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ПРЕДЛОГ ДУП ЗА ТРНОДОЛ, 
РЕШАВАЊЕ НА ПАРКИНГ 
ПРОБЛЕМОТ И ВРАЌАЊЕ НА 
ПАРТИЗАН КАЈ ГРАЃАНИТЕ
	 Општина	Карпош	ќе	организира	повторна	Јавна	презентација	и	Јавна	анкета	по	
Предлог	 Деталниот	 урбанистички	 план	 за	 Градска	 четврт	 Ј03,	 блок	 7,	 за	 делот	 околу	
Трнодол.
	 По	 тој	 повод,	 градоначалникот	 Стефан	 Богоев	 денеска	 одржа	 брифинг	 со	
новинарите,	со	цел	да	го	објасни	претстојниот	процес,	измените	и	да	се	спречат	лажни	
информации	и	злоупотреби	околу	постапката	на	донесување	на	овој	ДУП.
	 За	прв	пат	при	носењето	на	некој	детален	урбанистички	план	во	Карпош,	Повторната	
Јавна	анкета	ќе	трае	подолг	временски	период	и	по	завршување	на	работното	време	на	
општинската	администрација.	Имено,	Јавната	анкета	ќе	се	одржи	од	13.12.2019	година	
до	27.12.2019	година,	секој	работен	ден,	од	08:00	до	18:00	часот,	во	УЗ	„Кузман	Јосифовски	
Питу“	 (ул.	 „Стрезово“	бр.7).	Иако	законскиот	минимум	за	повторна	 јавна	анкета	е	пет	
дена,	согласно	член	35,	став	13	од	Законот	за	просторно	и	урбанистичко	планирање,	овој	
пат,	истата	ќе	трае	11	дена.	Целта	е	да	се	овозможи	транспарентен	и	отворен	процес,	
при	што	ДУП	–	от	ќе	биде	изложен	за	граѓаните	и	по	завршување	на	работното	време	(до	
18:00	часот).
Пред	 новинарите,	 Богоев	 напомена	 дека	 во	 изминатиот	 период	 имал	 средба	 со	
засегнатите	граѓани	од	Трнодол,	кои	на	првата	јавна	презентација	изразија	сомнежи	за	
овој	урбанистички	план.
	 Имено,	 прифатени	 се	 сите	 суштински	 забелешки	 на	 граѓаните,	 а	 како	 што	 се	
предвидуваше	и	претходно,	Предлог	ДУП	–	от	овозможува	правилен	и	рамномерен	развој	
на	овој	дел	од	Карпош.
	 Јавната	 презентација	 ќе	 се	 одржи	 на	 17.12.2019	 година,	 од	 15:30	 часот,	 во	
просториите	на	УЗ	„Кузман	Јосифовски	Питу“	(ул.	„Стрезово“	бр.7).
	 Целосно	се	заштити	делот	меѓу	патот	за	Трнодол	и	патот	за	Жданец,	т.н.	„чатал“,	
кој	ќе	биде	со	намена	Д2	–	заштитно	зеленило.	Овој	дел	претходно	беше	со	намена	Д1	–	
парковско	зеленило.
Тоа	значи,	дека	на	ова	место	ниту	била	планирана	ниту	ќе	има	зграда.
	 Исто	 така,	 се	 обезбедува	 трајна	 заштита	 и	 на	 големиот	 број	 канали	 кои	 се	
среќаваат	тука	и	тие	добиваат	намена	Д2	–	заштитно	зеленило.

