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ПОЛИТИКА: ЗА ЖИВОТот
Почитувани граѓани на општината Карпош,
Пред вас е нов четиригодишен мандат за давање доверба на она што е значајно за вас и просперитетот
на вашите деца – избирате раководство на локалната самоуправа.
Во изминатиот четиригодишен период постигнавте
огромни резултати, кои Општината Карпош ја издигнаа на ниво на европска општина.
Општина Карпош е економски најразвиена, со најголема стапка на вработеност а најмала стапка на невработеност само 16%, со европски услови на квалитет на живеење, уредена според високи европски
стандарди во образованието, културата, спортот и
социјалната заштита, со развиена меѓуопштинска
регионална и европска соработка.
Успесите на Општината Карпош на сите полиња од
локалната надлежност, ја направија препознатлива
во регионот, во Југоисточна и Средна Европа. За ова
сведочат признанијата од соседните земји, од мрежата на општини на Југоисточна и Средна Европа.
Признанијата за најградоначалник на Југоисточна и
Средна Европа добиена во Сараево во конкуренција
од 2.000 градоначалници и златната плакета од комората во Ниш.

Овие наши заеднички успеси, кои ги постигнавме со
посветеност и работа, се потврда дека чекориме по
вистинскиот пат, патот на просперитет на граѓаните и
живеење во европски уредена, модерна и препознатлива општина.
Огромен број граѓани го знаат мојот придонес во остварувањето на заедничките успеси. Од тие причини
голем број граѓани од општината Карпош и членови
на различни политички партии, побараа да се кандидирам за следен мандат за градоначалник.
Свесни сме дека тоа го постигнавме преку:
• соочување со проблемите и креирање решенија за доброто на што поголем број граѓани;
• соработка и постојано консултирање на граѓаните за тоа што треба да работиме и широко
нивно учество во спроведување на решенијата;
• посветеност на работата, и
• јавност и отчетност на она што го работиме.
Ова е начинот на работа со кој ќе продолжиме во
иднина.
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Почитувани граѓани на општината Карпош,
На овие избори имаше обиди за оневозможување на
вашето право на одлучување за иднината на Карпош.
Јас сум цврсто убеден дека правото на избор е неприкосновено право на граѓаните на општината Карпош и одлучив да се кандидирам за градоначалник
на нашата општина. Со тоа останувам лојален и
послушен само пред оние за кои функцијата градоначалник постои – граѓаните, а и доследен на политиката дека успесите треба да се засноваат на квалитет, компетентност и способност.
Од заеднички интерес на сите граѓани на општината
Карпош е да одлучите како сакате да продолжите со
постигнувањето напредок и просперитет и кој сакате
да ве води на тој пат.

Јас, како жител на општината, сакам Карпош да продолжи да биде најдобрата и најуспешната општина
во Скопје, во Република Македонија и пошироко во
регионот.
Ние заедно докажавме дека клучот на успехот не е
поддршката од централната и градската власт туку
добрата стратегија, одбирање вистински проекти,
макотрпна работа и посветеност.
Ова е период кога ни требат уште поголеми успеси.
Во соработка со најголемиот број наши сограѓани сакаме да ги надоградиме досегашните остварувања и
излегуваме пред вас со основното ветување за идниот развој на општината и просперитет на граѓаните:

Храбро, за успесите на Карпош !
Пред Вас е програма за препознавање на нашата
општина како европски и уредена во сите сфери на
живеењето. Секој од 60.363 граѓани ќе биде вклучен
во активноста на локалната самоуправа или поддржан во неговите потреби за напредок и просперитет.

Програмата што е пред вас се плановите за општината Карпош за наредниот период. Во неа се предлозите за принципите на работа, проектите што ќе ги
реализираме, инволвираноста на граѓаните во нив и
постигнувањата кон кои се стремиме.

Погледнете што нудиме за вас и што ќе биде направено за општината. Нашето внимание е насочено кон
Карпош како пријатно и хармонично место за живот,
нови вработувања и зголемување на приходите, поддршка на бизнисот, отворање на перспективи и поддршка за секој граѓанин.

Сакаме програмата да стаса до секој граѓанин на
општината, да мотивира и да оствари соработка со
вас. Отворена е за секој нов предлог кој ќе придонесе за заедничкиот напредок на граѓаните и општината во целина.

Драги пријатели, сограѓани
Денешните тешки услови предизвикани од политичките и економските ситуации, брзите промени
во регионот, конфузијата во системот на вредности
ја прават иднината бесперспективна за многу луѓе,
особено за младите. Од тука произлегува оттуѓеноста, невработеноста, насилството и криминалот,
наркоманијата, а пред сè грижата на најголем дел од
граѓаните во Македонија како да преживеат „од ден
за ден“.
Во нашата кампања ќе го прикажеме она кон што
луѓето тежнеат, на што се надеваат и што сакаат да
постигнат. Во оваа кампања даваме одговори и решенија на овие прашања. Македонските граѓани се
мудри, храбри и вредни и треба да им помогнеме да
се свртат кон самите себе и кон вредностите што ги
поседуваат.
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Мудроста на нашите луѓе е крајно едноставна: светот не го менуваат идеите туку нивната примена. А
ние сакаме вредните и храбри луѓе да добијат можност да ги применат и остварат нивните идеи, добри
и добронамерни.
Тоа е нашата политика. Политика за животот. Ги поддржуваме оние што знаат што сакаат, а пак, на оние
што не знаат ќе се потрудиме да им ги објaсниме нашите цели. Впрочем, не треба да бидeме само ривали, туку партнери во име на општиот прогрес на
нашата држава.
Локалната самоуправа е четвртиот столб на власта.

ПРОГРАМСКИ СЛОГАНИ
Принципи и начела – Одговорно и ефикасно!
Локална самоуправа – Моето место – на прво место!
Појдовна состојба – Проблемите ги знаеме, решенија имаме!
Стратегија за развој – Европски стандарди за сите!
Бизнис -амбиент – Наша работа е да создаваме нови работни
места!
Инфраструктура – Да е корисна и да трае!
Култура и информирање – Сила на припадноста, слобода на
мислите!
Образование – Напредно и најсовремено!
Социјална политика – Грижа за сите!
Млади – Нови перспективи!
Пензионери – Да се ужива во одработеното!
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1. Принципи и начела:
Одговорно и ефикасно!
Начелата на нашата програма се засноваат врз изворните принципи за демократско живеење: слободата на личен избор и создавање поправедно
општество за секој граѓанин.
Принципите што гарантираат остварување на овие
две начела се: афирмирање на поединечните квалитети на секој граѓанин; почитување на резултатите
од работата; хуманизам; слобода; социјална правда,
солидарност и еднаквост на сите граѓани во општината Карпош.
Свесни за храброста што е потребна за победа на
овие начела и принципи во сегашниов политички момент, пред граѓаните излегуваме со храби поединци.
Јас како кандидат за градоначалник и кандидатите
за членови на Советот на општината Карпош се луѓе
со познат идентитет и интегритет, чесни, праведни,
одговорни, со докажани резултати во извршувањето

на професијата. Тие уживаат доверба и почит во средините каде што живеат и работат.
Тие се гаранција дека ефектите од работењето на
локалната власт ќе се одликуваат со одговорност кон
работата и ефикасност во постигнувањето резултати, општествени норми кои во денешно време добар
дел од носителите на власта ги напуштиле.
Учејќи на добрите примери за реафирмација на
идејата за демократија посебно ќе укажуваме на
еден дел од европските вредности што треба да заживее и кај нас: Работата, трудот и посветеното време е основа за постоење и развивање на секој облик
на организиран живот на човекот. Разликите меѓу
граѓаните ги прават резултатите од нивната работа,
а не националната и верската припадност.

