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НАД ТРНОДОЛ НЕМА 
ДА СЕ ГРАДИ НОВА НАСЕЛБА

ДОМАЌИНСТВАТА ВО КАРПОШ 
ПАМЕТНО ЌЕ ГО СЕЛЕКТИРААТ ОТПАДОТ

	 На	конференција	за	печат	во	населбата	Влае	2	за	селекција	на	отпадот,	во	рамки	
на	 новинарско	 прашање	 за	 	 	 Деталниот	 урбанистички	 план	 за	 населбата	 Трнодол,	
градоначалникот	 	 на	 Општина	 Карпош	 	 Стефан	 Богоев	 нагласи	 дека	 никаква	 нова	
населба	нема	да	има	над	Трнодол,	и	дека	соседната	населба	Жданец	воопшто	не	 	е	
опфатена	со	ДУП-	от.
	 -	 Морам	 да	 потенцирам	 дека	 согласно	 барањата	 на	 граѓаните	 на	 Трнодол	 од		
летово,	ние		се	согласивме	да	одржиме	нова	јавна	презентација	и	нова	јавна	расправа	за	
предложениот	ДУП.	Од	утре	започнува	нова	јавна	презентација	по	претходно	направена	
јавна	анкета,	што	значи	утре	нема	да	се	носи	Деталниот	урбанистички	план.		Јас	како	
градоначалник	на	Општина	Карпош	имав	средба	со	седум	претставници	од	населбата,	
на	која	присуствуваше	и	претставник	од	Град	Скопје,	како	и	стручни	лица	од		Општината.	
Од	таа	средба	произлегоа	и	барања	на	граѓаните	кои	ние	ги	прифативме,	а	за	сето	тоа		
постои	и	уреден	записник.	Сите	граѓани	кои	ќе	градат	согласно	позитивните	законски	
прописи,	се	должни	да	направат	геомеханички	истражувања	на	земјиштето,	и		доколку	
има	потреба	да	постават	шипови	(	бетонски	статички		конструкции),		за	да	се	направи	
стабилизација	на	земјиштето,		нагласи	првиот	човек	на	Општина	Карпош	Богоев.
	 Градоначалникот		Стефан	Богоев		исто	така	напомена	дека	локалната	самоуправа	
во	изминатиот	период	максимално	транспарентно	и		јавно	го	презентирала	овој	ДУП,	и	
ги	отфрла	 	сите	 лажни	 вести,	 повикувајќи	 ги	 граѓаните	да	не	 веруваат	на	 	 политички	
конструкции	и	манипулации	пласирани	од	поединци	поради	нивни	лични	или	партиски	
мотиви.		

