Локални избори 2013

КАНДИДАТ:
СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ
ПЕРИОД: 2009-2013
ОПШТИНА: КАРПОШ

РЕЗУЛТАТИ:

Ветувања 2009-2013
делумно
исполнето
12,9%

недоследно
3,9%

исполнето
49,7%

неисполнето
18,1%

неконкретно
15,5%

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Градоначалникот Стевчо Јакимовски во својата предизборна програма за
периодот 2009-2013 има наведено 155 проекти. Според анализата на Вистиномер,
од овие проекти: 49,7% се исполнети, 18,1% се неисполнети, 15,5% се неконкретни,
12,9% се делумно исполнети и 3,9% се недоследни.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

ПРИОРИТЕТИ
1. Стратегиски планови за локален економски развој
Образложение:

Донесен е стратешки план за локален развој на Општина Карпош 2009-2013

Линкови:
•

Стратешки план за локален развој на општина Карпош 2009-2013 [Пристапено на:
20.02.2013]

Оценка: Исполнето
2. Програма за енергетска ефикасност
Образложение:

Постои програма за енергетска ефикасност на Општина Карпош 2008-2012. Од Општината
добивме информација дека во текот на овие пет години (2008-2013) имало две
дополнувања во делот на оваа програма кој вклучува проекти. Моментално е во тек
изработката на втората 3 годишна програма која е продолжение на активностите на
првата, а која треба да се усвои на Совет и потоа да биде објавена на веб страната на
Општината.

Линкови:
•

Општина Карпош: Публикации од Одделението за Енергетска Ефикасност
[Пристапено на: 20.02.2013]

Оценка: Исполнето
3. Програми за реализација на буџетот во сите сфери од надлежноста на
општината
Образложение:
Самото ветување е збунувачко и не може да се одреди на што точно се мисли.

Оценка: Неконкретно
4. Ќе ги измениме и дополниме Деталните урбанистички планови кои ќе бидат
одговор на потребите на граѓаните и ќе ги реализираме проектите дефинирани
во стратешките планови на општината
Образложение:

Во текот на мај-јуни 2011 донесени се пет нацрт ДУП, а за дел од нив консултирано е и
населението преку јавни анкети. На 47ма седница на Совет донесени се одлуки за
утврдување на нацрт ДУП за измена и дополнување на ДУП за дел од локалитет КОЗЛЕ,
МЗ „Кузман Јосифовски Питу“, дел од Блок 35 и дел од Блок 34. Направени се ДУП измени
и дополнувања, дел од УЗ Тафталиџе 30, блок ГУЦ Здравко Цветковски во 2011 година итн.
На интернет порталот на општината објавени се усвоените ДУП од 2009-2013 во кои се
наведени измени и дополнувања на плановите.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•
•
•
•
•
•

Општина Карпош: ДУП 2009 [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош: ДУП 2010 [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош: ДУП 2011 [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош: ДУП 2012 [Посетено на: 27.02.2013]
Карпош Урбан бр.10 (јули-август 2011) [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (01.02.2012) Информација од седница на совет [Посетено на:
27.02.2013]

Оценка: Исполнето
5. Реализација на недоизградените паркинг простори, (во согласност со ДУП
околу 18.000 м2) и проекција на нови катни гаражи за целосно решавање на
проблемот на граѓаните за паркирање во општината
Образложение:

Изграден паркинг на повеќе улици: Вич, Козле, Јуриј Гагарин; Копенхагенска, Женевска,
Разловечко востание, Огражден итн. Предвидени се катни гаражи со ДУП кои се
однесуваат на изградбата на Аква паркот и трговскиот центар Skopje City Mall, кои се во
фаза на изработка.
Бидејќи е невоможно е да се оцени дали со изградените гаражи целосно е решен
проблемот на граѓаните со паркинг простор и некои од гаражите се уште е во изградба,
ветувањето се оценува како делумно исполнето.

Линкови:
•
•
•
•
•
•
•
•

Општина Карпош за граѓаните: 2009-2012 година [Посетено на: 28.02.2013]
Карпош Урбан бр. 22 (ноевмри 2012) [Посетено на: 28.02.2013]
Карпош Урбан бр. 18 (јули 2012) [Посетено на: 26.02.2013]
Карпош Урбан бр. 20 (септември 2012) [Посетено на: 26.02.2013]
Карпош Урбан бр.23 (12.2012) (стр.11) [Посетено на: 19.02.2013]
Нова Македонија (25.07.2011): Реконструкции во Карпош [Посетено на:
26.02.2013]
Нова Македонија (04.02.2010): Четири киносали во новиот трговски центар во
Карпош [Посетено на: 01.03.2013]
Е-репортер (14.05.2012): Почнува изградбата на аква парк, тениски терени и катна
гаража [Посетено на: 01.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

6. Ќе ги одржуваме постоечките зелени површини со системот на технолошка
вода и ќе изградиме нови по принципот на партнерство со граѓаните за
заедничко чување и одржување, при што ќе поставуваме и дополнителна
урбана опрема
Образложение:

Во насока на исполнување на ова ветување преземени се следниве активности:
• Хортикултурно уредување и автоматски систем за полевање на јавното зеленило
на плато Карпош 3 и поставена нова урбана опрема;
• хортикултурно уредување на жардинјери и систем за наводнување на двете
страни на бул. Партизански одреди од мост на Обединети Нации до Рузвелтова;
• хортикултурно уредување и систем за наводнување на плоштад Влае;
• реконструираното плато на Млечен ресторан е хортикултурно уредено, поставен е
систем за наводнување и урбана опрема;
• на новиот плоштад кај Педагошка академија изградена е зелена површина,
систем за наводнување “капка по капка” и поставена е урбана опрема;
Ветувањето се оценува како исполнето.

Линкови:
•
•
•
•
•
•
•
•

Општина Карпош: Изведба на експлатациони бунари за технипчка вода за
наводнување на зелениот појас - жардињери на Бул. „Партизански Одреди“ од ул.
„Париска“ до мост „Обединети нации“ [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош: Проект: одржување на јавната чистота и зеленилото на
подрачјето на Општината Карпош [Посетено на: 27.02.2013]
Карпош Урбан бр.15 (04.2012) [Посетено на: 27.02.2013]
Карпош Урбан бр.23 (12.2012) [Посетено на: 26.02.2013]
Општина Карпош (30.04.2012): Хортикултурно уредување и поставување на
автоматски систем на полевање на жардињерите долж “Партизанска” Општина
Карпош [Посетено на: 27.02.2013]
Плус Инфо (23.01.2013): Галерија: Општина Карпош почна да го гради плоштадот
во Влае [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (26.01.2013): Свечено отворено платото на млечен ресторан
[Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (22.10.2012): Нов плоштад на платото кај Педагошка Академија
[Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето
7. Ќе воспоставиме целосна соработка со училиштата и претшколските установи
во општината како партнери во реализација на програмите и воншколските
активности
Образложение:

Општина Карпош во периодот 2009-2013 соработувала со училиштата и претшколските
установи, а дел од спроведените активности се следниве:
• Одржана конференција на тема „Проектно работење и вмрежување на воспитно образовните установи“ на која присуствуваа претставници од градинки, основни и
средни училишта од општината;
• обуки за вработените во детските градинки за примена на системот за безбедност
на храна;
Оценето од: Ивана Петкуќеска

•
•

основана е школа за актерска игра за учениците од основните улишта;
донесена е стратегија за развој на основното образование во Општина Карпош
2011-2016 итн.

Поради тоа што постојат индикатори дека општината соработувала со училиштата и
претшколските установи ветувањето се оценува како исполнето, иако самото
формулирање е неконкретно, односно не може оцени делот „целосна соработка“.

Линкови:
•
•
•
•

Општина Карпош: Промовирана „Стратегија за основното образование во
Општина Карпош“ [Посетено на: 05.03.2013]
Општина Карпош (28.02.2013): Проектно работење и вмрежување на образовните
установи [Посетено на: 28.02.2013]
Скопје Инфо (01.2013): Обуки за вработените од детските градинки [Посетено на:
01.03.2013]
Утрински Весник ((04.02.2013): Сертификати за младите актери од Карпош
[Посетено на: 01.03.2013]

Оценка: Исполнето
8. Преку проекти ќе ги подобриме условите за работа во училишните објекти,
санитарните простори и спортските објекти во дворовите
Образложение:

Извршена е реконструкција и изградена е котларница во ОУ „Братство“, реконструкција и
санација на фасада, реконструкција на јакострујна електрична инсталација во ОУ „ХТ
Карпош“ и други зафати за подобрување на условите за работа во ОУ „Аврам Писевски“,
ОУ „Владо Тасевски“, ОУ „Вера Циривири Трена“, ОУ „Војдан Чернодрински“ итн.
Извршена е темелна реконструкција на училиштата „Петар Поп Арсов“ и „Лазо Трповски”,
„Димо Хаџи Димов”, „Христијан Тодоровски - Карпош” итн.
Во однос на спортските објекти, реновирано е игралиштето во „Христијан Тодоровски –
Карпош“.

Линкови:
•
•
•
•
•

Вест (31.02.2010): Реновирано игралиштето во Христијан Тодоровски – Карпош
[Посетено на: 19.02.2013]
Карпош Урбан бр.23 (12.2012) (стр.11-12) [Посетено на: 19.02.2013]
Дневник (10.07.2011): Ново руво за ОУ Лазо Трповски [Посетено на: 20.02.2013]
Плус инфо (03.09.3012): Јакимовски: ветивме и ги реконструиравме училиштата
[Посетено на: 20.02.2013]
А1On (02.09.2012): Јакимовски: Карпош инвестира во образование, не во златни
коњи [Посетено на: 22.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

9. Во најкус можен рок ќе спроведеме избори и ќе ја воспоставиме мрежата на
месната самоуправа со формирање на урбаните и месните заедници на
територијата на целата општина
Образложение:

На територијата на Општина Карпош има 14 урбани и месни заедници: Карпош 1, Карпош
2, Карпош 3, Карпош 4, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Влае 1, Влае 2, Нерези, Владо Тасевски,
Кузман Јосифовски Питу, Пецо Божиновски Кочо, Злокуќани, Бардовци. Контактите на
претставниците на секоја месна самоуправа се достапни на сајтот на општината.

Линкови:
•

Општина Карпош: Урбани и месни заедници [Посетено на: 26.02.2013]

Оценка: Исполнето
10. Ќе формираме Младински совет во Општина Карпош во кој ќе учествуваат
младите од општината, преку кој младите ќе одлучуваат за кои намени ќе се
потрошат 5% од капиталните расходи во општинскиот буџет
Образложение:

Нема никаква достапна информација дека ваков Совет е формиран и дека на овој начин е
се одлучувало за кои намени ќе се потрошат 5% од капиталните расходи. Испратено беше
прашање, но Општината не се изјасни во однос на ова ветување.

Оценка: Неисполнето
11. Ќе ги поддржиме, по принципот на партнерство, сите проекти на
невладиниот сектор во општината и нивната имплементација во сите сфери на
живеењето на граѓаните
Образложение:

Имплементирани се голем број на различни проекти, а како резултат на соработката меѓу
Општината и граѓанскиот секторот во 2009 година реализирани се проектни активности во
соработка со „Коалиција за одржлив развој - КОР”, Центар за истражување и
информирање за животната средина „ЕКО-СВЕСТ”. Во 2011 година во соработка со НВО
секторот е отворен Центар за ран детски развој. Одржана е трибина против семејно
насилство во соработка со ОЖС (Организација на Жените Скопје). Општината била
партнер на „Отворете ги прозорците” РЦПЛИП – ПОРАКА во реализација на проектот
„Порака: отворете ги прозорците кон општина без дискриминација”, Хабитат итн.
Мора да се наспомене дека ветување кое го содржи зборот „сите“ е невозможно да се
оцени и тоа воедно не е добро формулирано. Поради тоа што општината соработувала со
невладиниот сектор за значаен број на проекти, ова ветување се оценува како исполнето.

Линкови:
•
•
•

Утрински весник (21.08.2012): Станарите од Карпош ќе можат да земаат заеми за
фасадите [Посетено на: 18.02.2013]
Нова Македонија (24.02.2011): Порака: отворете ги прозорците кон општина без
дискриминација [Посетено на: 18.02.2013]
Утрински весник (04.03.2012): Продолжуваат политичките препукувања во
Општина Карпош [Посетено на: 18.02.2013]

Оценето од: Ивана Петкуќеска

•
•
•
•
•

Плус инфо (17.08.2011): Карпош отвора Центар за ран детски развој [Посетено на:
18.02.2013]
Прес 24 (19.02.2012): ВМРО-ДПМНЕ: Јакимовски ги избрка новинарите за да
сокрие каде се трошат општинските пари [Посетено на: 18.02.2013]
Нова Македонија (01.11.2011): Бичиклиски обвини за злоупотреби, Карпош
возврати со обвинувањата [Посетено на: 18.02.2013]
Карпош Урбан бр.1 (мај-јуни 2009) [Посетено на: 18.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен бр. 10 (28.11-02.12.2011) [Посетено на:
21.02.2013]

Оценка: Исполнето
12. Изградба на стационар за кучињата скитници и трајно решавање на тој
сериозен проблем
Образложение:

Нема никаква достапна информација во однос на изградба на стационар. Непостоењето
на стационарот го потврдија и од здруженијата за заштита на животните.

Оценка: Неисполнето
13. Довршување на паркот на потегот од Александар Палас до Скејт паркот
Образложение:

Просторот кој е наоѓа помеѓу хотелот Александар Пака и Скејт паркот не е уреден и на
негово место не е создаден парк.

Оценка: Неисполнето
14. Обновување на скејт паркот со нови елементи и проширување на патеката за
ролери
Образложение:
Скејт паркот во Општина Карпош не е обновен со нови елементи, а патеката за ролери е
иста.

Линкови:
•

Кукурику (02.12.2012): Скопје: Скејтерите бараат скејт-парк [Посетено на:
01.03.2013]

Оценка: Неисполнето
15. Изградба на спортски терени и парк на кејот на реката Вардар
Образложение:

Изградени се тениски игралишта на кејот на реката Вардар, во соработка со Владата и
Агенцијата за млади и спорт.

Линкови:
•
•

Вечер (03.08.2010): Во Карпош се градат седум тениски игралишта [Посетено на:
03.03.2013]
Општина Карпош (24.12.2009): Нови тениски игралишта во Општина Карпош
[Посетено на: 10.03.2013]

Оценка: Исполнето
Оценето од: Ивана Петкуќеска

16. Започнување на проектот Воден парк – Аква Парк Карпош
Образложение:

Изградбата на Аква паркот е започната, во состав на Спортскиот центар „Борис Трајковски”
и истиот е реализиран во соработка страна на Владата на Република Македонија.
Општина Карпош беше задолжена единствено да го предвидат истиот во Деталниот
урбанистички план – што е исполнето.