2. локална самоуправа:
Моето место – на прво место
За принципите и начелата за кои се залагаме со конкретни примери се докажавме и ќе се докажуваме
пред граѓаните.
Нашата ВИЗИЈА: Осмислена егзистенција на
граѓаните во која има надеж, достоинство, интегритет, хумани вредности, богатства, културни
содржини, етичка мотивација и човечка солидарност во сите сегменти на животот и работата на
секој дел од локалната заедница.
Изборната програма „Храбро, за успесите на Карпош!“ го афирмира принципот дека не може да постои колективна одговорност без личната одговорност, за зборовите и делата, на поединецот. Личната
одговорност е општо добро, таа во изборниот процес
ја одразува одговорноста, ефикасноста, јавноста во
работата на секој поединец во комуникацијата со
граѓаните.
Овој принцип јасно го трасира патот на нашиот ангажман и станува етички и политички стандард за идното работење на локалната власт во Карпош. Овој

метод на работа ќе овозможи проблемите да ги решаваме преку конкретни политики, а политиките ќе
ги дефинираме и остваруваме во комуникација со
граѓаните.
Во согласност со законската регулатива ќе го афирмираме авторитетот на локалните институции со
целосна одговорност и максимална ефикасност.
Локалната самоуправа да биде уште подoбар сервис
на граѓаните. Секој граѓанин општината да ја чувствува како свој дом, на кој ќе се потпре и во добро
и во лошо.
Својата посветеност општинското раководство ќе ја
насочи кон подобар живот на граѓаните, подобро образование, инфраструктура, повеќе култура, спорт,
рекреација и дружење.
Граѓаните од секоја урбана заедница ќе одлучуваат
самите што се нивните приоритети.
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ЗА НАПРЕДОК НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНАТА
КАРПОШ
Локалната самоуправа постои за граѓаните. Напредокот на општината зависи од условите на живеење
на нејзините граѓани, можностите за вработување,

образованието на нивните деца и перспективите за
нивно вклучување во одлучувањето и социјалниот
живот на општината Карпош.

УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ – мир, безбедност и соживот
Подобрувањето на условите за живот на граѓаните
на територијата на општината Карпош е наш највисок приоритет. Наша постојана грижа ќе бидат: безбедноста, сигурноста и соживотот на граѓаните; како
и постојано иновирање на формите за одлучување
за општинската политика.

• Ќе обезбедиме слободни безжични зони по
должина на кејот на р. Вардар и на ново изградените плоштади.
• Проект „Образование за секој граѓанин“.
Седумстотини граѓани од постојните 2.885
без образование ќе добијат можност да се

• Граѓаните во месните заедници секоја година сами ќе одлучуваат за трошењето на
50% од средствата од програмата за односната
месна заедница.
• 60.363 граѓани (28.492 мажи и 31.871 жени)
ќе живеат во безбедна, облагородена и постојано надоградувана средина на разбирање и висок квалитет на живот.
• Ќе обезбедиме мирен, просперитетен и мултиетнички соживот на Македонците, Албанците,
Србите, Ромите, Власите, Турците и останатите
претставници на етнички заедници.
• На десниот брег на р. Вардар покрај постојната патека за ролери ќе се изгради паралелна
патека за велосипеди за растоварување на постојната патека, а левиот брег ќе се уреди адекватно на дениот брег.

стекнат со образование преку неформално образование; и со тоа да им отвори перспективи за вклучување во пазарот на труд.
• Услови за отворање на нови клубови на
пензионери. Оние што имале придонес во изградбата на нашата општина имаат право на
грижа и поддршка. Во пензионерските клубови
ќе се ангажираат стручни лица кои би ги информирале за нивните права од областа на здравствено-социјалната заштита. На немоќните или
тешко подвижните стари лица ќе овозможиме
еднаш неделно грижа во набавка на потребни намирници или подмирување на тековните
трошоци.
• За лицата со посебени потреби планираме: отворање на два дневни центри за лица со
интелектуална и телесна попреченост за вонинституционална заштита и подобрување на
квалитетот на живеење на овие лица.

Рок 2013-2017 година
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ДОМУВАЊЕ – заштитено и ефикасно
Трошоците за енегрија стануваат се поголем товар за
граѓаните и стопанските субјекти. Решенијата за оваа
состојба се зголемување на енергетската ефикасност
и користење на обновливи извори на енегргија. Затоа
со општинската енергетска политика ќе ги поддржуваме граѓаните да применуваат мерки за енергетска
ефикасност на нивните станови и колективни згради
за намалување на трошоците за енергија.

Проекти:
• 8.000 домаќинства од урбаните средини ќе
се приклучат на општинската гасоводна
мрежа и обезбедување на услови за намалување на трошоците за енергија во семејниот
буџет за 30-40%.
• Унапредување на енергетската ефикасност на колективните станбени згради.
Преку програмите на општинската политика ќе ги
поттикнуваме граѓаните и стопанските субјекти
да воведат мерки за енергетска ефикасност и
заштеда на енергија со цел значително намалу-

вање на семејните трошоци за енергија.
• Ќе се поведе иницијатива за намалување на
стапката на данок на имот за станови и
куќи кои преку примената на мерки за енергетска ефикасност се категоризирани во
објекти со ниска потрошувачка на енергија.
• Поддршка за воведување алтернативни извори на енергија за индивидуалните
станбени објекти. Воведувањето и користењето на обновливи извори на енергија ќе го
поддржиме со олеснување на општинските давачки и привлекување на средства од донаторски програми.
• Формирање на фонд за парична поддршка
на граѓаните кои сакаат да ги заменат азбестните покриви на своите куќи и колективни згради. Азбестот е штетен по здравјето
на луѓето. Заменета на азбестните покриви ќе
биде поттикнувано со обезбедување на парична поддршка на граѓаните што ќе вршат замена
на азбестните покриви.

Рок 2014-2017 година

ВРАБОТУВАЊЕ – наша работа е да создаваме нови
работни места
Проектите за вработувањето на граѓаните на Карпош
ќе обезбедуваат три вида поддршка: обуки за вклучување во пазарот на труд, мерки за вработување на
младите и зголемување на бројот на претпријатија
на територијата на општината Карпош.
• Зголемување на стапката на активно население (вработени и невработени) од сегашната 64% на 70% или вкупно 2.500 граѓани (со
тоа ќе се доближиме до Европската која изнесува 75%).

