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БУЏЕТСКИОТ ПРАШАЛНИК 
НА КАРПОШ ПОПОЛНЕТ 
ОД 806 ГРАЃАНИ

Буџетскиот онлајн прашалник на Општина Карпош оваа година го пополнија 
806 граѓани од сите урбани заедници.

Сите проблеми, забелешки и идеи кои беа посочени од граѓаните се 
дистрибуирани до соодветните одделенија и сектори при општината. Во 
процесот на креирање на буџетските програми, секоја од забелелешките ќе 
биде разгледана и согласно можностите и надлежноста ќе се интегрира во 
новиот Буџет на локалната самоуправа за  2021 година.

Како што информиравме и претходно, доминираат предлози на три теми: 
инфраструктура, екологија и урбанизам. Најактивни со пополнување на 
анкетниот прашалник биле граѓаните од Тафталиџе, Карпош 4, Карпош 1 и 
Карпош 2.

Во споредба со минатата година постои забележителен раст на вклучени 
граѓани,  такашто, ланскиот анкетен прашалник го пополниле 504 граѓани, а 
годинешниот 806.

Трета година по ред Општина Карпош ја користи оваа алатка за мапирање 
на интересот на граѓаните, приоретизација на буџетските средства и 
зголемување на партиципативноста (учеството) при буџетирањето.

Исто така, во тек е и изработка на теренска анкета, на репрезентативен 
примерок од најмалку 1.000 граѓани, која исто така ќе помогне во подготовката 
на новиот буџет.

Службите на Општина Карпош и градоначалникот Стефан Богоев на дневна 
основа реализираат и консултативни средби со претставници на граѓанските 
организации и меѓународни донатори, со цел да се создаде посеопфатен и 
пореален буџетски документ.
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 Преку информирање на граѓаните за начините за пријава на корупција 
и судир на интереси, како и добивање на правна помош, Општина Карпош 
во соработка со коалицијата „Сите за правично судење“ го одбележа 09. 
декември – Меѓународен ден за борба против корупција.
 Пред седиштето на општината, во близина на архивата, каде што 
фреквенцијата на граѓани кои се обраќаат до локалната самоуправа е 
поголема беше поставен штанд. Претставниците од коалицијата делеа 
промотивни материјали, но и ги информираа жителите за начините да 
препознаат и да пријават корупција. Една од најлесните можности е преку 
електронски пат: https://all4fairtrials.org.mk/?p=3384&lang=mk .
 На оваа теренска активност присуствуваше и градоначалникот на 
Општина Карпош, Стефан Богоев, кој ги мотивираше граѓаните да бидат 
проактивни и отворено да зборуваат за односот со службениците или 
квалитетот на услугите на локално ниво.
 Во изминатиот период, Општина Карпош спроведува и проект во 
соработка со Фондацијата отворено општество – Македонија (ФООМ), 
насловен како „Зајакнати системи на интегритет за борба против корупција 
на локално ниво“, кој е дел од ,,Проектот за граѓанско учество”, спроведуван 
од Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute- EWMI) 
и финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите 
Американски Држави (УСАИД).
 Општинската администрација во соработка со ФООМ подготвува 
анализа за проценка на ризици од корупција и судир на интереси, се креира 
план за интегритет за да се обезбеди поефикасна администрација, но и се 
испитува јавното мислење за распространетоста на корупцијата на локално 
ниво.

 Започна раззеленувањето на дворот на основното училиште „Петар 
Поп Арсов“ во населбата Карпош 4.
Делот од училишниот двор кој е долж улицата „Разловечко востание“ добива 
нова тревна површина и систем за наводнување. За ревитализација на овој 
простор Општина Карпош аплицираше и доби средства од 400.000 денари врз 
основа на Повикот за намалување на аерозагадување распишан од Владата 
на Република С. Македонија.
 Предвидено е да се уредат околу 1.000 квадратни метри површина, а 
дополнително, локалната самоуправа на оваа површина, на пролет ќе засади 
и нови висококвалитетни дрвја и зеленило.
Хортикултурното уредување на училишниот двор, преку буџетскиот анкетен 
прашалник, во неколку наврати е посочено како потреба и од жителите на 
Карпош 4.
Општина Карпош продолжува да вложува во раззеленување на училишните 
дворови или искористување на просторот за нови спортски содржини. 
Оваа година, нов лик доби и дворот на ООУ „Лазо Трповски“. Во изминатиот 
период нови спортски игралишта се направија и во училипштата „Јан Амос 
Коменски“, „Војдан Чернодрински“ и „Братство“.

