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ТА И УРБАНИОТ ХАОС  

Годинава Општина Кисела Вода одбележува значаен јубилеј, златен - 50 го-
дини од  постоењето. Господине Арсов, што тоа значи за Вас како фун кци о нер 
кој треба достоинствено да го одбележи овој петдецениски златник, прв 
многу значаен ангажман во градоначалничкиот мандат?  

АРСОВ: Само што почнав да работам, почнав со славење, затоа што по неколку 
дена од моето доаѓање на оваа функција беше јубилејот, Ѓурѓовден, ден на Општината 
- 6 мај. Сега, оваа година имаме значајно одбележување - 50 години од Општината 
Кисела Вода, златен јубилеј, повторно наша среќа и задоволство да продолжиме со 
славење. Сакам да потенцирам дека за мене Кисела Вода значи традиција и искуство. 
Јас 40 години живеам во оваа Општина. Ја сакам, ја почитувам, ја ценам, и сакам со 
моето искуство да придонесам за афирмирање на Општината и подобрување на 
животниот стандард во неа. Сметам дека 40 години оваа Општина беше неоправдано 
запоставена, заборавена. Станува збор за Општина, која во моментов е најстара, 
единствена од првите општини која опстојала, од која произлегле 4 други општини, 
тоа е мајка општина на: Зелениково, Сопиште, Студеничани и сега Аеродром. Голема 
обврска е да бидеш градоначалник на оваа Општина, но има и голем предизвик и 
терен за да се направат многу работи и не знам со која прво да почнам. Потребни се 
многу работи и најголема тешкотија ми е да се одлучам од каде да почнам. Има 
голем број приоритети и со секое почнување на една работа се отвораат нови ра-
боти кои треба да се сработат.

Господинот Џорџе Арсов е роден пред 59 години во Струмица. Веќе 40 години жи-
вее во Скопје, во Општината Кисела Вода. По завршувањето на Машинскиот факултет 
во 1970 година, се вработува како професор во скопското средно училиште АСУЦ. По 
четири години тој станува член на маркетинг-службата во "Металски завод Тито", која 
од двајца вработени, само по неколку години, прераснува во организација со 140 
вработени. Набрзо станува и генерален директор на РЕ "Комерц". Во 1991 година 
почнува сопствен бизнис со нафта и нафтени деривати, а потоа се занимава со тр-
говија и со преработка на секундарни суровини од областа на обоени метали. Не-
говиот деловен интерес се проширува. Од 1998 година актуелниот градоначалник на 
Општина Кисела Вода, Џорџе Арсов отвора сопствена фирма за финансиски кон-
салтинг, во смисла на изнаоѓање стратешки партнери на наши фабрики во Македонија. 
Татко е на два сина кои, исто така, имаат сопствен бизнис поврзан со банкарството и 
тоа во САД, а сопругата, од која има целосна поддршка во својот ангажман како 
градоначалник, е вработена на Машинскиот факултет во Институтот за производно 
машинство. Неговиот син Роберт е мошне успешен и докажан во САД, Њујорк, каде е 
предложен за потпретседател на "Suisse credit group" а, исто така, е прогласен за еден 
од најуспешните млади банкари во оваа бранша. 

Голем предизвик на градоначалникот Арсов е Општината Кисела Вода да ја види во 
поубаво светло, место каде што сите граѓани ќе бидат горди што се дел од неа.

  ОПШТИНСКИ ТОЧКИ
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Што беше најголем предизвик за Вас за да ја прифатите 
кандидатурата за татко на една од најголемите општини 
во Република Македонија? 
Што беше тоа што им го кажавте на граѓаните, а кај нив 
предизвика доверба и верба дека сè ќе направите за да 
им го подобрите животот во Општината, и својот глас 
ви го дадоа токму Вам?

АРСОВ: Причината поради која се зафатив да бидам гра-
доначалник на оваа Општина е затоа што во неа живеам 40 
години, ги знам нејзините проблеми, предности, ги знам по-
требите на граѓаните. Моја карактеристика е тоа што се дви-
жам меѓу граѓаните, комуницирам со нив и точно ги знам нив-
ните потреби. И точно на секоја месна заедница, на секој дел 
од Општината, затоа што и јас сум дел од нив и ги чувствувам 
недостатоците и маните. И мене ме навредува тоа што Опш-
тина Кисела Вода 40 години е заборавена, што не можам да се 
се там на ниту еден спортски или, пак, културен настан кој се 
одбележал во неа. И мене ми пречи тоа што кога во Кисела 
Вода ќе дојдат некои наши деловни пријатели, немам каде да 
ги однесам, немам што да им покажам во Општината, иако во 
неа има прекрасни места со кои нејзините граѓани се гордеат 
и треба на нив да бидат горди, но поради тоа што се запо-
ставени тие се наоѓаат во ваква ситуација. Намера ми е да им 
посветам особено внимание токму на ваквите места, кои со 
гордост ќе можат да се покажуваат.