Проект: Пристап до нови занимања,
1.800 граѓани (40% млади до 29 години) со
средна стручна подготовка (од сегашните
25.520) ќе бидат опфатени со програмите
за преквалификација и дооспособување
за занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот.
• Намалување на стапката на невработеност на 10% од активното работоспособно население или намалување од 4.904 невработени во 2012 година на 2.400 невработени во
2016 година.
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Проект: Со практика до работа. Ќе обезбедиме практикантска работа (учење преку
работа) за 700 млади луѓе со цел нивно
вработување.
Проект: Поведување иницијатива, 33% од
нововработените во јавни институции (централно и локално ниво) да бидат млади до
29 години или 50 вработувања годишно во
периодот 2013-2016 година.
• Зголемување на бројот на активните стопански
субјекти на територијата на општината Карпош за 10% (од 3.900 во 2012 на 4.300 во 2016
година).
Проект: Иницијатива за ослободување од

градски давачки (фирмарина, данок на
имот, комуналии) за новоосновани фирми
од млади до 29 години.
• Ослободување од данок на имот во перид од пет години за претпријатијата основани од млади до 29 години.
• Ослободување од 30% од општинските комуналии, доколку над 70% од
вработените во претпријатието се
граѓани на општината Карпош.
• Ослободување од данок на имот во
перид од пет години, доколку над 70%
од вработените во претпријатието
се граѓани на општината Карпош.

Рок 2013-2017 година

ОБРАЗОВАНИЕ – најсовремени настАвни помагала
Проектите во образованието се однесуваат на 441
наставник во основните училишта, 6.000 деца и нивните родителите. Областите каде што ќе дејствуваме
се: образовниот процес; поддршка на наставниците

за остварување квалитетна настава, развој на креативноста на децата и комуникација со родителите за
нивно поголемо влијание во образованието и воспитувањето на нивните деца.

Образовниот процес
Учениците во Карпош ќе се образуваат со најсовремени наставни помагала. Ќе ги опремиме десетте основни училишта со современи надгледни
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средства и лабораториска опрема. Ќе набавиме
наставни филмови за разигрување на наставата и ќе
воведеме нови методи во наставата преку контину-

ирана обука на наставниците. Во одделенијата на
основните училишта во општина Карпош бројот
на ученици ќе биде до 25 по паралелка.
Ќе промовирање воспитно-образовен процес
базиран на нудење на знаења со употреблива
вредност и растоварување на учениците. Согласно со децентрализацијата, ќе воведиме содржини
за општината Карпош во предметите географија,
историја, биологија, запознавање на природа и
општество.
Од 2014 година ќе обезбедиме бесплатна ужинка и
бесплатни ученички екскурзии за децата од основните училишта во општината.

Ќе доделуваме годишни стипендии за талентирани ученици.
Наставниците од основните училишта во општината Карпош ќе бидат ослободени од натрупаните административни обврски со што ќе им овозможиме
да се посветат на учениците. Ќе воведеме систем
на надградување на наставниците со иновативни
креативни проекти и вклучување на универзитетски
професори во работата на основните училишта во
општина Карпош преку организирање на научнопопуларни предавања за најновите научни и технолошки достигнувања.

Училишна инфраструктура
Изградба на пет училишни базени во основните
училишта во општината Карпош. Ќе продолжиме со
реновирање на училиштата и воведување мерки за

енергетска ефикасност за намалување на трошоците за енергија.

Воннаставни активности
Ќе се фокусираме со поддршка на мотивираните
ученици преку заживување на воннаставните активности преку секции, обезбедување услови за проектни активности на солидните и заинтересираните ученици и учества во меѓународни проектни активности
во Network of youth excellence.
Ќе организираме бесплатни школи за танц, фолклор, глума, хорско пеење, шах и цртан и анимиран
филм.

Резултатите на учесниците ќе ги презентираме на
смотра на ученички ракотворби со аукција на ракотворбите и наградување на најуспешните воннаставни активности.
Ќе организираме карпошови денови на наставникот
со спортски манифестации за наставниците, доделување награди за најомилени и најуспешни наставници и смотра на достигнувања на наставниците од
Карпош.

Учество на родителите во образовниот процес
Ќе ја афирмираме и поддржиме работата на советите на родители со формирање асоцијација на роди-

телските совети од основните училишта од територијата на општината Карпош.

Рок 2014-2017 година

11

ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ – почит кон иднината
Грижата и воспитувањето започнуваат уште во најраните години. Затоа во областа на предучилишното
образование проектите ќе опфатат 2.000 деца во
установите за згрижување деца (детските градинки)
и 287 вработени што се грижат за предучилишното
образование на децата.

Од 2014 година за жителите на општината ќе
обезбедиме бесплатни градинки.
Ќе воведеме организирана наствава по физичко
воспитување во градинки и одделенска настава што
ќе се реализира од страна на професор по физичко
воспитување.

Нови нормативи во градинките
Ќе го прегрупираме постоечкиот кадар и ќе го зголемиме стручниот кадар во градинките, со цел воведување двосменско работно време и подолго работно

време во градинките со цел правилно и времено одговарање на потребите на родителите кои се жители
на општина Карпош.

Рок 2013-2017 година

СПОРТ и млади – натпреварувачкиот дух во акција
Масовен спорт:
Ќе ги финансираме училишните лига натпревари во
фудбал, одбојка, кошарка, шах, пинг-понг и ракомет.
Напреварувачкиот дух и желбата за постигнување на

резултати се двигател на развојот на една заедница.
Преку искористување на потенцијалите на училишните лиги ќе го поддржуваме врвниот спорт и спортските клубови во општината.

Професионален спорт
Во 2015 година спортските клубови од Карпош ќе бидат поддржани да се борат за шампионска титула во

националните првенства во кошарка и одбојка.

Поддршка
Спортистите кои меѓународно ја афирмираат општината ќе бидат финансиски поддржани.
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Ќе ги поддржуваме и традиционалните меморијални
турнири и други спортски натпревари.

Спортска инфраструктура
Во 2014 година ќе започнеме со изградба на спортска сала за ракомет, кошарка и одбојка со 1.000
седишта.

Ќе изградиме Центар за боречки спортови
(бокс,кик-бокс,карате и џудо) со сауна, фитнес-сала.

Млади
За артикулирање на интересите на младите ќе
формираме Совет за млади на општината Карпош
со претставници на подмладоците на политичките
партии и невладините организации што застапуваат
младински интереси.

За реализирање на младински проекти и мобилизирање на млад стручен кадар ќе формираме Центар
за млади кој ќе иницира и имплементира проекти за
решавање на проблеми на младите.

Рок 2014-2017 година

КУЛТУРА – сила на припадноста, слобода НА мислите
Културата е важен сегмент во човековото живеење.
Таа директно влијае врз развојот и динамизирање на
човековите ставови и погледи. Со доделувањето на
надлежности од областа на културата на општините,
тие станаа важен фактор во креирањето на културна
политика која е од голема важност за жителите на
самите општини.
Проектите во областа на културата ќе ги имаат
следните цели: доближување на културата до сите

граѓани; поттикнување на современото творештво,
со посебен фокус на културните потреби на младите; заштита, чување и креирање на културното наследство; враќање на дигнитетот на творецот и на
творештвото; воведување на најмладите (децата од
основните училишта) во креативните процеси; создавање услови за развој на културен туризам, како
фактор за социјалниот и за економскиот развој.

