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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Ѓ А В О Л  С И  И Г Р А  С О  Н Е Р В И Т Е      Н А  Ж И Т Е Л И Т Е  Н А  О П Ш Т И Н А  С О П И Ш Т Е  Ѓ А В О Л  С И  И Г Р А  С О  Н Е Р В И Т Е   

"СОНЧЕВИОТ ГРА   Д" НЕ "СОНЧЕВИОТ ГРА ДОЖИВЕА ДА ГО 
ВИДИ ИЗЛЕЗОТ, Т    УКУ ЗАЛЕЗОТ НА СОНЦЕТОВИДИ ИЗЛЕЗОТ, Т  

Проектот "Сончев град" станува сè 
понеизвесен и тоа не поради па-
рите кои, по обичај, ги сопираат 

активностите, туку од неколку причини, 
од кои главен проблем е отпорот кај 
жителите од село Патишка Река, кои не 
дозволуваат да почне изградбата на во-
доводот, со кој би требало да се реши 
водоснабдувањето на замислената ур-
бана населба, но и на 13 села, кои тери-
торијално й припаѓаат на Општина Со-
пиште.

Со тоа повторно си го бараме ѓа во-
лот, кој според првите карактеристики 
на човечката тврдоглавост, сепак пред-
ност й дава на политиката, која очи-
гледно  последниве две децении добро 
ги обработила и ги "насамарила" ме ш-
таните од селото Патишка Река. 

Според последните изборни резул-
тати, ова село сместено во срцето на 
пла нината Караџица е упориште на ДУИ, 
така што навидум изгледа дека про-
ектот што излегува од страна на власта, 
во која партиципира и нивниот про тив-
ник ДПА, е дочекан на нож. Но, сепак 
револтот на жителите е оправдан, би-
дејќи политичарите со години ги лажат 
дека ќе им го подобрат животот, ќе им 
изградат подобра патна мрежа, ќе ја 
возобноват училишната зграда итн. Зго-
ра на сè, во целата приказна се надо-
врзуваат и непотврдените информации 

"Според она што го изнесоа 
експертите, кои работеле на 
проектот подолг период, 
преку системот 'Патишка Река' 
може да се обезбеди 
квалитетна вода за пиење за 
жителите од цела Општина, а 
при тоа да не се загрози 
реката. Исто така, според 
нивно мислење, ова е 
единствениот извор на вода за 
пиење која може да се 
користи.

Спротивно на ова, жителите 
на Патишка Река истакнаа дека 
се загрижени поради 
можноста реката да пресуши, 
па да го изгубат единственото 
природно богатство", 
истакнува Славица Билјарска 
од НВО "МОСТ".

дека издашноста на изворот е мала во 
споредба со бројот на населението, 
иако научните параметри даваат гара-
нција дека водата ќе ја имаат подед-
накво сите, и оние од градот и оние од 
селото, кои  претежно се занимаваат со 
сточарство.

Пред десеттина години овој проблем 
ги удри по глава и прилепчани, кои на-
самарени од политиката и надмудрени 
од природата, веруваа дека Студенчица 
може да ги задоволи потребите за вода 
на општините Кичево, Македонски Бр од, 
Крушево и Прилеп. Во времето на за-
лезот на едноумието, но и на ра ѓа ње то 
на изгрејсонцето на повеќе пар тис киот 
живот во Република Македонија, при-

ја, по сè изгледа, си ги прецени своите 
можности, па така пред време се обиде 
да ги засука ракавите, сметајќи дека 
водоводот може сама да го изгради. 
Наравоучение: "козата може да блее 
само во село Прчево".

СÈ Е ПО ИНЕРЦИЈА
Неодамна жителите на село Патишка 

Река демонстративно ја напуштиле три-
бината, која ја организирала НВО "МОСТ", 
а со цел да се најде премо сту вање на 
проблемот. Селаните останаа на својот 
став дека никогаш нема да дадат вода 
за Сончев град.

лепчани се фатија за "гуша" со кичев-
чани кои, исто така, од инает и многу 
повеќе од сркање политичка каша, им 
го затворија вентилот за вода, така што 
тутунарите на Крале Марко останаа 
жедни при вода, која им беше на дофат 
само на триесеттина километри појуж-
но во правец на Битола. Имено, постоеја 
неколку опции за да се реши проблемот 
со водоснабдувањето во Прилеп, пр-
вата замисла беше свртена кон реката 
Тополка и Бабуна во велешкиот крај, 
втората опција беше Стрежево, која 
отпадна од две причини - политичка, 
но и поради традиционалната нетр-
пели вост меѓу битолчани и при леп-
чани. На тој начин наместо да пијат 
пелистерска во да, која им е на дофат, 
тогашното опш тинско раководство се 
решило да ги послуша директивите 
од Скопје и парите на прилепчани беа 
пренасочени во изградбата на сис те-
мот "Сту ден чица". 