Ќе	се	добие	нов	парк,	како	што	беше	ветено	и	во	изборната	кампања	на	Богоев.
И	претходно,	но	и	сега,	со	овој	Предлог	ДУП	се	спречува	т.н.	„дебармаализација“	
на	Трнодол.	Ќе	се	ограничи	бројот	на	станбени	единици	за	намена	А1	(домување	
во	станбена	куќа),	на	четири	станбени	единици,	додека	важечкиот	ДУП	за	Трнодол	
овозможува	неограничен	број	на	станови.
		 Во	 врска	 со	 висината	 на	 објектите	 која	 со	 Предлог	 деталниот	 план	 е	
предвидена	10.20	м	со	катност	од	П+2+Пк,	постигната	е	согласност	за	задржување	
на	 постојната	 висина	 од	 7.40м	 со	 висина	 П+1+Пк,	 според	 постоечкиот	 детален	
урбанистички	план.	За	делот	од	населбата	каде	постоечката	висина	е	веќе	10.20	
м	 со	 катност	 од	 П+2+Пк,	 претставниците	 од	 Општината	 предложија	 истата	 да	
се	 намали	 со	 Предлог	 Деталниот	 урбанистички	 план,	 доколку	 биде	 обезбедена	
согласност	од	сите	сопственици	кои	имаат	претходно	стекнато	право	со	поголема	
висина.
	 Исто	 така,	 со	 цел	 поголема	 сигурност	 и	 безбедност	 на	 граѓаните,	 при	
реализација	на	Деталниот	урбанистички	план,	во	посебните	одредби	ќе	се	обврзат	
да	изработат	соодветни	геомеханички	испитувања	и	притоа	да	обезбеди	согласност	
од	Институт	за	земјотресно	инженерство	и	инженерска	сеизмологија	(ИЗИИС).
		 Богоев	истакна	дека	е	завршено	времето	кога	ДУП-	овите	во	Карпош	се	носеа	
за	време	на	празници,	далеку	од	очите	на	јавноста,	додека	граѓаните	се	на	работа	
или	за	време	на	летните	одмори.
Оваа	постапка	ја	потврдува	заложбата	на	Општината,	овие	урбанистички	документи	
навистина	да	се	носат	заеднички	и	да	бидат	по	мерка	на	граѓаните,	а	не	во	интерес	
на	урбаната	мафија.
	 Соопштението	 за	 организирање	 на	 Повторна	 Јавна	 презентација	 и	 Јавна	
анкета	ќе	биде	објавено	во	два	дневни	весници	(„Вечер“	и	„Коха“),	на	веб	страната	
на	Карпош,	социјалните	мрежи	и	ќе	биде	објавено	на	видливи	теренски	места	за	
кои	се	однесува	Предлог	ДУП	–	от.
	 Исто	така,	на	веб	страната,	граѓаните	покрај	графичкиот	ќе	можат	да	видат	
и	текстуален	дел	од	планот.																																															
	 На	брифингот,	 градоначалникот	 Богоев	 посочи	дека	Општина	Карпош	е	 во	
финална	 подготовка	 на	 анкета,	 граѓаните	 да	 одлучат	 дали	 се	 за	 регулација	 на	
паркирањето.	Прво	ќе	бидат	опфатени	урбаните	заедници	Карпош	1	и	Карпош	2,	а	
анкетирањето	ќе	се	спроведе	теренски	(по	домаќинства).
	 До	Општината	пристигнале	поголем	број	на	петиции	од	граѓани	и	заедници	на	
сопственици,	со	цел	да	се	регулира	паркирањето.
	 Локалната	 самоуправа	 соработува	 со	 ЈП	 „Градски	 паркинг“,	 со	 цел	 да	 се	
понуди	 решение,	 со	 кое	 за	 резидентите	 паркирањето	 би	 останало	 бесплатно	
(за	 едно,	 две	 и	 три	 возила).	 Со	 регулацијата	 на	 паркирањето,	 ќе	 се	 исцртатат	
дозволените	 места	 за	 паркирање,	 ќе	 се	 ослободат	 голем	 дел	 од	 тротоарите	
и	 зелените	 површини,	 и	 ќе	 се	 создадат	 полесни	 механизми	 за	 санкционирање	
на	 непрописно	 паркираните	 возила.	 Доколку	 постои	 интерес	 и	 од	 други	 урбани	
заедници,	Општината	ќе	продолжи	со	спроведување	на	анкетата.
	 На	самиот	крај	од	денешната	средба	со	новинари,	стана	збор	и	за	спортската	
сала	„Партизан“.	Имено,	на	вчерашната	седница	на	Влада,	овој	култен	спортски	
објект	 се	 додели	 во	 владение	 на	 Карпош,	 како	 резултат	 на	 Иницијативата	 на	
локалната	самоуправа	за	враќање	на	салата	во	функција	на	спортот.
Богоев	 напомена	 дека	 трајно	 се	 заштити	 еден	 значаен	 јавен	 простор,	 за	 кој	
постоеше	опасно	да	„прерасне“	во	нова	зграда.
Општината	 веќе	 има	 два	 предлог	 идејни	 проекти	 (добиени	 во	 соработка	 со	
граѓанската	организација	„Културно	ехо“),	а	Агенцијата	за	млади	и	спорт	предвидува	
реконструкција	на	објектот	во	2020	година.
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,,10 - КА ЗА КАРПОШ     - COOLТУРЕН БРЕНД НА ОПШТИНАТА
	 „Назад	во	осумдесетите“,	една	од	златните	декади	во	која	се	слушаше	добра	музика,	беше	темата	на	овогодинешното	издание	на	„10	–	ка	за	Карпош“.
Ученици	од	сите	основни	училишта	од	Карпош,	придружувани	од	нивните	наставници,	организираа	двочасовно	шоу	за	паметење.
Драмскиот	театар	беше	„епицентар“	на	вистинска	ретро	забава,	хитови	од	Мајкл	Џексон,	Тина	Тарнер,	Pink	Floyd,	Queen,	но	и	многу	хумор	поврзан	со	образовни	теми	и	
мотиви	од	нашето	секојдневие.
Оваа	година,	првото	место	му	припадна	на	основното	училиште	„Димо	Хаџи	Димов“,	второто	место	на	„Владо	Тасевски“,	трети	беа	учениците	и	наставниците	од	„Лазо	
Трповски“,	четврти	„Петар	Поп	Арсов“	и	петти	„Војдан	Чернодрински“.
Настанот	беше	обмислен	со	креативна	мултимедијалност.	Учесниците	играа,	пееја,	танцуваа,	а	сетоа	тоа	придружено	со	добра	сценографија,	музика	и	поддршка	од	
публиката.
На	крајот	од	оваа	манифестација	се	обрати	и	градоначалникот	на	Општина	Карпош,	Стефан	Богоев,	кој	упати	честитки	до	најдобрите,	но	и	до	сите	учесници	кои	целосно	
се	вложија	во	реализацијата	на	овој	настан:
Навистина	сум	горд	на	сите	вас.	Вие	сте	потврда	дека	покрај	редовната	настава,	учениците,	наставниците	знаат	да	придонесат	и	за	целокупната	заедница.	„10	–	ка	за	
Карпош“	прерасна	во	вистински	бренд	на	Општината,	симбол	на	модерното	и	урбаното,	рече	Богоев.
Главен	координатор	и	идеен	творец	на	проектот	е	Рената	Поповска,	педагог	од	ООУ	„Лазо	Трповски“,	а	„10	–	ка	за	Карпош“	се	спроведува	од	„Фабрика	продукција“.
Во	текот	на	изминатиот	период,	учесниците	се	натпреваруваа	и	во	креативно	пишување,	креирање	и	монтажа	на	видео,	уредување	на	училишни	дворови	и	сл.
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СИЛНА ФИНАНСИСКА ПОМОШ 
ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