Проекти
Институционална и финансиска поддршка на културни проекти од значење на Општината преку
креативни работилници и школи за деца, и организирање на традиционални културни манифестации од
областа на ликовната, филмската, музичката, драмската, литературната дејност, фотографијата, танцот.
Негување и стимулирање на културно-уметничкото творештво и манифестации. Ќе ги поддржиме

фолклорните културно-уметнички друштва од територијата на општина Карпош за нивните активности
и манифестации.
Поддршка на уметниците – поединци, музичари,
поети и писатели, фотографи, актери, танчери за
нивни поединечни проекти со кои се презентираат и
го афирмираат културното творештво.
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Манифестации и настани
Ќе продолжиме со организирањето на „Карпошово
културно лето“, новогодишни и божиќни празници и
„Карпошовата слава“.

Ќе изградиме културен центар со галериски простор,
а ќе продолжиме со изградба на пет летни сцени
– амфитеатри.

Изградба на објекти за културни активности

3. почетна состојба: Проблемите ги
знаеме, решенија имаме!
Успехот во решавањето на проблемите на граѓаните
во Карпош го постигнавме преку остварување на дадените ветувања. Реализиравме бројни проекти кои
ја направија општината прва и најдобра општина во
Македонија и пошироко. Први започнавме со уредување на кејот на Вардар, организираниот систем за
одржување на јавните површини и зеленилото, електронското издавање на урбанистички документи, организирањето на спортски натпревари за основните
училишта во повеќе спортови, асфалтирање на целокупната патна мрежа и обезбедувањето поволно-

сти за инвеститорите. Сите овие успеси беа верификувани и надвор од регионот со добивањето награда
за најдобар градоначалник во Југоисточна и Средна
Европа за 2011 година, како најдобро водена општина во целиот регион.
Остварувањето на изборната програма има цел да
ја направи Карпош водечка општина во земјата и регионот, преку реализирање на проектот за гасовод,
изградба на урбанизираните локалитети за станови,
комерцијални објекти и производствени погони.

СТРАТЕГИСКИ РАЗВОЈНИ Цели
Стратегиски цели за наредниот период ќе ни бидат:
унапредување на институциите на локалната самоуправа; заштита и унапредување на животанта сре-

дина; привлекување инвестиции, креирање нови работни места и грижа за секој граѓанин.

унапредување на институциите на локалната
самоуправа
Остварување на надлежностите на локалната заедница ќе биде надградено со зголемување на ефикасноста на институциите преку зајакнување на
професионализмот во работењето и ефективната
комуникација со голем број граѓани.
Институциите ќе бидат најдобро школо за демократрија на граѓаните на општината каде што тие на непосреден начин ќе ги поставуваат и решаваат нивните проблеми во областите од општинска надлежност:
урбанистичко планирање; заштита на животната средина и природата; локален економски развој; комунални дејности; културата; спортот и рекреацијата;
социјалната заштита и заштитата на децата; образование; мерки за заштита и спасување на граѓаните
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и материјалните добра и противпожарната заштита.
Институциите на локалната самоуправа ќе ги зајакнеме за дејствување на уште две важни области за
секој граѓанин на општината Карпош: безбедноста
на неговиот животот и имот; и заштита на неговото
право како потрошувач. Затоа во институциите на
локалната самоуправа ќе формираме Совет за безбедност на граѓаните и имотот, а Совет за заштита
на граѓаните на општината Карпош како потрошувачи, доследно ќе ја реализираме нашата програма за
заштита на потрошувачите.

ЗАШТИТА И УНАПРЕдување на ЖИВОТНата СРЕДИНа
Општинските политики ќе ги насочиме кон проектирање системи за заштита на природата и постигнување согласност меѓу животната и работната средина. Наш приоритет е контрола на квалитетот на
воздухот, водата и начините на нивна употреба. Ќе го
подобриме управувањето и уредувањето со течение-

то на реката Вардар.
Управувањето со отпад ќе го подобриме со отворање на рециклажни дворишта и поддршка на селектирањето на отпадот од страна на граѓаните на
општината.

Проекти:
Компостирање на отпадните лисја. Со количините
на отпадни лисја кои се создаваат од целокупната
вегетација во општината и според него се планира
реализацијата на проектот компостирање на отпадните лисја. Создадениот хумус во пејбек-анализата
на проектот ќе се користи за јавните цветни и зелени
површини, како и за екоградините во основните училишта на територија од општина Карпош.
Користење на бунарска технолошка вода за системи за наводнување на зелени и цветни површини на јавна парковна површина. Површините кои
хортикултурно ќе бидат уредени да имаат сопствен
систем за полевање кој гарантира автономост и успешност во одржувањето на новите насади.

Општина Карпош ќе стане членка на светската
алијанса „CLIMATE ALLIANCE“. „СПАРЕ“ е најголемата интернационалната програма за заштита на
животната средина, заштеда на енергија и клима.
Македонија е примена како 14-та членка на образовната програма во 2006. Вклучување на училиштата
кои се под ингеренции на Општина Карпош во СПАРЕ-мрежата на училишта и вклучување во интернационални натпревари.
Вклучување на Карпош во екокалендар. Одбележување на деновите од екокалендарот во текот на
годината: 21 март – Денот на пролетта и екологијата;
7 април – Светски ден на здравјето; 22 април – Ден
на планетата Земја; 15 мај – Светски ден за заштита на заморчиња; 24 мај – Меѓународен ден за за-
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чувување на климата; 24 април – Светски ден против
пушењето; 5 јуни – Светски ден на екологијата; 17
јуни – Светски ден против опустошување и суши; 22
септември – Ден без автомобили; прв понеделник во
октомври – Светски ден на живеалиштата; 11 декември – Интернационален ден на планината.
Комплетна реализација на проектот „Екоградина“. Изградба на екоградини во рамките на училишните дворови на сите основни училишта со кои ќе се
подигне еколошката свест на децата и нивните родители. Со проектот ќе бидат опфатени сите основни
училишта во општината Карпош.

земеме јавната хигиена технички и кадровски ќе се
доопремиме, од јули оваа година, новина ќе биде
што покрај метењето на улиците, два пати неделно
ќе се мијат истите со млазови вода од специјални
возила.
Ековесник, издавање на детско списание единствено по карактер. Списанието е напишано и креирано
како и уредувано од деца од основните училишта
во општината Карпош. Проектот ќе биде поддржан
и потпомогнат се со цел да биде пример како учениците од најмала возраст се развиваат и креираат
содржини и наликуваат на вистински новинари.

Хигиена. Општина Карпош и натаму ќе посветува
особено внимание на хигиената. Целосно ќе ја пре-

РАЗВОЈ на ИНФРАСТРУКТУРата – да е корисна и да трае
Ќе продолжиме со градењето на патната, водоводната и комуналната инфраструктура според барањата
и потребите на граѓаните и бизнисите.