Велите дека Ви пречат нехигиената, дупките на улиците, 
малиот број зелени површини, сообраќајниот хаос, кул-
турните манифестации по кои Општината би ста нала 
препознатлива... Како сè ова ќе го регулирате?

АРСОВ: Има начини и веќе почнавме да работиме на тоа 
поле, иако поради процедурални работи и законски обврски 
требаше да мине еден месец за нешто од нив да се заврши. На 
пример, програмите за работа на оваа Општина за годинава 
не беа донесени и моравме да ги направиме, да ги донесеме 

на Совет, кој мораше да се конституира, мораше да се вос-
постави организација на Општината која, за жал, е на многу 
ниско ниво. И покрај тоа ние спроведовме акција за средување 
на Општината, а тоа значи паралелно повеќе активности, како 
што се: чистење во соработка со Комунална хигиена, сре ду-
вање на нехигиената во Општината, косење на зелените по-
вршини, поткастрување на дрвјата, кои пречеа при нор мал-
ното движење на граѓаните по улиците, односно ги покриваа 
сообраќајните знаци, прозорците од зградите, како и по пол-
нување на уличните дупки кои се многубројни. Направивме 
снимање на сите улични дупки. Презедовме една акција, ве-
лам акција, иако овој збор ми пречи, но сепак морам во слу-
чајов да го употребам. Акција значи нешто што досега не било 
сработено и мора кампањски да се работи, а тоа не е начин на 
решавање на проблемите. Досега неколку пати во медиумите 
изјавив дека се надевам оти ова ќе биде последна акција, што 
значи дека ние мораме да воспоставиме систем на работење 
во Општината на комуналните претпријатија така што веќе не-
ма да користиме акции. 

На што приоритетно во општинските активности ќе се 
фокусирате господине градоначалник Арсов, што мора 
неопходно да се реши, а за што се потребни средства, 
луѓе, време...

АРСОВ: Отстранувањето на сметот од улиците не поднесува 
одложување. Тоа е приоритетно. Веднаш почнав акција со от-
странување на контејнерите од улиците, кои претставуваат 
повеќе од 60 отсто од нехигиената од лошите слики кои ги 
имаме на улиците, мали или големи депонии на ѓубре. Сега 
спроведувам активност за поставување мали пластични кон-
тејнери во куќите на граѓаните. И за тоа имам голема под-
дршка од нив. Тоа ќе се реализира во комплексот Драчево, 
Пин тија, Градинар, 11 Октомври, а веќе во дел од Пржино и 
Црниче се поставени вакви мали контејнери. Со тоа ќе ги сне-
ма потенцијалните улични депонии покрај контејнерите. Тоа е 
еден многу важен дел, кој ќе придонесе за поубава слика на 
Општината и попријатна глетка за граѓаните. Второ, ми пречи 
тоа што со месеци тревите не се косени. Ваквите несредени 
зелени површини претставуваат многу грда слика во Оп шти-
ната која, за жал, во програмата на Градско зеленило е многу 
малку застапена, а и тоа што е предвидено речиси воопшто и 
не е реализирано. Ми пречат и "кратерите" на улиците, кои се 
веќе во фаза на порамнување во соработка со раководството 
на Град Скопје. 
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Ми пречи, а веројатно таков став имаат и граѓаните на Оп-
штината, Домот за зависници од дрога, место каде што би 
требало да се лекуваат зависници од дрога, а всушност тоа е 
еден простор кој дава грда слика и за граѓаните и за вра бо-
тените, како и за пациентите на овој Дом. Таму нема никакви 
услови. Во близината на Домот има едно прекрасно место на 
коешто граѓаните не можат да уживаат затоа што таму има 
безброј шприцеви, кои иако секојдневно се собираат никако 
не можат да се дособерат. Ми пречи тоа што зависниците од 
дрога доаѓаат таму и им пречат на граѓаните на разни начини. 
Децата од тој дел на Општината не можат да излезат да си по-
играат, затоа што постои опасност да налетаат на купишта шп-
рицеви, знаеме колку тие можат да бидат опасни по нивното 
здравје. 

