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КОВИД-19 ONLINE АНКЕТА – АНАЛИЗА
НА ПЕРЦЕПЦИИ И СТАВОВИ НА
ЖИТЕЛИТЕ ОД ОПШТИНА КАРПОШ
Почитувани,
Водејќи се од општо прифатените практики за испитување и анализа на јавното
мислење и перцепии за актуелни прашања и теми, Ве молиме да одвоите 3
минити од вашето време и да одговорите на прашањата кои изминатите 10
месеци најмногу не мачат и загрижуваат сите нас – пандемијата со КОВИД-19
и како секој еден од нас се справува со овој вирус и како e информиран за
здравствената криза.
Карпош секогаш настојува да го слуша гласот и ставовите на своите
сограѓани, и врз основа на тоа понатаму да гради општински стратегии
и политики, преку кои соодветно ќе ги унапредува локалните процеси и
живеењето во заедницата.
Преку учеството во оваа анекта ќе дадете значаен придонес во развивањето
на општинската стратегија за борба и заштита од КОВИД-19 и други
епидемиски закани, кои подеднакво можат да го погодат секој од нас.
Општината Карпош, како дел од заедничкиот проект за утврдување на
најдобри практики и алатки за заштита од Ковид-19 на локално ниво, учестува
во изработка и спороведување на соодветна општинска стратегија, за да
го подобри градењето на капацитетите на општинскиот кризен штаб преку
промовирање на нов локален пристап кон заканите од заразни болести и
епидемиски состојби. Во таа насока, општината се стреми кон промовирање
активен локален одговор на ризиците и заканите од КОВИД-19.
Центарот за добро владеење и интегритет ХАБ Скопје со својот стручен тим
се партнери при реализацијата на овој проект, кој е поддржан од страна
на Програмата CIVICA Mobilitas, финансирана од страна на Швајцарската
агенција за развој за и соработка-SDC.
Линк
до
online
анкетата
->
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfcmzrHyCTY5bt-0j0FMsWaU7xg4YwQZVneG0Bt5DC6cpY6-Q/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Ви благодариме однапред за учеството!
Општина Карпош и ХАБ-Центар Скопје

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk
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НАПРАВЕН Е НОВ ЗЕЛЕН СКВЕР ВО КАРПОШ 2
Новозасадени дрвја, реквизити за деца, инклузивни лулашки, пристапни патеки и
урбана опрема (клупи и корпи за отпадоци) поставени се на аголот меѓу улицата „Никола
Тесла“ и булеварот „Илинден“ во населбата Карпош 2.
Целосно се уреди овој простор, кој сега има нова вредност и нуди содржини за сите
граѓани. Денеска, во теренска посета на зелениот сквер беа градоначалникот на Општина
Карпош, Стефан Богоев и градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов.
Оваа населба имаше потреба од ваков простор, имајќи предвид дека тука живеат голем
број на млади брачни парови. Богоев потсети и на другите маалски паркови кои локалната
самоуправа ги направи оваа година.
– На крајот на годината секогаш ги сублимираме резултатите. А, мило ми е што и Општина
Карпош ја следеше заложбата на Градот и оваа година самостојно уредивме и повеќе
јавни површини. Направивме маалски парк во Карпош 1 (на ул. „Иван Аговски“), во Карпош
3 (во ООУ „Лазо Трповски“), меѓу зградите на „Московска“ и „Женевска“ во Тафталиџе, кај
„воените“ кули во Долно Нерези, а во финална фаза е и уредувањето на „чаталот“ меѓу
Жданец и Трнодол, посочи градоначалникот на Карпош.
Градоначалникот Шилегов истакна дека во процесот на креирање на концептот за овој парк
беа вклучени и засегнатите граѓани. Преку Општината се спроведе анкета со околните
жители, а се пополнуваше и анкетен онлајн прашалник за тоа како да изгледа овој јавен
простор.
Општина Карпош паралелно го зголемува и зеленилото во училишните дворови и дворовите
на градинките. Овие установи се лоцирани внатрешно во населбите и придонесуваат за
уште поголемо зголемување на меѓублоковското зеленило (зеленилото меѓу зградите).

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ДОДЕЛЕНИ СТИПЕНДИИ НА
НАЈДОБРИТЕ ОСНОВЦИ ВО КАРПОШ

Вкупно 25 ученици од основните училишта во Карпош, од осмо и
деветто одделение ќе добиваат стипендии, затоа што ги исполнуваат
условите од Јавниот повик кој го распиша општината. Денеска, на спортско
– рекреативниот центар во ООУ „Лазо Трповски“ се доделија решенијата
на учениците, кои ќе добиваат по 2.500 и 3.000 денари. Стипендиите ги
добиваат талентирани ученици, со постигнати успеси во знаење и стекнати
сертификати од релевантни натпревари, како и ученици – успешни спортисти.