На урбанизираните локалитети ќе ја поттикнеме изградбата на куќи, станови, комерцијални објекти и ќе
понудиме поволни услови за инвестирање.

Проекти: Гасификација и енергетска ефикасност
Гасификација
Во тек е изработката на проектите за секундарна
мрежа на територијата на општината, согласно со
техничките услови и пројавениот интерес во анкетата на граѓаните.
До крајот на април 2013 година ќе се изработат проекти кои ќе бидат основа за добивањето на:
• лиценца за дистрибуција на гас;
• лиценца за продажба на корисници, и
• концесија за изградба и работење на мрежата.
Потоа ќе започнеме со реализацијата на трите секундарни мрежи, а изведбата покрај со сопствени средства
ќе се понуди и на ЈПП за корисниците на телекомуникациските и оптичките водови и други засегнати субјекти
за забрзување на целото покривање на општината со
гасна мрежа во рок не подолг од три години.
Првата грејна сезона ќе биде во 2013 година, а првите корисници на гасната мрежа ќе добијат бесплатни
приклучоци.

Проекти за енергетска ефикасност
Проектите ќе ги опфаќаат следните активности:
• Ново современо осветлување со ЛЕД-диоди за
сите новоизградени плоштади, паркинзи, патеки и други јавни содржини.
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• Сукцесивна замена по експлотациониот период на сегашните натриумови со
висок притисок светилки со светилки со
ЛЕД-диоди.
• Комплетен мониторинг на енергетската

потрошувачка и управување со системот
за сите 117 командни места.
• Воведување на база на податоци и катастарска евиденција за сите 4.130 сијалични
места и спроведување на имотното право
на сопственост на Општината во катастар.
• Автономни соларни светилки за осветлување на пат Средно Нерези – Горно
Нерези.
• Промена на рефлекторните системи на
спортските објекти од натриумови рефлектори со рефлекторски системи од
ЛЕД-технологија.
• Енергетска ефикасност за објектите во надлежност на Општината
• Градежна реконструкција или целосна изградба на објектите со термоизолација на
фасада, подови и покривна конструкција,

како и нови прозорци и врати со врвни
стандарди за изолација.
• Автономни системи за топлинска енергија на нафта, гас и обновливи извори на
енергија.
• Ново внатрешно осветлување со енергетски ефикасни и високофреквентни светилки согласно со европските стандарди.
• Соларни вакуум инјекторски системи за
санитарна топла вода во замена на електричните бојлери.
Општина Карпош е единствената општина на Република Македонија која овие мерки ги спроведе
во сите десет објекти од основните училишта и два
објекта од градинките.

СОЦИЈАЛНа политика – грижа за сите
Општинската социјалната политика ќе води грижа за
сите чија социјална положба е тешка.
Еднократната социјална помош ќе се испорачува
според веќе утврдените критериуми и до неа ќе имаат пристап жителите на Карпош кои немаат извори
на приходи.

Ќе ги поддржуваме проектите на здруженијата на
граѓаните кои ги застапуваат интересите на ранливите групи на граѓани во општината.
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Меѓуопштинска соработка – врски и вмрежувања во
регионот и светот
Меѓуопштинската соработка ќе ја фокусираме на
три области: градење врски со европските мрежи на
градови; зајакнување на соработката со збратимените градови и градење капацитети за подоготвување
проеки за аплицирање на ЕУ-проекти и фондови.

риме со воспоставување на инструменти за поголема
размена на искуства и афирмирање на активности
за поголемо поврзување на граѓаните и потикнување
на економската, културната, образовната и спортската соработка.

Ќе изградиме врски со BACINET-мрежата на најголемите градови на Балканот; EUROCITIES-а Асоцијацијата на европските градови и NALAS-а, мрежата
на асоцијација на локалните власти од Југоисточна
Европа со цел размена на искуства и добри практики
во функционирањето на локалната самоуправа.

Ќе градиме капацитети со збратимените општини за
подготовка на проекти и аплицирање на ЕУ-програми и фондови што ја поддржуваат регионалната соработка на Балканот.

Соработката со збратимените општини ќе ја проши-

4. стратегија за развој на урбаните
заедници
Наша цел е да имаме ист квалитет
на инфраструктура во сите делови на
општината:
• да нема ниту една септичка јама;
• секаде да има мрежа на фекална канализација;
• во сите урбани заедници да има атмосферска
канализација;
• квалитетно водоснабдување, особено во високите зони на Козле, Трнодол, Жданец и Нерези;
• да ги замениме сите азбестни цевки за
водоснабдување;
• замена на постоечките цевководи за водоснабдување со поголеми профили;
• сите улици да имаат безбедни тротоари;
• мрежа на оптички кабли во сите урбани
заедници;
• улично осветлување со штедливи сијалици;
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• секоја урбана заедница да има детска градинка;
• во сите урбани заедници да изградиме центри
за спорт, рекреација и дружење;
• да ги намалиме трошоците за живот преку гасификација и проекти за штедење на енергија;
• да водиме грижа за секој социјално загрозен
граѓанин;
• да создаваме услови за поддршка и развој на
талентирани ученици, спортисти и културни работници, и
• да создаваме услови за нови работни места.
Убедени сме дека ова се реално поставени цели бидејќи голем дел од овие работи веќе сме ги завршиле
и го имаме потребното искуство.
Ќе бидеме среќни ако создаваме чувство кај граѓаните дека имаат раководство со визија и знае да ги
решава нивните проблеми.
Конкретните проекти по урбани заедници следуваат:
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УЗ „КАРПОШ 1“
1.
2.
3.
4.

Гасификација –
Карпош 1 ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во општината
поради близината на мерно регулационата станица
Изградба на затворен базен во ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“
Целосна реконструкција на детска градинка „Распеана младост“
Изградба на бунари за наводнување, поставување на хидрантска мрежа
и хортикултурно уредување на дворот во ООУ „Христијан ТодоровскиКарпош“

5.
6.

Изградба на заштитна ограда во ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“

7.

Изградба на фекална канализација кај бараките на бул. Илинден бр.
90а и 90б, зад тениските игралишта „АБЦ“ во Градскиот парк

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Реконструкција на сите детски игралишта

Асфалтирање на ул. Гиго Михајловски
Асфалтирање на ул. Иван Аговски
Изградба на паркинг-простор пред зграда бр. 16 на ул. Никола Тесла
Изградба на паркинг-простор пред зграда бр. 18 на ул. Никола Тесла
Изградба на паркинг-простор пред зграда бр. 1 на ул. Гиго Михајловски
Изградба на паркинг-простор на ул. Гиго Михајловски бр. 2
Изградба на паркинг-простор на ул. Бранислав Нушиќ бр. 7
Изградба на паркинг-простор на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 5
Изградба на паркинг-простор зад зграда бр. 1 на ул. Руѓер Бошковиќ
Изградба на паркинг-простор зад зграда бр. 1 на ул. Даскал Камче
Изградба на патека зад кула бр. 8 на ул. Никола Тесла
Изградба на патека пред кула бр. 8 на ул. Никола Тесла
Изградба на патека зад кула бр. 12 на ул. Никола Тесла

за КарПоШ 1
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УЗ „КАРПОШ 2“
1.

