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ВКЛУЧИ СЕ ВО КРЕИРАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА КАРПОШ ЗА 2021
 Општина Карпош креираше онлајн анкетен прашалник, преку кој 
граѓаните можат да се вклучат во креирањето на Буџетот за 2021 година. 
Сите жители на Карпош имаат можност да достават предлози, иницијативи 
за својата населба. Линк до прашалникот:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftkKxArGS8aqu8o8oCKPuFX_C2LD-
DELhb4G191qCtpfpdeBQ/viewform?usp=sf_link

Општинските сектори и одделенија ги подготвуваат буџетските програми за 
2021 година. Сите предлози кои се реално остварливи и постои финансиска 
можност за нивна реализација, ќе бидат земени предвид и интегрирани во 
буџетските документи.

Оваа година, анкетниот прашалник е дополнет со прашање за пандемијата 
и предлози на жителите за потенцијални нови активности/мерки, кои реално 
можат да бидат преземени од општината за намалување на последиците од 
Ковид – 19.
Локалната самоуправа планира и спроведување на теренска анкета за да се 
добие уште појасна претстава за главните потреби и проблеми на граѓаните.
Партиципативното буџетирање има за цел да овозможи поголемо учество 
на граѓаните и граѓанските организации при носење на Буџетот, но и 
поставување на приоритети за претстојната 2021 година.
Ги повикуваме сите граѓани на Карпош да се вклучат во овој процес и да 
бидат поддршка на локалната самоуправа во креирање на новиот Буџет.
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#КажиНЕ и „Не си сама“ се главните слогани и пораки со кои Општина 
Карпош се приклучува кон „портокаловата кампања“ за спречување на 
родово базираното насилство која е светски глобален тренд во периодот од 
25 ноември до 10 декември. Сите жени и девојчињата заслужуваат безбедно 
место за живеење.
 Наместо тоа, во периодот на пандемијата од коронавирусот, се случува 
пораст на пријави за семејно насилство за 18 насто во шелтер центарот кој 
е сместен на територијата на Карпош, како и за 12 насто повеќе згрижување 
на жени, жртви на семејно насилство. Овој црн биланс со тенденција на 
раст, можеби не можеме во целост да го спречиме, но затоа можеме да 
помогнеме.
 Токму затоа, Општина Карпош на шелтер центарот ќе му донира 50 
заштитни маски и 50 пара заштитни ракавици, како и 10 шишиња средства за 
дезинфекција, како и донација на топла облека за згрижените семејства жртви 
на насилство. Со тоа локалната самоуправа само ја засилува поддршката 
која во континуитет му ја дава на овој шелтер центар на свое подрачје, со 
надеж дека на овој начин ќе се подигне и јавната свест за потребата од 
поголем сензибилитет и  препознавање на знаците и условите за појава на 
семејно насилство, како и вклучување во борбата против него.
 Инаку жените и девојките жртви на насилство во овој шелтер центар 
имаат двапати неделно бесплатно психолошко советување за справување 
со трауматичните состојби, како и бесплатна правна помош.
 Одговорноста за  безбедна животна средина без насилство врз жените 
и девојчињата е одговорност на сите.

 Деновиве, финишираше редовната есенска акција во која беа 
дератизирани околу 5.000 шахти на територија на општина Карпош. Во рамки 
на оваа активност, локалната самоуправа изврши темелна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на сите основни училишта и детски градинки 
кои се под нејзина надлежност.
 Општината, секоја година на пролет и есен презема тековна иницијатива 
за уништување на штетни глодари и инсекти, како превенција од евентуално 
ширење на заразни болести.

