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ПРОБИВАЊЕ НОВА УЛИЦА
ВО КАРПОШ

БОГОЕВ Ѝ ПОСАКА УСПЕХ НА 
ПЛИВАЧКАТА МИА БЛАЖЕВСКА
КОЈА ЗАМИНУВА НА ЛОИ ВО ТОКИО

Започнува постапката за пробивање на нова улица, „Партизанска“ 2, во Долно 
Нерези, општина Карпош, во близина на ресторанот „Каскада“.
Станува збор за нова сообраќајница во должина од 90 метри, која ќе има 
две сообраќајни ленти, како и странични тротоари за движење на пешаците. 
Исто така, во должина на улицата предвидено е поставување и на ново јавно 
осветлување.
Овој проект го финансира „ТАВ МАКЕДОНИЈА“, со средства во висина од 
2.235.347,00 денари (со вклучен ДДВ).
Инаку, ова е втор договор кој локалната самоуправа го склучува со „ТАВ 
МАКЕДОНИЈА“, откако претходно градоначалникот Стефан Богоев го потпиша 
договорот за реконструкција на плочникот во Порта Влае.
Во врска со овој проект, во текот на летото започнуваат активностите за 
отстранување на старите плочки и поставување на нови гранитни плочи, 
како и нова хидроизолација. Во првата фаза, ќе биде обновена површина од 
плочникот од 6.000 м2.

Пред заминувањето на Летните олимписки игри во Токио, младата пливачка 
Миа Блажевска – Еминова, заедно со својот личен тренер Илија Стојановски и 
својот татко, Мирсад Еминов, беа на прием кај градоначалникот на општина 
Карпош, Стефан Богоев.
Миа Блажевска – Еминова има 15 години и е жителка на Карпош, која врз 
основа на своите резултати стекна право да ја претставува Македонија на 
ЛОИ во Токио.
Градоначалникот Стефан Богоев, на денешната средба на Миа, но и на 
целиот нејзин тим им посака добро здравје, среќа и успех на овој глобален 
спортски настан:
Основната цел, како локална самоуправа е да вложуваме повеќе во младите 
спортски таленти. Тоа е вистинска и трајна поддршка за македонскиот спорт. 
Секаде низ Европа, градовите и општините се оние кои даваат најголема 
поддршка за младите таленти од својата средина и гледаме и Карпош, колку 
што е можно да го следи тој пример, рече Богоев.
Инаку, локалната самоуправа, во пресрет на олимпискиот настап и додели 
на Блажевска – Еминова и еднократна финансиска поддршка.
На денешната средба, присутните разговараа и за пливањето како спорт 
и за големиот број придобивки кои ги носи истиот. Општина Карпош е во 
постапка и за изградба на затворен пливачки базен, до салата „Партизан“, 
кој пред сè ќе биде наменет за децата од основните училишта. Станува збор 
за инвестиција на Агенцијата за млади и спорт, која ова лето ќе почне да се 
реализира.
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СПОРТСКО И КУЛТУРНО ЛЕТО ВО КАРПОШ

