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КАРПОШ КАКО ПРИМЕР: 
КВАЛИТЕТНИ ПОЛИТИКИ 
- УСЛОВ ЗА ЗДРАВИ ОПШТИНИ
	 „Здравјето	во	нашите	урбани	политики	–	колку	се	здрави	нашите	градови“	
беше	 темата	 на	 дискусија	 на	 денешната	 тркалезна	 маса	 во	 Македонската	
академија	на	науките	и	уметностите	(МАНУ),	на	која	учествуваше	градоначалникот	
на	Општина	Карпош	Стефан	Богоев.
	 Целта	 на	 денешната	 дискусија	 беше	 да	 се	 направи	 поврзување	 меѓу	
креаторите	на	политики	на	централно	и	локално	ниво,	планерите	и	архитектите,	
здравствените	 работници,	 академската	 фела	 и	 граѓанскиот	 сектор,	 пред	
носењето	на	буџетите	за	2020	година,	но	и	да	се	презентираат	одредени	позитивни	
практики.
	 „Прашалникот	 за	 здрава	 населба“	 којшто	 Општина	 Карпош	 го	
имплементираше	со	Институтот	за	 јавно	здравје,	во	рамки	на	проектот	INHERIT	
2020	HORIZON	е	едно	од	позитивните	искуства	на	локално	ниво	во	процесот	на	
вклучување	на	граѓаните	во	носење	на	одлуки.
	 Овој	 Прашалник,	 се	 имплементираше	 пред	 носењето	 на	 Буџетот	 за	 2019	
година,	преку	кој	 граѓаните	имаа	можност	да	 ги	мапираат	 главните	проблеми	
во	областа	на	животната	средина,	инфраструктурата,	сообраќајот	и	социјални	
аспекти	 од	 живеењето.	 Голем	 број	 од	 посочените	 проблеми	 и	 предлози	 беа	
интегрирани	во	Буџетот	за	2019	година.
	 Градоначалникот	 Богоев	 се	 осврна	 на	 овој	 Прашалник	 и	 на	 успешната	
соработка	 на	 Институтот	 за	 јавно	 здравје.	 Тој	 се	 осврна	 и	 на	 фактот	 дека	
локалната	самоуправа	продолжува	да	гради	мостови	на	соработка	со	граѓаните.

	 Карпошани	 беа	 вклучени	 во	 креирањето	 на	 Планот	 на	 активности	 за	
одржлива	урбана	мобилност,	кој	го	подготвивме	во	рамки	на	Европската	недела	
на	 мобилност.	 Жителиите	 доставуваа	 забелешки	 во	 електронска	 форма	
или	преку	пополнување	на	формулар,	кој	беше	дел	од	општинскиот	магазин	
„Карпош	ИН“.	Беа	посочени	повеќе	проблеми	за	мобилноста	во	сообраќајот,	
потребата	од	повеќе	вело	патеки	и	слично,	при	што,	овие	забелешки	помогнаа	
да	направиме	реален	документ	–	патоказ	за	подобрување	на	мобилноста	во	
Карпош,	рече	Богоев.
Дискусијата	 ја	модерираше	архитектката	Даница	Павловска,	 	 која	 ја	начна	
темата	 и	 за	 урбанистичките	 предизвици	 со	 кои	 се	 соочени	 локалните	
самоуправи.
	 Богоев	напомена	дека	и	во	овој	дел	Карпош	направи	чекор	напред.:-Од	
период	 кога	 на	 јавните	 презентации	 за	 Предлог	 –	 Деталните	 урбанистички	
планови	учествуваа	само	неколкумина	граѓани,	денеска	имаме	примери	кога	
за	истите	се	известува	и	по	традиционалните,	но	и	по	новите	медиумите,	а	и	се	
поставуваат	информативни	флаери	низ	урбаните	заедници.
	 Примарната	 цел	 е	 партиципативноста	 да	 овозможи	 повисок	 квалитет	
на	 одредена	 услуга,	 решение	 или	 проект,	 а	 вклучувањето	 на	 граѓаните	 да	
биде	 ефективно.	 Само	 така	 се	 задоволува	 целта	 	 на	 сите	 чинители,	 изјави	
градоначалникот	на	Карпош.