	 Во	населбата	Влае	1	започна	пилот	проектот	на	ЈП	„Комунална	хигиена“	Скопје		за	
примарна	селекција	на	комуналниот	отпад	од	домаќинствата,	која	подразбира	поделба	
на	отпадот	на	сува	и	влажна	фракција.	За	таа	намена,	минатиот	период	беа	поделени	
околу	500	корпи	во	овој	дел	на	Карпош.
	 По	повод	почетокот	на	овој	пилот	проект,	денеска	градоначалникот	на	општина	
Карпош,	 Стефан	 Богоев,	 во	 придружба	 со	 градоначалникот	 на	 Град	 Скопје,	 Петре	
Шилегов	 и	 директорот	 на	 ЈП	 „Комунална	 хигиена“	 Скопје,	 Абдусамед	 Шабани	 даде		
изјава		за	медиумите.
	 Во	старите	корпи	кои	веќе	ги	користат	домаќинствата	од	претходно,	ќе	се	одлага	
влажната	фракција	од	отпадот:	остатоци	од	храна,	овошје,	зеленчук,	месо,	лисја,	месо	
и	сл.	Во	новите	корпи	за	отпад,	влаевчани	ќе	можат	селектирано	да	одлагаат	пластика,	
хартија,	стакло	и	метал	–	објасни	Богоев.
Во	оваа	пригода	тој	ги	повика	карпошани	правилно	да	ги	користат	корпите	и	паметно	да	
го	селектираат	отпадот.
	 На	 овој	 начин,	 одиме	 чекор	 напред	 во	 селекцијата	 на	 отпадот.	 Овозможуваме	
негова	 повторна	 употреба	 и	 влијаеме	 во	 намалувањето	 на	 создавање	 на	 нови	 диви	
депонии.	Периодов	ја	спроведуваме	и	информативната	кампања	за	правилно	одлагање	
на	комуналниот,	џебниот,	кабастиот,	електронскиот	и	електричниот	отпад.	За	таа	цел,	
на	општинската	веб	страница	ги	истакнавме	сите	корисни	информации,	како	граѓаните	
да	се	„ослободат“	од	отпадот,	а	поделивме	и	повеќе	информативни	флаери	и	постери	
–	посочи	првиот	човек	на	општина	Карпош.
	 Во	 таа	 насока,	 локалната	 самоуправа	 во	 2019	 година	 презема	 голем	 број	 на	
активности	за	заштита	на	животната	средина.
	 Интензивно,	продолжуваме	и	во	наредната	година	Но,	помошта	и	поддршка	ни	е	
потребна	од	сите:	граѓани,	фирми,	невладини	организации,	млади,	возрасни.	Затоа	што	
буквално	сите	носиме	одговорност	за	здрава	и	чиста	животна	средина	–	додаде	Богоев.
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ОПШТИНАТА И ГРАЃАНИТЕ СЕ НА ИСТА СТРАНА, 
СВЕСНО СЕ КРЕИРААТ КРИЗИ ВО ТРНОДОЛ