Советниците од општина Карпош, во рамки на денешната 58. седница гласаа 
позитивно за  реализација на манифестациите од областа на спортот и 
културата, кои традиционално се одржуваат во оваа локална самоуправа.
Станува збор за 18. Меморијален турнир во мал фудбал „Оливер Соколов 
– Сокол“, кој ќе се одржи од 1 – 18 септември, годинава. За реализација 
на овој настан, Општината обезбеди 800.000 денари, а целта е да се 
стимулираат толеранцијата и меѓусебното разбирање, како и да се зајакнат 
меѓугенерациските различности, користејќи го спортот како значајна алатка.
За поквалитетно културно и забавно анимирање на карпошани, од 26-28 
август ќе се одржи „Карпошово Културно лето 2021“. Програмата на оваа 
манифестација треба да го изрази културниот и уметничкиот потенцијал на 
општина Карпош, преку учество на познати уметници од државава. За оваа 
намена, локалната самоуправа од својот Буџет обезбеди 1.750.000 денари. 
Општината обезбеди и граѓанско учество при реализацијата на овој проект. 
Имено, карпошани преку мобилната апликација „мЗаедница“ доставуваа 
свои предлози за изведувачи, уметници кои би настапиле на овој културен 
настан.
Советот на Карпош ја усвои и Предлог – Одлуката за поставување на мобилни 
библиотеки низ маалските паркови на територија на Општината. За реализација 
на оваа програмска активност, локалната самоуправа резервираше 100.000 
денари, а целта е да се поттикнат граѓаните да создадат навика за читање.
Советниците од Карпош дадоа поддршка и за петте точки од областа на 
урбанизмот и развој на Општината, кои се најдоа на денешниот дневен ред 
на седницата.
Станува збор за Одлуката со која општина Карпош воспоставува 
меѓуопштинска соработка со Град Скопје, за изградба на улиците С5 – 
ул.„1688“ и дел од С2 ул.„Втора Македонска Бригада“ (во близина на касарната 
„Илинден“). Проценетата вредност за реализација на овој инфраструктурен 
зафат,изнесува 93.187.730 денари (со вклучен ДДВ).

Општина Карпош во остварувањето на оваа соработка ќе учествува со 
средства во износ од 73.187.730 денари (со вклучен ДДВ). Финансиската 
конструкција е обезбедена од Буџетот на локалната самоуправа за 2021, 2022 
и 2023 година, врз основа на План програми за развој на Општина Карпош.
Градот Скопје пак, ќе спроведе целосна експропријација и делумно ќе 
ја изврши изградбата на овие улици во Карпош, со средства во износ од 
20.000.000 денари (со вклучен ДДВ), обезбедени од Буџетот на Град Скопје за 
2021, 2022 и 2023 година.
Советниците дадоа „зелено светло“ и за измена и дополна на Деталниот 
урбанистички план за Градска четврт ЦС 15 – Криви Дол, блок 1, со вкупна 
површина на планскиот опфат од 1.07 хектари. Според дополнувањето, 
се предвидува дел  од градежното земјиште да биде наменето за  (Г4) – 
стоваришта и (Б5) – угостителско-туристички комплекс.
 Со истата динамика беше усвоена и Предлог-одлуката за утврдување на 
Нацрт-Детален урбанистички план за Градска Четврт З 04, Блок 5. Во периодот 
кој следува, општина Карпош ќе организира јавна презентација и јавна анкета 
по Нацрт-ДУП-от. Дополнително, Општината на транспарентен начин ќе ја 
извести јавноста, откако ќе го утврди времето и местото каде што ќе биде 
изложен ДУП-от, како и спроведувањето на јавната презентација и јавната 
анкета. Основна цел на изработка на овој ДУП е усогласување на планските 
одредби за реализација на просторот со условите зададени со Генералниот 
урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 и Регулацискиот план на ГУП на 
Град Скопје 2012-2022 година.
Со мнозинство гласови беше усвоена и Предлог-Одлуката, со која се утврдува 
начинот на применување на минимален процент на зеленило, во градежните 
парцели во деталните урбанистички планови. Станува збор за усогласување 
со Законот за урбано зеленило донесен на 16. јануари 2018 година, според 
кој,  минимумот од 20% застапеност на зеленило во градежните парцели се 
пресметува во согласност со специфична формула.
Советот ја прифати и донацијата од „СПОРТС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ 
ДООЕЛ“, во вредност од 1.537.500 денари. Станува збор за донација во вид на 
изработка на основен проект со сите фази, за реконструкција на спортската 
сала „Партизан“,  со вклучен позитивен извештај за ревизија на проектот.
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НОВ МААЛСКИ ПАРК ВО КАРПОШ РЕКОНСТРУИРАН Е БУЛ. „НИКОЛА КАРЕВ“, 
ВАЖНА СООБРАЌАЈНИЦА ЗА КАРПОШ И 
СКОПЈЕ