Гасификација –
Карпош 2 ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во општината
поради близината на мерно регулационата станица

2.
3.

Реконструкција на фасадите и покривите на зградите во Карпош 2

4.

Поставување на термални пумпи за греење во ООУ „Вера ЦиривириТрена“ и градинката „Орце Николов“

5.

Изградба на бунари за вода, поставување на хидрантска мрежа и
хортикултурно уредување на дворот во ООУ „Вера Циривири-Трена“ и
детска градинка „Орце Николов“

6.

Изградба на плоштад во Универзитетскиот кампус со современа урбана
опрема и хортикултурно уредување

7.

Реконструкција на спортските игралишта за ракомет и кошарка во
дворот на ООУ „Вера Циривири-Трена“

8.

Уредување на запуштеното детско игралиште на ул. Веселин Маслеша

9.

Санација на фекална канализација пред станбена зграда на ул. Руѓер
Бошковиќ бр. 9

Изградба на културен центар во ООУ „Вера Циривири-Трена“

Прочистување на постоечката шахта пред влез 3 од зграда на ул.

10. Бранислав Нушиќ бр. 12

Асфалтирање на сервисна улица зад кула на бул. Партизански одреди

11. бр. 78
12. Реконструкција на улицата пред зградата на ул. Шекспирова бр. 1

Реконструкција на улицата зад зградата бр. 10 на бул. Октомвриска

13. револуција

Санација на оштетениот асфалт и поплочување на просторот пред

14. зграда на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 11
15. Реконструкција на паркинг-простор зад Драмски театар
16. Санација на патека пред зграда на ул. Бранислав Нушиќ бр. 4

Поставување на жардиниери пред влезовите со sидање на цокле пред

17. зграда на ул. Бранислав Нушиќ бр. 12

Санација на патеките пред влезовите од зграда на ул. Бранислав Нушиќ

18. бр. 12

Поставување на нови сијалични места пред влезовите од зграда на ул.

19. Бранислав Нушиќ бр. 12
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за КарПоШ 2
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УЗ „КАРПОШ 3“
1.

Гасификација –
Карпош 3 ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во општината
поради близината на мерно регулационата станица

2.

Реконструкција на фасадите на сите руски згради, кулите на ул. Драгиша
Мишовиќ и зградите кај ТЦ „Карпош 3“

3.

Изградба на спортски центар во ООУ „Лазо Трповски“

4.

Изградба на центар за боречки спортови во ООУ „Лазо Трповски“ (бокс,
кик-бокс, борење и џудо); современа вежбалница, сауна и затворен
базен

5.

Реконструкција на плато „Лептокарија“

6.

Решавање на паркирањето за зградите кои се наоѓаат на ул. Бледски
договор и Трифун Пановски предизвикан од зонското паркирање во
болницата „Осми септември“

7.

Поставување на врати со далечинско управување во подземните гаражи
кај романските згради

8.
9.

Асфалтирање на ул. Карпошово востание
Асфалтирање на ул. Трифун Пановски пред зграда бр. 4
Изградба на паркинг-простор на ул. Никола Русински кај гимназијата

10. „Никола Карев“.
11. Паркинг-простор пред гаражите на ул. Струма бр. 1
12. Паркинг-простор зад гаражите на ул. Струма бр. 1
13. Паркинг спроти зграда на ул. Огражден бр. 3

Реконструкција со проширување на паркинг-простор пред зграда на ул.

14. Пелистерска бр. 4
15. Патека од ул. Огражден бр. 3 кон клупите

Реконструкција на патеката кај споменикот на Првиот скопски

16. партизански одред
17. Патека од бул. Партизански одреди до влезот на зградата со број 72а
18. Реконструкција на пешачки патеки паралелни со бул. Илинден
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за КарПоШ 3
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УЗ „КАРПОШ 4“
1.

Гасификација –
Карпош 4 ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во општината
поради близината на мерно регулационата станица

2.

Реконструкција на фасадите на руските згради, кулите до мостот
„Обединети нации“, кулите „трите убавици“ на бул. Илинден

3.
4.

Реконструкција на стари и дотраени покриви и замена на азбестните

5.

Изградба на спортски центар во ООУ „Петар Поп Арсов“ со отворен и
затворен базен, игралишта за фудбал на песок и одбојка на песок

6.

Изградба на мал плоштад со фонтана и современа урбана опрема пред
кулите на бул. Партизански одреди

7.

Решавање на паркирањето за зградите кои се наоѓаат на ул. Манапо
предизвикано од граѓаните кои го посетуваат ТЦ „Скопје сити мол“ во
договор со граѓаните

8.
9.

Реконструкција на детската градинка „Орце Николов“

Разрешување на проблемот со функционирање на ТЦ „Антико“
Пробивање на ул. Трифун Бузев
Изградба на православен храм на аголот на ул. Љубљанска и бул.

10. Илинден
11. Реконструкција на сите детски игралишта
12. Реконструкција на тротоари на ул. Никола Парапунов, од лева страна
13. Асфалтирање на ул. Никола Парапунов
14. Реконструкција на паркинзи на ул. Соле Стојчев, Трифун Бузев и Желево
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за КарПоШ 4
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УЗ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
1.

Гасификација –
УЗ „Владо Тасевски“ ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во
општината поради близината на мерно регулационата станица

2.

Изградба на амфитеатар за 500 гледачи за одржување на културни
настани во ООУ „Војдан Чернодрински“

3.

Изградба на фудбалско и кошаркарско игралиште во ООУ „Војдан
Чернодрински“

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Изградба на фонтана на платото „Млечен ресторан“
Изградба на паркинзи кај „Млечен ресторан“
Пробивање на ул. Борка Талевски
Атмосферска за ул. Борка Талевски – непробиен дел
Атмосферска на ул. Рампо Левката
Водовод за ул. Борка Талевски – непробиен дел
Реконструкција на тротоари на ул. Атинска
Реконструкција на тротоари на ул. Борка Талевски
Реконструкција на тротоари на ул. Рампо Левката
Реконструкција на тротоари на ул. Ристо Равановски
Реконструкција на тротоари на ул. Њуделхиска
Асфалтирање на ул. Багдадска
Асфалтирање на ул. Борка Талевски
Асфалтирање на ул. Њуделхиска
Асфалтирање на ул. Рампо Левката
Асфалтирање на ул. Ристо Равановски
Асфалтирање на ул. Атинска
Патека на ул. Њуделхиска бр. 4 и бр. 6
Патеки пред зграда бр. 26 на ул. Багдатска

за ВлаДо Тасевски
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УЗ „ТАФТАЛИЏЕ 1“
1.

Гасификација –
Тафталиџе 1 ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во општината
поради близината на мерно регулационата станица

2.
3.

Реконструкција на фасадите на руските згради и романските кули

4.

Изградба на фудбалско и кошаркарско игралиште во ООУ „Јан Амос
Коменски“

5.