	 Овие	денови,	се	пласираат	лажни	информации	за	работи	за	кои	веќе	е	постигната	
согласност	и	Општината	и	граѓаните	се	на	иста	страна.
Се	измислуваат	работи	кои	воопшто	не	постојат	во	Предлог	ДУП-от.
Имено,	не	се	предвидува	ниту	нова	населба,	ниту	пак	Предлог	ДУП	–	от	се	однесува	за	
населеното	место	Жданец.
Исто	 така,	 со	 новиот	 Генерален	 урбанистички	 план	 целосно	 ќе	 биде	 избришана	 и	
јужната	обиколница	која	треба	да	минува	низ	Водно,	а	често	пати	се	споменуваше	и	во	
постапката	на	донесување	на	ДУП-от	за	Трнодол.
Сите	 забелешки	во	врска	со	Предлог	ДУП-от	 граѓаните	можат	да	 ги	поднесуваат	во	
рамки	на	Јавната	анкета,	која	трае	од	13.12.2019	до	27.12.2019,	од	08:00	часот	до	18:00	
часот,	во	просториите	на	УЗ	„Кузман	Јосифовски	Питу“	(ул.	„Стрезово“	бр.7).
Предлог	ДУП-от	за	Градска	четврт	Ј03	Блок	7,	за	делот	околу	Трнодол	се	карактеризира	
со	зголемена	транспарентност	во	повеќето	фази	на	негово	донесување.
Со	цел	да	се	разјаснат	сите	дилеми	и	лажни	информации	кои	се	пласираа	во	јавноста,	
градоначалникот	Стефан	Богоев	имаше	повеќечасовна	средба	со	засегнатите	граѓани,	
а	оствари	и	брифинг	со	новинари.
Како	што	 информиравме	 и	 претходно,	 постигната	 е	 согласност	 за	 сите	 суштински	
работи	од	Предлог	ДУП-от,	и	за	посоченото,	претставниците	на	граѓаните	се	потпишаа	
на	Записникот	од	средбата	со	Богоев	(во	прилог	е	скенирана	верзија	од	записникот).
Денеска,	од	15:30	часот,	 	ќе	се	одржи	и	Јавната	презентација	во	просториите	на	УЗ	
„Кузман	 Јосифовски	Питу“.	До	Општината	 веќе	пристигнаа	информации	дека	 ќе	се	
блокира	денешната	Јавна	презентација.
Во	моменти	кога	е	јасно	дека	Општината	и	граѓаните	се	на	иста	страна	и	постигнаа	
согласност	за	клучните	работи,	од	политички	и	други	побуди	свесно	се	креираат	кризи.
Локалната	самоуправа	ќе	продолжи	со	отворениот	пристап	и	зголемена	транспарентност	
при	носењето	на	деталните	урбанистички	планови.
4.30.				Во	согласност	со	Законот	за	градење	(Сл.Весник	на	РМ,	бр.130/09,	124/10,	18/11,	
36/11,	54/11,	13/12,	144/12,	25/13,	79/13,	137/13,	163/13,	27/14,	28/14,	42/14,	115/14,	149/14,	
187/14,	44/15),	при	изработка	на	проектна	документација,	заради	конфигурацијата	на	
теренот	и	карактеристиките	на	земјиштето,	задолжително	да	се	изработи	елаборат	за	
геомеханички	и	геотехнички	испитувања.
Мерки	за	заштита	и	спасување	од	техничко-технолошки	несреќи
Во	рамките	на	планскиот	опфат,	 во	планираните	 капацитети	со	основна	домување,	
комерцијални	 и	 деловни	 намени	 и	 комунална	 супраструктура	 (трансформаторски	
станици,	 телекомуникациски	 разводни	 ормари),	 како	 и	 предвидената	 можност	
за	 организација	 и	 уредување	 на	 компатибилни	 намени	 во	 функција	 на	 основната	
намена,	доколку	се	одвиваат	процеси,	дејности	и	активности	кои	не	побаруваат	многу	
енергија,	или	создаваат	голем	промет	на	суровини,	материјали	и	сообраќај	и	каде	не	
се	очекува	да	предизвикаат	поголеми	техничко-технолошки	несреќи,	при	планирањето	
и	 проектирањето	 мора	 доследно	 да	 се	 применуваат	 законските	 регулативи	 кои	 ја	
регулираат	 соодветната	 проблематика,	 односно	 да	 се	 почитуваат	 одредбите	 од	
Законот	за	заштита	и	спасување	(Сл.	весник	на	РМ	бр.	36/04,	49/04,	86/08,	124/10,	18/11,	
93/12	–	пречистен	текст,	41/14,	129/15	и	106/16)	и	другите	позитивни	прописи	со	кои	се	
регулира	оваа	проблематика.
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НАПАДНАТ Е СЛУЖБЕНИК НА КАРПОШ 
- ВАНДАЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ НА 
ЈАВНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕДЛОГ 
ДУП-ОТ ЗА ТРНОДОЛ

АКЦИЈА, ОГРАДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ И АНКЕТА
ЗА НОВИОТ ИЗГЛЕД НА ПАРТИЗАН

	 Група	на	граѓани,	на	насилен	и	вандалски	начин	оневозможија	одржување	
на	Јавна	презентација	за	Предлог	ДУП	–	от	ЈО3	Блок	7,	за	делот	околу	Трнодол.	
Нападнат	е	службеник	на	Општина	Карпош,	а	направена	е	и	материјална	штета	
во	просториите	на	УЗ	„Кузман	Јосифовски	Питу“.
	 Група	на	 граѓани,	уште	на	самиот	почеток	свесно	и	со	намера	сакаа	да	
предизвикаат	инцидент.
	 Општина	 Карпош	целиот	 процес	 го	 води	 транспарентно.	 Токму	 затоа,	 го	
продолжи	временскиот	рок		на	спроведување	на	Јавната	анкета	која	ќе	трае	11	
дена,	и	покрај	тоа	што	законскиот	минимум	е	пет	дена.		Во	интерес	на	граѓаните,	
локалната	самоуправа	наместо	до	15:30,	го	стави	на	увид	новиот	предлог	ДУП,	
секој	работен	ден	од	08:00	до	18:00	часот,	каде	карпошани	преку	пополнување	на	
анкетни	листови	можат	да	ги	дадат	и	своите	сугестии.
	 Во	изминатиот	период,	службите	и	градоначалникот	Стефан	Богоев	одржаа	
средба	со	засегнатите	граѓани,	на	која	се	постигна	согласност	за	сите	суштински	
работи.	Исто	така,	постојано	се	информираа	и	медиумите	за	овој	Предлог	ДУП,	
а	се	одржа	и	брифинг	со	новинари.
	 Очигледна	 е	 намера	 на	 одредена	 група	 граѓани,	 од	 политички	 или	 други	
побуди	да	прави	кризни	ситуации	во	Трнодол.
Локалната	самоуправа	ќе	продолжи	со	отворениот	пристап.
Никој	нема	да	го	сопре	развојот	на	Карпош!