многу работи кои треба да се осознаат, да се решат. Уште од 
мојот прв градоначалнички ден имам средби со граѓаните, но 
заради тековните работи не сум во состојба секојдневно во 
посакуваниот број да примам граѓани, иако секој кој пројавил 
желба да разговараме досега не сум го вратил иако вторник е 
одреден ден за прием. Покрај тоа, отворивме и канцеларија за 
контакт со граѓаните. Овие денови ќе профункционира и веб-
страницата на Општината, така што ќе имаме повеќе мож-
ности да контактираме со граѓаните. Тие се жалат на многу ра-
боти, но најголем е процентот на невработеноста. За жал, на 
сите нивоа, од неквалификувани до високообразовани и ака-
демски граѓани и со титули магистри и доктори на науки, се 
без работа. Тоа е жално, но ќе се обидам да помогнам од таа 
гледна точка. Второ прашање, кое многу й пречи на Оп шти-
ната, е урбаниот хаос во урбаниот дел на Кисела Вода, во на-
сел бите Цветан Димов, Кисела Вода, Црниче, Пржино. На тој 
дел, исто така, за овие два месеца им посветив многу актив-
ности и мислам дека оправдано поголемиот дел од моето 
работно време й го отстапив на оваа активност. За таа цел се-
која среда со вработените од делот на урбанизмот, од 15 часот 
сè до вечерта, одржуваме состаноци на кои ги решаваме те-
ковните проблеми од областа на урбанизмот. Се жалат, исто 
така, на тоа што на 50 метри од Општина Центар, преку рампа, 
сè уште не постои канализација. Значи, голем процент од на-
шата Општина Кисела Вода нема канализација. Повеќе од 40 
отсто од улиците сè уште се калливи. Тоа е несфатливо за една 
општина, најстара и најблиска до центарот, нејзините граѓани 
да газат кал. Ми пречи нерешената атмосферска канализација. 
Тоа се дел од работите кои треба да ги решаваме во 2005 
година.

Најавивте дека од јули ќе формирате посебна служба за 
екологија, која ќе констатира, односно ќе контролира 
дали Цементарница "Усје" ја загадува околината? Исто 
така, најавивте дека ќе преземете мерки за заштита на 
населението?

АРСОВ: Реков дека од почетокот на јули, тоа значи со 
официјализирање на новата организација во Општина Кисела 
Вода, систематизација и организација, која согласно новите 
законски обврски и законска организација на локална са мо-
управа, ќе формирам служба на повисоко ниво, со одговорно 
лице кое ќе се занимава исклучително со екологија. Уште во 
текот на мојата кампања а потоа имав контакти со повеќе еко-
лошки друштва. Веќе разговарав со нив за да се формира зд-
ружение на екологисти на ниво на Кисела Вода, со што ќе 
можеме заеднички да работиме на поголеми проекти, бидејќи 
е евидентно дека Општината има таква потреба. Екологијата е 
една од слабите точки на Општината, како што се заштитата на 
воздухот, водата и животната средина. Планирам оваа служба 
да почне да функционира во текот на јули и едно од при-
оритетните прашања е расчистувањето на ситуацијата меѓу 
гра ѓаните и Цементарница. Тука, од едната страна, граѓаните 
имаа многу жалби и поплаки а од другата страна, Цементарница 
со чиешто раководство одржав повеќе средби и тие тврдат 
дека од кај нив е сè в ред и дека тука има најквалитетен воздух. 
За таа цел, службата која ќе се формира, во соработка со спе-
цијализирани организации, ќе воспостави мерни пунктови во 
Општината и еднаш веќе ќе мора да се расчисти дека најважно 
прашање е воздухот. Точно е дека е важен и бизнисот и дека 
од Цементарница живеат многу фамилии, но тоа во никој слу-
чај не треба да биде на сметка на здравјето на гра ѓаните. Тоа е 
една работа, која ми е во план и која деновиве не успеав да ја 
сработам, но во текот на јули треба да про фун кционира и да 
почне да се грижи за здравјето на граѓаните.

За прашањето околу Домот лично се ангажирам подолго 
време, особено од кога дојдов на оваа функција. Пред да ста-
нам градоначалник реализирав контакти со странски дона-
тори за донации, со цел Домот да се дислоцира на некое друго 
место, при што ќе се направи модерен дом кој ќе биде во 
функција на пациентите, кој нема да им пречи на граѓаните, а 
воедно постоечкиот дом да го претвориме во културно катче 
каде што граѓаните од Општината со задоволство ќе доаѓаат.

