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ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА ГЛАВНИОТ КОНАК
НА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН
ВО ГОРНО НЕРЕЗИ

ПОВОЛНОСТИ ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА
ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Општина Карпош ги известува сите граѓани – лица со попреченост дека
преку Јавното претпријатие „Градски паркинг“ можат да користат поволности
за паркирање на своите возила на територија на цело Скопје.
Со бесплатна картичка за користење на јавните паркиралишта и јавните
површини наменети за паркирање со кои стопанисува претпријатието можат
да се стекнат:
лицата со попреченост со утврдена дијагноза односно дистрофија, дијализа,
церебрална парализа, параплегија, хемиплегија, квадриплегија, детска
парализа (полиомиелитис), мултиплекс склероза и ампутација на рака или
нога со признато телесно оштетување од 80% утврдено со акт на надлежната
комисија во фондот на ПИОМ, слепи лица со оштетување на видот над 90 %.
Овие лица потребно е ги испратат следниве документи на е – адресата lpp@
gradskiparking.com.mk:
важечка лична карта – на увид;
копија од сообраќајна дозвола;
ПИОМ Решение за степен на телесно оштетување – на увид;
Лекарски наод од специјалист – на увид;
Потврда од матичен лекар за точно наведена дијагноза – оригинал;
Членска книшка од здружение за телесно инвалидизирани лица – на увид;
Пополнет образец Барање – Договор (ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДВОСТРАНО ПЕЧАТЕЊЕ)
За решавање на проблемот со паркирањето, локалната самоуправа спроведе
и анкети за воведување на регулација на паркирањето. Спроведени се анкети
во Карпош 1 и Карпош 2, при што доминираат одговори за воведување на
зонско паркирање.
Вакви анкети ќе се спроведат и во други населби, а зонското паркирање би
се спровело во соработка со ЈП „Градски паркинг“ и подразбира бесплатен
паркинг за резиндентните граѓани, но не и за жителите на подалечни населби
и општини.
Општина Карпош
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Општина Карпош започна со реставраторските и конзерваторски
работи на главниот конак во манастирскиот комплекс Свети Пантелејмон во
Горно Нерези.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев денеска го посети овој
комплекс, кој е и дел од нашето културно наследство.
Станува збор за обнова на столаријата и внатрешно уредување на главниот
конак. Имено, се реконтструира подот, тоалетите, се заменуваат прозорите,
а се поставува и нов систем за противпожарна заштита и електрична
инсталација. На овој начин го враќаме автентичниот изглед на главниот конак,
кој со години делуваше запуштено и неуредено, рече Богоев.
За оваа инвестиција, локалната самоуправа аплицираше и доби средства во
износ од 6 милиони денари од Министерството за локална самоуправа – Биро
за регионален развој.
Свети Пантелејмон датира од XII век и е еден од белезите на Карпош, но и
на Градот Скопје. Тука секојдневно минуваат голем број на посетители од
земјата и странство.
Затоа особено важно е да ги одржуваме овие комплекси, а реконструкциите
да бидат во духот на одржување на автентичноста и уникатноста.
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МАПИРАЊЕ ОБЈЕКТИ ПОГОДНИ
ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА

Подготовка на општински акционен план за користење на обновлива
енергија, како и утврдување на потенцијалите на Општина Карпош за
искористување на сончевата енергија, беа главни теми на разговор на
средбата на градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев со
Катерина Манева Митровиќ, Страхиња Младеновиќ и Матеј Брестовски од
ENVIROS од Словачка.
Градоначалникот Богоев и раководителот на Одделението за енергетска
ефикасност, Љупчо Димов говореа за политиките кои Карпош ги презема
во делот на искористување на обновливите извори на енергија. Локалната
самоуправа е во постапка за поставување на хибридни колектори на новата
градинка во Бардовци „Виножито“, а од 2021 година целото јавно осветлување
ќе биде енергетски – ефикасно.
Тимот на ENVIROS е во неколкудневна посета на Карпош за подготовка на
„Општински акционен план за обновлива енергија“, проект поддржан од UNDP,
ENVIROS и словачкиот челинџ фонд. Преку теренски посети на општинските
објекти (урбани заедници, градинки и училишта) ќе сe утврдат погодни
локации за користење на сончевата енергија.
Богоев напомена и дека локалната самоуправа, во соработка со Машински
факултет и фондацијата „Фридрих Еберт“ веќе изработи студија, која ги
промовира енергетските задруги како можност на повеќе чинители, граѓани
и заедници на сопственици да се здружат и да произведуваат енергија.
Сепак, неопходна е промена на законската регулатива, за да се стимулира
целата заедница да биде дел од овој процес, а не само поголемите компаниии,
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рече Богоев.
Проектниот
тим
го
истакна
проактивниот пристап на Општина
Карпош во процесот на апликацирање
на проекти и користење на средства
од европски фондови,
но и од
донаторската заедница во целина.
На овој начин се мотивираат и други
општини, и институции да го следат
позитивниот пристап.
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НОВИ „ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЈЦИ“
ВО КАРПОШ 4 ОКОЛУ ООУ „П.П.АРСОВ“