Сè потоа што се случи веќе е ис то-
рија, чие минато или искуство може ка-
ко бумеранг да им се врати и на жи-
телите од Патешка Река, кои сепак се 
излажани од други, кои на секои четири 
години за време на одржувањето на 
локалните избори трчаат да им бакнат 
рака, а притоа ништо да не им подарат. 

Затоа населението се коцка со др-
жавата, но и со немоќната општина ко-

Од Општината посочуваат дека три-
бината била уште еден обид да се про-
најде заеднички јазик со жителите, кои 
два месеца го блокираат изворот. Тој 
треба да се стави во функција за вод о-
снабдување на новата населба Сончев 
град и на 13 села во Општина Сопиште. 
Но, жителите на Патишка Река про дол-
жуваат да ги блокираат градежните 
активности околу водоводот, а со тоа и 
проектот "Сончев град", вреден 100 
милиони евра. Општинарите оценуваат 
дека не им е јасно зошто полицијата 
два пати не доаѓа да интервенира, имај-
ќи предвид дека изворот не е во соп-
ственост на месното население, туку на 
државата. На трибината беа присутни 
градоначалникот на Општина Сопиште, 
Љупчо Кец Мицковски, како и прате-
ниците Стојче Крстевски, ВМРО-ДПМНЕ, 
и Лилјана Поповска, ДОМ. Со проектот 
"Сончев град" се отвора можност за 
изградба на нова модерна населба за 
домување на околу 6.000 лица, кои би 
живееле во 602 индивидуални куќи и 
во 11 станбени згради. 

"Според сите жители и граѓани, кои 
гравитираат на територијата на Оп-
штина Сопиште, изворот Патешка Река 
има исклучително значење, како за 
водоснабдувањето на населението, та-
ка и за идниот развој на Општината, би-

ВО "СОНЧЕВИОТ ГРАД" СЕ ВМЕШАА ПОЛИТИЧКИТЕ ПРСТИВО "СОНЧЕВИОТ ГРАД" СЕ ВМЕШАА ПОЛИТИЧКИТЕ ПРСТИ
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"СОНЧЕВИОТ ГРА   Д" НЕ Д" НЕ ДОЖИВЕАДОЖИВЕА ДА ГО  ДА ГО 
ВИДИ ИЗЛЕЗОТ, Т    УКУ ЗАЛЕЗОТ НА СОНЦЕТО УКУ ЗАЛЕЗОТ НА СОНЦЕТО

дејќи таа е во непосредна близина на 
градот Скопје, а само по себе е врзана 
со економскиот развој на Општината", 
вели пратеникот Стојче Крстевски, до-
давајќи дека приказната за изворот се 
провлекува уште од осумдесеттите 
години од минатиот век.

"Во осумдесеттите години од XX век 
се зборуваше дека ексвојската, ЈНА, 
требаше да го почне проектот со Па-
тешка Река. И така повеќе години се 
очекуваше дека оваа војска ќе гради, 
но од тоа ништо не бидна. Поради ова, 
во деведесеттите години, населението 
од Ракотинци, Сопиште и од Добри Дол 
увиде дека нема ништо да биде од во-
доводот Патешка Река и затоа се ор-
ганизираа и со доброволна акција, со 
самопридонес изградија цевковод до 
пунктот во Кисела Вода на Јавното прет-
пријатие 'Водовод и канализација'. Сега, 
до овие три населени места вода доаѓа  
од изворот Рашче. Но, тоа создава дру-
ги проблеми, кои се јавуваат во текот 
на летниот период. Имено, бидејќи има 
многу население и голема потро шу-
вачка на вода, протокот на цевководот 

новата територијална по делба, а по-
литичките партии го актуе ли зираа про-
ектот со водоводот Патешка Река. Тие 
велеа дека со помош од ја пон ска до-
нација тоа ќе се реализира, но до денес 
се покажа како нереална работа, освен 
дека тоа биле празни политички ве ту-
вања, актуелни само за време на ло-
калните избори. Со потпишувањето на 
договорот 'Сончев град', по инерција се 
овозможува и градење на проектот 
'Патешка Река'", истакнува пратеникот 
Крстевски. 

"Ценам дека населението од ова се-
ло, кое е на оддалеченост од повеќе од 
триесет километри од Скопје, овој пат 
гледа можност на некој начин да добие 
нешто, бидејќи согласно законите вода-
та не им припаѓа ним, туку на државата. 
Тие гледаат можност да издејствуваат 
нешто повеќе за своето населено место 
- пат, објект со постојана здравствена 
заштита, реновирање на зградата на 
учи лиштето, игралиште итн. Според 
нив, доколку водата им биде земена, 
ова село никогаш не ќе може да се раз-
вие", оценува пратеникот, додавајќи де-

соодветните надлежни институции", 
истакнува Славица Билјарска од НВО 
"МОСТ".

