и од обучени инструктори. Исто така, субјектот „Adventure side“, ќе прави редовна ре-сертификација на Адреналинскиот парк, со
цел да биде гарантирана безбедноста на сите корисници.
Во просек, еден корисник го поминува адреналинскиот дел за час и половина,
а граѓаните ќе имаат право и два пати да користат ZIP LINE, како и да добијат
GO PRO фотографии од овој авантуристички дел.
Сите граѓани можат да стапат во контакт со „Adventure side“ преку adventuresidemk@gmail.com и нивните официјални профили на Инстаграм (@adventureparkskopje) и Фејсбук ( Adventure park Skopje).
Целиот Спортско –aадреналински парк е под 24 часовно обезбедување од
приватна агенција. Ги повикуваме сите граѓани на одговорно користење на
сите содржини во оваа спортско рекреативна зона.
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РЕКОНСТРУИРАНИ СЕ УЛИЦИТЕ „ШЕКСПИРОВА“,
„ИВАН АГОВСКИ“ И КРАК ОД „КОЗЛЕ“ 1 ВО КАРПОШ

Општина Карпош продолжува со подобрување на сообраќајната
инфраструктура.
Деновиве заврши реконструкцијата на улицата „Шекспирова“ во населбата
Карпош 2, во близина на Драмски театар.
Поставен е нов асфалт во должина од 260 метри, а се направи обнова и на
пешачкиот дел од страната на „Тинекс“ маркетот. Во должина на тротоарот
се поставија и нови рабници. Исто така, реконструирана е и улицата „Иван
Аговски“ во Карпош 1, која доби нова коловозна лента и ивичњаци.
Локалната самоуправа обнови и крак од улицата „Козле“ 1 во Средно Нерези.
Службите ја отстранија старата и оштетена бетонска подлога и се постави
нов асфалт во должина од 120 метри.
Во изминатиот период, општина Карпош ги обнови и улиците „Париска“
(Тафталиџе 1), и „Мирка Гинова“ (Карпош 1), а претстои реконструкција и на
„Гиго Михајловски“ (Карпош 1).
Општината континуирано вложува во подобрување на состојбата на
сервисните улици по сите населби низ Карпош.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