Исто така, на некои места, при секој пороен дожд доаѓа до 
поплава и се создаваат езера, и на некој начин треба и мора да 
се реши овој проблем. Токму ваквиот проблем е меѓу првите 
поголеми проекти, кои ќе ги реализираме. 

Каков е Вашиот работен ден? Колку во Вашата дневна 
агенда имате време и за обичниот жител на Општината, 
кој има проблем а решението за него е во Ваши раце? 
На што најчесто се жалат жителите од Кисела Вода? 

АРСОВ: Работниот ден ми почнува во 8 часот и трае сè до-
дека имам енергија и кондиција да останам во кабинетот. 
Значи, до 20, 21 часот. Така е секој ден веќе 2,5 месеци. Има 
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време на овој мандат да го реализираме и функционирањето 
на општинско радио. Интересно е да напомнеме дека пла ни-
раме седниците од Советот да ги пренесуваме преку ло кал-
ната телевизија, мислам дека од септември тоа и ќе го спро-
ведеме. По одморите ќе се создадат поволни услови за на-
времено и квалитетно да ги информираме граѓаните.

Пешачењето Ви претставува особено задоволство. 
Сметате дека по должината на Маркова Река има пре-
красни места на кои може да се изградат спортски те-
рени, како и шеталиште, што ќе биде и една од Вашите 
иницијативи за иднина. Има ли шанси да се реализира 
една ваква идеја?

АРСОВ: Пешачењето ми беше една од битните работи кои 
ги правев, особено кога децата ми беа тука. Пред Маркова 
Река има неколку убави места, Пелинце горе има прекрасен 
стар манастир, на само 2 километра над Скопје, со прекрасна 
околина, која со задоволство би ја посетил и секој граѓанин. 
Но, за жал, патот кој води до таму е катастрофално лош, око-
лината, исто така, а во еден од нашите планови е ставено да се 
средат патот и околината на Пелинце. Има и други убави ме-
ста, патот кон Китка, планина која е во близина на Драчево. 
Маркова Река е една од моите слаби точки и сметам дека 
максимално треба да се направи за тој дел да се урбанизира, 
за добро и за лошо. Добро е што таа сè уште не е уништена, 
значи може, има каде да се направат пешачки и велосипедски 
патеки и многу други работи. Во нашата програма е ставена и 
урбанизацијата на Маркова Река, но за тоа се потребни по-
веќе средства, така што ќе се обидам преку донации од над-
вор полека да ја направам и таа работа. Сè уште има добар 
терен, кој може да се користи за разни намени.

Дали сте задоволни од функционирањето на Советот 
на Општината? Членовите на Советот и Вие, локалните 
проблеми, одлуките ги решавате, ги донесувате во со-
одветна согласност или, пак, како и секаде примат му 
се дава на матичниот партиски став, односно сите се 
трудат да работат за добробитот на населението од  
Општината?

АРСОВ: Една меѓу последните работи беше конституи ра-
њето на Советот на Општината, но периодот од околу еден 
месец го искористивме за договарање на сите учесници во 
Советот, без разлика кој на која партија й припаѓа. Откако ги 
поставивме тие односи го формиравме Советот, избравме 
претседател и сега можам со задоволство да кажам дека од 
сите скопски општини ние имаме најдобар Совет. Членовите 
на Советот функционираат како еден, како од една партија. 
Дискусиите се присутни, но кога ќе дојде до гласање за некоја 
одлука, тогаш таа се донесува речиси едногласно, 90 отсто се 
истомисленици. Од гледна точка на партиски интереси кои 
биле на сметка на граѓаните, сметам дека такво нешто не по-
стои во нашата Општина и советниците и од позицијата и од 
опозицијата се свесни дека се избрани од граѓаните и дека 
треба да работат за нивна добробит, без разлика од која пар-
тија тие се предложени во Советот. 

Неопходно за една општина да биде транспарентна е 
таа да има своја веб-страница на Интернет, но и Билтен 
со информации, за граѓаните кои, на пример, немаат 
можност да ја користат ИТ технологијата. До кое ниво 
овие активности напредувале?

