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АСФАЛТИРАЊЕ 
НА „ВАНГЕЛ ДИНУ“ ВО ВЛАЕ 1

НАСКОРО РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ПЛОЧНИКОТ ВО ПОРТА ВЛАЕ

 Со асфалтирање на „Вангел Дину“ во Влае 1, започна последната фаза од 
реконструкцијата на оваа сервисна улица.
Се работи на асфалтирање на коловоз во должина од 208 метри и широчина од 5 
метри.
Во должина на улицата се поставија и нови рабници и пешачки делови –  тротоари.
Локалната самоуправа продолжува со тековното одржување на инфраструктурата.

 Во завршна фаза е подготовката на основен проект за партерно уредување – 
реконструкција на пешачка зона на станбено – деловниот комплекс Порта Влае.
По повеќе децении, конечно ќе започне обновата на плочникот кој се простира на 
површина од околу 13.500 квадратни метри.
Реконструцијата ќе се одвива во неколку фази, а по стартот градежните активности ќе 
се изведуваат во континуитет.
Покрај замената на горниот дел (плочникот), ќе се направи и целосна обнова на 
хидроизолацијата, со цел да се спречи протекување на вода во подрумските или 
гаражните делови.
 Овој плочник повеќе години е руиниран, иако претставува центар за движење и 
комуникација на повеќето граѓани кои живеат во Порта Влае, но и во околните населби. 
Постоењето на повеќе угостителски објекти и мали бизниси придонесува за зголемена 
фреквенција на плочникот, со што потребата за негова обнова е повеќе од потребна.
 Градежните активности се очекува да започнат на почетокот на есента.
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БЛОКИРАНА Е FACEBOOK СТРАНИЦАТА 
НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ СТЕФАН БОГОЕВ
 Официјалната Facebook страница на градоначалникот на Општина Карпош, 
Стефан Богоев, од вчера попладне е блокирана и не е во функција.
Овој сајбер напад е пријавен до Владата и Министерството за внатрешни работи, 
како надлежни институции кои на дневна основа комуницираат со Facebook.
 Ги известуваме сите граѓани дека комуникацијата на градоначалникот Стефан 
Богоев ќе продолжи преку неговиот приватен Facebook профил, а сите прашања 
можат да се постават на gradonacalnik@karpos.gov.mk , на Twitter профилог – @ste-
fanbogoev или на Instagram – @sbogoev.
 Исто така, активни се и официјалните канали за комуникација на Општина 
Карпош, на Facebook, Twitter и Instagram, како и мобилната апликација „мЗаедница“.

 

 Во  холот на ООУ „ Лазо Трповски“, денеска, претседателот на Советот на 
Општина Карпош Андреј Манолев, им  додели благодарници на наставниците по 
физичко воспитание од сите основни училишта кои се наоѓаат на територијата 
на Општина Карпош, како ментори на основците во спортските училишни лиги.  
Претседателот  Манолев  им се заблагодари на наставниците, нагласувајќи дека 
како прв човек на Советот, постојано се заложува за подобрување на условите за 
спорт во Општина Карпош, бидејќи учениците во Карпош  имаат едни од најдобрите 
спортски резултати на републичко ниво.

-Како локална самоуправа, која  спортот го издигнува на пиедесталот, ние 
размислуваме и за иновативни решенија со кои ќе направиме инклузија и на основците 
со посебни потреби да се вклучат во спортските активности. Тоа, впрочем е и заложба 
на Општина Карпош, да биде инклузивна заедница за сите, потенцираше Манолев.
 Поради новонастанатата ситуација околу Корона вирусот, завршницата на 
турнирите во училишните спортски лиги ( кошарка, фудбал, ракомет и одбојка), 
беше прекината, па така, Општина Карпош одлучи благодарници да добијат сите 
основци- учесници во овогодинешните спортски лиги. Зоран Бочваровски ( „ Аврам 
Писевски“), Татјана Трпезановска ( „ Братство“),  Амди Муса ( „ Владо Тасевски“), 
Оливера Данева од „ Вера Циривири Трена“, како и Зоран Петровски од „ Војдан 
Чернодрински“ се менторите-наставници на учениците. Исто така со благодарници 
се здобија и  Благоја Ставревски од „ Лазо Трповски“, Зоран Сивевски од „ Димо Хаџи 
Димов“, Александар Аргоровски („ Петар Поп Арсов“), како и Сузана Здравковска  
од „ Христијан Тодоровски – Карпош “ и Марјан Угриновски од „ Јан Амос- Коменски“.

БЛАГОДАРНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
– СПОРТИСТИ И НИВНИТЕ МЕНТОРИ
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ГРАДИНКАТА ВО БАРДОВЦИ – ОДРАЗ НА КОНКРЕТНА ПОДДРШКА ОД ЕУ
 Новата градинка во Бардовци „Виножито“ е објект кој е изграден со поддршка од Европската Унија. Оваа предучилишна 
установа е наменета за најмладите кои живеат во Бардовци и Злокуќани и обезбедува згрижување на 78 деца. Истата е 
енергетски – ефикасна, опремена со современи дидактички материјали и еко – играчки.
 Во теренска посета на објектот, денеска беа градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев, заменичката на 
Претседателот на Владата задолжена за економски прашања, Мила Царовска и дополнителната министерка за труд и социјална 
политика, Санела Шкријељ.
 Иако градинките сега се затворени, како резултат на пандемијата од коронавирусот, слободно можам да кажам дека 
Карпош е општина во која ,детската заштита е на прилично високо ниво.
Периодов се изврши неколкукратна дезинфекција на објектите на градинки, а за прв пат се направи  и дезинфекција на сите 
душеци од креветчиња и теписи. На овој начин, ќе се спречи појавата на алергии и астма кај најмладите. Денеска, на конкретен 
начин можеме да видиме што значи поддршката од ЕУ, рече Богоев.
Вицепремиерката Царовска и дополнителната заменик министерка Шкријељ се осврнаа на аспектите за детска и социјална 
заштита, области во кои Владата сериозно вложуваше изминатиов период.
 Општина Карпош, моментално работи и на реконструкција на најстариот објект на градинка во Карпош, а тоа е „Мајски 
цвет“ во Тафталиџе 1. Заменети се сите прозорци на објектот, обновени се тоалетите, а во претстојниот период целосно ќе се 
санира и фасадата.
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 Засадени се нови украсни растенија на зелените површини во Карпош 2, спроти 
Драмски театар. Хортикултурно се уреди потегот, на кој претходно се засади нова 
трева, а беше поставен и систем за наводнување.
На овој начин се заокружува изгледот на овој маалски центар. Тука, Општина Карпош 
неодамна постави и нови клупи и корпи за отпадоци.
Акцијата за хортикултурно уредување на јавните зелени површини продолжи и во 
Порта Влае, каде што во страничните жардиниери беа засадени вакви украсни 
растенија.
Локалната самоуправа продолжува со интензивните активности за раззеленување 
на населбите. Особено сме фокусирани на креирање нови зелени катчиња меѓу 
зградите.

 За  прв пат, Советот на Општина Карпош одржа онлајн седница, преку интернет 
платформата „ Zoom“. Тековно, советниците на  четириесеттата седница на Советот 
на локалната  самоуправа, дискутираа по вкупно осум точки на дневниот ред. 
Советниците прифатија  донација движни ствари –Даикин пумпи ( систем за греење) 
на  трајно користење без надмост во вредност од 3.700.000 денари од страна  на  
Владата  на Република С.  Македонија, и истите ќе бидат инсталирани во градинката 
„ Пролет“ во Влае 1.
 Членовите на советот ја изгласаа и одлуката за прифаќање на движни ствари – 
столарија ( прозорци и врати) на трајно користење без надомест, доделени исто така 
од Владата на Република С. Македонија,  во вредност од околу 2.100.000 денари , и  ќе 
бидат употребени во градинката „ Мајски Цвет“ во населбата Тафталиџе 1 . На оваа 
седница се донесе и  Одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на 
Општина Карпош, преку буџетски ставки со кои ќе се подобри функционирањето 
на основните училишта и градинките кои се наоѓаат на територијата на локалната 
самоуправа. 

