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ПОДГОТВИТЕЛНИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ВО УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ

Во ек е реконструкција на две училници во основното училиште „Владо
Тасевски“ во Козле. Притоа се менува стариот и оштетен под во просториите кои
повеќе години беа во лоша состојба.
Минатата година, за да им се овозможат подобри услови за спорт и рекреација
на младите, беше обновена и спортската сала во состав на ова училиште.
Во овој период од сезоната, кога летниот распуст е во полн ек, локалната самоуправа
работи на реконструкции и санации во сите десет основни училишта.
И покрај тоа што е неизвесен начинот на кој ќе започне новата учебна година, Општина
Карпош вложува во севкупно подобрување на условите за престој и едукација на
основците.
Изминатиот период, во повеќе наврати, се дезинфицираа основните училишта со цел
да се обезбеди заштита на вработените кои спроведуваат ротациони дежурства.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ДВЕ НОВИ ПРИСТАПНИ УЛИЦИ
ВО ТАФТАЛИЏЕ 1

Направени се две нови пристапни улици – краци на ул. „Варшавска“ во Тафталиџе
1. Првата улица е во должина од 120 метри и широчина од 3, 5 метри, а втората улица е
со 90 метри должина и 4,5 метри широчина.
Станува збор за улици кои овозможуваат подобар и побезбеден пристап за граѓаните
кои живеат во колективните станбени објекти во овој дел од населбата.
Минатата година, Општина Карпош целосно ја реконструираше и главната
сообраќајница, улицата „Варшавска“, при што беше поставена и нова водоводна и
фекална мрежа. Исто така, со поддршка од Министерството за транспорт и врски се
предвидува и реконструкција на улицата „Париска“ која се граничи со упте две поголеми
улици во овој дел и тоа „Варшавска“ и „Прашка“.
Овој потег беше еден од најпогодените од непланската урбанизација. Зголемената
густина на население придонесе и за проблеми во јавната хигиена, паркирањето и
пристапноста.
Локалната самоуправа продолжува со секојдневни активности да работи на намалување
на урбанистичката штета во овој дел од Карпош. Редовно се мијат улиците со цистерни,
се прават пристапни патеки, а се обновува и зелениот појас во населбата.
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КАРПОШ Е ОПШТИНА ПРИЈАТЕЛ НА МЛАДИТЕ

Вклученоста на младите во креирање на Буџетот, инфраструктурата за млади, локалниот младински совет и локалната стратегија
за млади беа теми за истражување во Карпош, спроведено од младинската организација „Младински сојуз“, во рамки на проектот „Youth
Friendly City“, поддржан од Амбасадата на САД во Скопје.
Во дворот на Кинотека денеска се одржа презентација на истражувањето, каде што присуствуваше градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев и претставници на младински организации.
Истакната е потребата од системско вклучување на младите во сите процеси. Тоа го овозможува новиот Закон за младинско учество и
младински политики, но потребно е уште повеќе да се работи на сите образовни нивоа.
Како локална самоуправа во постапка сме на ресетирање на младинскиот совет. Во делот на инфраструктура за млади, овозможуваме
многу повеќе јавен простор за спорт и рекреација на младите луѓе. Спортско – адреналинскиот парк на Кејот, како и спортско – рекреативната
зона во „Лазо Трповски“ се места кои ќе овозможат поголема социјализација на младите, рече Богоев.
Посочена е потребата и од поголема техничка поддршка за младите во склоп на општинската администрација. Така, по новиот Закон
потребно е да се назначи службеник за млади, како и да се отвораат младински центри или клубови.
Сите јавни простори кои ги уредува Општина Карпош се наменети и за младите луѓе. Локалната самоуправа ќе продолжи со
интензивната двонасочна комуникација со младите, со секојдневно слушање на нивните потреби и проблеми.
Од сите учесници беше истакната важноста од подигнување на квалитетот на дебата. Општината е најблиску до комуналните
проблеми, но апсолутно дека ќе поддржи и идеи, иницијативи на млади и во други области од локалното живеење.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧИЛНИЦИ
ВО ООУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“ ВО ВЛАЕ

СЕКОЈДНЕВНО МИЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
НА УЛИЦИТЕ ВО КАРПОШ

Денеска
започна
реконструкцијата на две училници
во „Димо Хаџи Димов“ во Влае. Се
заменува стариот и оштетен под со
нов, а се бојадисуваат и ѕидовите од
училниците.
Предвидена е и санација на
пристапните патеки во училишниот
двор, за да се обезбеди побезбедно
движење на децата, наставниот
кадар и родителите.
Во ова училиште, минатата
година се реконструираа и дел
од тоалетите и соблекувалните во
спортската сала.
На овој начин, продолжува
подобрувањето на условите во
основните училишта во Општина
Карпош.
Изминатиов
период,
локалната самоуправа работи и
на подобрување на безбедноста
пред
воспитно
–
образовните
установи. Се поставуваат нови
„лежечки полицајци“ и креативни
столпчиња, за повнимателно возење
по локалните улици.

Комуналните служби на Општина Карпош продолжуваат со секојдневните
активности за миење и дезинфекција на локалните улици. Денеска, со цистерните се
миеја сервисните сообраќајници во УЗ „Владо Тасевски“ (Млечен). Овие цистерни ќе
продолжат со миење и во текот на викендот, но и претстојниот период.
Цистерните користат и посебно средство за дезинфекција на јавни површини.
Локалната самоуправа ја набави оваа механизација со цел да овозможи почисти јавни
површини, улици, тротоари и платоа. Истата е овозможена преку грант за успешност
од Светска банка (преку Министерство за финансии), а во рамки на Проектот за
подобрување на општински услуги.
Цистерните се набавија уште пред прогласувањето на пандемијата од коронавирус,
затоа што беа дел од планот на Општината за подигнување на јавната хигиена во сите
населби.
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