АРСОВ: Тоа е многу важна работа за правилно, навремено 
и квалитетно информирање на граѓаните. Ние тука работиме 
на повеќе полиња и сметам дека исто така, сме во предност во 
однос на другите општини. Во план ни е веднаш по одморите 
да профункционира и нашата веб-страница, да објавуваме и 
општински билтен, потоа општински весник, во план ни е за 
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Според Вас, во кој дел од Општина Кисела Вода ин тер-
вентно мора да се реагира а каде барем за одреден 
период, имајќи го предвид Вашиот познат став кон уба-
вото, постигнат е визуелен позитивен ефект? Пату вајќи 
по светот, можете ли да одредите град или општина во 
Европа, кои Ви оставиле впечаток и тоа е урнекот по 
кој ќе ја моделирате Вашата Општина за таа да биде 
што поевропска?  

АРСОВ: Делот на парковите и зеленилото ни се слаба точка 
и сметам дека Кисела Вода тука е многу запоставена. Дено-
виве со раководството на Паркови и зеленило имав средби за 
воспоставување организирана работа врз зелените површини 
во Општината. За жал, не наидов на доволно разбирање, кое 
ќе ги задоволи моите планови и желби за Општината и нео-
правдано запоставените работи. Јас работите не ги решавам 
со кавги, туку ќе дадам можност во јули и во август да се пре-
земе нешто, затоа што во спротивно ќе бидам принуден меѓу 

правиме попријатен, ќе преземеме активности со ма лку пари, 
но со повеќе желба, оптимизам да направиме нешто при-
јатно.

Живееме во држава обременета со економски, со ци-
јални, политички и други проблеми, кои се поисто ве-
туваат како на државно така и на локално ниво. Како ја 
гледате државната и општинската иднина? Во Вашата 
визија доминира оптимизмот или по сите турбуленции 
и перипетии - песимизмот?

АРСОВ: Јас гледам оптимистички затоа што по природа 
сум таков. Оптимистички гледам и во иднината и во државата. 
Сметам дека не се изгубени сите шанси да имаме општина или 
држава во која граѓаните со задоволство би останале, затоа 
што имаме работи со кои можеме да се гордееме и со кои 
можеме да им обезбедиме сигурна егзистенција на граѓаните. 
И на почетокот кажав дека основниот проблем е невра бо-
теноста. Сметам дека со приближувањето на државата кон 
Европската унија, добар дел од овие проблеми полека ќе се 
решаваат и граѓаните би останале во земјава, затоа што секој 
што оди, оди со тешко срце. Иако и моите деца се надвор, тие 
не се економски емигранти, но се ситуирани, имаат солидна 
егзистенција таму, но секогаш сакаат да се вратат овде. Ги 
влече носталгијата. Сметам дека има шанси со многу аргу мен-
ти дека имаме капацитет. Имаме богатства, ние сме мала др-
жава, не сме многу народ, ги имаме сите услови и само со 
малку поголемо внимание од градските татковци, кои треба 
да се свртат малку повеќе кон граѓаните и да ги слушаат нив-
ните желби и да бидат малку повеќе во нивна функција.

Исто така, би сакал да кажам, за грижата на младите. Мла-
дите ми се слаба точка. Треба што поголемо внимание да им 
се посвети на младите, нивното вработување, нивната егзи-
стенција, за нивната сигурност дека овде им е иднината, а не 
надвор. Тоа секогаш треба да им биде предност зашто ид ни-
ната на државата е во младите. Една држава која ќе ги изгуби 
младите, таа држава нема иднина. Ние сè уште имаме пре-
красна младина овде, меѓу нас и не треба да ги пуштиме тие 
да си заминат од татковината.

првите општини да формирам свое јавно претпријатие за 
паркови и зеленило, бидејќи сметам дека огромни средства 
од граѓаните се одбиваат за таа намена, а фактички ниту еден 
процент од нив не се враќа во Општината. Значи, на тој начин 
ќе се реши една од поголемите болни точки во Општината. 
Многу патував по Европа, САД и досега сум посетил многу ма-
ли и големи општини и тешко е да се одвои некоја спе цифична 
како модел. Но, секако впечаток ми остава зеле ни лото. Би 
сакал повеќе да нема исушени тревници во Оп шти ната, зе-
ленилата - парковите со цвеќиња, да можат да се одр жуваат и 
тоа да претставува пријатна глетка за граѓаните. За жал, во 
Општината нема место каде што граѓаните би мо желе да из-
лезат масовно на рекреација. Мислам дека во однос на ова 
прашање наредната година ќе направиме нешто повеќе. Све-
сен сум за финансиската ситуација на нашата Оп штина, та ка 
што ќе се обидеме барем на некој начин овој дел да го на-


