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НОВО ЗЕЛЕНИЛО ЗА ПЛОШТАДИТЕ
И ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ ВО КАРПОШ

Општина Карпош продолжува со обновување на зеленилото во повеќе 
населби. Комуналните служби засадуваат 170 украсни растенија во Карпош 
3  (на просторот во ТЦ „Лептокарија“), во опкружувањето на Порта Влае,  на 
плоштадот „Делфина“, како и на улицата „Московска“ во Тафталиџе.
Во текот на изминатата недела, локалната самоуправа засади нови украсни 
растенија и во Тафталиџе, во делот кај „Вегера“, каде што беше засадена и 
нова тревна површина. Исто така, на овој потег, на површина од 800 м2 беше 
поставен и нов систем за наводнување.
Локалната самоуправа во изминативе години континуирано вложува во 
одржување на постоечкото зеленило, но и во подигнување на нови зелени 
површини. Направени се неколку маалски паркови во повеќе населби: Карпош 
1 (ул. „Иван Аговски“), Карпош 2  (спроти Драмски театар), Карпош 3 (во ООУ 
„Лазо Трповски“), Карпош 4 (меѓу улиците „Желево“ и „Соле Стојчев“) и др.
Ги повикуваме сите граѓани на одговорно користење на овие јавни површини, 
како и на заштита на поставената урбана опрема (клупи и корпи).
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ПОДОБРИ УСЛОВИ И МОТИВАЦИЈА
ЗА НАСТАВНИЦИТЕ ОД КАРПОШ
Општина Карпош на сите учители, наставници им го честита 5. октомври – 
Светскиот ден на наставникот. Како локална самоуправа континуирано 
се грижиме за да обезбедиме подобри услови за работа на просветните 
работници.
Оваа година, за прв пат спроведовме избор на најдобар наставник. Преку 
распишување јавен повик, наставниците можеа да аплицираат за најдобар 
одделенски наставник, предметен наставник и стручен соработник. 
Основната цел е да се мотивира просветниот кадар, да продролжат да 
работат на градење на своите капацитети, со што  се придонесува и кон 
подобри и пообразовани генерации на ученици.
Во изминативе две години, додека трае пандемијата од КОВИД – 19, наставниот 
кадар беше соочен со сериозни предизвици. Поддржани од општина Карпош 
успеаја да се прилагодат на новото време, да одржуваат онлајн и комбинирана 
настава. Локалната самоуправа дополнително ги поддржа наставниците со 
набавка на ИТ опрема, за да имаат подобри и побезбедни услови за работа.
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев денеска го честиташе 
Светскиот ден на наставниот и во својата честитка порача:
Верувајте во наставникот, во учителката. Тие поголем дел од денот го 
поминуваат со нашите деца. Бидете им поддршка, затоа што секое едно 
дете е „огледало“ на својот родител, но и на својата наставничка. Горд сум 
што во Карпош има креативни, слободни и професионални наставнички 
и наставници. Нека Ви е честит денешниот ден, пишува Богоев во својата 
честитка.
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ВРАТЕНА ДОВЕРБАТА НА ГРАЃАНИТЕ
ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Со  усвојување на Извештајот за работа на Советот на општина Карпош во 
периодот 2017-2021 година, советниците на Карпош ја одржаа последната 
седница на овој претставнички орган на граѓаните во постојниот советнички 
мандат.
Во минатите четири години, како што нагласи претседателката на Советот, 
проф. Д-р Наташа Пеливанова, советниците на Карпош, во интерес на 
граѓаните, на 62 седница, усвоиле 1.403 акти. За периодот октомври 2017, 
септември 2021 објавени се 61 службен гласник од одржани седници и 27 
службени гласници надвор од одржани седници, или вкупно 88 гласници во кои 
се трајно документирани сите одлуки и документи од интерес на жителите на 
локалната самоуправа, а воедно и што ја отликуваат работата и придонесот 
на советниците за развој и демократизација на  општината.
-Преку отворена и конструктивна дебата во рамките на Советот, 
придонесовме Карпош да биде најтранспарентна општина во државата. 
Денеска е вратена довербата на граѓаните во локалната самоуправа, 
нешто што отсуствуваше пред четири години, изјави во своето последно 
обраќање до овој советнички состав градоначалникот на Карпош Стефан 
Богоев. Немавме тензични седници на Совет каде што се одеше против 
интересите на граѓаните. Кога нешто не беше во ред и постоеја дилеми, 
знаевме да го повлечеме предлогот и дополнително да го разгледаме. Важно 
е што секогаш бевме единствени околу работи кои беа важни за граѓаните. 
Голем дел од мандатот помина и во ек на пандемија. Советот беше тело кое 
овозможи поддршка за најранливите. Преку Советот доделивме средства на 
Црвениот крст, за организација на мобилни тимови за поддршка на граѓани 
во изолација. Преку ова претставничко тело на граѓаните, обезбедувавме и 
дополнителна ИТ опрема за основните училишта; средства за дезинфекција 
на градинките; помагавме на граѓани во социјален ризик; домаќинства кои 
претрпеле материјална штета; жители кои беа соочени со болести, истакна 
Богоев кој порача дека „ секој еден од нас, од вас, треба да биде горд на 
постигнатото во овој мандат“.
                Со пригодни зборови за работата и соработката во изминатите четири 
години се обратија и координаторите на советничките групи застапени во 
Советот на Општина Карпош и од опозицијата и од власта.
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ДЕТСКА НЕДЕЛА ВО КАРПОШ:
ЗА ПОСРЕЌНО ДЕТСТВО!
Основните училишта и детските градинки во општина Карпош ја одбележуваат 
Детската недела, која трае од 4. до 10. октовмри. Оваа година, оваа недела 
се организира под мотото: „Јас избирам здравје, а ти ? “
Во воспитно – образовните установи се презентира и Конвенцијата за правата 
на детето, а децата пред сè, се анимираат преку културно – уметнички 
активности, како и различни спортски настани.
Градинките организираат ликовни хепенинзи каде што се цртаат мотиви кои 
го симболизираат колективниот мир, различностите и единството.
Учениците од прво одделение се зачленуваат во Детската организација, а 
стануваат и волонтери на Црвениот крст. Основната цел на ваквиот пристап 
е од рани години да се поттикне активизмот кај младите, да волонтираат и да 
придонесуваат во својата заедница.
Општина Карпош континуирано вложува во создавање на подобри 
услови за раст и развој на нашите деца. Затоа вложуваме во детската 
заштита и предучилишното образование. Со новиот објект на градинка 
„Јасмин“ во Тафталиџе 2, новата градинка „Виножито“ во Бардовци, како и 
реконструкцијата на „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1 придонесовме за подобри 
услови и посреќно детство за најмладите.
Исто така, продолжуваат и тековните реконструкции во основните училишта. 
Денеска секое основно училиште има сензорна соба за учениците со 
попреченост. Секое дете заслужува еднакви можности за едукација и 
напредок.




