
ОПШТИНА КАРПОШ    НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

9 - 15 август 2021 Билтен бр. 437



Општина Карпош        Ул. Радика бр.9        www.karpos.gov.mk       gradonacalnik@karpos.gov.mk

ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
ВО КАРПОШ

Општина Карпош ќе добие Центар за деца со попреченост.  Овој Центар во Карпош 
е новиот проект во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги што го 
спроведува Министерството за труд и социјална политика и Светска банка.
Откако општина Карпош аплицираше на јавниот повик, потпишан е договор за 
соработка со Министерството за труд и социјална политика, со кој уште повеќе се 
зголемува инклузијата на овие деца на локално ниво.
Во општина Карпош ќе бидат опфатени 32 деца со попреченост, од кои 16 деца 
на возраст од 2 до 5 години и 16 деца на возраст од 6 до 10 години и тие ќе имаат 
можност да престојуваат во дневниот престој на деца со попреченост, каде давател 
на услугата ќе биде македонското „Монтесори” здружение.
Во наредните пет месеци ќе се спроведуваат активности за воспоставување на 
услугата: адаптирање на простории, нивно опремување и обука на персонал за овој 
центар кој ќе биде лоциран во ООУ „Вера Циривири Трена“, по кој период доследно 
и квалитетно ќе се испорачува оваа социјалната услуга.
Младите ќе имаат стручна помош и поддршка преку индивидуален и групен 
третман, како и соодветна психосоцијална поддршка за децата со попреченост и 
нивните семејства. На овој начин ќе се помогне во унапредување на развојот на 
детето, на неговите когнитивни вештини, а ќе се подобри и нивната социјализација 
во заедницата.
Во општина Карпош веќе се спроведува проектот за нега на стари лица во домот, кој 
исто така е дел од Проектот за подобрување на социјални услуги, кој се спроведува 
преку МТСП и Светска банка.
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ЛАГА Е ДЕКА ЌЕ СЕ РУШИ СПОРТСКИОТ 
ЦЕНТАР „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“
Во врска со Спортскиот центар „Борис Трајковски“, станува збор за лажна вест дека 
ќе се уриваат 10.000 квадратни метри. Апсолутно, ќе се задржи постојната состојба 
на спортскиот комплекс.
Во овој дел, со Генералниот урбанистички план на Град Скопје, врз основа на кој се 
носи и ДУП-от З 04, блок 5, се предвидува изградба на улица – сообраќајница, која ќе 
поминува кај картинг – просторот и во близина на тениските терени.
Инаку, картинг – просторот е дел кој е дивоградба, за кој постои решение за 
отстранување. Значи, сообраќајницата воопшто не задира во ниту еден дел од 
спортскиот комплекс „Борис Трајковски“.
Инаку, ДУП-от З 04, блок 5 кој во моментов е во процедура и се однесува за тој дел 
од Карпош (во близина на С.Ц. „Борис Трајковски“) е изработен во согласност со 
Генералниот урбанистички план на Град Скопје (2012-2022) и Регулацискиот план за 
ГУП на Град Скопје, З 04 (2019-2022 г.), одлука бр 27 – 974/1 од 29.01.2020 година.
На последната 58. седница на Советот на општина Карпош, беше усвоена и 
предлог-одлуката за утврдување на нацрт-Детален урбанистички план за Градска 
четврт З 04, блок 5. Тоа значи дека ДУП-от не е изгласан, бидејќи по новата законска 
регулатива, истиот се носи во две фази. Сега беше првата фаза (на разгледување 
пред советниците од Карпош), по што, од 5. август до 6. септември 2021 год. секој 
работен ден од 7:30 до 15:30 часот ќе се одржи Јавна анкета по Нацрт-ДУП-от. 
Јавната презентација за заинтересираните правни и физички лица ќе се одржи на 
20.08.2021 во 13:00 часот, во просториите на општина Карпош.
Инаку, во некои од медиумите се појавуваат информации и за земјиштето во 