	

	 Организирање	 на	 граѓанска	 акција,	 оградување	 на	 објектот	 и	 анкета	 за	
предлог	идејните	решенија	за	ревитализација	на	спортската	сала	„Наум	Наумовски	
Борче“	(Партизан)	беа	главните	теми	на	разговор	на	средбата	на	работната	група	
која	ја	водеше	Иницијативата	за	спас	и	обнова	на	овој	култен	спортски	објект.
	 Инаку,	иницијативата	 	за	ревитализација	на	Партизан	потекна	од	Општина	
Карпош,	а	целата	постапка	на	конечно	враќање	во	владение	траеше	речиси	една	
година.	 На	 денешната	 средба,	 градоначалникот	 Стефан	 Богоев	 и	 присутните	
разговараа	за	активностите	кои	ќе	се	одвиваат	во	претстојниот	период;
	 Договорено	е	оградување	на	објектот,	со	цел	да	биде	заштитен	во	текот	на	
зимата	и	да	се	спречи	негово	дополнително	уништување;
Исто	така,	договорена	е	граѓанска	акција,	за	28.12.2019	година	(сабота),	на	којашто	
засегнатите	институции,	комуналните	служби	на	Карпош	заедно	со	граѓаните	ќе	
го	исчистат	околниот	простор	 (џебниот	отпад	и	дел	од	 градежниот	шут),	 ќе	се	
огради	објектот	и	ќе	се	посочи	Партизан	како	позитивен	пример	за	трајна	заштита	
на	јавниот	простор	и	соработка	меѓу	локалната	самоуправа	и	граѓанскиот	сектор;
Во	јануари	2020	година,	ќе	бидат	објавени	двата	предлог	идејни	проекти	(изготвени	
на	 волонтерска	 основа	 од	 меѓународната	 невладина	 организација	 „Културно	
ехо“),	при	што	карпошани	ќе	имаат	можност	преку	гласање	на	веб	страната	да	
го	одберат	новиот	изглед	на	Партизан.
		 На	средбата	се	разговараше	и	за	другите	активности	кои	претстојат,	како	
што	е	подготовката	на	основен	проект,	финансирањето	на	реконструкцијата	на	
салата	од	страна	на	Агенцијата	за	млади	и	спорт	и	сл.
	 Градоначалникот	Стефан	Богоев	се	заблагодари	до	сите	вклучени	страни	во	
процесот,	 претставниците	од	меѓународната	НВО	„Културно	ехо“,	советниците	
од	Владата	и	од	Агенцијата	за	млади	и	спорт.
	 Постапката	 за	 обнова	 на	 салата	 продолжува	 да	 биде	 инклузивна,	 со	
вклученост	на	институциите,	граѓанскиот	сектор	и	стручната	фела.
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	 Веќе	 две	 години	 Општина	
Карпош	 воспостави	 нов	 принцип	
во	 носењето	 на	 деталните	
урбанистички	 планови.	 Од	
општина	 која	 беше	 жртва	 на	
урбаната	 мафија	 каде	 се	 носеа	
ДУП-ови	 по	 нејзин	 терк,	 денеска	
сме	 сведоци	 на	 отворен	 процес	
во	 кој	 граѓаните	 директно	 се	
вклучени	 при	 креирањето	 на	
политиките	и	развојот	на	Карпош.
	 На	 вчерашната	 закажана	
Јавна	 презентација	 граѓаните	
требаше	да	ги		видат	сите	измени	
кои	по	нивно	барање	беа	вметнати	
во	 Предлот	ДУП-от	 Ј03	 Блок	 7,	 за	
потегот	околу	Трнодол,	ако	и	само	
ако	 одредена	 група	 на	 граѓани,	
дозволеа	 одржување	 на	 истата	
презентација.
	 Вчера	 бевме	 сведоци	 на	
насилство	 и	 агресија,	 свесно	
направени,	 од	 политички	 и	 други	
побуди.	 Заканите,	 нападот	 на	
службено	 лице	 на	 Општина	
Карпош,	 уништувањето	 на	
инвентарот	 потсетија	 на	 едно	
минато	 време,	 кога	 ДУП-овите	
се	 носеа	 далеку	 од	 очите	 на	
јавноста.
	 Сепак,	 вчеравечер	 имаше	
и	 голем	 број	 на	 разумни	 и	
чесни	 граѓани,	 кои	 за	 жал	 беа	
изманипулирани	и	потпаднале	под	
влијание	на	лажните	информации.	
Не	е	точно	дека	градоначалникот	
Стефан	Богоев	јавно	не	зборувал	
за	 овој	 Предлог	 ДУП	 и	 бегал	 од		
граѓаните.
	 Жалиме	 што	 Записникот	
од	 одржаната	 средба	 меѓу	
засегнатите	 граѓани,	 службите	 и	

