Локални избори 2013

КАНДИДАТ: КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ
ПЕРИОД: 2009-2013
ОБЛАСТ: ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ
НА ПРОСТОРОТ
РЕЗУЛТАТИ:
Ветувања од област
„Планирање и уредување на просторот“
Делумно
исполнето
20%
Неисполнето
60%

Исполнето
20%

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:
Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, во својата изборна програма за периодот
2009-2013 година, во областа „Планирање и уредување на просторот“ има ветено 5 (пет)
проекти. Анализата на овие проекти покажува дека од нив 1 (едно) е исполнето, 1 (едно) е
делумно исполнето, 3 (три) се неисполнети.
Според овие бројки, исполнетоста на ветувањата од областа „Планирање и уредување на
просторот“ е 60% неисполнета, 20% исполнета, а 20% делумно исполнета.

Оценето од: Дејан Димитриевски

ПРОЕКТИ ОД ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ:
1. Дигитален катастар на подземна инфраструктура
РОК: СЕПТЕМВРИ 2011

Опис на проектот:
Изработка на катастар на водоводната, канализациската,
топлинската и гасната подземна инфраструктура, кој ќе се ажурира
редовно. Овој катастар ќе биде дигитален со цел побрз пристап до
потребните информации, а ќе се изготвува во соработка со јавните
претпријатија во градот Скопје.

Образложение:
Kатастарот на водоводната, канализациската, топлинската и гасната подземна инфраструктура
сѐ уште не е изработен. Според последните информации, техничките услови за отпочнување
на овој проект треба да се подготват до крајот на 2013 и почетокот на 2014 година. Ова
предизборно ветување не е исполнето. [Ажурирано на: 13.02.2013]

Линкови:
•
•

Нова Македонија (18.05.2012): Градот лежи на цевки и на жици. [Пристапено на:
13.02.2013]
Build.mk (29.01.2013): Подземниот катастар за македонските градови е мислена
именка. [Пристапено на: 13.02.2013]

Резултат: Неисполнето
2. Регулирање на рекламирањето на билборди
РОК: СЕПТЕМВРИ 2009

Опис на проектот:
Новата градска управа ќе донесе процедура со која ќе се регулира
поставувањето на билборди на јавна површина во насока на
рекламирање. Издавањето на просторот каде ќе се поставуваат
билборди исклучиво ќе се прави преку јавна и транспарентна
процедура.

Образложение:
Во насока на регулирање на процесот на поставувањето на билборди во градот, Советот на
град Скопје во јули 2012 година ја донесе Програмата за поставување на урбана опрема рекламни паноа на подрачјето на Град Скопје за периодот 2012-2027 година. По донесувањето
на оваа програма, градот Скопје објави јавен конкурс за доделување концесии за локации за
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поставување рекламни паноа во градот. Сепак, со оглед на тоа дека рокот за исполнување на
ова ветување е септември 2009 година, а тоа е исполнето со задоцнување од 3 години, ова
предизборно ветување се оценува само како делумно исполнето. [Ажурирано на: 21.02.2013]

Линкови:
•

•

Официјален портал на град Скопје (17.07.2012): Програма за поставување на урбана
опрема - рекламни паноа на подрачјето на Град Скопје за периодот 2012-2027 година.
[Пристапено на: 21.02.2013]
Нет Прес (09.08.2012): Град Скопје ќе доделува концесии за билборди. [Пристапено на:
21.02.2013]

Резултат: Делумно исполнето

3. Нова локација за гробишта во Скопје
РОК: ДЕКЕМВРИ 2009

Опис на проектот:
Со Планската програма за изработка на Детален урбанистички план
за гробишта, локалитетот Коњски Рид со опфат од околу 47 ха ќе се
одреди како нова локација за гробишта во Скопје. Имено, во
Генералниот урбанистички план на градот Скопје усвоен на
26.06.2002 година, со планскиот концепт за развој на гробишта,
предвидено е обезбедување на нови површини за закоп, заедно со придружни содржини,
како и изградба на потребна инфраструктура, за период од 100 години (периодот од 100
години е основа за планирање на просторот за нови гробишта согласно со сите познати
нормативи за оваа област).

Образложение:
Во 2010 година, градоначалникот Коце Трајановски потврди дека нема да се градат нови
гробишта на Коњски Рид поради неможноста да се средат имотно-правните односи. Во 2012
година, уште еднаш беше потврдено дека отпаѓа идејата за нови гробишта на Коњски Рид, а
наместо тоа ќе се прошируваат постојните гробишта во Бутел. Ова предизборно ветување не е
исполнето. [Ажурирано на: 13.02.2013]

Линкови:
•
•

Вест (19.10.2010): Нема да има гробишта на Коњски Рид. [Пристапено на: 13.02.2013]
Плус Инфо (16.03.2012): Ќе се прошируваат гробиштата во Бутел. [Пристапено на:
13.02.2013]

Резултат: Неисполнето
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4. Проширување на гробишта во Камник
РОК: 2013

Опис на проектот:
Ќе се обезбедат нови површини за закоп.

Образложение:
Според информациите, гробиштата во Камник досега се проширени за
2 хектари, а се планира да се прошират за дополнителни 10 хектари.
Од градот Скопје, уште во 2009 година, откупена е парцела кај
гробиштата со површина од 4.550 квадратни метри. Ова предизборно
ветување е исполнето. [Ажурирано на: 13.02.2013]

Линкови:
•
•

Утрински Весник (23.11.2009): Гробиштата „Камник“ ќе се прошират и ќе добијат
капела. [Пристапено на: 13.02.2013]
Нова Македонија (17.12.2012): Гробиштата се шират на уште 45 хектари. [Пристапено
на: 13.02.2013]

Резултат: Исполнето

5. Изработка на просторен план на скопскиот регион
РОК: СЕПТЕМВРИ 2010

Опис на проектот:
Со изработката на просторниот план на градот Скопје ќе се разрешат
проблемите со урбаната експанзија, ќе се лоцира проблемот со
инфраструктурата, со комуналната и со патната мрежа, ќе се
дефинираат заштитните зони и ќе се воспостави режим на
културното наследство, а ќе се ублажат или ќе се надминат
проблемите во однос на заштитата на животната средина и на
водата. Планот ќе биде основа за изработка на нова урбанистичка
документација на регионот, како и нов Генерален урбанистички план на градот Скопје.

Образложение:
И покрај тоа што постапката за донесување на нов просторен план за скопскиот регион е
започната уште пред неколку години, ваков просторен план сѐ уште не е донесен. На вебстраницата на Агенцијата за планирање на просторот може да се најде нацрт на планот кој е во
процедура. Ова предизборно ветување не е исполнето. [Ажурирано на: 21.02.2013]
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Линкови:
•
•
•

Build.mk (18.03.2010): Се крои нов просторен план за скопскиот регион. [Пристапено на:
21.02.2013]
Агенција за планирање на просторот: Просторни планови. [Пристапено на: 21.02.2013]
Агенција за планирање на просторот: Просторен План на Скопскиот регион (2005 2020), нацрт. [Пристапено на: 21.02.2013]

Резултат: Неисполнето

Оценето од: Дејан Димитриевски