Свои	излагања	пред	присутните	имаа	и	академикот	 Таки	Фити,	претседател	
на	МАНУ,	проф.	д	–	р	Драган	Ѓорѓев	(од	Институтот	за	 јавно	здравје),	како	и	
претставници	од	други	ресорни	министерства.
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НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ПОЧИСТ КАРПОШ

	 Претстои	замена	на	голем	дел	од	старите	контејнери	и	во	Општина	Карпош.
	 Локалната	 самоуправа,	 со	 одлука	 на	 Советот	 (во	 октомври	 2018)	 одвои	
средства	во	износ	од	два	милиони	денари,	токму	за	воспоставување	на	новиот	
систем	за		третман	на	отпадот.
	 До	крајот	на	оваа	година,	дел	од	новите	контејнери	ќе	бидат	поставени	на	
главните	сообраќајници	низ	Карпош,	но,	и	на	некои	покритични	локации,	мапирани	
од	страна	на	Секторот	за	екологија	и	енергетска	ефикасност.
	 Градот	Скопје	набави	540	нови	контејнери	со	капацитет	од	3.200	литри	со	
коишто	ќе	бидат	заменети	над	1.800	од	вкупно	4.500	досегашни	стари	контејнери,	
на	територија	на	цел	град.
	 Новите	 контејнери	 се	 опремени	 со	механизам	 за	 автоматско	 затворање	
на	 капакот,	 педала	 за	 ножно	 отворање,	 рачка	 за	 отворање	 приспособена	 за	
користење	за	лицата	со	попреченост	и	упатства	за	правилно	користење.
	 Во	оваа	фаза	се	набавија	и	30	контејнери	за	селектирање	на	отпад,	четири	
нови	 комунални	 возила,	 950	 корпи	 за	 џебен	 отпад,	 12	 електрични	 машини	 за	
вакуумско	чистење	и	10	електрични	возила	за	чистење	и	миење	на	јавни	површини.
	 Градоначалникот	 на	 Град	Скопје,	 Петре	Шилегов,	 посочи	 дека	 со	 новите	
контејнери	ќе	се	замени	една	третина	од	постоечките	контејнери,	а	до	крајот	на	
мандатот	се	предвидува	замена	и	на	останатиот	дел.

МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА ЗА КАРПОШ ЈА 
ОСВОИ ЕВРОПСКАТА НАГРАДА ЗА МЛАДИ
	 Мобилната	 апликација	 за	 Општина	 Карпош,	 „мЗаедница“	 е	 добитник	
на	 Европската	 награда	 за	 млади	 за	 2019	 година	 (European	 Youth	 Award	 2019),	
во	 категоријата	 „Активно	 граѓанство	 –	 дигитално	 решение	 со	 влијание	 врз	
општеството“.
	 Во	период	кога	во	Карпош	е	ограничена	употребата	на	мобилни	телефони	
во	текот	на	наставата,	пристигнува	ова	признание	за	мобилната	апликација,	што	
значи	дека	технологијата	може	да	се	користи	за	добро	и		продуктивно.
	 „мЗаедница“	е	достапна	за	IOS	и	Android	уредите,	при	што	граѓани	на	Карпош	
можат	 да	 пријавуваат	 проблеми,	 да	 преземаат	 иницијативи	 и	 да	 даваат	 свои	
предлози.
	 Оваа	апликација	овозможува	директно	вклучување	на	граѓаните	во	процесот	
на	одлучување	и	ја	олеснува	комуникацијата	со	општинската	администрација.