Истите, имаат за цел да ги мотивираат најмладите да бидат уште поуспешни
во основното образование.
Градоначалникот Стефан Богоев ги поздрави учениците и им честиташе за
постигнатиот успех.
– Паричните средства можеби не се премногу големи, но навистина е реткост
млади луѓе, на ваши години, на еден начин да „заработуваат“ свои пари
надвор од она што родителите ви го даваат. Цела година учите во навистина
специфични услови и затоа овие стипендии за кои се изборивте имаат уште
поголема вредност за вас и вашите родители, рече Богоев.
Тој со учениците разговараше и за начинот на кој се спроведува онлајн
наставата и крајот на првото полугодие од учебната година. Учениците
посочија дека не било лесно да се прилагодат, имале потешкотии, но успешно
се справиле со најголем дел од проблемите.
– На крај, сакам само да ве повикам за време на празниците, за време на
зимскиот распуст да бидете одговорни и да не се групирате. Знам дека ви
е тешко и здосадено. На сите нас ни треба и повеќе дружба и луѓе, но да се
стрпиме уште малку, а и да мислиме на нашите родители, баби и дедовци
кои ако се заразат од наш, можат да поминат со потешки последици, заврши
градоначалникот.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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НОВА ВЕЛО – ПАТЕКА ВО КАРПОШ 4
-НАЈАВЕНИ НОВИ СУБВЕНЦИИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
Направена е нова велосипедска патека во должина на улицата „Никола Парапунов“, во населбата Карпош 4. Градот Скопје ја изврши
целосната изведба на патеката, која е во должина од 580 метри и ги поврзува булеварите „Илинден“ и „Партизански одреди“.
Во текот на летниот период, Градот целосно ја реконструираше и улицата „Никола Парапунов“, а со новата вело – патека, овој потег доби уште
поголема вредност и мобилност.
Во теренска посета на Карпош 4 денеска беа градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев и градоначалникот на Град Скопје, Петре
Шилегов.
Богоев истакна дека локалната самоуправа продолжува да го поддржува алтернативниот превоз и најави субвенции за велосипеди и за во 2021
година:
Во предлог Буџетот за 2021 година ги зголемуваме и субвенциите за купување на велосипед. Оваа година доделивме 300 илјади денари за оваа
намена, а за претстојната година планираме за 60насто повеќе стимулации или 500 илјади денари за поддршка на граѓаните кои ќе купат
велосипед, рече Богоев.
Тој истакна дека општината, во изминатиот период обрна големо внимание и на безбедноста на сообраќајот во Карпош 4. Имено, воспоставен
е нов сообраќаен режим на еднонасочни улици и истиот веќе дава резултат. Исто така, околу реонското училиште „Петар Поп Арсов“ беше
поставена дополнителна сигнализација за зголемување на безбедноста.
Градоначалниот Шилегов изјави дека Градот оваа година направил повеќе од 100 километри велосипедски патеки. Тој ги повика граѓаните на
зголемено користење на велосипедот, но и да бидат одговорни учесници во сообраќајот и возилата да не ги паркираат на велосипедските
патеки.
Локалната самоуправа утринава подели и флаери преку кои ги извести граѓаните дека паркирањето возило на велосипедска патека се казнува
со 50 евра.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ЈАВНАТА РАСПРАВА ЗА ЧЕТИРИТЕ
УЛИЦИ ВО КАРПОШ ПРЕЗАКАЖАНА
ЗА ПОНЕДЕЛНИК

СЕ ПОСТАВУВА ЛЕД ОСВЕТЛУВАЊЕ
ВО КРИВИ ДОЛ ВО КАРПОШ

Ве известуваме дека јавната расправа за реконструкциите на улиците
во Општина Карпош: ул.„Шекспирова“ (Карпош 2), ул. „Гиго Михајловски“,
ул.„Иван Аговски“ и ул. „Мирка Гинова“ (Карпош 1), која требаше да се одржи
денес, 24.12.2020 во 12 часот, се одложува, односно наместо денес, ќе се
одржи во понеделник на 28 декември 2020 година во 12 часот.
До презакажување на терминот дојде поради технички проблеми при
вклучување на ZOOM платформата, за што искрено Ви се извинуваме.