Реконструкција на уличното осветлување на улиците: Прашка, Виенска,
Мексичка, Хаванска, Нобелова, Ташкенска, Хелсинки

6.

Поставување на ново улично осветлување на ул. Дамаска бр. 33а и бул.
Партизански одреди бр. 95

7.
8.
9.

Изградба на фекална канализација по ул. Прашка

Реконструкција на детската градинка „Мајски цвет“

Изградба на атмосферска канализација по крак од ул. Париска
Изградба на атмосферска канализација по ул. Нобелова
Одвојување на атмосферската и фекалната канализација на ул.

10. Варшавска бр. 19 и бр. 17

Реконструкција на тротоари на улиците: Прашка, Виенска, Мексичка,

11. Хаванска, Нобелова, Ташкенска, Хелсинки

Асфалтирање на улиците: Прашка, Париска, Виенска, Мексичка,

12. Хаванска, Нобелова, Ташкенска, Хелсинки

Поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на улиците

13. во УЗ „Тафталиџе 1“
14. Изградба на паркинг-простор пред кулите бр. 8, 10 и 12 на ул. Букурешка

Поплочување со павер елементи околу зградата на бул. Партизански

15. одреди бр. 95

Изградба на пешачка патека на ул. Варшавска бр. 17 странично од

16. зградата, граница со градинката со излез на ул. Букурешка
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УЗ „ТАФТАЛИЏЕ 2“
1.
2.
3.
4.

Гасификација –
Тафталиџе 2 ќе биде меѓу првите гасифицирани населби во општината
поради близината на мерно регулационата станица
Изградба на спортска сала за ракомет за 1000 гледачи во ООУ „Братство“
Изградба на затворен базен во ООУ „Братство“
Реконструкција на детската градинка „Мајски цвет“

5.

Изградба на Дом на културата – театар со 200 гледачи, галерија, сала
за состаноци, сала за културно-уметнички друштва и танцување и кафересторан

6.

Хортикултурно уредување на дворот во ООУ „Братство“
градинка „Мајски цвет“

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

и детската

Изградба на фекална канализација по ул. Московска
Реконструкција на тротоари на ул. Урош Џудовиќ
Реконструкцијана тротоари на ул. Љубица Георгиева
Реконструкција на тротоари на ул. Петар Драганов
Асфалтирање на ул. Урош Џудовиќ
Асфалтирање на ул. Љубица Георгиева
Асфалтирање на ул. Петар Драганов
Асфалтирање на ул. Душко Бојковски
Реконструкција – асфалтирање на паркинг-простор на ул. Стокхолмска

15 пред 9-та руска зграда, УЗ „Тафталиџе 2“
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УЗ „ВЛАЕ 1“
1.

Изградба на нова градинка

2.

Изградба на жардиниери и хортикултурно уредување долж бул.
Партизански одреди

3.
4.

Финансиска поддршка за замена на азбестните покриви
Изградба на нови детски игралишта

5.

Целосна замена на уличното осветлување по должината по улиците:
Франц Прешерн со сите краци, Иван Цанкар со сите краци, Влае, Франц
Розман, Франц Месеснел, Бела Краина и Езерце

6.

Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Пролетерска

7.

Изградба на атмосферска канализација по дел од ул. Франц Прешерн,
ул. Влае, ул. Корушка и ул. Иван Цанкар

8.
9.

Реконструкција на фекална канализација на ул. Петар Чајковски
Поставување на оптички кабли на сите улици во Влае 1
Реконструкција на рабниците и тротоарите на сите улици: Франц Прешерн

10. со сите краци, Иван Цанкар со сите краци, Влае, Франц Розман, Франц
Месеснел, Бела Краина и Езерце

11. Реконструкција на тротоари на дел од ул. Ацо Шопов
12. Асфалтирање на ул. Влае
13. Асфалтирање на дел од ул. Ацо Шопов
Изведба на улица согласно со ДУП како продолжеток на крак од ул.

14. Франц Прешерн (покрај спортското и детското игралиште) и спојување
со ул. Влае (кеј на р. Вардар)

Поплочување на пешачка патека на мајор коритото на левата страна

15. на кејот на реката Вардар, од мостот „Обединети нации“ до вливот на
реката Лепенец

Изградба на колско пешачка патека според ДУП помеѓу ул. Вангел Дину

16. и ул. Корушка

Изградба на колско-пешачка патека согласно со ДУП помеѓу ул. Фјодор

17. Достоевски и Новопроектирана улица (Мавровска населба)

Изградба на колско–пешачка патека согласно со ДУП на ул. Фјодор

18. Достоевски

Изградба на пешачки патеки на улица Иван Цанкар (парни броеви) и ул.

19. Вангел Дину (парни броеви)
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УЗ „ВЛАЕ 2“
1.

Реконструкција на платото во Порта Влае збогатено со нови содржини и
урбана опрема

2.
3.

Изградба на спортски центар во ООУ „Димо Хаџи Димов“

4.

Целосна реконструкција и збогатување со нови содржини на спортскиот
центар „Влае“

5.

Изградба на жардиниери и хортикултурно уредување долж бул.
Партизански одреди

6.
7.
8.

Асфалтирање на ул. Мраморец

9.

Реконструкција на спортскта сала во ООУ „Димо Хаџи Димов“

Асфалтирање на ул. Белишка
Асфалтирање на ул. Ботун
Реновирање на пристапните скалила и рампи (намалување на аголот на
постојните рампи) за лицата со посебни потреби и изградба на пристапна
рампа за противпожарни возила за станбениот комплекс „Порта Влае“

10. Изградба на паркинг-простор на ул. Ангел Динев
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УЗ „НЕРЕЗИ“
1.

Гасификација –
Нерези ќе биде меѓу првите а од првите гасифицирани населби во
општината поради близината на мерно регулационата станица

2.
3.

Изградба на водоводна мрежа за високата зона во Средно Нерези

4.

Реконструкција на фасадите на кулите бр. 143 и бр. 145 на бул.
Партизански Одреди

5.

Реконструкција и изградба на нови детски игралишта и спортски терени

6.

Изградба на потпорни ѕидови и поставување на осветлување на патот за
Горно Нерези

7.

Реконструкција на водоводната мрежа во Средно Нерези на потег од
последна автобуска станица на „57“ до црквата „Св. Пантелејмон“

8.

Изградба на дел од ул. Козле на потег од мостот на каналот спрема
црквата „Св. Пантелејмон“ и атмосферска канализација

9.