НАНО ЗАШТИТА ОД ПМ10 ЧЕСТИЧКИ 
ВО ГРАДИНКАТА ,,ОРЦЕ НИКОЛОВ

	 По		повод	Меѓународниот	ден	на	лицата	со	попреченост	–	3	ти	декември,	
Општина		Карпош	со	одлука	на	Советот	на	локалната	самоуправа	додели	околу	
500.000	денари	еднократна	финансиска	помош	за	своите	сограѓани,	кои	спаѓаат	
во	оваа	категорија	на	лица.
	 Членовите	 на	 Советот,	 на	 денешната	 седница	 одобрија	 100.000	 денари	
финансиски	средства	за	набавка	на	еколошки	и	дидактички	материјали	и	играчки	
за	децата	од	предучилишните	установи,	додека	на			Пливачкиот	клуб		„	АКВА	ПРО	
АКАДЕМИЈА	Мартин	Стефановски	 “	 за	 организација	 на	 новогодишен	 пливачки	
натпревар	„Аква	Про-	Дедо	Мраз“	ќе	бидат	доделени			100.000	денари	парична	
поддршка.
	 Советниците	ги	изгласаа	и	предлог-	решенијата	за	давање	на	согласност	
на	статутарните	одлуки	за	донесување	на	нови	статути	во	сите	десет	основни	
училишта	кои	се	наоѓаат	на	 територијата	на	Општина	Карпош.	 	 Членовите	на	
Советот	 ги	 	изгласаа	 	и	 	одлуките	со	кои	ќе	се	воведе	регистер	на	основните	
општински	училишта	и	детските			градинки		од	Карпош.