Јавната расправа во понеделник ќе се одржи ONLINE на следниот линк:
Topic: Јавна расправа за реконструкција на 4 улици
Time: Dec 28, 2020 12:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7227216815?pwd=ZGhpZzJGbXB4NmJMakcxenZlRk00UT09
Meeting ID: 722 721 6815
Passcode: n9LvnT
Бидејќи во првата фаза е планирано зголемено учество на јавноста, на
жителите кои живеат во околината на овие улици, значи дека како непосредно
заинмтересирани граѓани ќе можете да ги давате Вашите сугестии, коментари
и предлози околу реконструкцијата на истите.
Советот на Општина Карпош донесе ОДЛУКА за давање на согласност за
долгорочно домашно задолжување на Општина Карпош во рамки на Вториот
проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2), така што преку овој
проект ќе се реконструираат споменатите општинските улици.
Во рамките на „Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП“
кој се спроведува преку Министерството за финансии финансиран со заем
од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка децидно е
предвидено зголемено учество на јавноста.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Општина Карпош започна со поставување на ново улично јавно осветлување
долж улицата „Новопроектирана“ во Криви Дол.
Имено, се поставуваат 17 столбови, на кои ќе бидат прикачени ЛЕД – штедливи
светилки.
Локалната самоуправа вложува значителни средства за развој на оваа населба, која
порано делуваше отсечено од Карпош. Изминатава година се направи и целосна
реконструкција на улицата „Новопроектирана“, со што се зголеми безбедноста и се
подобри пристапот за граѓаните кои живеат тука.
Исто така, лани направивме и ново детско игралиште, во чија околина се засадија и
нови дрвја, зеленило, а се поставија и клупи и корпи за отпадоци.
Намерата на Општина Карпош е плански да ги развива и периферните делови.
Истите инфраструктурно да се подобруваат и да се овозможат нови зони за спорт и
рекреација на граѓаните.
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ПРОБЛЕМИТЕ НАШ ПРИОРИТЕТ, ЗА СОЗДАВАЊЕ НА РЕАЛЕН И СЕОПФАТЕН БУЏЕТ НА КАРПОШ
Урбанистичкото планирање, загадувањето на воздухот, одржувањето на комуналната хигиена, недостатокот на паркинг места и кучињата скитници се најголемите локални
проблеми на граѓаните на Општина Карпош. Ова го потврдува спроведената теренска анкета на агенцијата „Рејтинг“, на примерок од 1.000 испитаници, во месец декември, во
пресрет на носењето на новиот Буџет на Општина Карпош.
Оваа година, се испитуваше и мислењето на карпошани за начинот на кој Општина Карпош се справува со вирусот КОВИД – 19. Високи 74% од жителите се задоволни од
обезбедувањето на средства за дезинфекција за училиштата. Исто така, повеќе од 60 % позитивно го оценуваат иницирањето на онлајн настава (на почетокот од пандемијата) и
обезбедувањето на ИТ опрема за образовните установи.
Реконструкцијата на градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1, со 70 % задоволство е оценета како најпозитивен проект. Повеќе од 60 % од граѓаните даваат „зелено светло“ и
за новите маалски паркови и системи за наводнување, инклузивното игралиште на улицата „Веселин Маслеша“ во Карпош 2, како и реализацијата на Спортско – адреналинскиот
парк и чистењето на теренот до бунарите на реката Лепенец (каде што е планирано ново зеленило).
И оваа година, граѓаните на Карпош изразуваат задоволство од двонасочната комуникација со општината и градоначалникот Богоев. Задоволни од комуникацијата на социјалните
мрежи се 58 % од испитанаците, над 55 % имале позитивно искуство на општинските шалтери/канцеларии и e – mail комуникација, а 60 отсто се задоволни од телефонската
комуникација со одговорно лице.
Повеќе од половина од испитаниците имаат доверба во општината и градоначалникот Стефан Богоев. Тие сметаат дека локалната самоуправа е главно посветена на решавањето
на клучните проблеми на микро ниво.
Спроведувањето на оваа анкета го зголемува граѓанското учество при креирање на општинскиот Буџет. Претходно, Општина Карпош креираше и онлајн анкетен прашалник,
кој беше пополнет од 806 граѓани. Сите забелешки и коментари на граѓани се проследуваат до општинските одделенија и сектори. Истите, во согласност со можностите и
надлежноста се вклопуваат во буџетските програми, со цел да се создаде Буџет кои ги отсликува реалните проблеми на жителите од сите населби.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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НОВОГОДИШНО ИНТЕРВЈУ СО БОГОЕВ: ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА „ПАРТИЗАН“ И ЗАШТИТА НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ПРИОРИТЕТИ ВО 2021
Во 2020 година се случија многу измени, многу работи излегоа од колосек како резултат на светската пандемија со КОВИД – 19. Успеа ли Општина Карпош да го задржи
вистинскиот курс и едноставно да успее да ги реализира сите проекти кои ги беше зацртала?