"Од наш агол, оваа средба беше ус-
пешна, затоа што беа присутни прет-
ставници на сите засегнати страни, ка-
ко и претставници на законодавниот 
дом и експерти.

Не навлегувајќи во природата на 
спорот меѓу двете страни, жителите на 
Патишка Река и останатите жители во 
Општината, сметаме дека може да се 
нај де решение за проблемот, но само 
доколку сите страни се подготвени за 
преговори. А, преговарањето значи и 
отстапки од двете страни. Според она 
што го изнесоа експертите, кои ра бо-
теле на проектот подолг период, преку 
системот 'Патишка Река' може да се 
обезбеди квалитетна вода за пиење за 
жителите од цела Општина, а при тоа да 
не се загрози реката. Исто така, според 
нивно мислење, ова е единствениот 
извор на вода за пиење кој може да се 
користи.

Спротивно на ова, жителите на Па-
тишка Река истакнаа дека се загрижени 

е помал од потребите кои ги има во 
летниот период, односно се јавува не-
достиг на вода. Значи, пов торно се 
јавува потреба од дотур на нова вода, 
при што треба да се посочи дека кон 
останатите села: Патешка Ре ка, Дра-
жилово, Чифлик, Света Петка, Барово, 
Говрлево, Јаболце, Долно и Гор но Соње, 
нема вода. Потоа во 1996 го дина дојде 

ка постојат и други причини за застојот 
во реализацијата на изградбата на водо-
водот "Патешка Река", од кој зависи и 
проектот на елитната населба Сончев 
град.

Тој смета дека изградбата на водо-
водот треба да й се препушти на држа-
вата, бидејќи Општината не располага 
со капацитети за вакви крупни про-
екти.

ОД НАШ АГОЛ
"На барање на локалната самоуправа 

од Општина Сопиште, Канцеларијата за 
контакт меѓу НВО и Собранието на Р Ма-
кедонија, реши една од средбите во 
рам ките на 'Мобилен Парламент' да 
организира на тема 'Водоводот во Со-
пиште - проблеми и потенцијални ре-
шенија'. Цел на ваквите средби е да се 
направи линк меѓу граѓаните, претстав-
ниците на локалната самоуправа и пра-
тениците од соодветната изборна еди-
ница, како би можеле да се отворат и да 
се дискутира за актуелни прашања, кои 
се во интерес на локалната заедница. 
Свесни сме дека на овие средби нема 
да се постигне конечно решавање на 
проблемите, но преку нив ги покре ну-
ваме прашањата и ги адресираме до 

од можноста реката да пресуши, па да 
го загубат единственото природно бо-
гатство. 

Средбата заврши со препорака да се 
формира работна група, во која свои 
претставници ќе имаат сите засегнати 
страни, ќе бидат вклучени и експерти, 
пратеници и претставници на надлежни 
институции. Оваа група би имала цел 
менаџирање на процесот и доведување 
до негово конечно решение. Жителите 
од Општина Сопиште упатија апел до 
сите надлежни институции да се вклу-
чат и да помогнат во решавањето на 
проблемот. Уште потсетија и дека води-
те, како добра од општ интерес, се во 
сопственост на Република Македонија 
и уживаат посебна заштита на начин и 
под услови определени со закон, и ни-
кој нема ексклузивно право на нив", 
вели Билјарска од "МОСТ".

Според сегашната ситуација, проек-
тот "Сончев град" виси во воздух, би-
дејќи многу фактори ја сопираат реа ли-
зацијата. Имено, политиката ја почна 
битката за пари, развој и некоја по доб-
ра иднина на Општина Сопиште но, по 
сè изгледа, токму таа ќе биде виновна 
доколку Сончевиот град не го дочека 
излезот на сонцето, туку ќе го забележи 
залезот на сонцето.

Револтот на жителите е оп-
равдан, бидејќи политичарите со 
години ги лажат дека ќе им го 
подобрат животот, ќе им из гра-
дат подобра патна мрежа, ќе ја 
возобноват училишната зграда 
итн. Згора на сè, во целата при-
казна се надоврзуваат и непо-
тврдените информации дека из-
дашноста на изворот е мала во 
споредба со бројот на насе ле-
нието, иако научните параметри 
даваат гаранција дека водата ќе 
ја имаат подеднакво сите, и оние 
од градот, и оние од селото, кои  
претежно се занимаваат со сто-
чарство.