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА, СУДИР 
НА ИНТЕРЕСИ И ДОБИ ПРАВНА ПОМОШ

ЗАПОЧНА РАЗЗЕЛЕНУВАЊЕТО 
НА ООУ „П.П.АРСОВ“ ВО КАРПОШ 4
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ЗАПОЧНА СИМБОЛИЧНОТО 
УКРАСУВАЊЕ НА КАРПОШ

СО РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛ. „НИКОЛА 
КАРЕВ“ ДО РАЗВИЕНА ПЕРИФЕРИЈА 
НА КАРПОШ И СКОПЈЕ

 Од плоштадот „Делфина“ во Влае 2 започна новогодишното украсување 
на Општина Карпош. По украсувањето на овој јавен простор службите ќе се 
упатат кон украсување и на кружниот тек на улицата „Париска“, платото на 
„Млечен“, како и дел од паркот спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“.
 Оваа година, локалната самоуправа предвиде симболично украсување 
на општината, имајќи ја предвид ситуацијата со коронавирусот и тешката 
финансиска состојба. Иако беа планирани 2 милиони денари, сепак за 
украсување се одвоија 600.000 денари, а преостанатите средства од 
1.400.000 денари се наменети за дополнително опремување на градинките и 
училиштата со прочистувачи за воздух.
 Симболичното украсување на Карпош придонесува за посреќни 
моменти на најмладите, но и на повозрасните жители, кои сакаат да ја 
почувствуваат новогодишната атмосфера.
Локалната самоуправа продолжува со рационализација на буџетските 
средства и нивно насочување кон реалните потреби на граѓаните.

 Градот Скопје започна со втората фаза од реконструкција на булеварот „Никола 
Карев“, на потегот од крстосницата кај касарната „Илинден“ до Момин Поток.
 Претстои реконструкција на коловозот во должина од 980 метри, но предвидено 
е и проширување на оваа фреквентна сообраќајница, која ќе има четири ленти со 
широчина од 3,5 метри. Во должина на улицата ќе се засади и зеленило, а планирани се 
и велосипедски патеки од двете страни.
 Почетокот на реконструкцијата го најави градоначалникот на Град Скопје, Петре 
Шилегов. Тој, меѓудругото, се осврна и на фактот дека е предвидена изведба и на 
атмосферска канализација, потпорен ѕид и ново лед осветлување од двете страни на 
булеварот.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев го истакна локалниот контекст 
од важноста на реконструкцијата на „Никола Карев“. Имајќи предвид дека ова е 
еден од пофреквентните булевари, со проширувањето и обновата тој повеќе нема 
да претставува „тесно грло“ во сообраќајот. Тој истакна дека овој инфраструктурен 
проект е во насока и на определбата на Општина Карпош и Град Скопје за развој на 
периферните делови.
Општината веќе има донесено ДУП за развој на делот кај касарна „Илинден” и 
пренасочување на урбанизацијата од урбаното јадро кон периферијата. Само со 
развој на страничните делови (периферијата) можеме да обезбедиме подобар квалитет 
на живот, одржлив развој на Скопје и „ослободување“ на централните населби од 
пренаселеност, метеж, нехигиена, рече Богоев.
Во изминатиот период, на територија на Карпош, Градот Скопје реконструираше и 
поголем дел од булеварот „8 Септември“, а се обнови и улицата „Никола Парапунов“ во 
Карпош 4.
Богоев посочи дека локалната самоуправа заврши со реконструкција на „Ловќенска“ 4 во 
Козле, каде што се направи и потпорен ѕид. Исто така, асфалтирани се трите пристапни 
краци од улица „Вич“ во Карпош 4, како и паркинг просторот на „Атинска“ на „Млечен“.
Во претстојната 2021 година ќе се реконструираат и улиците: „Париска“ (Тафталиџе), 
„Иван Аговски“ и „Гиго Михајловски“ во Карпош 1, како и „Шекспирова“ и „Мирка Гинова“ 
во Карпош 2.
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 Општина Карпош испраќа апел до сите граѓани, да не користат петарди и пиротехнички 
средства, кои претставуваат опасност за здравјето, за домашните и уличните животни, како и за 
животната средина.
 Користењето на петарди и други пиротехнички средства е казниво од 200 до 500 евра 
согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозивни 
материи и Кривичниот законик.
 Деновиве, локалната самоуправа се координираше со Полициската станица – Карпош, со 
цел, да има почести полициски патроли во населбите од каде што пристигнуваат повеќе пријави 
од граѓани за користење на петарди.
 Ги информираме жителите, дека на телефонскиот број 192 можат да пријават употреба на 
пиротехнички средства.
Безбедноста на граѓаните е најважна. Живееме и во ек на светска пандемија, каде што 
Новогодишните и Божиќните празници мора да ги прославиме без групирања и големи собири.
Да се грижиме за заедницата и да прославуваме безбедно.

КАРПОШ АПЕЛИРА: 
ПРАЗНУВАЈТЕ БЕЗБЕДНО, 
БЕЗ ПЕТАРДИ И ГРУПИРАЊА