„НЕ“ ЗА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ ЗАВРШИ ЕСЕНСКАТА 
ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО КАРПОШ
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КАРПОШАНИ СО СВОИ ПРЕДЛОЗИ ГО КРЕИРААТ НОВИОТ ОПШТИНСКИ БУЏЕТ

 Карпош веќе трета година по ред им овозможува на своите сограѓани 
да учествуваат во креирање на Буџетот на Општината. Во таа насока,  
локалната самоуправа на социјалните мрежи постави анкетен прашалник 
на кој карпошани можат да ги даваат своите предлози, според кои ќе се 
формира Општинскиот Буџет за 2021 година. До овој момент, прашалникот 
го пополниле 410 граѓани, а истиот ќе биде активен до среда (03.12.2020), на 
следниов линк: https://bit.ly/3fHirpJ.
Паралелно, Општина Карпош ќе спроведе и теренска анкета, на 1.000 
испитаници за да добие уште појасна слика за проблемите и потребите на 
граѓаните. На овој начин жителите посочуваат конкретно, кои проекти за нив 
се најприоритетни, со што и помагаат на Општината да ги рационализација 
средствата со кои располага.
Следствено, сите граѓански предлози и идеи ќе бидат проследени до 
соодветните сектори и одделенија на локалната самоуправа. Оттаму, се што 
е реално остварливо и во рамки на финансиските можности и надлежности 
на Општината, ќе биде интегрирано во Буџетот за 2021 година.
Најактивни се граѓаните од Карпош 1, Карпош 4 и Тафталиџе 1. Односно, 
жителите од овие урбани заедници пополниле најмногу прашалници. Кога 
станува збор за најчесто пријавувани проблеми или идеи за нови проекти, 
доминираат предлозите од три области и тоа: инфраструктура, екологија и 
урбанизам.
 Граѓаните бараат почеток на реконструкција на плочникот во Порта 
Влае. За таа цел, локалната самоуправа веќе донесе развојна програма за 
финансирање на проектот, во две буџетски години. А, во финална фаза е 
основниот проект, кој предвидува нови гранитни плочки и хидроизолација за 
платото. Во првата половина на 2021 се очекуваат и теренските активности 
за реконструкција.
Во делот на зголемување на безбедноста во сообраќајот, карпошани бараат 
поставување на повеќе заштитни столпчиња околу воспитно – образовните 
установи, но и колку што е можно повеќе да се „ослободат“ тротоарите од 
возила.
Акцентирана е потребата и за реконструкција на дел од постоечките 
фасади на зградите. Ја користиме оваа пригода, да информираме дека 
Општина Карпош повторно ќе објави јавен повик за субвенционирање на 
реконструкција на фасади, но и постоечки лифтови и кровни површини.
Проблемот со паркирање е посочен и оваа година. Локалната самоуправа 
во текот на 2020 спроведе анкети во Карпош 1 и Карпош 2, како населби кои 
се најзасегнати од ова прашање. Доминираат одговори за воведување на 
зонско паркирање, по што во тек се координативни активности со ЈП „Градски 
паркинг“ за спроведување на регулација на паркингот.
Хигиената околу контејнерите е проблем на кој уште треба да се работи, иако 
се поставени нови и затворени контејнери од Градот Скопје и ЈП „Комунална 
хигиена“.
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 За потребите на учениците на ООУ „Владо Тасевски“, денеска Македонскиот 
олиписки комитет додели спортска опрема, топки за кошарка, фудбал, одбојка 
и ракомет.
Станува збор за традиционална активност на МОК, која се одржа со помал број 
на присутни лица, во согласност со препораките за почитување на мерките за 
заштита од Ковид – 19.
 Во спортската сала на училиштето, градоначалникот Стефан Богоев 
истакна дека на сите ни недостасуваат спортските настани, Училишните 
спортски лиги, но дека моменталната ситуација не приморува да бидеме 
претпазливи, да спортуваме на отворено, на дистанца, а поприфатливи се 
индивидуалните спортови:
 Минатата година, целосно го реконструиравме и подот во оваа училишна  
спортска сала, со што навистина се подобрија условите за спортување на 
учениците и одржување на часовите по Физичко образование.
Знам дека не ви е лесно, но ве повикувам да продолжите да ги почитувате 
мерките. Само така, ќе се вратиме на старите навики, рече Богоев.
Пред присутните се обрати и претседателот на МОК, Даниел Димески. Тој посочи 
дека оваа институција ќе продолжи да ги поддржува младите и да вложува во 
развој на нивниот талент.
 Само на тој начин, голем дел од вас ќе бидат нови наши професионални 
спортисти, кои ќе исполнуваат норми за Олимписки игри и за други големи 
натпреварувања, посочи Димески.

СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА ООУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“