Дефинитивно би рекол дека 2020 година е година на коронавирусот, за жал, како за целиот свет така и за нас и помина во знакот на тоа. Секако дека делумно одредени проекти
ги забави или ги пролонгираше пандемијата, но Општината мораше да биде фокусирана и на решавање на последиците од коронавирусот. Во оваа борба со вирусот, ние неколку
пати направивме дезинфекција на улиците, на влезовите на станбени згради и другите јавните површини. Редовно ги дезинфицираме училиштата и градинките. На крајот на
краиштата, моравме да ги поставиме и сите оние работи кои беа нужни и потребни, за да може без проблем да се одвива онлајн наставата или наставата со физичко присуство
од прво до трето одделение. И моравме да преземеме активности за почеток на градинките со работа. Кај училиштата, тоа значеше набавување на ИТ опрема. Сепак, Општината
реализираше бројни проекти. Во спротивно, би го почнале интервјуто со набројување на проекти, да не е КОВИД пандемијата, но реализиравме важни проекти. Би го издвоил новиот
спортско – рекреативен комплекс, кој се направи во дворот на училиштето „Лазо Трповски“ на 11.000 м2, со нови спортски содржини, многу зеленило и системи за наводнување
на истото.
Потоа, би продолжил со она што значи комплетирање на проектот за Спортско – адреналинскиот парк, којшто комплетно се заврши и граѓаните ќе може да уживаат и да се
рекреираат веќе на пролет. Во продолжение на Спортско – адреналинскиот парк заедно со Град Скопје се расчисти онаа децениска депонија, која што беше таму. Се израмни
теренот и не очекува раззеленување на тој простор, во 2021 година. Во реализирани проекти би ја издвоил и комплетната реконструкција на градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе
1. Таа била изградена непосредно по земјотресот и останата руинирана со децении. Со што, се овозможува 140 дечиња да добијат подобри услови за згрижување.
Многу реализирани проекти во 2020 година, доаѓаме до 2021 година. Колку Буџетот на Општина Карпош ќе биде компатибилен за да можете програмата да ја преточите во
проекти?
Се согласувам целосно. Ќе биде деликатна ситуација. Како Општина, ние не сме имуни на последиците од коронавирусот. Јас оваа година (во 2021) инсистирам да почне
реконструкцијата на „Партизан“. Добив гаранции и од Агенцијата за млади и спорт дека во нивната програма влегува оваа реконструкција. Секако, тука продолжуваме и со
Градот Скопје, комплетно да го раззелениме делот каде што е предвиден големиот парк, кај бунарите на река Лепенец, за да може тој дел да се хуманизира и да добие една
комплетна целина заедно со Спортско – адреналинскиот парк. И донесовме развојна програма за реконструкција и санација на плочникот во Порта Влае. Она што е добро е
што искористивме средства од Светска банка, со проекти кои ги имавме подготвено и на тој начин комплетно ќе се реконструираат улиците: „Париска“, „Иван Аговски“, „Мирка
Гинова“, „Гиго Михајловски“ и „Шекспирова“. Ова се оние кои ги издвојувам од Светска банка, а тековно и општината ќе си одржува и други сообраќајници, како што тоа и редовно
го правиме.
И 2020 и 2021 се изборни. Претпоставувам дека особено идната година ќе има мал застој при работење во предизборниот процес и во самиот процес. Го предвидовте ли тоа
како Општина и ќе успеете ли да ја забрзате динамика на реализација особено во сферата на инфраструктурата?
Ако се вратиме назад во 2020, никој не ја предвиде пандемијата дури и на светско ниво, но се прилагодивме сите. Од друга страна, изборите се предвидливи и се знае кога ќе
бидат. Така да, сите наши активности ќе ги темпираме согласно законските обврски кои ги имаме за предзиборието, во очи на локалните избори. Тоа се законски обврски кои
мора да ги почитуваме.
Годината е изборна на локално ниво, е важна, поради самиот факт што е изборна, но не би рекол дека е најважна. Сметам дека е поважна континуираната работа, којашто
верувам дека ние ја покажавме како општински тим во изминатите 3 години. Така да, и оваа последна година граѓаните ќе можат да видат повторно чесно работење, повторно
ќе можат да видат посветено работење, бескомпромисна битка со урбаната мафија, заштита на јавниот интерес… И секако, приоритет ставање на заштита на зеленилото и
заштита на животната средина, како што беше и во изминатите три години.
На самиот крај ви благодарам на разговорот. Ви посакувам успешна Нова 2021 година и сето ова што го кажавте и да го реализирате.
Благодарам и на вас. И посакувам и вие и граѓаните да се чуваат и пред се да си го заштитат здравјето.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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