Во завршна фаза е изведбата на маалскиот парк во урбаната заедница „Владо 
Тасевски“. Спроти хотелот „Карпош“, долж „Партизански одреди“ активно се 
работи на засадување на нови тревни површини на 2.000 м2 и поставување на 
системи за наводнување.
Исто така, во овој дел претстои обнова на клупите за седење и постоечкиот 
летниковец. Локалната самоуправа овие години вложи повеќе средства за 
уредување на јавниот простор меѓу зградите. Во оваа близина, неодамна 
беше обновено и детското игралиште, при што беа поставени нови реквизити 
за безбедна игра на најмладите.
Утринава, во теренски увид на маалскиот парк беше градоначалникот на 
општина Карпош, Стефан Богоев. Тој најави изведба на уште еден маалски 
парк во Карпош 4:
Целосно ќе се промени ликот меѓу зградите на улицата „Соле Стојчев“. 
Предвидуваме нови тревни површини, систем за наводнување, реквизити 
за деца и обнова на урбаната опрема. Во изминативе години значително 
вложуваме во заштита на јавниот простор и негово ставање во функција за 
потребите на граѓаните низсите населби. Ни претстои лето, исполнето со 
многу дружба, маалски соживот како и спортски и културни настани кои ќе 
ги организира локалната самоуправа, изјави Богоев.
Локалната самоуправа во изминативе две години направи повеќе маалски 
паркови во различни населби. Уредени зелени зони добија населбите Карпош 
1 (на ул. „Иван Аговски“), Карпош 2 (спроти Драмски театар), Карпош 3 
(во рамки на ООУ „Лазо Трповски“), Карпош 4 (аголот меѓу „Љубљанска“ и 
„Партизански одреди“) и Тафталиџе 2  (на ул. „Женевска“, кај автобуската 
постојка на последна 24 – ка).

Завршена е реконструкцијата на вториот дел од булеварот „Никола Карев“, 
поточно потегот од крстосницата кај касарна „Илинден“ до Момин Поток.
Реконструираниот булевар, кој го направи градот Скопје е во должина од 980 
метри, а коловозот е проширен на четири ленти. Во должина на булеварот, 
засадено е и ново зеленило, а градските служби изведоа и нови печашко – 
велосипедски патеки.
Денеска, во теренски увид беа градоначалникот на општина Карпош, Стефан 
Богоев и градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов.
Подобрувањето на инфраструктурата во овој дел од Карпош придонесува и 
за развојот на периферијата во нашата општина. За потегот околу касарната 
„Илинден“ донесен е и нов ДУП, со цел, редуцирање на градби во урбаното 
јадро и развој на страничните делови на општината и градот.
Градоначалникот Шилегов посочи дека долж потегот е изведена и атмосферска 
канализација, потпорен ѕид од 690 метри, а поставено е и ЛЕД – штедливо 
јавно осветлување од двете страни на „Никола Карев“. Овој проект чини 160 
милиони денари (со вклучен ДДВ), буџетски средства на градот Скопје.
Се работи за исклучително фреквентна сообраќајница која најмногу ја 
користат жителите на Карпош, Центар, Чаир, Шуто Оризари, Бутел и Гази 
Баба. Исто така, оваа транзитна сообраќајницата ќе се надоврзе на новата 
клучка кај Момин поток, чија изведба започнува годинава, изјави Шилегов.
Општина Карпош ја следи градежната офанзива за реконструкција на улици 
на градот Скопје. Во моментов се работи на реконструкција на улицата 
„Париска“ во Тафталиџе 1. Овој период ќе стартува и реконструкцијата на 
плочникот во Порта Влае, каде што ќе почне отстранувањето на старите 
оштетени плочки.  