	 Во	 градинката	„Орце	Николов“,	 во	Карпош	3	поставен	е	Nanox	филтер,	во	
занималните	каде	се	згрижуваат	деца	од	осум	месеци	до	три	години.
	 Овој	филтер	кој	преставува	густа	мрежа	од	нано	влакна	овозможува	висока	
пропустливост	на	воздухот	и	врши	задржување	на	штетните	ПМ10	честички,	како	
и	на	алергени,	прашина,	смог,	бактерии,	кои	преставуваат	закана	за	здравјето	на	
луѓето,	а	посоебно	на	децата,	новороденчињата,	бремените	жени	и	постарите	
лица,	како	и	лицата	со	респираторни	и	други	хронични	заболувања.
	 Нано	филтерот	е	поставен	во	четири	 занимални,	со	што	се	опфаќа	 јасли	
делот	во	кој	престојуваат	околу	100	деца.
	 Придобивките	од	Nanox	филтерот	освен	споменатите	се		и	заштита	од	смог,	
прашина,	полен,	микро	организми,	дожд,	UV	зраци	и	инсекти.
	 Оваа	 заштита	 за	 најмладите	 претставува	 донација	 од	 фирмата	 Nanox,	
а	 ваквата	 донација	 e	 нејзин	 придонес	 во	 градењето	 на	 уште	 поквалитетно	 и	
побезбедно	предучилишно	образование	во	Карпош.
	 Локалната	самоуправа	продолжува	да	ги	поддржува	проектите	и	идеите	кои	
имаат	за	цел	да	ја	унапредат	детската	заштита	во	градинките	во	Карпош.

	

 ,,
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	 Општина	Карпош	започна	
со	 асфалтирање	 на	 дел	 од	
улицата	 „Новопроектирана“,	
во	 населеното	 место	 Криви	
Дол.	Станува	збор	за	потег	кој	
со	години	беше	во	руинирана	
состојба,	со	кал	и	прашина.
	 Во	 претстојниот	 период,	
ќе	 продолжи	 асфалтирањето	
на	 целата	 улица,	 со	 што	
значително	 ќе	 се	 олесни	
пристапот	 за	 голем	 број	 на	
граѓани.
	 Локалната	 самоуправа	
продолжува	 со	 планско	
развивање	 на	 голем	 дел	
од	 населбите,	 кои	 делуваа	
отсечено	од	урбаното	јадро.
	 Подобрувањето	 на	
инфраструктурата	 е	 еден	
од	 главните	 предуслови	 за	
подигнување	на	квалитетот	на	
живот. 	 Администрацијата	 на	 Општина	 Карпош	 денеска	 чистеше	 на	 повеќе	

локации,	во	соработка	со	службениците	од	други	државни	институции.
	 Главниот	пункт	беше	пред	С.Ц.	 „Борис	 Трајковски“,	 а	оттаму,	 присутните	
беа	распределени	во	повеќе	групи.
	 Една	од	групите,	претставници	од	Министерството	за	финансии	чистеа	во	
Карпош	1	и	Карпош	2.
	 Градоначалникот	 Стефан	 Богоев	 заедно	 со	 вработените	 од	 Општината,	
чистеше	околу	Карпош	3	и	Карпош	4.
	 Најчесто	се	собираше	џебниот	отпад,	а	можеше	да	се	забележи	и	несовесно	
одлагање	на	кабаст	отпад	(мебел,	покуќнина)	околу	поголемите	контејнери.
	 Дел	од	граѓаните	ја	поздравија	оваа	акција	и	со	градоначалникот	и	службите	
разменија	мислења	за	одржувањето	на	јавната	хигиена.
	 Општина	 Карпош	 ги	 повикува	 сите	 граѓани	 на	 совесно	 одлагање	 на	
комуналниот,	 џебниот,	 кабастиот,	 електричниот	 и	 електронскиот	 отпад.	
Локалната	самоуправа	спроведе	и	информативна	кампања,	со	цел	заштита	на	
животната	средина,	а	на	веб	страната	на	Карпош	се	достапни	и	сите	информации	
како	правилно	да	се	фрла	отпадот.	(линк:	https://bit.ly/2rLqzB0	)
	 Во	 текот	 на	 оваа	 година,	 покрај	 секојдневното	 чистење	 на	 Општината,	
организиравме	и	пролетна	акција	за	чистење	на	Карпош,	во	која	се	приклучија	и	
повеќе	приватни	компании,	училишта	и	јавни	личности.	Сите	носиме	одговорност	
за	здрава	и	чиста	околина.

ПОЧНА АСФАЛТИРАЊЕТО НА 
,,НОВОПРОЕКТИРАНА    ВО КРИВИ ДОЛ

ЕКО - АКЦИЈА 
ЗА ЧИСТ КАРПОШ
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