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СОРАБОТКА МЕЃУ МЛАДИТЕ
ОД КАРПОШ И АМИНТИО – (ГРЦИЈА)
Настанот „Градење Европа дома“ беше причина за да се оствари поконкретна 
соработка помеѓу општина Карпош и општина Аминтио (Лерин, Флорина, 
Грција).
Имено, повеќе локални чинители од Карпош, како граѓански организации, 
општински службеници, културни установи, средношколци, спортски клубови 
и уметнички друштва, претставници од градинки и основни училишта беа во 
еднодневна посета на Аминтио.
Основна цел на овој проект е да овозможи вмрежување меѓу младите, но и 
меѓу сите други релевантни чинители кои беа дел од размената. Да се увидат 
сличностите и разликите меѓу двете општини и да се најдат заеднички точки 
за соработка.
Советничката од општина Карпош, Билјана Костова говореше за 
карактеристиките на Карпош, како една од најурбаните и најразвиените 
општини во нашата земја. Таа ги истакна актуелните проекти на локалната 
самоуправа и областите на делување: животна средина, локален економски 
развој, култура, спорт и сл.
Присутните млади констатираа дека новите генерации се тие кои ги рушат 
бариерите кои претходно биле поставени. Само преку соработка и взаемна 
комуникација можат Северна Македонија и Грција да чекорат напред. 
Во претстојниот период, општините Карпош и Аминтио ќе продолжат со 
соработката, која треба да се насочи во одредени области, ставајќи акцент 
на културата и образованието.
Оваа размена беше дел од проектот „Градење на Европа Дома“, поддржан 
од програмата „Европа за граѓаните” на Европска Комисија, кој е резултат на 
соработката помеѓу „Младински сојуз“  и „Асоцијација на активни млади во 
Лерин (Флорина)”.
Повеќе информации за проектот на следниов линк:  https://bit.ly/3hzTfDw
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ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ УЧЕСТВУВАШЕ 
ВО ЕКО-ПРОЕКТ ВО ХАМБУРГ
На почетокот на месец септември, проектот „Инвазивни растенија и животни 
во општина Карпош по течението на реката Вардар“ на учениците од 
9б одделение од ООУ „Лазо Трповски“, стана дел од глобалната акција за 
заштита на биолошката разновидност со седиште во Хамбург, Германија. 
Оваа меѓународна и пред сé глобална акција за заштита на видовите 
традиционално се организира секоја година по повод Светскиот ден на 
биодиверзитетот.
Годинава учествуваа околу 17 000 учесници од Европа со околу 800 проекти, 
a главната задача на учесниците во овој глобален проект е подетално да ја 
проучат биолошката разновидност и потребата од заштитата на видовите во 
своето непосредно опкружување, воедно и да ја документираат со цел да 
дадат автентични информации за фактичката состојба.
Еко-проектот, координиран од двајца наставници во својство на ментори, 
Даниела Радевска и Стефан Симовски, учесниците го реализираа во 
соработка со Катедрата за ботаника и дендрологија на УКИМ Факултетот за 
шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг Ханс Ем во Скопје. 
Организатор на оваа глобална акциска мрежа се германската секција на 
ГЕО и еколошката фондација „Хајнц Зилман“.
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СОВЕТОТ НА КАРПОШ ЈА ОДРЖА 61. СЕДНИЦА
Преку електронската платформа ZOOM, советниците од општина Карпош 
денеска, ја одржаа последната работна седница за време на четиригодишниот 
мандат  на градоначалникот Стефан Богоев. На дневниот ред се најдоа 27 
точки од областа на образованито, детската заштита и урбанизмот.
Имено, Советот ги изгласа заклучоците за усвојување на Годишните извештаи 
од работата на десетте основни училишта, кои се наоѓаат на територија на 
општина Карпош, за учебната 2020/2021 година. Со истата динамика беа 
усвоени и Годишните извештаи за работата на јавните установи детски 
градинки, на територијата на локалната самоуправа за  2020/2021 година, 
како и за новата 2021/2022 година.
Во таа насока, советниците од Карпош дадоа позитивно мислење и за 
Програмите за реализација на ученички екскурзии и други активности, за 
учебната 2021/2022 година, по претходно добиена согласност од Бирото за 
развој на образованието, за секое училиште посебно.
