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ТЕМЕЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАДИНКАТА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВО ТАФТАЛИЏЕ 1
Користејќи ги поволните временски услови, Општина Карпош продолжува со целосна санација
и реконструкција на повеќедецениски стариот објект, во чии рамки функционира детската градинка
„Мајски цвет“ во Тафталиџе 1.
Од неодамна беа поставени нови ПВЦ прозорци и врати, а целосно беа реновирани и детските
тоалети, се изврши санација на фекалната канализација и санитетските јазли, а денеска се прават
корекции на покривот. Од особена важност е тоа што оваа претшколска установа ќе добие и нова
фасада, и целиот објект ќе биде енергетски ефикасен, односно, значително ќе се подобри звучната и
топлотната изолација.
За таа намена, стручните служби претходно ја отстранија старата дрвена фасада и лесонитните
(канцерогени) табли, кои претставуваа сериозна закана за здравјето на дечињата и персоналот кои
престојуваат во градинката. Во моментов се работи на поставување на новата фасада, откако претходно
надворешните ѕидови беа изолирани со термо изолација – (Тервол) и заштитни водоотпорни табли.
Во просториите на градинката, денеска се одвиваат и тековните работи за одржување на
внатрешноста на објектот. Имено, вработените темелно ги чистат спалните соби и занималните,
го бојадисуваат инвентарот и столаријата, за потоа да се дезинфицираат детските креветчиња и
душеците. Со други зборови, градинките во Карпош се подготвуваат и ги преземаат сите активности за
безбеден прием на дечињата, доколку МТСП и другите надлежни институции одлучат под посебен режим,
предучилишните установи наскоро да започнат со работа.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

3

9 - 15 август 2020 Билтен бр. 385

ОДРЖУВАЊЕ НА ТРЕВНИТЕ ПОВРШИНИ
НА КЕЈОТ НА ВАРДАР

Комуналните служби на Општина Карпош ја косеа тревата и ги одржуваа
тревните површини кои беа обраснати со висока трева, на кејот, долж течението
на реката Вардар, на потегот од мостот „Обединети Нации“ во Влае, до Скејт паркот
кај „Алпинистичката карпа“.
Општина Карпош и во иднина ќе спроведува акции со кои ќе се косат зараснати
тревни површини, и хортикултуно ќе се уредува кејот на Вардар.
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„ПРОЕКТ НА ИДНИНАТА“ ЗА ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ХРИСТИЈАН
ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ

Училиштето „Христијан Тодоровски-Карпош“ аплицираше до Министерството за
животна средина и просторно планирање со сопствен проект „Училиштето е место за
поттик на младите за позитивни промени и унапредување на животната средина“. Проектот
опфаќа целосна обнова на школскиот двор на површина од преку 1.000 метри квадратни,
во чии рамки ќе „никне“ и стаклена градина, а целата површина ќе биде хортикултурно
облагородена со соодветни содржини за поголема функционалност на овој простор.
Станува збор за образовна, истражувачка, развојна студиска програма и
изготвен проект, кој треба ја разбуди свеста на учениците за важноста на заштитата и
унапредувањето на животната средина, уште од најрана возраст. Според потпишаниот
договор со надлежното министерство, сите активности поврзани со овој проект треба да
се реализираат до идната пролет. Поточно, се очекува во март догодина основците да
добијат одлично осмислен надворешен простор, во чии рамки ќе можат креативно да се
изразуваат.
Проектот е инициран, но и изработен од родители на учениците во нашето училиште.
Имавме и презентација на проектот пред градоначалникот Стефан Богоев, кој исто така
ни даде огромна поддршка. МЖСПП ќе ни додели 200.000 денари за реализација на овој
иновативен проект, но финансиска поддршка ќе добиеме и од општина Карпош, вели
директорката на „Христијан Тодоровски-Карпош“, м-р Мирјана Алексова.
Освен овој „проект на иднината“, пред започнувањето на новата учебна година, во ова
училиште се одвиваат тековни молеро-фарбарски работи, при што беа бојадисани
кабинетот за техничко образование, ликовна култура и центарот за космологија. Исто
така, ќе биде саниран и дел од покривот на училиштето, а ќе се изврши целосна санација
на подот на една училница.
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ГИС – ПЛАТФОРМАТА ЗА КАРПОШ ПОВТОРНО ДОСТАПНА ЗА ГРАЃАНИТЕ
Во интерес на зголемување на транспарентноста и достапноста на
јавни податоци, Општина Карпош, на својата веб страна повторно го воведе
системот на ГИС (географски информационен систем). Оваа услуга не
беше достапна повеќе години наназад, па затоа отсега граѓаните ќе можат
брзо и ефикасно да пристапат до бараните информации. Имено, со само
неколку клика на официјалната веб страна на Општината, корисниците ќе
имаат увид во фактичката состојба со ДУП-овите и градежните парцели
како и фактичката состојба, т.е катастарската ситуација и детален
преглед со сателитска снимка од Карпош. Практично, на овој начин
заинтересираните странки ќе можат да дојдат до бараната информација
по електронски пат, без притоа физички да ги посетат просториите на
општинската администрација.
Таканаречената „паметна електронска карта“ ја изработи
реномираната софтверска фирма GDI (со претставништво во Скопје).
Инаку, платформата нуди просторни податоци кои се распоредуваат
во неколку тематски нивоа во т.н слоеви во форма на дигитални карти.
Подетално разгледано, тоа претставува низа од планови нацртани на
проѕирна хартија – транспарент, која содржи одреден вид на информација
(на пример: патна мрежа, сателитска снимка, просторен план, детални
урбанистички планови, катастарска подлога, итн.).
Секоја од просторните податоци е придружена со координати.
Со помош на системот на овој начин, граѓаните имаат моментален увид
на предвидената состојба (преклопувајќи ги детално, урбанистичките
планови). Технологијата на Географскиот информационен систем може да
се користи за научни истражувања, управување со ресурсите, управување
со имоти, планирање на развојот, просторно планирање, картографија и
планирање на инфраструктурата.
ГИС – порталот на општина Карпош може да се посети преку директниот
линк:
http://62.162.113.130:6080/karposgis/?fbclid=IwAR12lxFxxv6heMOT7DjzWehCSS
gKNsxNEQnFXWp0A3f-1AZZv6M8yDe-W0U
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