предниот дел, пред С.Ц. „Борис Трајковски“. Истакнуваме дека истото воопшто не е 
предмет на ДУП – от З 04, блок 5. Во овој момент, за тоа земјиште нема важечки ДУП 
и воопшто не се работи на урбанистички план.
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КАРПОШ СО ЧЕСТИТКА ДО МЛАДИТЕ:
БИДЕТЕ БУНТОВНИ И АРГУМЕНТИРАЈТЕ
Со постапката за формирање на Локалниот младински совет и назначувањето 
на службеник за млади, со креирање на мобилната апликација „мЗаедница“, 
со овозможувањето на пракса за средношколци во општината, како и со 
други активности и проекти, општина Карпош континуирано го унапредува 
квалитетот на живот на младите на локално ниво.
На 12-ти август, Меѓународниот ден на младите се потсетуваме дека 
поддршката за младите луѓе  треба да биде секојдневна и системска.
Локалната самоуправа е предводена и од најмладиот градоначалник во 
државата, Стефан Богоев, што е само потврда дека младите луѓе можат да 
преземат одговорност и успешно да се справуваат со сите предизвици.
Општина Карпош е една од институциите која има и најплодна соработка 
со младинскиот сектор, младинските организации, како и со Националниот 
младински совет на Македонија (НМСМ), со чија поддршка реализираме 
повеќе проекти и активности.
Токму минатата година, со „Младински сојуз – Крушево“, успешно го 
реализиравме проектот „Youth Friendly City“, а со организацијата „Младите 
можат“ ги мапиравме потребите на младите на локално ниво. Сите податоци 
од истражувањата се користат за креирање на политики по потребите на 
младите на локално ниво.
Ги повикуваме сите млади луѓе да продолжат да бидат гласни, да го изнесуваат 
својот став, да бидат бунтовни, критични, да аргументираат и да веруваат во 
себе.
Честит Меѓународен ден на младите.
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ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА 
НА ПЛОЧНИКОТ ВО ПОРТА ВЛАЕ
Во полн ек се активностите за реконструкција на плочникот – партерниот дел 
во Порта Влае. Старите и оштетени плочки се отстрануваат и на нивно место 
ќе бидат поставени нови гранитни плочки, како и нов систем за хидроизолација, 
за да се спречи протекување вода во гаражните делови.
Службите на општина Карпош, во овие моменти работат на потегот од „Баду 
бар“ кон задниот дел, во должина на улицата „Есперанто“.
Во оваа, прва фаза ќе биде обновена јужната страна на плочникот за која 
зафатите чинат 25.500.000 денари (со вклучен ДДВ), а реконструкцијата ја 
финансира „ТАВ МАКЕДОНИЈА“. Овие активности се очекува да завршат до 
крајот на оваа година (доколку дозволат временските услови).
Денеска, во теренска посета на Порта Влае беше и градоначалникот на 
општина Карпош, Стефан Богоев, кој истакна дека после 30 години конечно 
овој јавен простор добива нов лик:
Општина Карпош преку Советот донесе и развојна програма за финансирање 
и реконструкција и на останатиот дел од плочникот. На тој начин, вкупната 
површина која ќе биде реконструирана изнесува 14.380 м2.Порта Влае е еден 
од пофреквентните делови на Карпош. Тука живеат повеќе граѓани, но овој 
дел е симбол и на маалскиот соживот. Исто така, тука опстојуваат и работат 
и повеќе деловни субјекти, а со овие инфраструктурни активности ќе се 
зголеми и нивната атрактивност, рече градоначалникот.
Богоев направи обиколка и на околните деловни субјекти. Претставниците 
на малите бизниси истакнаа дека овие активности се добредојдени, подолго 
време очекувани и се надеваат дека и они ќе имаат економска исплатливост 
од овој проект.
Општина Карпош ги повикува сите граѓани кои живеат и се движат во овој 
дел, да имаат разбирање и трпение за теренските градежни активности.
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