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ 
НА ЗЕЛЕНИОТ ДЕЛ КАЈ ДРАМСКИ

ПРВА ОНЛАЈН СЕДНИЦА 
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
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 Се преземаат финалните активности за конечниот изглед на Спортско – 
адреналинскиот парк кај Алпинистичката карпа, долж Кејот на реката Вардар, во 
општина Карпош.
 Покрај содржинските делови: игралиштата за фудбал и одбојка на песок, скејт 
паркот, детското игралиште и адреналинскиот дел, овој јавен простор добива и ново 
зеленило.
 Околу оваа зона, веќе се засадија нови 70 дрвја, тревна површина и 30 
украсни растенија. Исто така  поставен е и систем за наводнување, со цел подобро 
одржување и функционалност на зеленилото.  
 Обновена е и урбаната опрема, при што се поставија нови 58 клупи за седење, 
а претстои поставување на корпи за отпадоци и држачи за велосипеди.
 На овој начин, целосно ќе се промени сликата за овој потег, кој претставува 
еден од поатрактивните делови за рекреација во Скопје.
Спортско – адреналинскиот парк, кој наскоро ќе биде отворен, ќе понуди содржини 
и активности за сите генерации на граѓани.

 Завршува изведбата на Спортско – адреналинскиот парк кај Алпинистичката 
карпа, долж Кејот на реката Вардар. Во овие моменти се работи на адреналинскиот 
дел и зиплајн (жичница), кои претставуваат авантуристичко-забавен сегмент, 
наменет за помладите жители на Карпош и Скопје.
 Оваа локација е меѓу најпосетуваните рекреативни зони во градот. Затоа, 
спортските ентузијасти, наскоро ќе можат да ги користат новите игралишта за 
фудбал и одбојка на песок,  како и Алпинистичката карпа и тениските терени. За 
најмладата популација  е конструирано ново детско игралиште кое е опремено 
со современи забавни содржини. Според градоначалникот на Општина Карпош, 
Стефан Богоев, овој специфичен парк ќе ја промени сликата за овој дел од главниот 
град, а токму овој проект е еден од неговите главни предизборни ветувања,
 Младите ќе возат скејт, авантуристите ќе го искусат зиплајнот, децата ќе се 
рекреираат, а нивните родители, баби и дедовци ќе уживаат во уреденото зеленило.
Сега, продолжуваме и со целосно раззеленување на потегот до мостот „Газела”, во 
соработка со Град Скопје.
Овој, Спортско – адреналински парк е одраз на поддршката на Европската Унија и 
нашата волја за заштита на животната средина. Денес, разговараме за нови паркови 
и детски игралишта, а не за узурпација на јавниот простор со нови згради. И тоа е 
најголема придобивка, рече Богоев.
Локална самоуправа неодамна информираше, дека во паркот се засадени и 70 
нови дрвја, украсни растенија и тревна површина со систем за наводнување. Исто 
така, поставени се нови клупи за седење, како и корпи за отпадоци и држачи за 
велосипеди.
Овој јавен простор наскоро ќе биде достапен за граѓаните, а сите реквизити и терени 
ќе бидат под 24 часовно обезбедување.                  

ЗЕЛЕНИЛО И КЛУПИ ЗА СЕДЕЊЕ ВО СПОРТСКО 
– АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК ВО КАРПОШ 

ФИНИШИРА СПОРТСКО – 
АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК ВО КАРПОШ