Линкови:
•
•
•

Нет Прес (26.04.2012): Карпош конечно ќе го усвои ДУП-от за аква паркот кај
ВБорис Трајковски” [Посетено на: 18.02.2013]
Ин Прес (06.01.2013): Скопје ќе добие Аква парк, денес камен темелник [Посетено
на: 18.02.2013]
Утрински Весник (24.01.2012) Неизвесната судбина на аква паркот во СЦ “Борис
Трајковски” [Посетено на: 18.02.2013]

Оценка: Исполнето
17. Изградба на игралиште за хокеј на ролери
Образложение:

Досега изградено е игралиште за хокеј на мраз, но истата е во рамки на салата „Борис
Трајковски”. Во јуни 2012 година, Агенцијата за млади и спорт потпиша Меморандум за
соработка од страна на претседателот на Македонската хокеарска федерација (МХФ)
Никола Тасев и претседателот на Турската хокеарска федерација, Орхан Думан.
Договорот предвидува МХФ да добива помош на неколку нивоа меѓу кои обука и посета
на кампови на млади македонски хокеари, присуство на судии, тренери и други
официјални лица од Македонија на натпревари и семинари организирани од Турската
хокеарска федерација, помош во опрема и реквизити, како и помош за изградба арена за
хокеј на мраз и арена за „ин лајн хокеј“ (хокеј на ролерки). Според првичните планови
арените ќе се градат во Општина Кисела Вода, а не во општина Карпош.

Линкови:
•
•
•

Утрински Весник (07.04.2011): Најди пари, па учи хокеј [Посетено на: 01.03.2013]
Нова Македонија (12.05.2011): Хокеј-арената ќе се покрива [Посетено на:
01.03.2013]
Mnogoo Спорт (27.06.2012): Турците ќе градат арена за хокеј во Скопје [Посетено
на: 01.03.2013]

Оценка: Неисполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

18. Изградба на планина за екстремни спортови
Образложение:

Изградбата на вештачката карпа за спортско качување во општина Карпош е проект кој е
финансиран и реализиран од страна на Агенција за млади и спорт. Општина Карпош за
оваа цел издаде градежна дозвола. Договорот меѓу АМС и Општината подоцна беше
раскинат поради недоразбирања во однос на трошоците за одржување на карпата и
спортските игралишта.

Линкови:
•
•
•
•

Press 24 (04.10.2011): Груевки ќе ја пушти во употреба карпата за качување во
Карпош [Посетено на: 27.02.2013]
Нова Македонија (05.10.2011): Се повеќе заинтересирани за спортско качување
[Посетено на: 27.02.2013]
Нова Македонија (29.09.2012): АМС ги раскина договорите со Карпош [Посетено
на: 27.02.2013]
Плус инфо (28.09.2012): Општина Карпош: Изградија тениски игралишта, но
изумија да ги одржуваат [Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето
19. Изградба на пензионерски дом
Образложение:

Има отворено неколку пензионерски клубови, но пензионерски дом како објект се уште
не е изграден. Непостоењето на ваков дом се потврдува и од изјавата на Јагнула Куновска
од 08.12.2013: „Куновска додаде дека иако Карпош е една од најголемите општини во
Скопје и со висок процент на возрасна популација се уште нема пензионерски домови.”

Линкови:
•

Курир (08.02.2013): Куновска: Карпош ќе добие пензионерски домови [Посетено
на: 03.03.2013]

Оценка: Неисполнето
20. Реализација на проект Реонски Центар – Карпош 3 (потег кај Партизан)
Образложение:

Изграден е нов трговски центар, а во тек е изградбата и на други објекти. Во дневен
весник беше објавено дека „според важечкиот детален урбанистички план, земјиштето на
реонскиот дел, кое се протега од булеварот Партизански одреди до улицата Илинденска
и улиците Љубљанска и Манапо, е поделено на шест мегапарцели, од кои на три
намената им е спортски терени, на оваа локација има уште една парцела на која веќе
постои изграден спортски објект, односно салата „Наум Наумовски- Борче“, попозната
како „Партизан“. Предвидена е и една парцела за станбено домување, како и парцела за
црква и трговски центар чија висина ќе биде не повеќе од 22,5 метри. Предвидено е да се
изградат четири улици, една од страната на улицата Љубљанска, односно последната
автобуска станица на бројот 19 и три од улицата Манапо, односно последната автобуска
станица на бројот 7.” Дел од планираните објекти се изградени, дел не.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•
•
•
•
•
•

Плус инфо (26.07.2011): 100.000 метри квадратни за спортско-рекреативен центар
во Карпош [Посетено на: 06.03.2013]
Нова Македонија (13.04.2010): Земјиштето за Реонскиот центар Карпош 3 на рати
[Посетено на: 06.03.2013]
Нова Македонија (04.02.2010): Четири киносали во новиот трговски центар во
Карпош [Посетено на: 06.03.2013]
Нова Македонија (08.01.2010): Комплексот “Александрија” ќе се гради од 1 март
[Посетено на: 06.03.2013]
Агенција за планирање на просторот: Детален урбанистички план за реонски
центар карпош 3, западен дел, измена и дополна Скопје [Посетено на: 28.02.2013]
Агенција за планирање на просторот: Детален урбанистички план за Реонски
центар Карпош 3, западен дел, измена и дополна [Посетено на: 28.02.2013]

Оценка: Делумно исполнето
21. Изградба на Православна црква во с.Влае
Образложение:

Камен темелникот на новиот плоштад во Влае е поставен во јануари 2013 година, а
самиот проект вклучува и изградба на црква.

Линкови:
•
•
•

Курир (15.02.2013): Куновска: Зошто Стевчо не изгради црква иако тоа го бараа
граѓаните? [Посетено на: 18.02.2013]
Нова Македонија (23.01.2013): Стевче Јакимовски ќе гради плоштад со црква во
Влае [Посетено на: 18.02.2013]
Сител (23.01.2013): Во Влае се гради нов плоштад [Посетено на: 18.02.2013]

Оценка: Неисполнето
22. Изградба на комерцијален простор на ул. Илинденска
Образложение:

На раскрсницата меѓу „Илинденска“ и „8ми Септември“ изградени се два деловни
објекти: „Ми-Да“ и „Хипериум“.

Линкови:
•

Build (21.02.2010): Се трансформира аголот помеѓу Илинденска и 8ми Септември
[Посетено на: 03.03.2013]

Оценка: Исполнето
23. Изградба-асфалтирање и осветлување на патот во Горно Нерези (патот кон
манастирот Св. Пантелејмон)
Образложение:
Жителите на Општина Карпош ја потврдија информацијата дека патот е асфалтиран и е
поставено улично осветлување.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•

Time.mk: Соларни канделабри ќе го осветлуваат патот до Горно Нерези [Посетено
на: 10.02.2013]

Оценка: Исполнето
24. Изградба на игралиште за деца со посебни потреби според светските
стандарди
Образложение:

Изградени и реконструирани се голем број на детски игралишта кои се прилагодени за
деца со посебни потреби, но нема никаква достапна информација дека е изградено
посебно игралиште за овие деца

Оценка: Делумно исполнето
25. Изградба на локален пат Бардовци-Визбегово
Образложение:

Во јануари 2013 е објавена вест дека е усвоен ДУП за с. Бардовци, каде меѓу другото се
предвидува нова централна улица која ќе ги спои Бардовци и Визбегово. Со оглед на тоа
што веста е објавена пред еден месец, ветувањето сè уште не е исполнето.

Линкови:
•

Дневник (29.01.2013): Локалната власт ќе ја урбанизира периферијата на Карпош.
Среде Бардовци – мали хотели и деловни центри [Посетено на: 01.03.2013]

Оценка: Неисполнето
26. Замена на метална заштитна ограда на бул.Партизански одреди со
жардиниери
Образложение:
Металната ограда на бул. Партизански одреди е замената со жардинјери.

Линкови:
•

Плус инфо (30.04.2012): Се уредуваат жардињерите на Партизанска [Посетено на:
18.02.2013]

Оценка: Исполнето
27. Поплочување на тротоари и поставување на урбана опрема на десната
страна на бул. Партизански Одреди
Образложение:

Поставени се нови бехатон плочки и од ул. Париска и Бледски договор до Франклин
Рузвелт, а поставени се и жардинјери.

Линкови:
•

Нова Македонија (02.01.2011): Нови пешачки патеки и жардиниери за
Партизанска [Посетено на: 28.02.2013]

Оценето од: Ивана Петкуќеска

•

Вест (14.09.2009): Жардиниери за тротоарите на Партизанска во Карпош [Посетено
на: 28.02.2013]

Оценка: Исполнето
28. Уредување на т.ц. Карпош 3 – бид зона
Образложение:

Достапните информации на интернет се однесуваат на реконструкција на БИД ЗонатаЛептокарија во рамки на проект финансиран од УСАИД, но во текот на 2007 година. Нема
достапни информации на интернет за уредување после 2009 година.

Линкови:
•
•

Вечер (18.07.2007): Лептокарија ќе се чисти од дивите тенди [Посетено на:
06.03.2013]
Вечер (23.04.2007): Втора фаза од БИД зоната [Посетено на: 06.03.2013]

Оценка: Неисполнето
29. Уредување на т.ц. Порта Влае
Образложение:

Започната е изградба на нов плоштад веднаш до станбениот комплекс Порта Влае кој би
требало да има црква, да биде хортикултурно уреден, да се постави урбана опрема итн.

Линкови:
•
•

Нова Македонија (23.01.2013): Стевче Јакимовски ќе гради плоштад со црква во
Влае [Посетено на: 18.02.2013]
Сител (23.01.2013): Во Влае се гради нов плоштад [Посетено на: 18.02.2013]

Оценка: Неисполнето
30. Реализација на заеднички проект со РМ-Зајчев Рид, Бардовци и Македонско
Село
Образложение:

Донесени се Детални урбанистички планови за Зајчев Рид, Бардовци и Етно Село, за кои
според изјавите на градоначалникот Јакимовски, се уште се чека на владина инвестиција.

Линкови:
•
•

Општина Карпош: Одобрение за градба – за рекордни 45,7 дена [Посетено на:
18.02.2013]
Дневник (09.12.2012): Kарпош ја кани елитата на Зајчев Рид [Посетено на:
10.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

31. Покривање на каналот во Нерези
Образложение:
Каналот во Нерези е покриен.

Линкови:
•

Нова Македонија (03.07.2012): Не чистење, туку пломба за отворените канали
[Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето
32. Реконструкција на изградените детски игралишта
Образложение:

Реконструирано е детското игралиште кое се наоѓа непосредно до платото на млечен
ресторан; заменети се реквизитите на детското игралиште на новиот плоштад на платото
кај Педагошка Академија итн.

Линкови:
•
•

Општина Карпош (26.01.2013): Свечено отворено платото на млечен ресторан
[Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (22.10.2012): Нов плоштад на платото кај Педагошка Академија
[Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето
33. Изградба на детски игралишта во сите месни заедници
Образложение:

Самостојните референти од областа на месните заедници на Општина Карпош
информираа дека изградени се детски игралишта на ул. Никола Тесла прилагодено за
деца со посебни потреби; Карпош 2; Карпош 3 изградено на ул. Огражден кај гаражите,
кај кула Горење, нов плоштад, кај Скејт парк; Карпош 4 изградено на ул. Партизанска,
Никола Парапунов итн.; Тафталиџе 1; Тафталиџе 2 изградено на новото плато кај Млечен
Ресторан; Влае 1 помеѓу Франц Прешен и Корушка, Франц Прешерн стар дел Влае; Влае 2
покрај река Вардар до мост Обединети Нации; Нерези на ул. Козле 22; Злокуќани итн.

Оценка: Исполнето
34. Изградба на општински гробишта на Зајчев Рид
Образложение:

Интерес за изградба на гробишта на овој локалитет градоначалникот на Општина Карпош,
покажа уште во 2006 година. Тоа што беше пречка за реализација на овој проект беше
урбанистичкиот план на град Скопје како и заштитата на археолошките локалитети кои се
наоѓаат на Зајчев рид. И покрај најавите за урбанизација на овој дел од општината, во
2010 година според градоначалникот Стевче Јакимовски, урбанизацијата се уште не е
започната, и се уште не е во можност да се започне изградбата на општинските гробишта.
Со цел да се промени тоа, во 2011 година најавена беше измена на урбанистичкиот план
на Зајчев рид. Донесен е ДУП за Зајчев Рид – натака е надлежност на Владата.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•
•
•
•

Дневник (18.03.2006): Зад Зајчев Рид ќе се уредуваат елитни гробишта?
[Пристапено на: 28.02.2013]
Утрински Весник (22.07.2010): Ниви, место луксузен комплекс на Зајчев Рид
[Пристапено на: 28.02.2013]
Капитал (30.03.2011): Општина Карпош ќе го менува урбанистичкиот план за
Зајчев Рид [Пристапено на: 28.02.2013]
Утрински Весник (07.09.2012): Интервју – Не се откажувам од Карпош [Посетено
на: 18.02.2013]

Оценка: Неисполнето
35. Започнување на проектот за формирање на општинско комунално
претпријатие
Образложение:

Најава за формирање на општинско комунално претпријатие во Карпош имало уште во
2006 година. Во 2011 година дел од жителите на општина Карпош, кои собираа пластични
амбалажи и ги продаваа рециклажниот двор во Карпош, договор склучија со Јавното
претпријатие Комунална хигиена. Дополнително по извршеното истражување не е
пронајдена никаква информација за постоење на комунално претпријатие во општина
Карпош.

Линкови:
•
•

Дневник (10.12.2006): Општината незадоволна од Комунална. Карпош ангажира
работници за да го исчистат ѓубрето [Пристапено на: 28.02.2013]
Плус инфо (19.07.2011): Со ксмет фрлени на буниште [Пристапено на: 28.02.2013]

Оценка: Неисполнето
36. Изградба на нов објект на Општината
Образложение:

Поставени темелите на новата општинска зграда и истата се гради, но сè уште не е
завршена.

Линкови:
•
•

Скопје Инфо (09.10.2012): Камен темелник на нова општинска зграда во Карпош
[Посетено на: 18.02.2013]
Нова Македонија (12.10.2012): Карпош ќе се поднови со нова административна
зграда [Посетено на: 18.02.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
37. Понатамошна децентрализација на функции: пренесување на надлежности
од државно ниво на локалните самоуправи, пренесување на посебни работи
поврзани со здравствената и социјалната заштита, за да се обезбеди повисок
степен на самостојност во однос на државните органи
Образложение:

Одлуката за пренесување на надлежностите се носи на централно ниво, но сепак постојат
услови кои општината треба да ги исполни. Во ветувањето не се наведува кои активности
ќе ги преземе општината за постигнување на таа цел.

Оценка: неконкретно
38. Децентрализација на поедини функции од големите јавни претпријатија
(комунална хигиена, уредување на зеленилото и јавните површини,
водостопанството и станбената изградба) кои се од примарен интерес за
локалната самоуправа и за чие извршување локалните самоуправи имаат
можност и капацитет
Образложение:

Одлуката за пренесување на надлежностите се носи на централно ниво, но сепак постојат
услови кои општината треба да ги исполни. Во ветувањето не се наведува кои активности
ќе ги преземе општината за постигнување на таа цел.

Оценка: неконкретно
39. Јакнење и зголемување на сопствениот имот на општината како можност за
зголемени сопствени приходи и зголемување на вработувањето
Образложение:

Нема објаснување што се подразбира под „јакнење“, ниту пак како зголемувањето на
имотот на општината би влијаело за зголемување на сопствените приходи и зголемување
на вработувањето.