Членовите на Советот ги разгледуваа и двете точки од областа на урбанизмот, 
поточно, двата детални урбанистички планови за Градска четврт ССЗ 02, Блок 
06 и планот за Блок 9 од Градска четврт ССИ 03.
Првиот ДУП се однесува на потегот околу маркетот Хубо и болницата Систина, 
на вкупно 35,07 хектари. Речиси на 20% од вкупната површина која ја опфаќа 
оваа планската документација, ќе доминира зеленилото. Појдовна точка во 
изнаоѓање на концепцијата на решението на овој ДУП, покрај насоките од 
ГУП-от на град Скопје 2012-2022 и Урбанистичкиот план за Четврт ССЗ 02, 2012-
2022, се и создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на 
оваа урбанистичка документација.
Површината на планскиот опфат е релативно градежно изградено земјиште, 
меѓутоа има појава на голем дел од неизградено земјиште кое треба плански 
да се уреди. Со планот се формираат градежни парцели и се предвидуваат 
површини за градба со намена во согласност со ГУП на Град Скопје, 
Урбанистичкиот план за Четврт ССЗ 02, 2012-2022 и состојбата на терен.
Основа за изработка на вториот ДУП за Блок 9 од Градска  четврт ССИ 03, 
општина Карпош и општина Чаир, ќе биде Стратегијата за одржлив развој 
(Агенда 21), важечката урбанистичка документација, ажурираната геодетска 
подлога, планската програма изработена од Агенцијата за планирање на 
просторот која е заверена во Министерство за транспорт и врски.
Овој ДУП (во рамки на границите на општина Карпош), се однесува на потегот 
околу касарната „Илинден“ и опфаќа површина од 18,89 хектари. Просторот 
ќе биде планиран со намена за објекти за домување во посебен режим, 
станбени објекти, трговски и хотелски единици, потоа, објекти за високо 
образование и наука, како и парковско и заштитно зеленило.
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КВАЛИТЕТНА И БЕЗБЕДНА НАСТАВА ВО КАРПОШ

Воспитно – образовниот процес во Карпош се одвива без поголеми и препреки. 
Учениците, наставниците и родителите се придржуваат до предвидените 
протоколи за заштита од КОВИД – 19. Исто така, училиштата обезбедуваат 
квалитетна и инклузивна настава за сите ученици.
Денеска во увид на наставниот процес, во ООУ „Димо Хаџи – Димов“ во Влае 
2 беа градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев и министерката 
за образование и наука, Мила Царовска.
Тие направија обиколка и на сензорната соба за ученици со попреченост, еко 
– училницата за настава на отворено и кабинетот по Хемија, кој е опремен 
со нови помошни средства. Беа во увид и на наставниот процес во прво и 
четврто одделение.
Инклузивниот пристап го гледаме преку сензорните соби, за полесна настава 
на учениците со попреченост, кои во изминативе години ги отворивме речиси 
во секое училиште. Во време на пандемија не застанавме да ги унапредуваме 
условите. Па, така во сите образовни установи направивме и еко – училници 
за настава на отворено. Тие се одраз на соработката меѓу општината, 
учениците, наставниот кадар и родителите, каде што децата ги реупотребија 
материјалите и создадоа корисен простор за нивните потреби, рече Богоев.
Градоначалникот се осврна и на стипендиите за талентирани ученици и 
ученици – спортисти, кои општината ги има предвидено во Буџетот, но јавниот 
повик ќе биде објавен по завршување на изборниот процес.
Министерката Царовска напомена дека родителите/старателите не треба 
да се сомневаат дека со промените во наставата, ќе се постигне подобар 
ефект во знаењето на учениците. Промените се согласно препораките на 
УНИЦЕФ, ОЕЦД и Светска банка, а во консултација со сите чинители вклучени 
во образовниот процес.
Со опремувањето на кабинетите по природни науки, ќе придонесеме нашите 
младите да бидат подготвени за следниот степен на образование и да имаат 
подобри резултати, истакна министерката.
Директорката на училиштето „Димо Хаџи Димов“, Весна Кочовска изрази 
благодарност до сите ученици, наставници и административно – технички 
кадар кои се придржуваат до протоколите и ги следат насоките за безбедна 
учебна година.

 


