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РАЗЗЕЛЕНЕТ Е ЈАВНИОТ ПРОСТОР
ВО „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ (КАРПОШ)

Јавниот простор во УЗ „Владо Тасевски“, спроти хотел „Карпош“ е целосно раззеленет. 
Со новозасадената тревна површина и систем за наводнување, се обезбедува 
пофункционален и позелен јавен простор, кој можат да го користат граѓаните од 
овој дел на Карпош.
Автоматскиот систем за наводнување овозможува полесно одржување на зелената 
површина, која се простира на 2.000 м2, како и долготрајност на зеленилото.
Во овој  дел, локалната самоуправа постави и нови клупи за седење.
Инаку, во завршна фаза е и маалскиот парк во Карпош 4, меѓу улиците „Желево“ и 
„Соле Стојчев“.
Општина Карпош, изминативе години особено вложува во хуманизација на јавниот 
простор. Тоа подразбира повеќе зеленило, висококвалитетни дрвја, како и содржини 
за рекреација и маалски соживот на граѓаните.
Ги повикуваме сите граѓани на одговорно однесување во маалските паркови, 
правилно одложување на отпадот, како и совесно користење на урбаната опрема.
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СО ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ КАРПОШ – 
ПОБЛИСКУ ДО ГРАЃАНИТЕ
Општина Карпош започна да поставува отворени податоци на својата веб страна. 
Во excel формати достапни се буџетите за 2021 и 2020 година, податоци за членовите 
на Советот, како и за основните училишта (линк: https://bit.ly/3ssKJL0 ).
Отворените податоци овозможуваат поголема соработка меѓу граѓаните, 
граѓанските организации и Општината. Пристапот до истите не е ограничен, со што 
на поедноставен начин се обработуваат и служат за креирање на истражувања и 
политики кои одговараат на потребите на граѓаните.
Иако, општина Карпош според Државниот завод за ревизија е на врвот по квалитет 
на на услуги преку веб страницата меѓу сите општини, а е и најтранспарентна 
државна институција, заедно со Министерството за одбрана, според Извештајот на 
Центарот за граѓански комуникации, континуирано продолжуваме со подобрување 
на активната транспарентност.
Неодамна, на www.karpos.gov.mk беа објавени и најчесто поставуваните прашања, 
со цел граѓаните на побрз начин да стигнат до посакуваниот одговор.
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ВМРО – ДПМНЕ ГО НАЈАВИ УТРЕШНОТО 
НАСИЛСТВО ВО КАРПОШ
Граѓаните на општина Карпош имаат законски  механизам да делуваат 
и да учествуваат во постапката на носење на Нацрт ДУП – от за Градска 
четврт З 04, блок 5. ВМРО – ДПМНЕ продолжува со лагите дека ќе се урива 
Спортскиот центар „Борис Трајковски“. Сепак, опозициската партија денеска 
го презентираше и своето предизборно сценарио за утрешниот ден. ВМРО 
– ДПМНЕ најави организација на насилни протести, на креирање на хаос и 
спречување на јавната презентација, која е дел од постапката за носење на 
ДУП – от.
Општина Карпош во ниту еден случај не ја загрозува транспарентноста при 
носењето на сите детални урбанистички планови.
За Нацрт Деталниот урбанистички план за Градска четврт З 04, блок 5 отворена 
е јавна анкета, од 05.08.2021 до 06.09.2021. Секој работен ден од 07:30 до 15:30 
часот, граѓаните на Карпош можат да доставуваат анкетни листови, со свои 
предлози и забелешки за посочениот Нацрт ДУП.
Општина Карпош нема да го попречи правото на ниту еден граѓанин да поднесе 
анкетен лист и да учествува на јавната презентација. Но, организираното 
носење на партиски членови од повеќе општини и подигнувањето на тензии 
има за цел да придонесе кон насилни сценарија во Карпош и попречување 
на работата на општинската администрација. Утре, ВМРО – ДПМНЕ сака да ја 
повтори сликата од јавната презентација за ДУП – от за Трнодол.
Ги повикуваме сите граѓани, граѓански организации и медиуми да не подлегнат 
на притисоците и во мирна и толерантна атмосфера да ја проследат јавната 
презентација од стручните служби.
Јасно е дека ВМРО – ДПМНЕ креира кризи на повеќе фронтови, со цел да 
претстават нефункционалност на сите нивоа на власт.
Општина Карпош во ниту еден случај нема да дозволи насилство и ќе преземе 
сè што може за нормално спроведување на јавната презентација.
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РЕКОНСТРУИРАНА Е УЛИЦАТА
„МИРКА ГИНОВА“ ВО КАРПОШ 1
Општина Карпош ја реконструираше улицата „Мирка Гинова“ во населбата 
Карпош 1, позади гимназијата „Орце Николов“. Службите ја асфалтираа 
сообраќајницата во должина од 240 метри и ширина од 4.5 метри, а се 
обновија и пристапните краци од улицата.
По коловозната лента поставен е завршен слој асфалт – бетон, со дебелина 
од 5 cm, со што се подобрува безбедноста за сите учесници во сообраќајот. 
Исто така, локалната самоуправа постави и нови рабници, а направено е 
поплочување и на тротоарите, за побезбедно движење на сите граѓани.
Општина Карпош периодов работи и на реконструкција на улиците „Иван 
Аговски“ и „Париска“, а претстои обнова и на улиците „Шекспирова“ и „Гиго 
Михајловски“.
Во врска со улицата „Париска“, во Тафталиџе, ги известуваме сите граѓани 
дека во моментов се поставуваат нови сливници за апсорбирање на 
атмосферските води, а се работат и прекопи за БЕГ. Штом завршат овие 
активности, изведувачите ќе пристапат кон финално асфалтирање на 
улицата.
На сите жители им благодариме за разбирањето и трпението за време на 
инфраструктурните активности.
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КАРПОШ СО ПОДГОТОВКИ
ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Општина Карпош врши дезинфекција и дезинсекција на сите десет основни 
училишта и градинки на своја територија. Во пресрет на почетокот на новата 
учебна година, службите ги дезинфицираат сите училници, занимални, 
холови, тоалети, канцеларии, кујни и други заеднички простории во воспитно 
– образовните установи.
Станува збор за редовна активност, која локалната самоуправа ја прави 
неколку пати во текот на годината, со цел да се зголеми хигиената во сите 
училишта и градинки.
Исто така, општината набави и училишен прибор за сите ученици запишани 
во прво одделение. Во тек е и постапката за опремување на училишните 
библиотеки со ИТ уреди – таблети, кои ќе бидат поддршка за учениците во 
текот на наставата.
Од септември, учебната година во основните училишта ќе започне со 
физичко присуство, а наставата ќе се спроведува по утврдените протоколи 
од Владата и Главниот координативен кризен штаб.
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ЈАВНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО КАРПОШ ВО МИРНА 
АТСМОФЕРА, НЕ ПОМИНА ОБИДОТ
ЗА НАСИЛСТВО НА ВМРО – ДПМНЕ

