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ФИРМАТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АЛУМИНИУМ ВО МОМИН 
ПОТОК НЕ РАБОТИ - НЕМА ПРОСТОР ЗА ПАНИКА
 Овластениот инспектор за животна средина при Општина Карпош 
утринава беше на терен во индустриската зона Момин Поток и во контрола на 
фирмата за преработка на алуминиум за која по социјалните мрежи и дел од 
порталите излегоа информации дека е меѓу главните загадувачи во Карпош.
Оваа фирма веќе подолг период, од пред Нова година не работи - не врши 
дејност, констатираше денес нашиот инспектор по извршената контрола.
Инаку, уште во 2018 година спроведени се повеќе мерења кај фирмата, при 
што не беа констатирани емисии надвор од дозволените граници.
 Надлежноста за фирмата која врши дејност - топење и преработка 
на алуминиум е на Државниот инспекторат за животна средина. И покрај 
тоа, нашата инспекција секојдневно го контролира теренот и постапува по 
службена должност или по пријава постапува согласно законските обврски. 
Оттаму, нема простор за ширење на паника. За жал, на социјалните мрежи 
и на дел од порталите се споделуваат лажни вести кои имаат за цел да 
предизвикаат паника меѓу граѓаните.
 Инспекторските служби на Карпош и во претстојните денови ќе бидат во 
контрола на целиот потег во Момин Поток кадешто се вршат мали стопански 
дејности и ќе бидат во редовна координација со Државниот инспекторат за 
животна средина и со градските власти.
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ИСКУСТВОТО И ЕНТУЗИЈАЗМОТ 
ЌЕ ГО „ВОСКРЕСНАТ“ ПАРТИЗАН
 Градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев се сретна 
со проектантот на салата „Наум 
Наумовски – Борче“ (Партизан), 
истакнатиот македонски архитект, 
Трајко Димитров, кој припаѓа 
на првата генерација архитекти 
запишани на Архитектонскиот отсек 
на Техничкиот факултет во Скопје.
 Општина Карпош ја започна 
иницијативата за спас и обнова 
на „Партизан“, но овој процес се  
води темелно, со вклучување на 
повеќе засегнати страни, институции 
и личности кои придонеле во 
изградбата и афирмацијата на овој 
култен спортски објект.
 Градоначалникот Богоев и 
архитектот Димитров разговараа за 
актуелните состојби со салата, при 
што, по доделувањето на објектот во 
владение на локалната самоуправа 
ќе се започне со подготовка на 
анализа за постоечката состојба.
Архитектот Димитров има богато 
исуство во проектирањето објекти 

од општествен карактер, со посебен 
акцент на спортски објекти како 
на пример базенот „Младост“, 
Кошаркарската сала „Работнички“ 
во Градски Парк и др. На средбата 
се зборуваше за начинот на кој е 
градена салата „Партизан“, квалитетот 
на градбата и функционалноста на 
објектот.
 -Ова е начинот на кој треба да 
се пристапи кон ревитализацијата на 
старите и запуштени објекти дадени под 
концесија. Да ја вклучиме и стручната 
јавност, архитектите кои ги создавале 
овие важни објекти за Скопје. Од овие 
луѓе има многу што да научиме, како 
да се задржи автентичноста на овие 
култни објекти и како повторно да 
заживеат, рече Богоев.
Во текот на денешниот ден, во посета на 
Општина Карпош беа и претставници 
од меѓународната невладина 
организација „Културно ехо“, кои 
работат на проект за мапирање на 
запуштени објекти и иницијатива за 
нивна обнова.
 „Партизан“ е токму таков пример. 
Тие со градоначалникот Богоев 
зборуваа за начините на финансирање 
на обновата на „Партизан“ и 
воспоставување партнерство со 
Општината за аплицирање на повик за 
добивање на средства за оваа цел.
Постои вистински ентузијазам и волја 
„Партизан“ повторно да биде успешна 
приказна.
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 На денешната седница на која заседаваше Советот на општина Карпош, 
советниците едногласно одобрија 300.000 денари финанска помош, која ќе 
биде наменета за карпошанката Снежана Караџоска, врз која треба да се 
изврши оперативен зафат во странство. На седницата се изгласа и повторното 
субвенционирање на велосипеди за Карпошани. Локалната самоуправа ќе 
субвенционира 30% од вредноста на купениот нов велосипед, но најмногу 
до 3.000 денари. Акцијата ќе трае од 1. Февруари, се до исцрпување на 
предвидените средства од 500.000 денари.
 Советниците дадоа „зелено светло“ и за Предлог-одлуката со која ќе 
се одобрат финансиски средства за реализација на програмскиот проект 
„Инклузија на деца од ромска популација во ЈУОДГ „Пролет““. На оваа 
седница се одобри и финансиска поддршка за поддршка на спортски 
клубови од подрачјето на Општина Карпош за 2019 година.  
 Со одлука на Советот ќе се финансираат и проекти од културата за 
правни и физички лица од подрачјето на локалната самоуправа, како и од 
областа на детската, социјалната и здравствената заштита за физички и 
правни лица.  
 Како една од позначајните точки од аспект на заштита на животната 
средина  беѓе усвојувањето на  Локалниот еколошки акционен план, ЛЕАП-2 
за Општина Карпош за наредните шест години, односно за периодот 2019-
2024, кој претходно   беше презентиран и усвоен од Локалниот комитет за 
изработка на овој план.  