Покривање на отворениот атмосферски канал на ул. Козле 3

Партерно преуредување на затворениот канал

Изградба на атмосферска канализација на крак од ул. Ванчо Мицков кај

10. трафостаницата
11. Изградба на крак од ул. Ванчо Мицков кај трафостаницата
12. Реконструкција со тампонирање на крак 2 од ул.Козле 1
13. Асфалтирање на коловозна конструкција на ул. Козле 9
14. Асфалтирање на ул. 3, 5, 8 и 10, населба Козле
15. Асфалтирање на дел од ул. Козле 18
16. Асфалтирање на коловозна конструкција на цела ул. Козле 14
17. Реконструкција на крак од ул. Козле 1 кон Горно Нерези – десно

Реконструкција и изградба на крак од патот за „Св. Пантелејмон“ – Средно

18. Нерези

Изградба на нов паркинг-простор на бул. Партизански одреди ул. 1

19. поточно кај кулите бр. 143 и бр. 145
20. Реконструкција на патека на ул. Козле 16, населба Нерези
21. Реконструкција на патека – крак од ул. Козле 14
22. Реконструкција – поплочување на дел од ул. Козле 18
23. Партнерно уредување и осветлување на чешмата (изворот) во с. Нерези
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УЗ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“
1.

Гасификација –
УЗ „Кузман Јосифовски-Питу“ ќе биде меѓу првите гасифицирани населби
во општината поради близината на мерно регулационата станица

2.

Реконструкција на фасадите на кулите на ул. Јуриј Гагрин спроти „Алумина“,
фасадите на кулите кон Министерство за економија

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Реконструкција на детската градинка „Пролет“
Изградба на затворен базен во ООУ „Владо Тасевски“
Изградба на амфитеатар за културни настани во ООУ „Владо Тасевски“
Изградба на православен храм
Изградба на фонтана кај платот на “Кузман Јосифовски Питу”
Решавање на паркирањето на зградите околу Министерство за економија
Реконструкција на тротоари на ул. Леринска
Реконструкција на тротоари на ул. Илија Плавев
Реконструкција на тротоари на ул. Јуриј Гагарин пред станбени згради бр.

11. 52, 54 и 56

Реконструкција на тротоари на ул. Братфордска од ул. Козле до бул.

12. Митрополит Теодосиј Гологанов

Aсфалтирање на дел од ул. Јуриј Гагарин зад кула бр. 55 и ООУ „Владо

13. Тасевски“

Aсфалтирање на улиците: Братфордска, Леринска, Ловќенска, Илија

14. Плавев и дел од Ловќенска 4
15. Реконструкција на дел од ул. Јуриј Гагарин зад кула бр. 59

Реконструкција на крак од ул. Миле Поп Јорданов со влез од ул. Васил

16. Ѓоргов кај Министерство за економија

Асфалтирање на паркинг-простор со пристапен дел од ул. Јуриј Гагарин за

17. станбени згради бр. 52, 54 и 56

Асфалтирање на паркинзите пред зградите на ул. Миле Поп Јорданов бр. 68,

18. 70 и 72, како и паркинзите пред зградите на ул. Јуриј Гагарин бр. 51, 53 и 55
19. Реконструкција на паркинг пред зграда бр. 1 на ул. Братфордска

Поставување на врати со далечинско управување во подземните гаражи на

20. ул. Јуриј Гагарин

Поплочување на патека на ул. Јуриј Гагарин бр. 21 и реконструкција на

21. тротоари на пристапна улица кон зграда бр. 21
22. Реконструкција на патека околу кула на ул. Јуриј Гагарин бр. 51 и 55

Реконструкција на патека од зграда на ул. Јуриј Гагарин бр. 43 до кула 1 на

23. ул. Братфордска
24. Реконструкција на плато во дворот на урбаната заедница
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УЗ „ПЕЦО БОЖИНОВСКИ-КОЧО“
1.

Реконструкција на фасадите и покривите на двокатните згради на ул.
Јуриј Гагарин спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“

2.

Реконструкција на пешачка патека, детско игралиште, фонтана,
хортикултурно уредување и нови содржини пред зградите спроти
студентскиот дом „Гоце Делчев“

3.
4.
5.
6.

Изградба на нови скалила кои ќе гравитираат кон ул. Трнодол

7.

Изградба на атмосферска канализација на пристапна улица кон
комплексот „Порта Козле“

8.

Покривање на отворен атмосферски канал кај местото викано
Куршумлица

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Изградба на водоводна мрежа за високите зони на Трнодол и Жданец
Изградба на фекална канализација за високата зона во Жданец
Изградба на мини рекреативен излетнички центар кај Шпанско село

Реконструкција на тротоари на ул. Лесновска, н. Трнодол
Реконструкција на тротоари на ул. Кнез Хацон, н. Трнодол
Реконструкција на тротоари на ул. Поп Богомил, н. Трнодол
Реконструкција на тротоари на ул. Константин Презвитер, н. Трнодол
Реконструкција на тротоари на ул. Трнодол, н. Трнодол
Реконструкција на тротоари на ул. Копачка
Реконструкција на тротоари на ул. Струшка
Асфалтирање на улиците со краци накај Шпанско село
Асфалтирање на дел од ул. 1010
Изградба на крак од ул. Адолф Циборовски
Асфалтирање на ул. Трнодол, н. Трнодол
Асфалтирање на ул. Лесновска, н. Трнодол
Асфалтирање на ул. Струшка
Реконструкција на ул. Јуриј Гагарин бр. 6 од зграда 147 до детската

22. градинка
23. Изградба на потпорен ѕид на ул. Нерешка кај црквата „Св. Никола“
24. Партерно уредување на ул. Јуриј Гагарин бр. 6
25. Изградба на патека покрај детското игралиште на Куршумлица до куќите
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УЗ „ЗЛОКУЌАНИ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Изградба на детска градинка
Изградба на спортски центар кај фудбалското игралиште на
ул. Скупи со ергела
Изградба на кејот на р. Вардар од Канал 5 до болницата
„Систина“
Изградба на музеј за стари автомобили (олдтајмери)
Изградба на месна заедница
Реконструкција на објекти за заеднички потреби (слави,
собири и др.)
Изградба на игралиште за кошарка на пат за болницата во
Бардовци
Изградба на кошаркарско игралиште во Криви Дол
Оградување на река Серава
Асфалтирање на улци во населба Криви Дол
Изградба на атмосферска канализација во н. Криви Дол
Изведба на фекална канализација на ул. Скупи бр. 7
Изградба на фекална канализација на левата страна од река
Серава
Отворање на културно-уметничко друштво за младите од
ромска националност
Финансиска поддршка на сиромашни семејства и бесплатно
згрижување во детските градинки

за Злокуќани
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УЗ „БАРДОВЦИ“
1.
2.

Изградба на детска градинка

3.

Изградба на плоштад со фонтана и современа урбана опрема и други
содржини

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Изградба на нови детски игралишта и реконструкција на постоечкото

Изградба на базен за пливање во ООУ „Аврам Писевски“

Поставување на оптички кабли
Изградба на тротоари
Изградба на атмосферска канализација
Асфалтирање на сите преостанати улици
Финансиска поддршка на ФК „Лепенец“
Отворање на кошаркарски клуб со платен тренер
Пробивање на новопроектиран пат од с. Бардовци до бензинските

11. пумпи во с. Визбегово

Проширување на патот од ул. Скупи од кај сервисот „Бате“ до надвозникот

12. во с. Бардовци, од десна страна за по еден метар

Продолжување на ул. 6 се до последната куќа во должина од 150-200

13. метри

14. Изградба на простор за пензионери
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