	 Општина	Карпош	продолжува	со	инвестиции	во	подобрување	на	условите	
за	 престој	 и	 грижа	 за	 најчувствителната	 категорија	 на	 сограѓани,	 поточно	 за	
децата.
	 Во	 таа	 насока,	 деновиве	 финишираше	 повеќемесечната	 работа	 на	
реконструкција	 на	 санитарните	 јазли	 во	 две	 поголеми	 градинки	 на	 нејзина	
територија.	Притоа,	реконструирани	се	пет	тоалети	во	градинката	„Пролет“	од	
кои	четири	од	нив	се	во	матичниот	објект	во	Влае,	а	еден	е	во	објектот	во	Козле.
	 На	овој	начин,	целосно	се	подобрија	хигиенско	–	санитарните	услови	во	оваа	
детска	установа,	односно	во	нејзини	два	поголеми	објекти,	во	кои	престојуваат	
речиси	500-тини	дечиња	од	урбаните	заедници	Влае	1	и	„Владо	Тасевски“.
	 Општина	Карпош	и	натаму	работи	на	унапредување	на	детската	заштита	
и	осовременување	на	постоечките	објекти	на	градинки.

АГРЕСИЈАТА НЕ Е ОПЦИЈА 
ЗА КАРПОШАНИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТОАЛЕТИ ВО 
ГРАДИНКАТА ,,ПРОЛЕТ

градоначалникот	 сега	 се	 смета	
за	„лажен	документ“,	иако	истиот	
е	 потпишан	 од	 присутните	 лица	
и	се	постигна	согласност	за	сите	
суштински	работи.
	 Иако	сите	клучни	забелешки	
на	 граѓаните	 беа	 прифатени,	
одредена	 група	 свесно	 мораше	
да	 се	 измислува	 нови	 населби,	 и	
лажно	да	посочува	дека	Предлог	
ДУП-от	 се	 однесува	 за	 Жданец,	
што	е	целосна	невистина.
	 Со	 цел	 да	 се	 избегнат	
лажните	 вести,	 уште	 минатата	
недела	 општинските	 служби	 и	
градоначалникот	 се	 сретнаа	
и	 на	 брифинг	 со	 новинари,	 а	
секојдневно	 ја	 продолжуваме	
комуникацијата	 со	 медиумските	
работници	на	оваа	тема.
	 Целта	 на	 јавната	
презентација	е	стручните	служби	
од	 Секторот	 за	 урбанизам	 и	
претставникот	 од	 планерската	
куќа,	во	детали,	од	стручен	аспект	
да	го	објаснат	Предлог	ДУП-от,	но	
и	да	одговорат	на	прашањата	на	
сите	заинтересирани	граѓани.
	 Ништо	нема	да	не	поколеба	
да	 продолжиме	 со	 отвореноста	
на	процесот.	На	веб	страната	на	
Карпош	достапен	е	Предлог	ДУП-
от,	со	графички	и	текстуален	дел	
(онака	како	што	бараа	граѓаните)	
и	 сите	 можат	 да	 се	 уверат	
во	 фактот	 дека	 предлозите	
поднесени	од	нив	се	веќе	вметнати	
во	Предлог	ДУП-от.
	 Завршено	 е	 времето	 кога	
урбанистичките	 документи	 се	
криеја	 и	 истите	 беа	 носени	 за	
потребите	на	урбаната	мафија.