Оценка: неконкретно
40. Понатамошна квалитетна фискална децентрализација со цел да се обезбедат
стабилни извори на приходи за локалните самоуправи
Опис на проектот:
•
•

Зголемување на процентот на ДДВ наменет за општини
Персоналниот данок да се распределува во однос 50%-50% помеѓу државата и
општините

Образложение:

Не се објаснува кои активности ќе се преземат од страна на Општина Карпош, а со цел да
се зголеми процентот на ДДВ наменет за општини, како и промена на процентуалниот
сооднос при распределбата на персоналниот данок.
Зголемен е процентот на ДДВ наменет за општините, но заради инцијатива на ЗЕЛС и не
постојат информации каква улога имала општината Карпош во тоа.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•

Мактел (28.12.2012): Локалната самоуправа vs. Централна власт [Пристапено на:
20.03.2012]

Оценка: неконкретно
41. Јакнење и дооформување на Центрите за регионален рамномерен развој со
цел да се обезбеди порамномерен регионален развој низ целата држава
Образложение:

Центрите за регионален рамномерен развој се оформуваат со поддршка на ГТЗ РЕД, а врз
основа на Законот за рамномерен регионален развој. Центарот за развој на скопскиот
плански регион е оформен во 2009 година. Во ветувањето не се наведува кои активности
ќе бидат преземени од страна на Општина Карпош и како тие мерки и активности би
придонеле кон јакнење и дооформување на овој Центар.

Оценка: неконкретно
42. Децентрализација на градежното и земјоделското земјиште како врвен
приоритет за локален економски развој бидејќи 85 градоначалници и општини
се поголеми промотори од сите владини кампањи и владини промотори
Образложение:

Одлуката за пренесување на надлежностите се носи на централно ниво, но сепак постојат
услови кои општината треба да ги исполни. Општината Карпош ги исполнила условите за
да го преземе под своја надлежност државното земјиште што се наоѓа на нејзината
територија и се стекнала со правото да го продава.

Линкови:
•
•

Центар за регионален развој на скопскиот плански регион [Пристапено на:
20.03.2013]
Вечер (24.01.2012): Општините не сакаат да бидат стопани на својата земја
[Пристапено на: 20.03.2013]

Оценка: Исполнето
43. Ќе се залагаме за измени во законот за локална самоуправа и за создавање
можности за формирање на општинска служба за јавен ред и мир
Образложение:
Законот за локална самоуправа не е променет во периодот 2009-2013 година и не
постојат информации за формирање на општински служби за јавен ред и мир.

Линкови:
•

Pravo.org.mk: Закон за локалната самоуправа [Пристапено на: 20.03.2013]

Оценка: Неисполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

44. Трансфер на правото на сопственост на сите објекти за спорт и култура на
општината
Образложение:
Одлуката за пренесување на надлежностите се носи на централно ниво, но сепак
општината Карпош станала сопственик на објектите за спорт и култура на својата
територија.

Линкови:
•
•

ПлусИнфо (26.09.2012): Фото: Стартуваа училишните спортски лиги во Карпош
[Пристапено на: 20.03.2013]
Нова Македонија (02.07.2012): Тениска „треска“ од Илинден до Ѓорче
[Пристапено на: 20.03.2013]

Оценка: Исполнето

СИСТЕМ 48 И ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИЗАЦИЈА
45. Во рок од 6 месеци ќе го воведеме „системот 48”
Опис на проектот:

Систем на добро управување и одговорност – кој служи за откривање на проблемите во
управувањето со локалната самоуправа. Системот 48 е заснован на навремено и точно
информирање како и брза реакција. Овој систем во суштина значи воведување
едноставен начин на пријавување на проблемите (телефонски повик, СМС-порака, епошта) од областа на јавното осветлување, јавната чистота, водоснабдување, паркови,
пазари, итн., и во обратна насока, можност во најкраток рок да им се одговори на
граѓаните за преземените активности на локалната власт за нивно целосно разрешување,
во согласност со програмите и надлежностите

Образложение:

Постои сервис „Пријави проблем”, кој функционира од 2009 година, и преку него
граѓаните можат да пријават проблем од следните области: улично осветлување; улици,
патишта и тротоари; објекти за рушење; урбана опрема; градба и бесправна градба;
животна средина; отпад и јавно зеленило. Проектот од подржан од УСАИД а пријавите со
проблемите се испраќаат единствено на е-пошта, не преку телефонски повик или СМС
порака. СМС порака единствено може да се избере како опција за известување на
пријавувачот за статусот на пријавениот проблем.

Линкови:
•

Општина Карпош: Пријави проблем [Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Делумно исполнето
46. За да ја постигнеме нашата цел „Општината – сервис за граѓаните”, во рок од
1 година ќе го воведеме стандардот ИСО 9001:2000 со што ќе ја
стандардизираме работата на општинската администрација
Образложение:

Сертификатот за стандардот ИСО 9001:2008 е добиен во 2011, односно во рок од 2 години
откако е дадено ветувањето.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•

Општина Карпош (23.03.2011): Општина Карпош доби сертификат за стандардот
ИСО 9001:2008 [Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Делумно исполнето

МЕСНА САМОУПРАВА
47. Во согласност со Законот за локалната самоуправа ќе ги формираме
урбаните заедници на целата територија на Општина Карпош. За таа цел ќе
донесеме одлука за нивно формирање и преку спроведување на демократски
избори на граѓаните ќе им овозможиме да направиме избор на раководствата
во овие најнепосредни облици на организирање.
Образложение:

На територијата на Општина Карпош има 14 урбани и месни заедници. Телефонски
контакт и адреса на е-пошта на самостојните референти во областа на месната
самоуправа се достапни на веб страната на Општина Карпош. Во однос на раководствата
на овие органи, од Општината добивме одговор дека се избрани согласно Статутот на
Општината (службен весник 1/06). Член 85 од овој Статут пропишува дека “Советот на
облиците на месната самоуправа го избираат граѓаните на обликот на месната
самоуправа на собир на граѓани со јавно гласање. Доколку собирот не одлучи гласањето
да биде тајно.”

Линкови:
•

Општина Карпош [Посетено на: 24.02.2013]

Оценка: Исполнето
48. Целосната соработка на урбаните заедници со локалната власт ќе овозможи
најбрзо идентификување на проблемите во овие микролокации и нивно
ефикасно решавање на проблемите преку програмите на Советот на Општина
Карпош
Образложение:

Не се објаснува на кој начин ќе се одвива соработката меѓу урбаните заедници и
општината (може да подразбира континуирани средби, финансиска поддршка итн.). Исто
така не се објаснува на кој начин идентификуваните проблеми ќе се решаваат преку
програмите на Советот на Општина Карпош.

Оценка: неконкретно
49. Ќе овозможиме целосно информатичко поврзување на урбаните заедници и
Општината за да обезбедиме континуиран проток на информации во обата
правци
Образложение:
Од општина информираат дека сите заедници се мрежно компјутерски поврзани. На веб
страната на општината е објавена адреса на е-пошта на секој самостоен референт од

Оценето од: Ивана Петкуќеска

областа на месната заедница, како и на Раководителот на одделението на месната
самоуправа.

Оценка: Исполнето

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Ќе се залагаме за пренесување на надлежноста за управување со градежното и
земјоделското земјиште на Општината
Ветувањето се повторува со ветување број 42 од областа децентрализација и поради тоа
не се оценува. Сепак мора да се наспомене дека не може ветување да биде формулирано
со „ќе се залагаме“, тоа мора да содржи конкретни мерки врз кои ќе може да се оцени
неговото исполнување.

50. Поврзување на Општината со други општини од меѓународната заедница,
создавање мостови помеѓу бизнис партнерите и размена на искуства
Образложение:

Остварена е посета на општина Флери-сур-орн; организирани се посети за размена на
искуства и продолжување на соработката со збратимените општини Нови Београд и
Тиват; делегација од Општина Карпош заедно со градоначалникот Стевче Јакимовски
присуствуваше на NEXPO 2011 – Меѓународен саем на Општини во Сараево; делегација од
Општина Гњилане ја посети Општина Карпош со цел да се пренесат искуствата од
процесот на имплементирање на ИСО 9001:2008 стандардот за квалитет, а се
разгледувале и можностите за соработка меѓу општините во областа на спортот и
културата.

Линкови:
•
•
•

Општина Карпош (23.08.2011): Регионална меѓуопштинска соработка [Посетено
на: 05.03.2013]
Општина Карпош (10.03.2011): NEXPO 2011 – Интернационален саем на општини
во Сараево [Посетено на: 05.03.2013]
Проект за децентрализирана соработка Долна Нормандија/Македонија
(17.12.2012) Општина Карпош ќе ја запознае општината Флери-сур-орн [Посетено
на: 26.02.2013]

Оценка: Исполнето
51. Јакнење на локалните капацитети на Општината
Образложение:

Не се објаснува на кои капацитети се мисли (човечки, финансиски итн.), ниту пак начините
на кои истите ќе се зајакнат, така што нема ни индикатори според кои би се оценило дали
капацитетите на Општината се зајакнале или не.

Оценка: Неконкретно

Оценето од: Ивана Петкуќеска

52. Подобрување на квалитетот на човечките ресурси и инкорпорирање на
принципот на доживотно учење бидејќи современите светски текови ја
менуваат техничко-технолошката основа на работата и затоа е неопходно
усовршување во текот на целиот работен век
Образложение:

Ветувањето опфаќа постојано надградување на знаењата на вработените во општинската
администрација, што би претставувало тековна пракса. Поради тоа и самото ветување не
вклучува мерки и активности кои би се презеле, а по кои би можело да се оцени дали
истото е исполнето или не.

Оценка: Неконкретно
53. Подобрување на капацитетите на државните службеници за изработка на
проекти заради постигнување на повисок степен на искористеност на
претпристапните фондови на ЕУ наменети за РМ
Образложение:

Од Општина Карпош добивме одговор дека вработените во ЛЕР секторот посетувале
голем број на обуки за изработка на проектни апликации во Македонија, како и една во
Словенија – Крањ во 2010 година.

Оценка: Исполнето
54. Ефикасно искористување на локалните потенцијали и ресурси – целосна
поддршка од локалната самоуправа за мали иновативни компании.
Образложение:

Во правец на исполнување на ова ветување во изминатиот период биле спроведени
неколку активности во рамките на општината. Општина Карпош во соработка со „Yes“
инкубатор обезбеди ресурси за 20 млади луѓе кои веќе работат на одредена форма на
услужен бизнис, но се уште немаа регистрирано своја фирма. Од нив беа избрани тројца
најдобри кои беа наградени со фонд од 120 000 денари. Во Обуката „Сам свој мајстор“
која била посетена од 60 учесници, со цел создавање нови претприемачи во општината.
Исто така ресурсите со кои располага општината се промовираат на саемот ЗЕЛС ЕКСПО.

Линкови:
•
•
•
•

Општина Карпош: Свечено доделени сертификати за обуката “Сам свој газда”
[Пристапено на: 28.02.2013]
Општина Карпош: Карпош – пожелна инвестициска дестинација [Пристапено на:
28.02.2013]
Општина Карпош: ПСМ Стартап предизвик [Посетено на: 28.02.2013]
Радио Фортуна (20.12.2012): Акцелератор услуга - ПСМ Стартап предизвик
[Посетено на: 28.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

55. Обезбедување на бескаматни кредити за мали и семејни бисниси
Образложение:

Ова не е во надлежност на Општината, затоа што кредити обезбедуваат банките во
Македонија и врз нивната каматна политика нема влијание ни Општината ни
градоначалникот.

Оценка: Недоследно
56. Воспоставување соработка со научни институции во државата и надвор од
неа во развојот на проектите на општината и нивна промоција во државата и во
странство
Образложение:

Не се наведува со кои институции во државата и особено со кои во меѓународни рамки
би се воспоставило соработка, на кој начин тие институции би се вклучиле во развој на
проекти и од која област и како истите би се промовирале.

Оценка: Неконкретно
57. Поттикнување на нови инвестиции во производствени погони
Опис на проектот:

За поттикнување на нови инвестиции во производствени погони во општината ќе
овозможиме олеснување на висината на надоместокот, во делот на општината и
комуналните такси во зоните надвор од Генералниот урбанистички план, за уредување
на градежното земјиште (комуналии) до 80% во зависност до 9 критериуми: висината на
инвестицијата, бројот на вкупно нови вработувања, бројот на вработувања од
високообразовен кадар, користење на суровини од домашно (локално) потекло,
големина на пазарот, процент на извоз, производство на готов или полуготов производ,
воведување на нова технологија и креирање на нови асортимани на производи,
еколошкиот аспект на производниот погон.

Образложение:

Од Општината добивме информација дека висината на надоместокот се утврдува со
Закон и Општината нема надлежност во дефинирањето на неговата висина.

Оценка: Недоследно
58. Укинување на обврската за плаќање фирмарина во првата година од
формирање на фирмата
Образложение:

Од Општината добивме информација дека тие немаат надлежност да укинуваат обврска
за плаќање фирмарина.

Оценка: Недоследно

Оценето од: Ивана Петкуќеска

59. Вклучување на приватниот сектор преку формата на јавно приватно
партнерство заради зајакнување на општата локална економска состојба и
отворање на нови работни места
Образложение:
Изградена е и пуштена во употреба првата интернационална градинка во Карпош,
реализирана како јавно-приватно партнерство

Линкови:
•

Утрински Весник (22.02.2012): Отворена повеќејазична градинка во Карпош 3
[Посетено на: 22.02.2013]

Оценка: Исполнето
60. Креирање на општинска политика за вработување со активни мерки за
отворање нови работни места (јавни работи, преквалификација, подршка за
самовработување)
Образложение:

Спроведена обука на 60 лица (невработени млади лица, мали и средни претпријатија)
„Сам свој газда” за претприемништво и како резултат на истата се појавија две нови
фирми од услужниот бизнис; Општина Карпош во соработка со „Yes” инкубатор обезбеди
ресурси за 20 млади луѓе кои веќе работат на одредена форма на услужен бизнис, но се
уште немаа регистрирано своја фирма. Од нив беа избрани тројца најдобри кои беа
наградени со фонд од 120 000 денари.

Линкови:
•
•
•

Плус инфо (13.12.2012): Општина Карпош работи на отворање нови работни места
[Посетено на: 28.02.2013]
Општина Карпош: ПСМ Стартап предизвик [Посетено на: 28.02.2013]
Радио Фортуна (20.12.2012): Акцелератор услуга - ПСМ Стартап предизвик
[Посетено на: 28.02.2013]

Оценка: Исполнето
61. Отворање канцеларија во Општината која ќе ги следи актуелните трендови
во економијата, и ќе биде бесплатен промотор на фирмите од територијата на
општината
Образложение:

Од Општината информираат дека канцеларијата за локален економски развој е надлежна
за следење на економските текови во рамки на Општината и на своја иницијатива има
изработено база на податоци на фирми регистрирани на територијата на Општината.
Нема достапна информација дека оваа канцеларија ги промовирала фирмите.

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

62. Меѓународна саемска промоција на стопанството на домашни и
меѓународни саеми
Образложение:

Од Општината добивме информација дека понекогаш заедно со делегацијата на Општина
Карпош, а при посети на други Општини од меѓународната заедница, присуствуваат и
претставници од фирми кои можеби би имале корист од добиените
информации/стекнатите контакти.

Оценка: Делумно исполнето
63. Промоција на принципот на здружување меѓу различните компании и
создавање на можности за заеднички настап на странски пазари
Образложение:

На манифестацијата „Ем умеам, ем можам”, која во континуитет се одржува секоја
година, учествуваат македонски производители од прехранбената, текстилната
индустрија, информатичка технологија, здравството, туризмот, занаетчиството и
земјоделството. Манифестацијата едновремено служи како форум на кој различните
компании можат да се здружат и со тоа се создава основа за нивни заеднички пазар на
странски пазари.

