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ЧЕСТИТ 11 ОКТОМВРИ

Општина Карпош, на сите свои жители и на сите граѓани им го честита 
големиот и историски значаен празник 11 Октомври. Денот кога пред 80 години 
македонскиот народ го кажа судбоносното НЕ на фашизмот и фашистичката 
окупација на Македонија. Тоа е историската црта која ја испиша во борбата 
за својата самобитност и самостојност. Нека ни е честит и вековит.
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СО ДУП-ОТ ССИ 03,

ЗА КАРПОШ САМО ЗЕЛЕНИЛО

Во рамки на денешната 63. вонредна седница која се одржа преку 
електронската платформа ZOOM, советниците од Карпош расправаа 
по еднинствената точка на дневниот ред,  која се однесува на Предлог – 
Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градската четврт 
ССИ 03, Блок 03.07 која ги опфаќа општините Бутел и Карпош.
Површината на планскиот опфат на ДУП-от во рамки на опишаните граници 
изнесува вкупно 24.861 хектари, од кои во општина Карпош ќе бидат 
регулирани приближно околу 0.2 хектари со намена Д2 – заштитно зеленило. 
Тоа значи дека формираните градежни парцели дефинирани во предметниот 
ДУП, територијално целосно спаѓаат во рамки на општина Бутел. Во рамки на 
општина Карпош, спаѓа само мал дел на непарцелирано земјиште, бидејќи 
како што е погоре наведено, се работи за зона на заштитно зеленило.
Планот го дефинира просторот помеѓу осовината на градската магистрална 
улица „Словенечка“ на север, по новопланираната сервисна улица „С9“ на 
исток, потоа, на југ ја опфаќа сервисната улица „С2“, а на запад се движи 
по осовината на новопланираната улица „С3“. ДУП-от е изработен според 
одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град 
Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за 
поблиска содржина.
Урбанистичкиот план кој го опфаќа планираниот простор во општина Бутел 
е предвиден за намена А1 и А2 – домување (домување во станбени згради), 
Б2 – (големи трговски единици), Г2 – (лесна и незагадувачка индустрија), Г3 – 
(сервиси), Д1 – (парковско зеленило), Е1 – (сообраќајници) и Е2 – (комунална 
супраструктура).
Дел од ДУП-от кој регулира и мала површина од општина Карпош, има 
единствена намена Д2 – (парковско зеленило).
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СЕ ЗГОЛЕМУВА ПРИЕМНИОТ КАПАЦИТЕТ

ВО ГРАДИНКАТА ВО КАРПОШ 3

Во тек се активностите за изградба на новиот, дополнителен објект на 
градинката „Орце Николов“ во Карпош 3. Станува збор за предучилишна 
установа која ќе обезбеди згрижување на нови 100 деца, на возраст од 4 до 6 
години, распоредени во четири групи.
Денеска, во увид на градежните активности беа градоначалникот на општина 
Карпош, Стефан Богоев и министерката за труд и социјална политика, Јагода 
Шахпаска.
Богоев информираше дека станува збор за трет, нов објект на градинка во 
општина Карпош, откако во изминативе четири години беа направени нови 
објекти на „Мајски цвет“ во Тафталиџе 2, а целосно нова градинка доби и 
Бардовци.
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Со отворањето на новите градинки ги зголемивме капацитетите за престој 
и едукација за 173 дечиња, a со дополнителниот објект на „Орце Николов“ 
таа бројка ќе биде 273. Вложувањето во детската заштита и во подобрување 
на условите во градинките беше наш приоритет изминативе години. Уверен 
сум дека грижата за најмладите во Карпош ќе продолжи и понатаму, рече 
градоначалникот Стефан Богоев во изјава за медиумите.
За овој проект е склучен Договор за користење на грант меѓу општина Карпош 
и Министерството за труд и социјална политика, во вредност од 28 милиони 
денари, кој го доделува Светска банка, како дел од  Проектот за подобрување 
на социјални услуги.
Министерката Шахпаска говореше за политиките на ресорното министерство 
за подобра детска заштита.
Грижата за најмладите е високо на нашата агенда. Затоа отворивме 15 
нови објекти на градинки, а до крајот на годината ќе имаме уште 10 нови 
предучилишни установи. Основната цел е до крајот на нашиот мандат да 
имаме 7.500 деца згрижени во градинка, изјави министерката.
Богоев и Шахпаска направија и увид во протоколите по кои се одвива 
згрижувањето на деца и разговараа со дел од воспитниот кадар.
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АПЛИЦИРАЈ, ДОБИЈ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ

И ШТЕДЛИВО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО КАРПОШ

Општина Карпош ги повикува сите заинтересирани граѓани (индивидуални 
домаќинства за домување), заедници на сопственици (куќни совети), како 
и приватни установи кои имаат инсталиран систем за греење на обновливи 
извори на енергија (ОИЕ), да се пријават и да бидат дел од евидентирањето 
на одржливи системи за греење.
На сопствениците на ваквите системи ќе им биде доделен зелен сертификат, 
кој претставува признание за нивниот конкретен придонес во заштитата на 
животната средина и намалување на аерозагадувањето во Карпош.
Исто така, општинските служби при Одделението за енергетска ефикасност 
прават дополнителни напори, за сите пријавени субјекти (индивидуални 
домаќинства – куќи и колективни објекти за домување – згради) да бидат 
обезбедени и штедливи ЛЕД светилки (за нивниот дом или влез), како награда 
за покажаниот висок степен на одговорност.
Сите оние кои имаат инсталиран котел на пелети, инвертер, топлинска пумпа, 
сончеви топлински колектори, фотоволтаици или комбинација од наведените 
системи имаат можност да се приклучат кон оваа иницијатива.
Кампањата „Обележување на 100% одржлив систем за греење“ има за цел 
да ги мапира објектите кои веќе имаат инсталиран систем за греење на 
обновливи извори на енергија. Овие активности се спроведуваат во рамките 
на проектот „REPLACE“, финансиран од Програмата за истражување и 
иновации на Европската унија, „HORIZON 2020“.

 

Линк до пријавата:

https://bit.ly/3DN1B3F



11 - 17 октомври 2021 Билтен бр. 44611 - 17 октомври 2021 Билтен бр. 446

7