Јавната презентација за Нацрт ДУП – от за Градска четврт 3 04, блок 5,  помина 
во мирна и демократска атмсофера. Стручните служби на општина Карпош, 
од Секторот за урбанизам и планерите, на детален и едноставен начин 
објаснија дека посочениот Нацрт ДУП не предвидува никакво уривање на 
Спортскиот центар „Борис Трајковски“. Исто така, планерката посочи дека 
овој ДУП, во рамки на блокот, воопшто не предвидува изградба на згради – 
објекти за домување.
На овој начин целосно беа демантирани лажните вести кои изминативе две 
недели ги пласираше опозициската ВМРО – ДПМНЕ.
Денеска, секој граѓанин можеше да поднесе и анкетен лист, со свои 
забелешки и сугестии за ДУП-от, а оваа можност останува отворена до  
06.09.2021 година.
Не помина обидот на ВМРО – ДПМНЕ за спречување на јавната презентација, 
иако два дена последователно го „хранеа“ своето членство и ги лажеа 
граѓаните дека е планирано уривање на спортскиот комплекс.
Општина Карпош денеска манифестираше вистинско вклучување на јавноста 
во носењето на урбанистичките планови, со почитување на мерките за заштита 
од КОВИД – 19. Организирано и со стручност и целосна транспарентност на 
службите од Секторот за урбанизам, Општината покажа дека ништо не се 
затскрива.
Ниту граѓаните на Карпош, ни граѓанските организации и медиумите не 
подлегнаа на  претходно вештачки креираната тензија и партиските лаги. Како 
најтранспарентна институција во државата, Општина Карпош продолжува 
со проактивната комуникација со сите јавности.
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ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА ДЕЛ ОД ПАРТЕРОТ ВО ТАФТАЛИЏЕ
Општина Карпош ја заврши реконструкцијата на дел од партерот меѓу 
зградите на улицата „Московска“ во Тафталиџе. Поставени се бекатон 
плочки на површина од 700 м2. Претходно овој терен беше руиниран, со 
стара бетонска подлога, со што беше отежнато движењето на граѓаните кои 
живеат во овој дел на Карпош.
Тука секојдневно минуваат поголем број на граѓани. Во близина е и локалното 
пазарче, како и неколку маалски продавници и маркети. На овој начин, се 
подобри пристапот и безбедноста за жителите.
Во претстојниот период, локалната самоуправа ќе направи напор и за 
реконструкција на останатиот партерен дел, кој претставува пристап до 
објектите за домување.
Во делот на инфраструктурата во Карпош, оваа недела заврши 
реконструкцијата и на улицата „Мирка Гинова“ во Карпош 1.  Претстои 
асфалтирање и на улицата „Париска“ (каде што во моментов се прават 
ископи за БЕГ и други оператори) во Тафталиџе, како и реконструкција на 
улицата „Иван Аговски“ (Карпош 1).

 