Линкови:
•
•
•
•

Утрински Весник (16.10.2009): “Ем умеам, ем можам” по седми пат [Посетено на:
21.02.2013]
Кирилица (16.10.2010): “Ем умеам, ем можам” изложбено-продажна
манифестација [Посетено на: 21.02.2013]
Нова Македонија (30.05.2011): “Ем умеам, ем можам” празнуваше Карпош
2292[Посетено на: 21.02.2013]
Канал 5 (01.11.2012): “Ем умеам, ем можам” манифестација во Карпош [Посетено
на: 21.02.2013]

Оценка: Исполнето
64. Најмалку еднаш годишно ќе организираме бизнис-форум меѓу
стопанствениците од општината и стопанственици од странски општини и
држави
Образложение:

Од Општината добивме информација дека нема бизнис-форум, но некогаш при посета на
збратимени Општини се приклучуваат и претставници на претпријатија од територијата
на Општината, доколку информациите од посетата можат да им биде од полза.

Оценка: Неисполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
65. Измени и дополнувања на постоечките Детални урбанистички планови
Опис на проектот:

Измени и дополнувања на ДУП според реалната потреба на граѓаните, реалната намена
на просторот во функција на локалниот економски развој, квалитет на уредување и
хуманизација на просторот, сообраќаен систем и паркирањето, како и заштита и
унапредување на животната средина

Образложение:

Во текот на мај-јуни 2011 донесени се пет нацрт ДУП, а за дел од нив консултирано е и
населението преку јавни анкети; на 47ма седница на Совет донесени се одлуки за
утврдување на нацрт ДУП за измена и дополнување на ДУП за дел од локалитет КОЗЛЕ,
МЗ „Кузман Јосифовски Питу“, дел од Блок 35 и дел од Блок 34; ДУП измени и
дополнувања, дел од УЗ Тафталиџе 30, блок ГУЦ Здравко Цветковски во 2011 година; на
интернет порталот на општината објавени се усвоените ДУП од 2009-2013 во кои се
наведени измени и дополнувања на плановите. На веб-страната на општината а за 2009
година донесени се и објавени 7 ДУП, три за 2010; осум за 2011 и 7 за 2012 година.

Линкови:
•
•
•
•
•
•
•

Општина Карпош (2009) [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (2010) [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (2011) [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (2012) [Посетено на: 27.02.2013]
Карпош Урбан бр.10 (јули-август 2011) [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (01.02.2012): Информација од седница на совет [Посетено на:
27.02.2013]
Општина Карпош (13.05.2011) [Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето
66. Создавање можности за легализација на диво изградените објекти со
нудење решение за регулирање на комуналиите на повеќегодишна отплата
Образложение:

Од Општината добивме информација дека со оглед на тоа што цената за легализација на
диво изградените објекти е ниска (1 евро за метар квадратен), вакви олеснувања се
овозможуваат единствено за деловни простори – односно можност за плаќање на рати.
Така, за уредување на градежното земјиште во Реонскиот дел Карпош 3, компанијата
„Мен фешн“, инвеститор на новиот трговски центар и на станбените објекти во оваа
населба, треба да плати седум милиони евра, од кои 30 отсто како аванс, а другите на 24
рати.

Линкови:
•

Нова Македонија (13.04.2010) Земјиштето за Реонскиот центар Карпош 3 на рати
[Посетено на: 09.03.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

67. Донесување на урбанистички план за нова зона наменета за стопански
капацитет
Образложение:
Донесен е нацрт-урбанистички план за стопански комплекс – локалитет Бардовци.

Линкови:
•
•

Општина Карпош: “Виза” за урбанистичките планови за Бардовци и “Алумина”
[Посетено на: 09.03.2013]
Нова Македонија (23.11.2009): Во Бардовци има простор за стотина фирми
[Посетено на: 09.03.2013]

Оценка: Исполнето
68. Воведување на едношалтерски систем во Одделението за урбанизам и
едноставен и брз принцип за издавање на градежна дозвола и други
урбанистички планови
Образложение:

Од Општина добивме информација дека издавањето на градежна дозвола е посложен
процес и не може се да се одвива само на еден шалтер. Сепак, граѓаните поднесуваат
барања, а останатите информации кои треба да се добијат ги прибира Општината. Исто
така, постои е-шалтер каде граѓаните може да поднесат барање за издавање одобрение,
и потоа истото да го подигнат од Општина.
Градоначалникот Јакимовски изјави дека во Општина Карпош „времетраењето на
издавање одобренија за градење во општината Карпош е 46 дена. Од нив, 28 дена се чека
да се извршат пресметки и уплати за комуналии од градската администрација на Скопје,
што значи дека вкупната документација се издава за помалку од дваесетина дена”, а како
реакција на последната најава на министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски,
дека ќе измени неколку закони со цел да го скрати периодот на издавање на документите
за градење, кој сега изнесува 146 дена, што е повторно подолго од рокот во кој Општина
Карпош ги издава дозволите.

Линкови:
•

Нова Македонија (12.01.2011): Во Карпош градежна дозвола се вади за 46 дена
[Посетено на: 09.03.2013]

Оценка: Исполнето
69. Дигитализација на постоечката урбанистичка документација
Образложение:

Дигитализацијата на урбанистичката документација е започната уште во 2008 година,
додека на веб-страната на Општината моментално се објавени ДУП од 2001 до 2012
година.

Линкови:
•

Утрински Весник (28.03.2008): Урбанистичките планови на Карпош достапни на
интернет [Посетено на: 27.02.0213]

Оценето од: Ивана Петкуќеска

•
•

Дневник (30.03.2008): Дигитализација во урбанизмот. Детаљните планови на
Карпош на интернет [Посетено на: 27.02.0213]
Општина Карпош [Посетено на: 27.02.0213]

Оценка: Исполнето

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ
70. Ќе се залагаме за трајно решавање на проблемот со атмосферската и
фекалната канализација во сите места во нашата општина со изградба на
канализациони системи со прочистителни станици, со што ќе обезбедиме
заштита на природните водни текови, подземните води и земјоделското
земјиште
Образложение:

Изградени се над 15 километри атмосферска и фекална канализација, Во 2012 година се
изградени 2,6км фекална канализација и 1,8 км атмосферска (КУ 23); поставена е
атмосферска канализација на ул. Стрезово, Илија Плавев, Будимпештанска;
реконструкција на атмосферска канализација кај германска амбасада; изградба на
фекална канализација на ул.2 во село Бардовци, Бранислав Нушиќ, Демир Трајко, Милан
Марковиќ, Пијанец, Руѓер Бошковиќ итн.

Линкови:
•
•
•
•
•

Карпош Урбан бр. 18 (јули 2012) [Посетено на: 28.02.0213]
Карпош Урбан бр. 21 (октомври 2012) [Посетено на: 28.02.0213]
Storify.com (04.11.2012): Говор на градоначалникот Стевчо Јакимовски на
Свечената академија по повод 36 години Општина Карпош [Посетено на:
19.02.2013]
Карпош Урбан бр.23 (12.2012) (стр. 6) [Посетено на: 19.02.2013]
Нова Македонија (25.07.2011): Реконструкции во Карпош [Посетено на:
26.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦИ
71. Ќе обезбедиме квалитетно подобрување на улиците во општината и
населените места како и на локалната патна мрежа помеѓу населените места
Образложение:

Изградени се бекатон плочки со 3 краци кои водат кон болницата во Бардовци (КУ 24). Во
категоријата „Ветено-сторено“ во рамки на локалниот весник Карпош Урбан издаден на
крајот од 2012 година се наведува дека се асфалтирани улици со вкупна должина од
17.900 м2; асфалтирана е ул.6 во Бардовци; целосно е реконструирана улица
„Будимпештанска“; реконструкција и асфалтирање на улиците Осло, Бриселска со краци,
Гаврил Лесноски, Ванчо Мицков, Пијанец, Крчин, Ловченска, Стрезово, ул.8 и крак од
ул.18 во с. Бардовци, Огражден со краци, три краци на ул. Скупи и 20 спрема болница
Бардовци, ул.14 во с.Бардовци, Воденска, Невеска, Миле Поп Јорданов, Разловечко
Востание, Бардовцни 18, Милан Марковиќ, Његошева со краците, краците 9,11, 13 и 15 на
Ловќенска итн.

Линкови:
•
•
•
•
•
•

Карпош Урбан бр. 20 (септември 2012) [Посетено на: 28.02.2013]
Карпош Урбан бр. 21 (октомври 2012) [Посетено на: 28.02.2013]
Сител (26.12.2012): Пуштена во употреба реконструираната улица
“Будимпештанска” [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен бр.11 (03-11.12.2011) [Посетено на:
19.02.2013]
Карпош Урбан бр. 24 (стр.8) [Посетено на: 19.02.2013]
Карпош Урбан бр.23 (12.2012) (стр.9) [Посетено на: 19.02.2013]

Оценка: Исполнето
72. Во годишните програми на Советот на Општината значаен финансиски
приоритет ќе имаат сервисните и станбените улици во Општина Карпош за да го
подобриме квалитетот и безбедноста во сообраќајот на целата територија на
општината
Образложение:

Општината ги финансира реконструкциите на голем број улици на нејзината територија, а
износите за реконструкција на секоја од нив поединечно е наведена во локалниот весник
Карпош Урбан и на други места каде веста е објавена. Во секој број на овој весник се
објавуваат информации за голем број на нови улици кои се асфалтираат, од каде може да
се заклучи дека улиците имаат финансиски приоритет.

Оценка: исполнето
Ќе поставиме хоризонтална и вертикална сигнализација која ќе влијае на
безбедноста на сообраќајот, односно ќе ги заштити посебно децата и пешаците
како најнезаштитена категорија.
Ветувањето се повторува со ветувањето: Хоризонтална и вертикална сигнализација
посебно на критичните места околу училиштата, градинките и јавните установи, од
категорија сообраќај и затоа не се оценува.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

УРЕДУВАЊЕ НА ТРОТОАРИ
73. Ќе обезбедиме современо уредување на тротоарските зони во општината и
во населените места кои покрај основната функција за која се наменети, ќе
дадат и дополнителен естетски изглед на општината и населените места
Образложение:

Реконструиран е тротоарот на ул. Будимпештанска; реконструкција на тротоари на ул.
Владимир Каваев, Бабуна, Пресека со краци, Извор, Скупи 3, Скупи 4, Бриселска,
Његошева крак 2 и 3, на ул. Јуриј Гагарин извршена е санација на бекатонската патека;
тековно се изведуваат реконструкции на тротоарите на ул. Љубица Георгиева, Мраморец,
Ботун, Белчишка итн. Има и тековни градежни активности, односно се градат нови
тротоари во Влае 1 и 2 и во Тафталиџе 2

Линкови:
•
•
•
•
•

Карпош Урбан бр. 24 (стр.7) [Посетено на: 19.02.2013]
Нова Македонија (25.07.2011): Реконструкции во Карпош [Посетено на:
26.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен бр.66 [Посетено на: 26.02.2013]
Карпош Урбан бр. 23 (стр.8-9) [Посетено на: 19.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен бр. 27 (02-07.04.2012) [Посетено на:
19.02.2013]

Оценка: Делумно исполнето
74. Освен намената за движење на пешаците, секаде каде што е технички
можно, ќе реализираме и велосипедски патеки, како алтернативен превоз на
возилата и намалување на емисијата на CO2 и вкупното загадувањае на
атмосферата во градот
Образложение:

Има информации за реконструкции на сите тротоари/улици со детали што се
поправило/реконструирало или изградило од ново, но нема информација дека се
реализирале и велосипедски патеки.

Оценка: неисполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

УРЕДУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
Ќе оформиме нови зелени површини во општината и населените места и ќе го
поттикнеме озеленувањето и хориткултурното уредување пред објектите за
колективно домување и парковите во Општината.
Се повторува со ветување 6 од категорија приоритети и затоа не се оценува

Ќе ја довршиме изградбата на паркот крај кејот на реката Вардар.
Ветувањето се повторува со ветување 13 од приоритети и затоа не се оценува.

75. Ќе ги одржуваме постоечките зелени површини со наводнување со
технолошка вода која ќе биде континуирана обврска на општината. За таа цел
општината, ќе ги искористи сите законски основи, и ќе формира самостојно
јавно претпријатие или концесинерски договор и јавно-приватно партнерство,
кое ќе овозможи поголем придонес во одржувањето и уредувањето на
парковите и зелените површини од досегашното одржување на ЈП Паркови и
зеленило.
Не постојат информации дека е формирано самостојно јавно претпријатие или пак дека
друга компанија ги одржува парковите и зелените површини во општина Карпош

Оценка: Неисполнето

УРЕДУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПАЗАР
76. Ќе извршиме осовременување на пазарите во општината во согласност со
новите стандарди за безбедност на храна и ќе оформиме нови површини за
пазар со цел истите да бидат поблиску и полесно достапни за граѓаните
Образложение:

Со цел исполнување на ова ветување, во текот на 2011 година целосно беше реновиран
пазарот во Тафталиџе. Исто така со цел решавање на проблемот со дивите пазари на кои
се продава зелка, во селото Бардовци определи локација за продажба на зелки. Нема
информација дека е отворен нов пазар.

Линкови:
•
•
•
•
•

Утрински Весник (26.08.2011): Пазарот во Тафталиџе се сели на отворено
[Пристапено на: 28.02.2013]
Вест (16.08.2011): Се реновира пазарот во општина Карпош. Во Тафталиџе ќе се
купува зеленчук на отворено [Пристапено на: 28.02.2013]
Новиот изглед на пазарот во Тафталиџе
Вечер: Општината го реши долгогодишниот хаос во Бардовци. Конечно тезги за
зелката во Карпош [Пристапено на: 28.02.2013]
Плус Инфо (09.03.2013): Петров: Карпош мора да добие нов пазар [Посетено на:
09.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

77. Еден од приоритетите ни е изградба на зелени пазарни зони и изградба на
затворен зелен пазар по светски стандарди
Образложение:

По реновирањето на отворениот зелен пазар во населба Тафталиџе, пазарот доби нов лик
и сега претставува затворен пазар. Но, тоа не претставува отворање на нов.

Линкови:
•
•

Утрински Весник (26.08.2011): Пазарот во Тафталиџе се сели на отворено
[Пристапено на: 28.02.2013]
Новиот изглед на пазарот во Тафталиџе [Пристапено на: 28.02.2013]

Оценка: Делумно исполнето
78. Бидејќи граѓаните во Општина Карпош чувствуваат голем недостиг на
изградени пазарни површини, ќе ги реализираме сите веќе дефинирани
локации со Деталните урбанистички планови, и во Карпош 2, Влае 2 и Кузман
Јосифовски Питу
Образложение:

Според кажувањата на жителите во населба Влае, проблемот со постоење на диви пазари
во нивната населба се уште не е решен. Информации за нови изградени пазари на
другите 2 локации, односно во Карпош 2 и Кузман Јосифовски Питу нема.

Линкови:
•

Кајгана (23.08.2012): Писма на револтирани од див пазар читатели [Пристапено
на: 28.02.2013]

Оценка: Неисполнето
Поради густата населеност во општината и потребата од нови пазарни површини
во новите Детални урбанистички планови ќе предвидиме и нови локации за
изградба на пазар
Ветувањето се повторува и затоа не е оценето

79. Општина Карпош ќе формира сопствено Јавно претпријатие за да ги изгради
и да стопанисува со новите пазарни локации на својата територија
Образложение:
Од општината ни беше одговорено дека е формирано јавно претпријатие преку кое се
планира да се дистрибуира природен гас, но не и за стопанисување со нови пазарни
локации.

