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НОВ ОБЈЕКТ ЗА ГРАДИНКАТА 
„ОРЦЕ НИКОЛОВ“ ВО КАРПОШ 3
Започна изградбата на новиот објект на градинката „Орце Николов“ во Карпош 
3. На овој начин, ќе се зголемат капацитетите за згрижување за дополнителни 
100 дечиња, кои реонски припаѓаат на оваа предучилишна установа.
Имено, предвидено е отворање на четири групи во кои ќе се згрижат деца 
од 4 до 6 години. Во ек на пандемијата градинките се соочени со сериозни 
проблеми при згрижување на деца, но општина Карпош се фокусираше колку 
што е можно повеќе да го намали овој проблем.
Денеска, во теренски увид на изведбените работи на новиот објект беше 
градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, кој се осврна и на 
проектите на општината за зголемување на капацитетите во градинките:
Сакам да истакнам дека ова е трет нов објект на градинка кој се прави во 
изминативе четири години. Претходно, нов објект доби градинката „Мајски 
цвет“ во Тафталиџе 2 (објектот „Јасмин“), а целосно нова градинка направивме 
и во Бардовци. Со отворањето на овие два објекти на градинки ги зголемивме 
капацитетите за престој и едукација за 173 дечиња, повеќе од претходно,а 
со третиот таа бројка ќе се зголеми уште за сто дечиња.Вложувањето во 
детската заштита и во подобрување на условите во градинките беше наш 
приоритет изминативе години. Уверен сум дека грижата за најмладите во 
Карпош ќе продолжи и понатаму, рече Богоев.
Рокот за изведба на градинката е една година, иако се очекува истата 
да заврши за период од 6 до 8 месеци. За овој проект, склучен е Договор 
за користење на грант со Министерството за труд и социјална политика, 
во вредност од 28 милиони денари, кој го доделува Светска банка преку 
Проектот за подобрување на социјални услуги.
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РАЗЗЕЛЕНЕТ УШТЕ ЕДЕН 
МААЛСКИ ПАРК ВО КАРПОШ
Засадени се 72 нови украсни растенија во маалскиот парк во урбаната 
заедница „Владо Тасевски“ спроти хотел „Карпош“. Имено, локалната 
самоуправа го комплетира изгледот на овој јавен простор кој се уредуваше 
во текот на летниот период.
Претходно беше засадена нова тревна површина на 2.000 м2, а поставен е 
и систем за наводнување со цел трајност на зеленилото и негова поголема 
функционалност.
Исто така, беа поставени и нови клупи за седење, а се обнови и детското 
игралиште кое се наоѓа во близина на паркот.
Овој маалски парк е лоциран меѓу неколку објекти за домување и тука 
граѓаните поминуваат дел од своето слободно време.
Оттука, потребата за уредување на овој јавен простор беше голема, со цел 
дополнително да се поттикне маалскиот живот и меѓугенерациска дружба.
Оваа сезона општина Карпош уреди уште еден маалски парк во Карпош 4, 
беа засадени 80 висококвалитетни дрвја во Спортско – адреналинскиот парк, 
а се подигнаа зелени површини и во други населби.
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ТРИ ДЕЦЕНИИ НЕЗАВИСНОСТ:
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК МАКЕДОНИЈО!

Денес, кога славиме јубилеј, 30 години од независноста на Република Северна 
Македонија, всушност славиме еден голем историски исчекор. Го славиме 
моментот кога се оствари една вековна борба на македонскиот народ и 
народите во неа: Да живееме во своја, независна, самостојна држава.
Држава која ќе ја градиме, надградуваме и чуваме. Тргнавме по патот на 
самостојноста, кој од почеток знаевме дека нема да биде ниту лесен, ниту 
едноставен. Тој пат го одиме се уште, и по него ќе продолжиме. Македонија 
е една голема непрекината вистина, реалност во која се вложуваме 
секојдневно. Тоа бара исклучителен напор и посветеност од сите нас. Но, 
бидејќи сите ја сакаме подеднакво, предизвикот за современа европска 
држава, рамноправен партнер во меѓународната заедница, го прифаќеме 
со раширени раце, од се срце, и подготвени за сите досегашни и идни 
предизвици.
Нека ни е честит празникот на независноста, и со гордост да го славиме ние 
и нашите поколенија во најдалечната иднина.
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БОГОЕВ: ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО 
– КЛУЧНО ЗА ДА ГИ ЗАДРЖИМЕ МЛАДИТЕ

После мојот избор за градоначалник, во голема мера  се фокусирав на 
мојата комуникација преку социјалните мрежи, особено на Facebook, Twit-
ter, Instagram, каде што имаме стапка на  возвратен одговор од околу 97 
% на сите канали. Но, јас го користам моето време исто така да бидам во 
различни населби низ општината, па луѓето знаат дека можат да дојдат до 
градоначалникот во било кое време, да добијат повратен одговор, па дури 
понекогаш да  биде и негативен.
И негативниот одговор е одговор, и таа двонасочна комуникација мора да 
постои, истакна градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев, 
кој учествуваше на регионалната конференција во Белград (Србија), во 
организација на меѓународниот центар „Улоф Палме“.
Овој регионален настан обедини повеќе политичари од Србија, Македонија, 
Босна и Херцеговина, Албанија и Шведска, како и претставници на граѓанското 
општество.
Градоначалникот Богоев учествуваше на панелот каде што говореа и 
парламентарци од Босна и Херцеговина и Србија. Тој се осврна и на актуелните 
политички случувања во Северна Македонија, на демократските процеси, 
како и на владеењето на правото.
„Ние, во целиот регион треба да работиме интензивно на спроведување на 
апсолутно владеење на правото. Тоа е коренот на сите проблеми и младите 
во голема мера си заминуваат од Балканот, не само заради невработеноста, 
туку затоа што не можат да ја поднесат неправдата во системот“, истакна 
Богоев.
На конференцијата учествуваше и поранешниот претседател на Србија, 
Борис Тадиќ, кој зборуваше за развојот на државата и предизвиците со кои 
се соочува.

 


