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СЕ РЕКОНСТРУИРА КРАК 
ОД УЛ. ,,18   ВО БАРДОВЦИ

СЕ ПОСТАВУВААТ РАБНИЦИ 
ДОЛЖ ,,СКУПИ    ВО ЗЛОКУЌАНИ

 Општина Карпош работи на 
реконструкција на крак од ул. „18“ 
во Бардовци. Овој дел претставува 
пристап за повеќе домаќинства од ова 
населено место и долги години,  кракот 
од оваа улица беше во лоша состојба.
 Обновата на оваа улица е во 
рамки на дванаесеттте улици кои 
етапно ќе се санираат во Бардовци. 
Сите 12 улици се во должина од 969 
метри и повеќе години беа во руинирана 
состојба.
 Локалната самоуправа веќе 
реконструираше крак на улица „4“,  кој 
е во должина од 150 метри.
 Примарната цел на Општината 
е да продолжи да ги развиваа 
периферните делови на Карпош, кои 
делуваа отсечени од урбаното јадро.

 Започна поставувањето на рабниците долж улицата „Скупи“ во Злокуќани. По 
поставувањето на фекалната канализација, се пристапи кон финални работи за 
изградба на пешачката зона во должина од половина километар.
 Во овој дел од Карпош долги години немаше пешачки дел, при што  беше 
доведена во прашање безбедноста на сите учесници во сообраќајот.
 Градежните активности ги изведува ЈП „Улици и патишта“, а во следниот 
период целосно ќе се асфалтира пешачкиот дел.
 Локалната самоуправа и Градот Скопје продолжуваат да ги развиваат 
периферните делови на Карпош.
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КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО 
РЕШЕНИЕ ЗА НОВИОТ ПАРК

 Во тек е конкурсот за избор на идејно архитектонско и хортикултурно 
решение за новиот парк во Општина Карпош којшто ќе биде на површина од 60.000 
м2,  . Паркот ќе се простира долж булевар „Илинден“, после Алпинистичката карпа 
до бунарите на река Лепенец.
Конкурсот го распиша Град Скопје, а право на учество имаат сите физички и 
правни лица.
Рокот за предавање на конкурсните трудови е 16.03.2020 година, а оценувањето 
на трудовите ќе го врши жири комисија составена од вработени во Град Скопје.
Вкупниот награден фонд за конкурсот е  620.000 денари и тоа:
– Прва награда 310.000 денари;

– Втора награда 185.000 денари;

– Трета награда 125.000 денари;
Предложениот дизајн треба да одговори на потребите на сите граѓани на Градот 
Скопје, меѓутоа и на оние во станбените населби во негова непосредна близина. 
Истиот треба да биде корисен, фунционален и одржлив преку оригинални, 
креативни и иновативни идеи.
Урбаната опрема треба да ги задоволува сите старосни групи, да биде ергономска, 
функционална, безбедна, како и лесно пристапна и одржлива.
На овој начин, Градот Скопје и Општина Карпош даваат една нова, додадена 
вредност на проектите, со тоа што постои вклученост на стручната јавност и 
граѓаните во планирање на јавниот простор.