Граѓаните	директно	комуницираат	со	надлежниот	сектор,	задолженото	лице,	при	
што	се	овозможува	правилно	адресирање	на	проблемот	и	негово	брзо	решавање.
	 Оваа	мобилна	апликација	е	резултат	на	соработка	меѓу	Општина	Карпош	
и	 Центарот	 за	 социјални	 иновации	 „БЛИНК	 42	 –	 21“.	 Истата	 е	 продуцирана	 од	
страна	 на	 Зорица	 Велковска,	 Моника	 Јандревска,	 Кристијан	 Трајковски,	 Симон	
Стојановски	и	проектниот	директор,	Милан	Танчески.
	 Административниот	 панел	 на	 мЗаедница	 го	 раководат	 и	 службеници	 на	
Карпош,	од	Одделението	за	односи	со	јавност,	а	пристап	и	можност	за	одговори	
имаат	и	сите	сектори	во	Општината.
	 Европската	 награда	 за	 млади,	 за	 мЗаедница	 е	 потврда	 дека	 во	 нашата	
земја	има	млади	и	креативни	луѓе	чии	успеси	можат	да	бидат	забележани	и	на	
меѓународно	ниво.
	 Ова	признание	е	дел	од	програмата	на	Европската	Унија	–	„Европа	за	граѓаните“	
и	 ги	 поддржува	 социјално	 вредните	 дигитални	 проекти	 кои	 се	 однесуваат	 на	
целите	дефинирани	од	Советот	на	Европа,	Европа	2020	и	Платформата	за	знаење	
за	одржлив	развој	на	Обиденетите	Нации.
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МААЛСКА ДРУЖБА НА НОВИОТ ДЕТСКИ ПАРК ВО КРИВИ ДОЛ

	 Новото	детско	игралиште,	со	реквизити	 за	деца,	 клупи	 за	седење,	 корпи	 за	
отпадоци	и	лед	осветлување	беше	причина	за	одржување	на	маалска	дружба	во	
населеното	место	Криви	Дол.
	 Станува	збор	за	населба	која	со	години	беше	заборавена	и	делуваше	отсечено	
од	урбаниот	дел	на	Карпош.
	 На	 маалската	 дружба	 присуствуваа	 жители	 кои	 живеат	 во	 Криви	 Дол,	 кои	
заедно	со	своите	деца	уживаа	во	убавото	време	и	новата	зона	за	рекреација	на	
најмладите.
	 На	средбата	присуствуваше	и	градоначалникот	на	Општина	Карпош,	Стефан	
Богоев,	кој	во	изјава	за	медиумите	посочи:
	 После	 долги	 години,	 започнуваме	 да	 инвестираме	 во	 овој	 дел	 од	 Карпош.	
Најавувам	дека	следи	и	целосна	реконструкција	на	една	од	главните	улици	во	овој	
дел,	ул.	„Новопроектирана“	4А.
Со	ова	ново	детско	катче,	овозможуваме	повеќе	простор	 за	најмладите,	 но	и	 за	
нивните	родители,	баби	и	дедовци	кои	ќе	можат	заедно	со	нив	да	го	поминуваат	
своето	слободно	време.
	 Странично	од	игралиштето	засадивме	и	нови	дрвја,	за	да	се	создаде	поубав	
амбиент	и	да	се	зголеми	зеленилото,	рече	Богоев.
	 Низ	неформален	разговор	со	жителите	Богоев	се	информираше	и	за	другите	
нивни	проблеми.	Граѓаните	бараат	редовна	автобуска	линија,	решавање	на	метежот	
на	бул.	„8	Септември“	и	подобра	инфраструктура.
	 За	проблемот	со	автобуската	линија	градоначалникот	им	напомена	дека	ќе	
го	 повика	 директорот	 на	 Јавното	 сообраќајно	 претпријатие	 (ЈСП),	 со	 цел	 да	 се	
информира	за	проблемот	и	да	се	изнајде	решение,	затоа	што	јавниот	транспорт	е	
под	надлежност	на	ова	јавно	претпријатие.

Исто	 така,	 Градот	 Скопје	 планира	 поставување	 на	 кружен	 тек	 на	 бул.	 „8	
Септември“	(после	х.Александар	Палас),	со	што	значително	ќе	се	придонесе	во	
намалување	на	сообраќајниот	метеж.
	 Жителите	 на	 Криви	 Дол,	 сепак,	 изразија	 задоволство	 од	 новиот	 детски	
парк	и	најавата	за	реконструкција	на	улицата,	со	што	значително	ќе	се	олесни	
пристапот	 до	 нивните	 домови.	 Тие,	 искрено	 се	 надеваат	 дека	 локалната	
самоуправа	ќе	продолжи	со	ова	темпо	на	активности,	за	што	добија	уверување	
и	од	градоначалникот.

	