Оценка: Неисполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

УРЕДУВАЊЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ
80. Ќе изградиме командни ормани за уличното осветлување надвор од
досегашните трафостаници кои остануваат во сопственост на ЕВН. Со новата
опрема во овие ормани дефектите во уличното осветлување ќе бидат намалени
до 60%, а со тоа и потребата од интервенции во одржувањето
Образложение:
Јавното осветлување во Општина Карпош се остварува со 117 независни командниразводни ормари кои ги обезбеди Општината.

Линкови:
•

Општина Карпош за граѓаните: 2009-2012 година [Посетено на: 28.02.2013]

Оценка: Исполнето
81. Во овие ормани ќе вградиме нови уреди за софтверско вклучување на
уличното светло, со секојдневна корекција на времето, со што се очекуваат
заштеди на потрошените KWh (киловат-часови енергија) за 25-25%
Образложение:

Во првата фаза од проектот за издвојување на командите за улично осветлување од
трансформаторите на ЕВН со по половина од вкупниот број трафостаници (128) на
територијата на Општината се со посебен команден ормар, со нови командни склопки и
астрономски вклопни часовници кои секојдневно вршат корекција на времето за
вклучување и исклучување на уличното осветлување.

Линкови:
•
•

Општина Карпош: Нови команди за улично осветлување во Општина Карпош
[Посетено на: 11.03.2013]
Енергетска ефикасност (30.03.2012): На пат кон енергетски ефикасни општини –
Општина Карпош [Посетено на: 11.03.2013]

Оценка: Исполнето
82. Софтверските уреди во командните ормани ќе овозможат безжична
комуникација од сите командни ормани до општината и комплетен мониторинг
на системот
Образложение:
Со издвојувањето на командите за улично осветлување во посебни командни ормари со
вградени астрономски вклопни часовници , целосно се отстранува потребата од
отстранување на дефекти, на командните уреди за наредните неколку години, а со тоа и
одржување на истите.

Линкови:
•
•

Енергетска ефикасност (30.03.2012): На пат кон енергетски ефикасни општини –
Општина Карпош [Посетено на: 11.03.2013]
Slideshare.net (31.10.2012): Проекти од програмата за енергетска ефикасност на
Општина Карпош 2008-2012 год. [Посетено на: 11.03.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

УРБАНА ОПРЕМА
83. Ревитализација на постоечките и изградба на „маалски” детски игралишта со
потребните детски реквизити
Образложение:

Изградено и пуштено во употреба детско игралиште со детски реквизити во Злокуќани; на
плоштадите кај Млечен ресторан, Педагошка академија и Карпош 3 поставени се детски
реквизити итн.

Линкови:
•
•

Прес 24 (24.01.2013): Злокуќани доби ново детско игралиште [Посетено на:
19.02.2013]
Канал 5 (03.11.2012): “Карпош 3” доби нов плоштад со фонтана [Посетено на:
27.02.2013]

Оценка: Исполнето
84. Изградба на „маалски” спортски игралишта
Образложение:

Во изминатиот период во општината Карпош беа реконструирани и изградени неколку
спортски игралишта, пример изграден е спортско-рекреативен центар во Влае 2. Најчесто
овие игралишта се во рамките на основните училишта низ општината.

Линкови:
•
•

Општина Карпош: Реконструкција и одржување на опрема на детски и спортски
игралишта на територија на Општина Карпош [Пристапено на: 28.02.2013]
Општина Карпош: Изградба и реконструкција на спортски игралишта [Посетено на:
27.02.2013]

Оценка: Исполнето
85. Поставување на клупи, канти за отпадоци итн. во парковите и на површините
наменети за шетање и рекреација
Образложение:

24 клупи за седење и 13 канти за отпадоци во јануари 2013 во паркови и детски
игралишта; (2012 јануари) сменети се 31 клупа и поставени се 12 канти за отпадоци долж
булеварот „Партизански одреди“ од потегот кај Хотел „Карпош“ до Рузвелтова, на
шеталиштето кај слаткарницата „Палма“, кај млечниот ресторан „Вегера“ и кај зградата на
Горење; на ул. Јуриј Гагарин поставени се 28 клупи за седење и 14 канти за отпадоци;
поставени се клупи и канти за отпадоци на реновираното плато кај Млечен ресторан;
поставени се клупи и канти за отпадоци на платото кај Педагошка Академија

Линкови:
•
•
•
•

Општина Карпош (22.10.2012): Нов плоштад на платото кај Педагошка Академија
[Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош (26.01.2013): Свечено отворено платото на млечен ресторан
[Посетено на: 27.02.2013]
Карпош Урбан бр.24 (01.2013) [Посетено на: 28.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен бр.16 (09.15.01.2012) [Пристапено на:
21.02.2013]

Оценето од: Ивана Петкуќеска

•

Општина Карпош неделен е-билтен бр. 27 (02-07.04.2012) [Посетено на:
19.02.2013]

Оценка: Исполнето

СООБРАЌАЈ
86. Реконструкција и поправка на цели делници како поефикасен приод од
крпењето на ударните дупки
Образложение:

Реконструирана е втората делница од улицата Козле, но тоа е остварување на Град
Скопје. Нема друга информација достапна на интернет, а која упатува на реконструкција и
поправка на цели делници реализирани од Општината Карпош.

Линкови:
•
•
•

Build (08.11.2012): Реконструирани 800 метри од улицата Козле [Посетено на:
03.03.2013]
Скопје Инфо: Општина Карпош сака сама да ги реконструира сопствените улици
[Посетено на: 03.03.2013]
Скоје Инфо (09.11.2012) Фото: Пуштен во употреба вториот дел од
реконструираната [Посетено на: 03.03.2013]

Оценка: Неисполнето
87. Хоризонтална и вертикална сигнализација посебно на критичните места
околу училиштата, градинките и јавните установи
Образложение:

На некои места е поставена, но не на сите. Претпријатието ЈП „Улици и патишта” има
надлежност само на главните сообраќајници, односно: „Кога се поставуваат знаци тоа е
на ниво на градот, на главните улици, булевари и крстосници. За знаците на сервисните
улици се грижат општините, односно приватните фирми што се ангажирани.“ Во
категоријата комунални проекти за 2010 година на страната на Општината е објавен
изведувач и износ на сума наменета за хоризонтална и вертикална сигнализација на
улиците во Карпош.

Линкови:
•
•
•
•
•

Утрински Весник (11.11.2012): На иста улица и градинка, и училиште и многу
автомобили [Посетено на: 03.03.2013]
Општина Карпош (17.05.2012): Карпош очекува повеќе инвестиции од градската
власт [Посетено на: 03.03.2013]
Општина Карпош: Хоризонтална и вертикална сигнализација на улиците во
Општина Карпош [Посетено на: 03.03.2013]
МРТ 1 (04.04.2011): Продолжува поставувањето сообраќајни знаци на градските
сообраќајници [Посетено на: 03.03.2013]
Нова Македонија (23.07.2012): Искривени, па исправени 223 знаци [Посетено на:
03.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

88. Ќе донесеме посебен Правилник за зимско одржување на улиците
Образложение:

Советот на Општина Карпош донесе Програмата за изградба, редовно, инвестициско и
зимско одржување на сервисните и станбените улици во Општината за секоја година (од
2009/2010).

Линкови:
•
•
•

Општина Карпош: Информација од осмата седница на советот на Општина Карпош
[Посетено на: 03.03.2013]
Општина Карпош (2010): Дваесетишеста седница на Советот на Општина Карпош
[Посетено на: 03.03.2013]
Општина Карпош (07.12.2012): Информација од Седница на Совет на Општина
Карпош [Посетено на: 03.03.2013]

Оценка: Исполнето
Ќе ги изградиме, во согласност со важечките Детални урбанистички планови,
нови паркинг простори, во согласност со новите правила за урбанистичко
планирање и тоа простор за 1,6 возила по стан.
Ветувањето се повторува со ветување 5. од категорија приоритети и затоа не се оценува.

89. Изградба на нови катни гаражи, како имот на општината, за целосно
решавање на проблемот на граѓаните со паркирањето
Образложение:

Предвидена е изградба на катни гаражи со ДУП-овите за Skopje City Mall и аква паркот, но
истите не се имот на општината. Но, овие катни гаражи се направени за потребите на
комерцијалните објекти, не за граѓаните

Линкови:
•
•

Нова Македонија (04.02.2010): Четири киносали во новиот трговски центар во
Карпош [Посетено на: 01.03.2013]
Е-репортер (14.05.2012): Почнува изградбата на аква парк, тениски терени и катна
гаража [Посетено на: 01.03.2013]

Оценка: Неисполнето
90. Сите јавни објекти и паркиралишта ќе ги решаваме со можност за пристап и
паркирање на инвалидизираните лица и лицата со пречки во развојот
Образложение:

Изградени се повеќе пристапни рампи за лица со хендикеп пред јавни и станбени објекти
за индивидуално и колективно домување; три паркинг места пред општинската зграда;

Линкови:
•
•
•

Storify: Општина Карпош за граѓаните: 2009-2012 година [Посетено на: 28.02.2013]
Карпош Урбан бр. 12 (декември 2011) [Посетено на: 05.03.2013]
Општина Карпош (02.12.2011): Статички велосипеди, финансиска помош и нови
паркинзи на лицата со хендикеп [Пристапено на: 05.03.2013]

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Оценка: Исполнето
91. Општината нема да поставува наплатни рампи за користење на
паркиралиштата
Образложение:

Општината нема поставено наплатни рампи за користење на изградените паркиралишта

Оценка: Исполнето

ОБРАЗОВАНИЕ
92. Образование достапно за секој жител на општината, без оглед на неговата
возраст, пол, религиозна определеност, етничка припадност, здравствена
состојба и социјална положба
Образложение:

Поголемата достапност на образованието и особено за најразлични категории на граѓани
опфаќа многу аспекти и мерки кои општината може да ги преземе, а кои во ова ветување
не се конкретно наведени, односно она што општината може да го преземе за да го
направи образованието подостапно за лица со посебни потреби (здравствена состојба) не
е исто што и достапност на образование за социјално загрозени групи (социјална
положба).

Оценка: Неконкретно
93. Обезбедување учебници, помагала и друга помош за деца и ученици од
социјално загрозени семејства
Образложение:

Се доделува финансиска помош за социјално загрозени семејства; во однос на
учебниците, на интернет има достапна информација единствено за учебната 2009/2010
кога се дистрибуирани бесплатни учебници во 10 основни училишта во општината; во
соработка со Национален Ромски Центар (НРЦ) и други државни институции
организирана е добротворна акција за собирање облека наменета за социјално загрозени
ромски семејства чии деца посетуваат настава во училиштата во Општина Карпош;

Линкови:
•
•
•

Општина Карпош (14.08.2009): Во пресрет на учебната 2009/2010 [Посетено на:
05.03.2013]
Општина Карпош (06.11.2009): Добротворна акција во основните училишта во
Карпош [Посетено на: 05.03.2013]
Општина Карпош: Доделени стипендии за талентирани ученици и спортски и
еднократни социјални помошти [Посетено на: 05.03.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

94. Обезбедување на организиран превоз за учениците кои се оддалечени од
училиштата
Образложение:

Средствата за организиран превоз на овие ученици се овозможени преку блок-донација
од Министерството за образование, за кои повеќе Општини се жалат дека се недоволни.
Постои организиран превоз од Злокуќани до ОУ „Аврам Писевски” и од Нерези. Исто така,
постои и организиран превоз за учениците од албанска националност за превоз до
училиште.

Линкови:

А1On (23.10.2012): Министерството за образование врши надзор на училиштата во
неколку општини во земјава [Посетено на: 09.03.2013]

Оценка: Исполнето
95. Обединување на сите членови на училишната заедница со инволвирање на
родителите во активностите на училиштето
Образложение:

Донесена е Стратегија за развој на основното образование во Општина Карпош 20112016. При промоцијата на истата, Љупка Трајчевска – Виш соработник од Одделението за
образование при Општина Карпош и м-р Игор Андреев од консултантската куќа „Вижн“
изјавила дека: „не се само инфраструктурните подобрувања во училиштата, туку
севкупната работа во синџирот училиште, родител, дете, а сето тоа го сумиравме во 100
проекти кои треба да ги реализираме заклучно со 2016 година.“
Една активност која е реализирана во рамки на оваа стратегија е настанот во градски парк
која ги вклучува родителите, учениците и две наставнички од ООУ Вера Циривири Трена
(2012)

Линкови:
•
•

Општина Карпош неделен е-билтен бр.33 (14-19.05.2012) [Посетено на:
24.02.2013]
Општина Карпош: Промовирана “Стратегија за основното образование во
Општина Карпош” [Посетено на: 05.03.2013]

Оценка: Исполнето
96. Подобрување на менаџментот, професионализмот и ефикасноста на
вработените во училиштата со воведување избор за најдобар наставникпрофесор во секое училиште и одредување на награда за истите
Образложение:

Пофалници и дипломи се доделени на најуспешните наставници од десетте основни
училишта на свечена манифестација „Десетка за Карпош”

Линкови:
•

Press 24 (26.12.2012): Општина Карпош избира најуспешни наставници [Посетено
на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

97. Формирање на фонд за талентирани ученици во општината и стипендирање
на истите
Образложение:

По повод 35 години од формирањето, градоначалникот на општината подели 50
стипендии на најталентираните ученици во 10-те основни училишта во општина Карпош
во 2011 година; во 2012 година доделени се 106 стипендии од кои 52 се за
најталентираните ученици во општинските основни училишта; во 2010 доделени се 100, а
во 2009 – 45 стипендии за талентирани ученици

Линкови:
•
•
•
•

Канал 5 (31.10.2011): 35 години од формирањето на општина Карпош [Посетено
на: 18.02.2013]
Скопје ИД (13.11.2012): Најталентираните ученици од Карпош ќе добијат
стипендии [Посетено на: 20.02.2013]
Канал 5 (01.11.2010): 100 стипендии за најдобрите ученици на општина Карпош
[Посетено на: 21.02.2013]
Дневник (03.11.2009): Стипендии за талентирани ученици во Карпош [Посетено
на: 21.02.2013]

Оценка: Исполнето
98. Обезбедување на квалитетни услови за работа, одржување настава и престој
на учениците и персоналот во училиштата и градинките
Образложение:
Донирани се 35 комплета нови ормани за прва медицинска помош и 35 противпожарни
апарати во сите основни училишта и градинки; заменети се прозорите и покривите на
градинките Орце Николов, Пролет во Влае и Козле и Распеана Младост; отворена е
екоградина во дворот на ООУ Јан Амос Коменски; целосно или делумно реновирани се
голем број на училишта

Линкови:
•
•
•
•

Карпош Урбан бр. 16 (мај 2012) [Посетено на: 27.02.2013]
Карпош Урбан бр. 18 (јули 2012) [Посетено на: 27.02.2013]
Дневник (05.10.2011): Карпош донира опрема за прва помош во школи [Посетено
на: 20.02.2013]
Канал 5 (05.10.2011): Општина Карпош додели ПП апарати во сите градинки и
училишта [Посетено на: 20.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

МЛАДИНСКА ПОЛИТИКА
99. Проектен менаџмент за отворање на нови работни места
Опис на пректот:

Преку невладиниот сектор редовно ќе организираме обуки за проектен менаџмент со цел
да им овозможиме на младите луѓе да се стекнат со знаења за подготовка и
имплементација на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија и
Општината. Преку оваа активност ќе им овозможиме на младите луѓе многу брзо да
стекнат сопствени приходи, искуства, организациски и комуникациски вештини, да и
помагаат на сопствената општина и да се усовршуваат интелектуално

Образложение:

Нема достапна информација на интернет дека се организирани обуки од ваков тип. Од
секторот за образование не информираа дека постоеле обиди за воспоставување на
ваква пракса, но сепак се уште не е реализирана.