,,
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ДУП-ОТ ЗА ТРНОДОЛ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА 
ВО ПРВАТА ПОЛОВИНА НА 2020
	 Предлог	ДУП-от	Ј03	Блок	7,	за	потегот	околу	Трнодол	и	дел	од	Козле	ќе	биде	ставен	на	повторна	Јавна	презентација	и	Јавна	анкета	во	првата	половина	на	2020	година.	
Лажни	се	информациите	дека	ДУП-от	за	Трнодол	и	дел	од	Козле	ќе	се	донесе	на	следната	седница	на	Совет	на	Општина	Карпош.
	 Процесот	ќе	продолжи	транспарентно	како	и	до	сега,	а	на	барање	на	граѓаните,	Јавната	презентација	ќе	се	одржи	во	подобри	просторни	услови,	како	сите	жители	
би	можеле	да	имаат	увид.
	 Повторно,	истакнуваме	дека	овој	Предлог	ДУП	не	предвидува	никакви	нови	населби	или	уништување	на	зеленило.	Целосно	е	заштитен	зелениот	појас	и	истиот	ќе	добие	
намена	Д2	односно	заштитно	зеленило.	Намалена	е	катноста	и		на	објектите,	а	спорната	Јужна	обиколница	со	новиот	ГУП	ќе	биде	целосно	избришана.	Во	овој	ДУП	истата	
се	предвидува	единствено	од	технички	аспект,	заради	законски	нужното	усогласување	со	посточекиот	ГУП.
	 Со	новиот	Предлог	ДУП	се	предвидува	максимална	безбедност	на	теренот.	Имено,	Предлог	ДУП-от	предвидува	задолжителни	геомеханички	испитувања	на	теренот,	
заштита	на	земјиштето	со	потпорни	ѕидови	и	шипови	пред	почеток	на	било	каква	градба.	ДУП-от	кој	сега	е	на	важност,	за	објектите	под	Трнодол	(позади	„Макпетрол“)	
воопшто	не	го	предвидува	ова.
Апелираме	до	граѓаните	да	бидат	спокојни	во	однос	на	безбедноста	и	ефектите	кои	може	да	ги	има	градењето	врз	истата.
	 Завршено	е	времето	кога	ДУП-овите	се	носеа	на	сила,	далеку	од	очите	на	 јавноста!	И	покрај	 големиот	број	на	лажни	информации	и	напади,	ќе	продолжиме	да	
овозможуваме	поголем	увид	во	Предлог	ДУП-от	на	граѓаните	и	целосно	транспарентно	да	го	водиме	овој	процес.
Новата	Јавна	анкета	повторно	ќе	трае	и	по	завршување	на	работното	време	на	граѓаните,	за	да	се	овозможи	поголема	видливост	на	ДУП-от	и	забелешки	преку	анкетни	
листови.
Во	меѓувреме,	на	веб	страната	е	достапен	графички	и	текстуален	дел	од	овој	ДУП,	каде	што	сите	страни	можат	да	се	уверат	во	горепосоченото.
Насилството	и	агресијата		не	смеат	да	бидат	одлики	на	една	од	најразвиените	општини	во	нашата	држава,	Општина	Карпош.	Затоа	ќе	продолжиме	процесот	да	го	водиме	
низ	призмата	на	транспарентност,	дијалог	и	соработка	со	сите	вклучени	чинители.