ЗАСАДЕНИ СЕ НОВИ ДРВЈА
И ЗЕЛЕНИЛО ВО КАРПОШ 3

Општина Карпош постави нов „лежечки полицаец“ во населбата Карпош
4, околу основното училиште „Петар Поп Арсов“, во должина на улицата
„Волгоградска“, а во тек е поставување на ваков тип сигнализација и долж
улицата „Разловечко востание“.
Основната цел е да се зголеми безбедноста на најмладите, како и на
сите граѓани. Во овој дел, покрај училиштето има и две предучилишни установи
(градинки), при што фреквенцијата на возила е голема.
На овој потег, локалната самоуправа има воспоставено и нов сообраќаен
режим. Имено, еднонасочниот сообраќај и новата хоризонтална и вертикална
сигнализација придонесе да имаме побрз проток во сообраќајот, да се зголеми
безбедноста, но и да се намали сообраќајниот метеж кај „Сити мол“.
Општина Карпош продолжува да поставува ваков тип на сигнализација
и на други места каде што има потреба и каде што е возможно, согласно
правилниците за поставување на сообраќајна сигнализација.
Ги повикуваме сите граѓани, учесници во сообраќајот да бидат одговорни и да
ги почитуваат поставените знаци.

Општина Карпош засади нови висококвалитетни дрвја и зеленило во
рамки на Спортско – рекреативниот центар во ООУ „Лазо Трповски“ во Карпош
3. Покрај пешачката патека се засадија зимзелени садници – туи, а дворот е
облагороден и со нови листопадни дрвја: липи, јасени и јавори.
Во должина на заштитната ограда на овој рекреативен центар се засади
и нова „жива ограда“, која естетски ќе го разубави просторот во целина.
Зелената „жива ограда“, како и дваесетте листопадни дрвја се донација од
„ПроКредит“ банката, која во повеќе наврати досега ја покажа општествената
одговорност и грижата кон заедницата.
Основната цел е да се надомести изгубеното зеленило во централните
урбани населби. Затоа Општината подигна нови маалски паркови и тревни
површини во Карпош 1 (на ул. „Иван Аговски“), Карпош 2 (спроти Драмски
театар), Карпош 3 (во ООУ „Лазо Трповски“), Тафталиџе (меѓу зградите на ул.
„Московска“), како и кај „воените“ кули во Долно Нерези.
Локалната самоуправа изминативе денови продолжи со раззеленувањето
на Карпош на повеќе локации: околу „Млечен“, во близина на улицата „Васил
Чакаларов“ и во Карпош 4 (кај „Антико“).
Ги повикуваме сите граѓани на одговорно користење на овие јавни простори.
Исто така, при рекреацијата во овие зони, апелираме да се почитуваат
мерките за заштита од Ковид – 19.
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СИМБОЛИЧНО НОВОГОДИШНО УКРАСУВАЊЕ ВО КАРПОШ,
ПОГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА СЕ ПРЕНАМЕНУВААТ ЗА ПРОЧИСТУВАЧИ НА ВОЗДУХ
Во пресрет на Новогодишните и Божиќните празници, општина Карпош се
подготвува за симболично украсување на неколку пофреквентни локации, со тоа што
значително се намалени буџетските средства за оваа намена.
Од планираните два милиони денари за новогодишно украсување во 2020, ќе
се објави јавна набавка за украсување до 600 илјади денари (со можност цената
при електронска аукција уште повеќе да се намали). На овој начин, заштедуваме
најмалку 1.400.000 денари – буџетски средства кои општина Карпош ќе ги пренамени
за дополнително опремување на воспитно – образовните установи (градинки и
училишта) со прочистувачи на воздух. На овој начин, се постигнува побезбеден престој
за најмладите, но и настава за учениците особено во периодот на аерозагадување.
Локалната самоуправа, во изминативе три години покрај тоа што ги укина
трошоците за новогодишни прослави на администрацијата, репрезентативни
материјали и слично, драстично ги намали и трошоците за новогодишно украсување.
Во 2017 година за оваа намена биле потрошени 406.000 денари, а по 2 милиони
денари во 2018 и 2019 година.
Само за споредба, во мандатот на претходното општинско раководство
буџетските средства за новогодишно украсување надминувале над шест милиони
денари, и тоа:
2014 година, потрошени 500.000 денари;
2015 година, потрошени 760.000 денари;
2016 година, потрошени 250.000 денари.
Многу порано пред почетокот на пандемијата, општина Карпош започна со
рационализација на средствата и кратење на непродуктивните буџетски трошоци.
Денес, јавните набавки во Карпош се спроведуваат по многу пониски цени, а со
подобар квалитет од претходниот период.
Локалната самоуправа нема да дозволи банализација на транспарентноста и
одговорното работење. Со објавување на овие податоци само уште еднаш ја
потврдуваме проактивната и навремена комуникација со граѓаните, со медиумите
и со целокупната јавност. Впрочем, за ваквиот тип на комуникација општина Карпош
беше оценета и како најтранспарентна скопска општина, а трета институција на
национално ниво, по истражувањето на Центарот за граѓански комуникации во
соработка со УСАИД.
Новогодишното украсување, оваа година ќе се спроведе само на пофреквентните
локации:
Платото на „Млечен“ ;
Платото „Делфина“ во Влае 2;
Платото во Карпош 3;
Кружниот тек на улицата „Париска“ (која граничи со улицата „Варшавска“
во Тафталиџе 1);
Паркот спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“ во Козле
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