Оценка: Неисполнето
Младински совет – формирање на општинско тело во кое ќе учествуваат
младите од Општина Карпош. Младинскиот совет ќе одлучува каде и како да се
потрошат 5% од капиталните расходи на општинскиот буџет.
Се повторува со ветување 10. од категорија приоритети и затоа не се оценува

100. Формирање на општински фонд за стипендирање – најуспешните во оние
области кои се дефицитарни за општината, ќе добиваат месечна стипендија од
локалната самоуправа. Локалната самоуправа и младинските организации
заеднички ќе ги дефинираат критериумите кои треба да бидат исполнети за да
се биде корисник на општинска стипендија.
Образложение:

Постои фонд за стипендирање, имено Општина Карпош секоја година доделува
стипендии на ученици од основно образование и спортисти. Сепак, во ова ветување не се
наведува кои области се дефицитарни во Општината и колкав буџет ќе се одвои за овој
проект или колку стипендии и области ќе бидат опфатени.

Оценка: Неконкретно
101. Поддршка на младинските организации од различен карактер – локалната
самоуправа ќе ги поддржува проектите на младинските организации кои
работат на превентивни програми за намалување на зависниците од дрога,
алкохол и цигари. Исто така, ќе ги поддржуваме младинските проекти за
превентивната здравствена заштита, ХИВ/СИДА и сексуално-преносливи
болести, рана бременост и сл.
Образложение:
Во февруари 2012 потпишан е Меморандум за соработка со Здружението на граѓани –
апстиненти за едукација, мотивација, рехабилитација, ресоцијализација и превенција од
алкохол, дрога, тутун, таблети и др. „Здрав Живот” – Скопје, а со цел реализација на
проект, со кој е предвидено отворање на Клуб на алкохоличари кои се во фаза на
третман.

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•
•

Плус Инфо (14.02.2012): Во Карпош ќе се отвора клуб за рехабилитација на
алкохоличари [Посетено на: 21.02.2013]
Утрински Весник (14.02.2012): Меморандум со две граѓански здруженија во
Карпош [Посетено на: 21.02.2013]

Оценка: Исполнето
102. Младинска стратегија и акционен план – со институционална,
административна и финансиска поддршка од локалната самоуправа, ќе им
овозможиме на младите да изработат младинска стратегија до 2015 година и
акционен план. Младинската стратегија ќе биде понудена на усвојување во
Советот на Општината и ќе добие третман на официјален стратешки документ.
Образложение:

Во рамки на проектот „Креирање на Локални младински стратегии“ организирани се
информативни средби за претставниците на локалната самоуправа и младинските
здруженија за подготвување Локални младински стратегии, каде преку отворен повик
можеа да аплицираат сите млади, граѓански здруженија и институции, а потоа беа
селектирани кандидати. Активноста е реализирана во соработка со невладин сектор, но
ваква стратегија не е достапна на интернет.
Донесена „Стратегија за развој на основното образование во општина Карпош за
периодот 2011-2016 година“. Стратегијата е изработена од консултантска куќа „Вижн“, на
што претходи организирање на работилници на работни групи, а со цел донесување на
оваа стратегија и „Испитување на задоволството на родителите од квалитетот на
образовните услуги во основното образование во општина Карпош“, а по електронски пат
е испратен линк од прашалникот до родители од сите основни училишта од територијата
на општина Карпош. Оваа стратегија не е изработена од младите, иако се однесува на
нив.

Линкови:
•
•
•
•
•

Општина Карпош: Промовирана “Стратегија за основното образование во
Општина Карпош” [Посетено на: 05.03.2013]
Општина Карпош: Испитување на задоволството на родителите од квалитетот на
образованието во Општина Карпош [Посетено на: 05.03.2013]
Општина Карпош: Стартува изработката на стратегија на основното образование
во Општина Карпош [Посетено на: 05.03.2013]
Утрински Весник (29.11.2011): Стратегија за развој на образованието [Посетено на:
05.03.2013]
Facebook (12.2010): Креирање на Локална Младинска Стратегија на Општина
Карпош [Посетено на: 04.03.3013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА
103. Ќе формираме општински социјален фонд со кој ќе им помагаме на
социјално најзагрозените
Образложение:

Донирани дрва за огрев на три социјално загрозени семејства во Нерези (2013); доделени
100 хуманитарни пакети за 100 лица (2012 и 2011), додека во 2010 доделени се 120
хуманитарни пакети; на едно лице од Нерези доделен е пакет со храна, панел плоча за
загревање и плаќање на сметките за струја (2012) ; формирани се пет центри за времено
згрижување (2012)

Линкови:
•
•
•
•
•

Општина Карпош неделен е-билтен бр.20 (13-17.02.2012) [Посетено на:
21.02.2013]
Локално (07.02.2013): Донирани дрва за огрев на социјално загрозени семејства
во Нерези [Посетено на: 20.02.2013]
Нова Македонија (16.11.2012): Хуманитарни пакети за социјално загрозените
[Посетено на: 20.02.2013]
Канал 5 (29.12.2011): Општина Карпош подели 100 пакети за социјално
загрозените семејства [Посетено на: 20.02.2013]
Утрински Весник (30.11.2010): Хуманитарни пакети за 120 семејства во Карпош
[Посетено на: 20.02.2013]

Оценка: Исполнето
104. Посебна поддршка за лицата со посебни потреби и изработка на општински
програми за нивно вработување
Образложение:

По повод Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, Општина Карпош (2012)
додели еднократна парична помош од 10000 денари на 30 лица со посебни потреби, во
2011 година доделени е еднократна парична помош во висина од 12000 денари и 10
домашни велосипеди на 12 лица со посебни потреби, во 2010 година доделен е статичен
велосипед за рехабилитација и телевизор на едно лице, и 50000 денари потребни за
лекување на уште едно лице. Општина Карпош финансира специјалистички тим од еден
психолог, дефектолог и социјален работник да помогнат во работата со учениците со
посебни потреби во училиштата.

Линкови:
•
•
•
•
•

Нова Македонија (4.12.2012): Парична помош за 30 лица од Карпош [Посетено на:
19.02.2013]
Скопје инфо (04.12.2012): Општина Карпош додели еднократна парична помош на
30 лица со посебни потреби [Посетено на: 19.02.2013]
Канал 5 (02.12.2011): Општина Карпош им подари статични велосипеди и
еднократна парична помош на лицата со хендикеп [Посетено на: 19.02.2013]
Дневник (03.12.2010): Помош од Јакимовски за лица со посебни потреби
[Посетено на: 19.02.2013]
Општина Карпош неделен – билтен бр. 22 (26.02-04.03.2012) [Посетено на:
22.02.2013]

Оценка: Исполнето
Оценето од: Ивана Петкуќеска

105. Ќе се залагаме за формирање на дневен центар и дом за стари лица
Образложение:
Досега не е формиран дневен центар и нов дом за стари лица

Линкови:
•

Сител (12.11.2012): Градоначалникот Јакимовски го посети домот за стари лица
„Мајка Тереза“ [Пристапено на: 21.03.2013]

Оценка: Неисполнето
106. Ќе ги развиеме и подобриме условите за престој и згрижување во детските
градинки како и изградба на нови градинки
Образложение:

Доделени се 35 ормани за прва помош и 35 противпожарни апарати во сите основни
училишта и детски градинки; изградена е и пуштена во употреба првата интернационална
градинка во Карпош, реализирана како јавно-приватно партнерство; отворена е нова
повеќејазична градинка

Линкови:
•
•

Канал 5 (05.10.2011): Општина Карпош додели ПП апарати во сите градинки и
училишта [Посетено на: 20.02.2013]
Утрински Весник (22.02.2012): Отворена повеќејазична градинка во Карпош 3
[Посетено на: 22.02.2013]

Оценка: Исполнето
107. Ќе воведеме бесплатни курсеви по странски јазик и информатика за децата
кои потекнуваат од социјално најзагрозените групи
Образложение:

Во соработка со Indiana Wesleyan University – Америка, организирана е бесплатна летна
школа за освежување на англискиот јазик за учениците од IV-VIII одделение од основните
училишта на Општина Карпош, на која имаа можност да се пријават сите заинтересирани.
Нема достапна информација на интернет за бесплатни курсеви по информатика за децата
кои потекнуваат од социјално најзагрозените групи.

Линкови:

Плус Инфо (20.06.2012): Бесплатна школа за англиски јазик во Карпош [Посетено на:
04.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

108. Ќе развиеме соработка со сите владини и невладини институции кои вршат
работи во областа на социјалната заштита
Образложение:

Во ветувањето не се наведува како ќе се развие соработка и со кои владини и невладини
институции. Ветувањето е премногу генерално и не може да се одредат параметри по кои
може да се оцени ова ветување, особено што нема листа на сите граѓански организации
кои работат во полето на социјалната заштита.

Оценка: Неконкретно
109. Проекти за подобрување на условите за движење и пристапност во објекти
за инвалидизирани лица
Образложение:

По повод трети декември- меѓународниот ден на лица со посебни потреби, „Општина
Карпош предаде во употреба три паркинг-простории пред општинската зграда и донира
10 статични велосипеди и еднократна финансиска помош за 17 лица со посебни потреби.“
При реконструкција на дел од училиштата во општина Карпош, изградени се и рампи за
лица со инвалидитет. Исто така изградена е рампа за инвалиди на влезните скали на ул.
Никола Русински.

Линкови:
•
•
•

Нова Македонија (03.12.2011): Трети декември да биде цела година [Пристапено
на: 28.02.2013]
Општина Карпош (2011): Обновено основното училиште “Петар Поп Арсов” во
Карпош [Пристапено на: 28.02.2013]
Општина Карпош: Изведба на рампа за инвалиди на влезните скали на ул. Никола
Русински бр.3/1 [Пристапено на: 28.02.2013]

Оценка: Исполнето
Ќе изградиме детско игралиште за децата со посебни потреби
Ветувањето се повторува со ветувањето 22 од Приоритети и затоа не се истражува

КУЛТУРА
110. Донесување на стратегија за култура на Општина Карпош
Образложение:

Донесени се Програми за дејноста за култура за 2013, 2012, 2011, 2010 година.

Линкови:
•

•
•
•

Општина Карпош (06.12.2012): Информација од Седница на Совет на Општина
Карпош [Посетено на: 28.02.2013]
Службен Гласник на Општина Карпош 19/2011
Општина Карпош: Дваесетишеста седница на Советот на Општина Карпош
[Посетено на: 28.02.2013]
Општина Карпош: XXI седница на Советот на Општина Карпош [Посетено на:
28.02.2013]

Оценка: Исполнето
Оценето од: Ивана Петкуќеска

111. Организирање на годишни манифестации „Ден на Општината“,
„Карпошово Лето“ и „Ем умеам, ем можам“
Образложение:

Манифестациите „Карпошово културно лето“, „Ем умеам, ем можам“ и „Ден на
Општината“, се реализирани во континуитет секоја година (2009-3013);

Линкови:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Општина Карпош (2009): “Синтезис” на зајдисонце на Карпошовото културно лето
[Посетено на: 21.02.2013]
Канал 5 (15.09.2010): Кемал Монтено вечерва го затвора Културно лето Карпош
2010 [Посетено на: 21.02.2013]
Утрински Весник (21.08.2011): Почна културното лето во Карпош [Посетено на:
21.02.2013]
Македонска Музичка Мрежа (МММ) (2012): Културно лето 2012 во Општината
Карпош [Посетено на: 21.02.2013]
Утрински Весник (16.10.2009): “Ем умеам, ем можам” по седми пат [Посетено на:
21.02.2013]
Кирилица (16.10.2010): “Ем умеам, ем можам” изложбено-продажна
манифестација [Посетено на: 21.02.2013]
Нова Македонија (30.05.2011): “Ем умеам, ем можам” празнуваше Карпош
[Посетено на: 21.02.2013]
Канал 5 (01.11.2012): “Ем умеам, ем можам” манифестација во Карпош [Посетено
на: 21.02.2013]
Утрински Весник (03.11.2009): Општина Карпош го прослави 33. Роденден
[Посетено на: 21.02.2013]
Општина Карпош (2010): Свечена академија по повод 34 години Општина Карпош
[Посетено на: 21.02.2013]
Канал 5 (30.10.2011): 35 години од формирањето на Општина Карпош [Посетено
на: 21.02.2013]
Канал 5 (19.10.2012): Општина Карпош прославува 36 години од формирањето
[Посетено на: 21.02.2013]

Оценка: Исполнето
112. Афирмација на културниот туризам и поттикнување на разновидни форми
на културно творештво преку манифестации и културни споменици
Образложение:

Општината е покровител на Меѓународен детски фестивал „Од цвет на цвет со оро и
песна“ организирано од МКУД „Цветан Димов“; Меѓународниот фолклорен фестивал
„Скупи 2012“ организиран од КУД Нерези „Карши Ака“ е помогнат од Општината;
финансирана и иницирана е школа за фолклор „Ајде да научиме да ги играме
прекрасните македонски ора“

Линкови:
•
•
•

Скопје инфо (30.09.2012): Фолклорно-цветно дефиле по улиците на Карпош
[Посетено на: 28.02.2013]
Скопје инфо: Стартуваше фестивалот “Скупи 2012” [Посетено на: 28.02.2013]
МРТ1 (20.09.2011): Почнува 15-от јубилеен Меѓународен детски фолклорен
фестивал [Посетено на: 28.02.2013]

Оценето од: Ивана Петкуќеска

•

Нова Македонија (26.06.2010): Ајде да научиме да играме македонски ора
[Посетено на: 28.02.2013]

Оценка: Исполнето
113. Административна и финансиска поддршка за промоции на книги, изложби
и други активности на културните работници
Образложение:

Монографијата за Атина Бојаџи: „Хероината од Ла Манш“ е целосно финансирана од
страна на Општина Карпош; организирана „Jazz“ изложба; финансирано е издавањето на
книгата на проф. д-р Елена Јованова-Грујовска е со наслов „Лексичко-семантичка анализа
на именките со субјективна оценка во македонскиот јазик“, и книгата на проф.д-р Методи
Череганов и д-р Теодора Костовска е со наслов „Стресот и ние“(парадокс на нашето
време).

Линкови:
•
•
•
•

Сител (28.12.2011): Промовирана монографијата за Атина Бојаџи [Посетено на:
21.02.2013]
Утрински Весник (27.12.2011): Преполна киносала за “Хероината од Ла Манш”
[Посетено на: 21.02.2013]
Скопје ИД (17.10.2012): “Jazz” изложба во Карпош [Посетено на: 28.02.2013]
Општина Карпош (16.11.2012): Промоција на книги во Карпош [Посетено на:
09.03.2013]

Оценка: Исполнето
114. Општина Карпош ќе го врати во сопственост киното Влае и истото ќе го
пренамени во културен центар на Општината, каде ќе се одржуваат бројни
манифестации
Образложение:

Киното во населбата Влае, исто и како голем дел од кино салите во Град Скопје, се
распаѓа и моментално не се користи …„Киното Влае во Карпош исто така е во приватна
сопственост, но засега за ништо не се користи овој објект.“

Линкови:
•

Нова Македонија (06.07.2012): Кината станаа народни кујни [Пристапено на:
28.02.2013]

Оценка: Неисполнето
115. Организирање на бројни манифестации на Амфитеатарот на кејот на реката
Вардар и археолошкото наоѓалиште Скупи
Образложение:
Манифестацијата „Културно лето Карпош“ која традиционално се одржува во општина
Карпош, се организира во Амфитеатарот на кејот на реката Вардар. Исто така
Меѓународниот студентски фолклорен фестивал се одржува на оваа локација.
Што се однесува на организирање на настани во археолошкото наоѓалиште Скупи, нема
информации за организирање на истите.
Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•
•
•

Радио МОФ (14.08.2012): Културно лето Карпош 2012 [Пристапено на: 28.02.2013]
Плус Инфо (19.08.2011): Стартува “Културно лето Карпош 2011” [Пристапено на:
28.02.2013]
Општина Карпош (2010): XXXI Меѓународен студентски фолклорен фестивал
[Пристапено на: 28.02.2013]

Оценка: Делумно исполнето

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
116. Посебно внимание ќе посветиме на развивање на квалитетни и подобни
проекти за користење на средствата од ИПА-фондовите. При изработка на
истите, ќе развиеме систем за активно вклучување на граѓаните и бизнисмените
во селекцијата и приоритизацијата на проектите
Образложение:
Нема индикатор по кој може да се измери дали проектните апликации подготвувани во
рамки на Општината биле квалитетни и подобни за користење на ИПА фондовите и која
бројка на добиени проекти би се сметала за успешна. Не се наведуваат начините преку
кои граѓаните и бизнисмените ќе се вклучат во селекција и приоритизација.

Оценка: Неконкретно
117. Ќе продолжиме да ја негуваме соработката со збратимените Општини Нови
Београд од Србија и Тиват од Црна Гора
Образложение:

Општината Тиват е посетена од страна на делегација на Општина Карпош по повод „21
Ноември“ – денот на Општина Тиват; размена на искуства меѓу Општина Карпош и
општина Нови Београд на полето на финансиите, комуналното уредување, урбанизмот;
одржана ликовна колонија за 44 сликари од основните училишта од Карпош, Тиват и Нов
Белград (2009 и 2011 година)

Линкови:
•

Канал 5 (30.09.3011): Манастирот Св.Пантелејмон оживеа на сликите на младите
уметници [Посетено на: 27.02.2013]
• Вест (15.09.2009): “Пантелејмон” ги поврза Карпош, Нов Белград и Тиват
[Посетено на: 27.02.2013]
• Утрински Весник (13.04.2010): Административците од Нов Белград ќе учат од
Општина Карпош [Посетено на: 27.02.2013]
Општина Карпош – неделен е-билтен бр.9 (18-26 ноември 2011) [Посетено на: 20.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

118. Ќе воспоставиме соработка со меѓународни организации и институции од
областа на економијата, културата и спортот
Образложение:

Не се наведува со кои меѓународни организации и институции од секоја од овие области
одделно би се воспоставила соработка, за потоа да може да се оцени дали истата е
воспоставена или не.

Оценка: Неконкретно

СПОРТ
119. Ќе го поттикнеме и финансиски ќе го поддржиме масовниот и квалитетен
спорт, а ќе создадеме и повеќе услови за рекреативните активности на граѓаните
(или: Ќе посветиме активно внимание за учество на нашите граѓани од најмали
возрасни години, децата од претшколска возраст до највозрасните,
пензионерите, преку нашите програмски активности зацртани за масовниот
спорт)
Образложение:
Под покровителство на Општината организирани се пензионерски натпревари;
организирана е училишна лига за кошарка; училишта лига во одбојка; меѓународен
турнир во шах; училишна лига во фудбал; меморијален турнир во мал фудбал, street ball
2012 во организација на КК Карпош Соколи 2000 а под покровителство на општина
Карпош итн.

Линкови:
•
•
•
•
•
•
•
•

Карпош Урбан бр. 17 (јуни 2012) [Посетено на: 01.03.2013]
Карпош Урбан бр. 19 (август 2012) [Посетено на: 01.03.2013]
Карпош Урбан бр. 20 (септември 2012) [Посетено на: 01.03.2013]
Општина Карпош – неделен е-билтен бр.8 [Посетено на: 20.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен бр.10 (28.11-02.12.2011) [Посетено на:
21.02.2013]
МТМ Телевизија (22.02.2013): Вечерва се одржува финале на средношколскиот
кошаркарски турнир во општина Карпош [Посетено на: 26.02.2013]
Дневник (08.02.2013): Анатолиј Карпов доаѓа во Скопје на “Опен Карпош 2013”
[Посетено на: 26.02.2013]
Плус Инфо (15.06.2012): Пензионерски натпревари во Карпош [Посетено на:
01.03.2013]

Оценка: Исполнето
120. Ќе ги поддржуваме сите спортски здруженија во нивните зацртани спортски
активности и манифестации преку посебен општински фонд, кој ќе го
формираме во наредниот период на ниво на општината
Образложение:

За 2012/2013 помогнати се 18 спортски колективи во 10 категории (ОК Вардар, КК Карпош
Соколи 2000, ПК Карпош, ФК Лепенец – Гост, КК Водњански Лисици, Џудо Клуб Икон, ФК
Алумина, ШК Карпош, Пинг-понг клуб Спи-Стига итн)
Карпош Урбан бр.21 (октомври 2012)

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•

Карпош Урбан бр.21 [Посетено на: 01.03.2013]

Оценка: Исполнето
121. Ќе ги ослободиме сите приватни субјекти од обврската за плаќање на
комунален надоместок при изградба на спортски терени и објекти
Образложение:

Задолженото лице за спорт во Општината немаше информација во однос на ова
ветување. Изградените спортски објекти во Општината се во соработка со Агенција за
млади и спорт, а комуналии за тениските игралишта и аква парк се плаќаат од страна на
СЦ Борис Трајковски.

Линкови:
•

Скопје Инфо (27.11.2012): Раководството на СЦ Борис Трајковски со демант на
обвинувањата на Општина Карпош [Посетено на: 11.03.2013]

Оценка: Неисполнето
122. Ќе воведеме општинска спортска стипендија за спортисти од
индивидуалните спортови кои постигнале значајни резултати на меѓународен
план
Образложение:

Стипендирани се Симона Заборска- карате, која освои 3-то место на европско првенство
во карате; Кристијан Мирковски – победник на фестивал за пијано во Москва;
финансиран е настапот на 4 млади шахисти на Европско првенство во шах во Прага итн.

Линкови:
•
•
•
•

Канал 5 (14.08.2012): Карпош ќе финансира настап на 4 млади шахисти [Посетено
на: 01.03.2013]
Кајгана (27.02.2012): Интервју со Симона Заборска, најдобрата млада каратистка
во Македонија [Посетено на: 22.02.2013]
Нова Македонија (27.02.2012): Живеам за каратето [Посетено на: 22.02.2013]
A1 On (16.01.2013): Стипендист на општина Карпош победник на млади пијанисти
во Москва [Посетено на: 26.02.2013]

Оценка: Исполнето
123. Ќе го воведеме годишно општинско признание за компании кои го
помагаат спортот
Образложение:

Од Општината добивме информација дека се уште многуте спортски школи и натпревари
се целосно финансирани и организирани од страна на Општината. Вакво годишно
признание се уште не е востановено, а и делумно затоа што компаниите не го помагаат
спортот.

Оценка: Неисполнето
Ќе се залагаме за враќање во општинска сопственост на сите спортски објекти
кои се градени со самопридонес од граѓаните на општината
Ветувањето се повторува со ветувањето „44. Трансфер на правото на сопственост на сите
објекти за спорт и култура на општината“ и затоа не се оценува.
Оценето од: Ивана Петкуќеска

ФИЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО
ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА.
УЧИЛИШТЕН СПОРТ
124. Неделно, ќе се обезбеди најмалку пет часови по физичко воспитание,
почнувајќи уште од првото одделение во основите училишта
Образложение:

Општината нема надлежност да го одредува бројот на часови по физичко образование,
тоа е надлежност на Министерството за образование. Од Општината добивме
информација дека имале обид за зголемување на бројот на часови преку ангажирање на
дополнителни професори по физичко воспитување за ангажман во основно образование,
но оваа активност била прекината од страна на МОН.

Оценка: Недоследно
125. Привилегирано користење на спортските објекти, за вон-училишните
активности во однос на термините и цената за наем, на учениците од основните
и средните училишта
Образложение:
Со вака формулирано ветување не е возможно да се оцени кои активности би биле
опфатени и на кој начин би можеле учениците да ги користат салите. Не може да се
утврди дали ветувањето подразбира дека салите ќе бидат достапни бесплатно за
користење или пак за учениците ќе има поповолни цени.

Оценка: Неконкретно
126. Соодветно ангажирање и мотивирање на наставниците по физичко
воспитание како главни носители на активностите во училишниот спорт
Образложение:

Во рамки на пилот проект ангажирани се 8 професори по физичко воспитување во
одделенската настава, а проектот има за цел децата од прво до четврто одделение по
активно да се занимаваат со спортски активности. Во рамки на програмата „Забавен
училишен спорт“ за учебната 2010/2011 во организација на Сојузот на училишен спорт на
општина Карпош, беа ангажирани 12 млади невработени наставници по физичка култура
кои со својот ангажман им помогнаа на одделенските наставници во организацијата на
часовите.
Нема достапна информација во однос на тоа кои активности ги превзема Општината со
цел да ги мотивира овие наставници.

Линкови:
•
•

Општина Карпош: Спортски спектакл “Се забавуваме – се натпреваруваме”
[Посетено на: 04.03.2013]
Net Press (25.03.2010): Општина Карпош ќе вработува осум наставници по физичко
[Посетено на: 04.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

127. Хармонизација на работата на Националните спортски федерации како и на
Македонскиот олимписки комитет со курикулумот на оние кои се одговорни за
организација и реализација на училишниот спорт заради избегнување на
удвојување на нивните календари
Образложение:
Од општината добивме информација дека немаат надлежност во оваа област.

Оценка: Недоследно
128. Унапредување на едукативните програми на Факултетот за физичка
култура, за сите оние кои би сакале да се занимаваат со едукативната дејност во
основните и средните училишта насочена кон развојот на физичкото и телесното
воспитание на учениците
Образложение:
Општината нема ингеренции во наставните програми на Факултетите.

Оценка: Недоследно
129. Искористување на вредностите кои произлегуваат од спортувањето преку
информативни и промотивни кампањи, посебно преку соработка со медиумите,
како и преку настани за промоција на образованието преку спортот
Образложение:
Од Општината добивме информација дека спортот се промовира преку организација на
спортски натпревари за ученици, пензионери итн; доделување стипендии; информирање
за овие настани и спортските успеси на индивидуи и тимови во локалниот весник на
Општината, веб-страната, објавување во медиуми итн.

Оценка: Исполнето
СПОРТ ЗА СИТЕ
130. Пристап на сите, без разлика на возрасната група, верската припадност,
расата или бојата на кожата, до спортските училишта и спортските објекти каде
што ќе се запознаат со основните спортски вештини и каде што ќе можат
слободно и во секое време да се занимаваат со спортски активности
Образложение:

Доколку ветувањето содржи некаква поделба на граѓаните, тогаш треба да постојат
индикатори по кои ќе може да се увиди правичната застапеност на секоја група. Таквите
информации недостасуваат во ветувањето и затоа тоа се оценува како неконкретно,
односно не постои можност да се увиди дали пристапот до спортските објекти е
овозможен подеднакво на сите.

Оценка: Неконкретно

Оценето од: Ивана Петкуќеска

131. Преземање на активности со кои на сите граѓани ќе им се обезбеди
можност за учество во спортот, а кога се во прашање младите надарени луѓе
како и лицата со посебни потреби, ќе треба да се превземат дополнителни
мерки, преку кои на истите ќе им се овозможи поефикасно користење на
таквите можности
Образложение:

Општина Карпош во целост го финансира настапот на Томи Јаневски на Европското
првенство во пинг-понг „Сплит 2011” за лица со посебни потреби; под покровителство на
Општината организирани се пензионерски игри во Карпош; како и многубројни лиги во
одбојка, кошарка, фудбал за средношколци итн.

Линкови:
•
•
•

Дневник (18.10.2011): Карпош ги спонзорира спортистите со посебни потреби.
Јаневски замина на Европското првенство во пинг-понг [Посетено на: 20.02.2013]
90.3 fm Спортско радио Скопје (18.10.2011): Општина Карпош го помага настапот
на Томи Јаневски [Посетено на: 20.02.2013]
Плус Инфо (15.06.2012): Пензионерски натпревари во Карпош [Посетено на:
01.03.2013]

Оценка: Исполнето
132. Стимулација за развој на спортските активности во претпријатијата. Голем
број од водечките светски компании, без разлика на нивната главна дејност, на
платниот список имаат и лица кои се одговорни за организирање на спортски
активности и настани
Образложение:

Организирана е шах-симулантка со Александра Костенјук и деветнаесет бизнисмени од
Македонија, менаџери од ИТ-секторот, здравство, туризам, прехранбена, фармацевтска
индустрија. Ова е единствена активност на општината која се однесува на поттикнување
на спорт за дел од вработените во некои претпријатија, додека нема други активности
кои го стимулираат развојот на спортските активности во рамки на самите претпријатија
кои ќе ги вклучуваат (барем поголемиот број на) вработените.

Линкови:
•

Општина Карпош (04.05.2011): Бизнисмените изборија четири ремија со Костенјук
[Посетено на: 06.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

133. Вклучувања на што поголем број на луѓе во она што се нарекува спорт за
сите така што спортските организации (спортските клубови, спортските
федерации и другите) ќе мора да понудат услуги на многу повисоко ниво, со
понови и поинтересни содржини
Образложение:

Не се објаснува како поголемиот број на луѓе во спортски активности кои би ги
организирале општината ќе придонесе кон тоа да спортските организации нудат услуги
на повисоко ниво, поинтересни содржини итн. и дали општината ќе спроведе
дополнителни активности за подобрување на условите. Ветувањето треба да содржи
активности за мотивирање на луѓето за вклучување во спортски активности, а потоа и
мерки за подобрување на услугите од спортските организации.

Оценка: Неконкретно
СПОРТ НА ЛОКАЛНО НИВО
134. Обезбедување на соодветен број на спортски објекти (одржување,
модернизација, изградба)
Образложение:

Нема конкретна бројка и не може да се процени колкав број на спортски објекти е
соодветен за Општината. Исто така, доколку општината го нема увидено соодветниот број
на спортски објекти, треба да се наведат мерки со кои тие би се идентификувале за да
може отпосле да се оцени ветувањето.

Оценка: Неконкретно
135. Организација на спортски настани на локално ниво кои ќе бидат достапни
за јавноста
Образложение:

Организирана е училишна лига за кошарка; училишта лига во одбојка; меѓународен
турнир во шах; пензионерски спортски игри во Карпош, училишна лига во фудбал;
меморијален турнир во мал фудбал, street ball 2012 во организација на КК Карпош Соколи
2000 а под покровителство на општина Карпош итн.

Линкови:
•
•
•
•
•
•
•

Карпош Урбан бр. 17 (јуни 2012) [Посетено на: 01.03.2013]
Карпош Урбан бр. 19 (август 2012) [Посетено на: 01.03.2013]
Карпош Урбан бр. 20 (септември 2012) [Посетено на: 01.03.2013]
Општина Карпош – неделен е-билтен бр.8 [Посетено на: 20.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен бр.10 (28.11-02.12.2011) [Посетено на:
21.02.2013]
МТМ Телевизија (22.02.2013): Вечерва се одржува финале на средношколскиот
кошаркарски турнир во општина Карпош [Посетено на: 26.02.2013]
Дневник (08.02.2013): Анатолиј Карпов доаѓа во Скопје на “Опен Карпош 2013”
[Посетено на: 26.02.2013]

Оценка: Исполнето
Оценето од: Ивана Петкуќеска

136. Обезбедување на сигурни и долгорочни финансии за развој на спортот на
локално ниво
Образложение:

Ветувањето е конфузно и оставено е на слободна интерпретација во однос на тоа што
значат „сигурни и долгорочни финансии”, а и не се наведува кои мерки и активности ќе ги
преземе Општината за да ги „обезбеди“ истите.

Оценка: неконкретно
Поттикнување на организирано и не-организирано учество во спортските
активности, на локално ниво
Ветувањето се повторува со ветување 2. од истава категорија (спорт на локално ниво) и
затоа не се оценува.

137. Обезбедување на соодветна поддршка од централната власт за поддршка и
стимулација во однос на доделување на средства, онолку колку што ќе биде
доволно за развој на спортот на локално ниво
Образложение:

Проекти што се изградени со помош на Владата и Градот Скопје се спортската сала Борис
Трајковски „заедно со дополнителните спортски содржини, картинг-патеката, базенот
Младост" и планираниот Аква парк“. На територија на општина Карпош изградена е
училишната спортска сала во ОУ Х. Т. Карпош" во вредност од 21 милион денари. Владата
префрли 24 милиони денари за целосна реконструкција на опожареното училиште Јан
Амос Коменски. Сепак, нема индикатори според кои може да се процени колкава и каква
поддршка е „соодветна“, а воедно и не се знае дали и како Општината ги поттикнала овие
активности.
Агенцијата за млади и спорт и Општина Карпош склучија договори за со-инвеститорство
за изградените две двојни тениски игралишта на кејот на реката Вардар и карпа за
спортско планинарење на кејот на реката Вардар кои потоа беа раскинати од страна на
АМС.

Линкови:
•
•
•

Press 24 (04.10.2011): Груевски ќе ја пушти во употреба карпата за качување во
Карпош [Посетено на: 27.02.2013]
Вечер: ВМРО-ДПМНЕ од Карпош тврди: Владата му ги гради капиталните објекти
на Стевче [Посетено на: 05.03.2013]
МРТ1 (28.09.2012): АМС ги раскина договорите со Општина Карпош за заедничко
инвестирање во спортски објекти [Посетено на: 05.03.2013]

Оценка: неконкретно

Оценето од: Ивана Петкуќеска

БЕСПЛАТНИ СПОРТСКИ ШКОЛИ
138. Општина Карпош се обврзува дека ќе вработи млади спортски кадри
(студенти или дипломирани професори по физичка култура) кои ќе ги водат
бесплатно спортските активности (кошарка, фудбал...), каде што нашите
ученици нема да плаќаат чланарина (од 1000д.) како досега.
Образложение:

Во рамки на програмата „Забавен училишен спорт“ за учебната 2010/2011 во
организација на Сојузот на училишен спорт на општина Карпош, беа ангажирани 12
млади невработени наставници по физичка култура кои со својот ангажман им помогнаа
на одделенските наставници во организацијата на часовите.

Линкови:
•

Општина Карпош: Спортски спектакл “Се забавуваме – се натпреваруваме”
[Посетено на: 04.03.2013]

Оценка: Делумно исполнето

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
139. Ќе направиме доследна реализација на Локалниот еколошки акционен
план на Општина Карпош
Образложение:

Самата конструкција на ветувањето на дава можност тоа да се оцени, особено што
локалниот акционен план е за периодот 2011-2017 година и го надминува мандатот на
градоначалникот. Користењето на зборот „доследна“ дополнително го отежнува
оценувањето, бидејќи не може да се одреди степенот на исполнетост.

Оценка: Неконкретно
140. Ќе го воведеме стандардот за заштита на животната средина ИСО
14001:2004
Образложение:
Од општината ни одговорија дека сè уште немаат воведено ваков стандард.

Оценка: Неисполнето
141. Ќе воспоставиме соработка и ќе им обезбедиме помош на сите невладини
организации кои се носители на бројните јавни кампањи за заштита на
животната средина и зголемување на јавната свест
Образложение:

Имплементација на многубројни проекти кои се однесуваат на различни аспекти а со цел
заштита на животната средина и зголемување на јавната свест, со повеќе невладини
организации, меѓу кои Здружението ОРТ, Гоу Грин,Балкански мостови, Гринер,
Интерактивна мрежа за образование и ресурси – ИМОР

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Линкови:
•
•
•
•

Карпош Урбан бр.16 (мај 2012) [Посетено на: 01.03.2013]
Карпош Урбан бр. 24 (стр.22) [Посетено на: 19.02.2013]
Општина Карпош (25.01.2013): “5-ка за најуспешните основци - екологисти”
[Посетено на: 27.02.2013]
Скопје ИД (29.11.2012): Едукативна кампања на “Гоу Грин” за штетноста од
батерии во Карпош [Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето
142. Ќе формираме регистар на загадувачи, отпадни, опасни и штетни материи
заради целосна и ефикасна контрола на загадувањето на животната средина.
Образложение:
Во 2012 година формиран е Катастар на потенцијални загадувачи на водата, воздухот и
почвата на територијата на Општината, за што се земени податоци од 242 индустриски
капацитети, бензински пумпи, автоперални итн.

Линкови:
•
•

Телма (25.10.2012): Карпош прва општина со регистар на загадувачи [Посетено
на: 01.03.2013]
Плус инфо (25.12.2012): Општина Карпош го презентираше катастарот на
загадувачи [Посетено на: 01.03.2013]

Оценка: Исполнето
143. Ќе создадеме услови за едукација на населението за вршење примарна
селекција на отпадот
Образложение:

Во соработка со граѓанските здруженија „Гоу Грин”, „Балкански мостови” и „Гринер”,
општината учествуваше во спроведување на младинска образовна кампања за отпадни
батерии; одржан информативен состанок со директори и наставници од основите
училишта за правилно третирање на амбалажен отпад;

Линкови:
•
•

Општина Карпош неделен е-билтен бр. 10 (28.11-02.12.2011) [Посетено на:
21.02.2013]
Скопје ИД (29.11.2012): Едукативна кампања на “Гоу Грин” за штетноста од
батерии во Карпош [Посетено на: 27.02.2013]

Оценка: Исполнето
144. Ќе се залагаме за систематско и организирано пошумување кое ќе
обезбеди трајна вредност за жителите на општината
Не се наведуваат конкретни мерки и активности кои Општината би ги реализирала,
според кои би можело да се оценува дали се имплементирале или не, и со тоа дали
ветувањето е (не)исполнето.

Оценка: Неконкретно
Оценето од: Ивана Петкуќеска

145. Ќе се залагаме за искористување на алтернативни извори на енергија
(сончеви колектори, ветерници, геотермална енергија и природниот гас).
Образложение:

Заменети се електричните со соларни вакуум системи за топла вода во основните
училишта: (во е-билтен се наведени и пишува дека треба во сите – провери): Петар Поп
Арсов, Лазо Трповски, Христијан Тодоровски Карпош; подземните гаражи на ул.”Јуриј
Гагарин” се осветлени со сончева енергија; Општината основа јавно претпријатие за
дистрибуција на гас со што фирмите и жителите на Карпош ќе имаат можност да користат
природен гас;

Линкови:
•
•
•
•
•
•

Локално (07.06.2012): Најавена гасификација на Општина Карпош [Посетено на:
27.02.2013]
Капитал (03.07.2012): Карпош основа јавно претпријатие за дистрибуција на гас
[Посетено на: 27.02.2013]
Сител (26.12.2012): Подземните гаражи на ул. “Јуриј Гагарин” се осветлени со
сончева енергија [Посетено на: 26.02.2013]
Карпош Урбан бр. 24 (01.2013) (стр.22) [Посетено на: 19.02.2013]
ТВ Сител (22.01.2013): Нови соларни системи за вода во две училишта во Карпош
[Посетено на: 19.02.2013]
Општина Карпош неделен е-билтен (12-17.03.2012) [Посетено на: 24.02.2013]

Оценка: Исполнето
146. Поттикнување и подобрување на рационалната употреба на природните
ресурси со кои располага Општината
Образложение:

Не се наведува на кои природни ресурси се мисли и што Општината би презела во таа
насока (подготвување стратегии, планови и програми; воспоставување соработки;
подигнување на јавна свест итн). Ветувањето е општо и нема индикатори според кои
може да се оценува дали е исполнето или не.

Оценка: Неконкретно
Ќе изготвиме петгодишна програма на мерки кои ќе придонесат за заштеда на
електричната и топлинската енергија со акцент на: уличното осветлување;
објектите кои се во сопственост на општината; училиштата и претшколските
установи
Ветувањето се повторува со ветување 2. од приоритети (односно програмата за
енергетска ефикасност е петгодишна и содржи мерки за заштеда на енергија) и затоа не
се оценува.

147. Изработка на апликации со кои ќе се конкурира за користење на
претпристапните фондови на ЕУ за оваа намена.
Образложение:

Општина Карпош е инволвирана во твининг проект кој се имплементира од страна на
повеќе институции од Македонија и меѓународната заедница, а проектот се однесува на:
Оценето од: Ивана Петкуќеска

„Зајакнување на капацитетите на централно и локално ниво за управувањето со
животната средина во областа на квалитетот на воздухот“. Мерната станица за квалитетот
на амбиенталниот воздух која е поставена во дворот на ООУ „Петар Поп Арсов“ во
Општина Карпош е дел од проект кој општината го имаше заедно со Министерството за
животна средина и просторно планирање и Европската Унија.

Линкови:
•
•

Општина Карпош (30.11.2011): Во Карпош ќе се мери квалитетот на воздухот
[Посетено на: 09.03.2013]
Министерство за животна средина и просторно планирање: Твининг проект –
Зајакнување на администрацијата за квалитет на воздух – Основни информации
[Посетено на: 09.03.2013]

Оценка: Исполнето
148. Максимално учество на јавноста во креирањето на политиката за
унапредување на животната средина во согласност со законските норми
Образложение:

Спроведена е анкета меѓу граѓаните за степенот на загаденост на природните ресурси со
кои располага општина Карпош, а со цел одговорите да станат составен дел од Локален
акционен план за животната средина за Карпош.

Линкови:
•

Плус Инфо (07.07.2011): Жителите на Карпош ги поставија еколошки приоритети
на општината [Посетено на: 09.03.2013]

Оценка: Исполнето

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
149. Работењето на општинската администрација, Советот на Општината и
комуникацијата со граѓаните ќе биде целосно комјутеризирано како најбрз и
најекономичен начин на комуникација
Образложение:

Реализиран е проект за поднесување на апликации за меѓусебна комуникација на
вработените од општината и комуникација на граѓаните со општината, а со цел за побрза
комуникација меѓу вработените во урбаните заедници и општината, како и поефикасна и
побрза услуга во обработување на барањата што граѓаните ги доставуваат до урбаните
заедници.

Линкови:
•
•

Општина Карпош линк до е-барања [Посетено на: 09.03.2013]
Storify: Општина Карпош за граѓаните: 2009-2012 година [Посетено на: 28.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

Ќе направиме мрежно поврзување со сите новоформирани урбани заедници за
најбрз проток на информации во обете насоки.
Се повторува со ветување 4. од месна самоуправа и затоа не се оценува

Ќе го воведеме системот за мониторинг на уличното осветлување за контрола и
заштеда на електричната енергија на целата територија
Ветувањето се повторува и затоа не се оценува

150. Општината ќе иницира креирање на стопански интернет-портал за
промоција на компаниите кои работат на територијата на територијата на
Општината Карпош
Образложение:
Нема информација за постоење на ваков портал на интернет

Оценка: Неисполнето
151. Општината ќе организира обуки за користење на информатичка
технологија за невработените граѓани
Образложение:

Нема информација дека Општина Карпош организирала обуки за информатичка
технологија за оваа категорија граѓани.

Оценка: Неисполнето

ИНФОРМИРАЊЕ
152. Слободен пристап до информациите кои се однесуваат на трошењето на
средствата од граѓаните на општината
Образложение:
Во весникот информатор „Карпош Урбан”, како и во известувањата за медиуми и
неделниот е-билтен, за секоја активност која е реализирана од страна на Општината,
освен информација за самата активност, се објавува и износот на општински буџетски
средства кои се потрошени за таа намена.

Линкови:
•
•

Карпош Урбан [Посетено на: 06.03.2013]
Неделен е-билтен [Посетено на: 06.03.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

152. Интернет-порталот на општината и преку подлистоци во печатените
медиуми
Образложение:

Интернет порталот на општината е континуирано обновуван со информации кои се
наоѓаат на почетната страна а се однесуваат на активностите на сите сектори на
општината. Првата објавена новост е на 21 декември 2009 година, и од тогаш редовно се
ажурира. Весникот „Карпош Урбан” кој излегува во печатена верзија е исто така достапен
и во електронска верзија, како и неделниот е-билтен кој содржи неделни информации за
активностите на општинската администрација.

Линкови:
•
•

Карпош Урбан [Посетено на: 06.03.2013]
Неделен е-билтен [Посетено на: 06.03.2013]

Оценка: Исполнето
154. Редовните месечни средби со граѓаните и настапите во отворени емисии
Образложение:

На веб страната на Општина Карпош нема информација за постоење на одреден термин
во месецот кога градоначалникот остварува средби со граѓаните. Ваквите средби се
остваруваат тековно, така што самите граѓани бараат средба и ја остваруваат истата во
Општината, додека градоначалникот е присутен на сите јавни настани (спортски
натпревари, трибини, работилници, средби со различни групи на граѓани, културни
настани итн), каде што воедно остварува и директни средби со граѓаните.

Оценка: Делумно исполнето
155. Изготвување на месечен весник-информатор кој ќе биде дистрибуиран до
сите жители на Општината
Образложение:

Постои весник-информатор „Карпош Урбан”. Првиот број е објавен за мај-јуни 2009
година, додека последниот е за јануари 2013 година. До сега се објавени вкупно 24
броеви од овој весник, бидејќи некои изданија вклучуваат содржини за повеќе месеци, а
некои за еден месец. Овој весник се дистрибуира до домаќинствата низ Општина Карпош,
но сите броеви се истовремено достапни и во електронска верзија. Исто така постои и
неделен е-билтен, каде се објавуваат активностите на Општината на неделна база.
Првиот број на овој е-билтен е објавен во септември 2011 година.

Линкови:
•
•

Општина Карпош – Карпош Урбан [Посетено на: 22.02.2013]
Општина Карпош – неделен е-билтен [Посетено на: 22.02.2013]

Оценка: Исполнето

Оценето од: Ивана Петкуќеска