ПРОДОЛЖУВА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО 
НА НОВИ ВЕЛОСИПЕДИ ЗА КАРПОШНИ
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 Исто така се усвоија и  Извештајот за реализација на Програмата 
за урбанистичкото планирање, од областа на екологијата и енергетската 
ефикасност, од областа на развој и уредување на градежното земјиште за 
2018 година. Покрај овие  Заклучоци се усвоија и извештаите за реализација 
на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата, 
од областа на спортот, детската , здравствената и социјалната заштита и од 
областа на образованието за 2018 година.  
 Советниците ја прифатија и донацијата од Друштвото за одгледување на 
украсни билки и хортикултура „ ХОРТИ ДИЗАЈН ДОО“ увоз-извоз Скопје.
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 Во знакот на традицијата, денеска во Карпош се одбележа празникот 
Св. Атанасиј, и тоа во повеќе делови: Бардовци, Злокуќани и Жданец. 
 На одбележувањето на овој ден присуствуваше и градоначалникот на 
Општина Карпош, Стефан Богоев, како и претседателот на Совет, Андреј 
Манолев и повеќе советници.
Тие  на граѓаните им посакаа добро здравје, среќа и успеси.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИКОТ СВ. АТАНАСИЈ
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 Општина Карпош од денеска продолжува со акцијата за 
субвенционирање на купување на нови велосипеди.
Ќе се субвенционира 30% од цената на купениот нов велосипед, но најмногу 
до 3.000 (три илјади) денари.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев во изјава за медиумите 
говореше за условите и критериумите на Јавниот повик, како и за придобивките 
од оваа акција:
 - Право на субвенција има секој полнолетен жител на Карпош, кој ќе купи 
нов велосипед, започнувајќи токму од денеска, 1. февруари. Граѓаните треба 
да достават копија од лична карта, од трансакциска сметка, од фискална 
сметка (оригинал) за велосипед којшто е купен не порано од 01.02.2019, рече 
Богоев.
Локалната самоуправа минатата година за прв пат субвенционираше  
купување на велосипеди и како резултат на големиот одзив и позитивните 
реакции, продолжуваме и оваа година.
За реализација на оваа акција годинава ќе се одвојат 500 илјади денари 
од Буџетот на Општина Карпош, а исплатата на средствата ќе биде по 
завршување на изборниот процес (претседателските и локалните избори).
Поттикнувањето на возење велосипед, како препорака е вметната и во новиот 
Локален еколошки акциски план (ЛЕАП) на Карпош, со што директно, на 
долг рок, се влијае на заштита на животната средина и на намалување на 
аерозагадувањето.

„КАРПОШ НА ТОЧАК“ - 
НОВИ СУБВЕНЦИИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
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 Во изминатите два дена, поточно во петокот и саботата, од 20:00 
до 24:00 часот, овластениот инспектор за животна средина при Општина 
Карпош заедно со Секторот инспекторат на Град Скопје беа во контрола на 
индустриската зона во Момин Поток, потегот околу Криви Дол и Злокуќани. 
 Станува збор за редовна контрола и надзор, со цел да се утврди 
начинот на кој работат правните субјекти и да се превенира загадувањето 
на амбиенталниот воздух и животната средина. Инспекциските служби 
констатираа дека и во вечерните часови не работи фирмата која врши 
дејност топење и преработка на алуминиум – „Алуминиум“, а за која на 
дел од порталите излегоа информации дека е главен загадувач во Општина 
Карпош. 
 Имено, како што известивме и претходно, оваа фирма од пред Нова 
година не работи. При оваа проверка, се изврши и контрола на другите правни 
лица кои работат во овој дел од Карпош, при што не беа забележани никакви 
нерегуларности и пропусти во нивното работење кои би претставувале закана 
за животната средина. 
 Кога станува збор за индивидуалното домување, во Злокуќани се 
евидентирани повеќе домаќинства кои се греат на дрва. Препораката е да 
се искористат субвенциите кои ги нудат градските власти и да се префрлат 
на други, алтернативни начини на греење.
 Инспекциските служби на нашата Општина заедно со партнерските 
институции (Градот Скопје и Државниот инспекторат за животна средина) ќе 
продолжат и во претстојниот период интензивно да го контролираат потегот 
околу Момин Поток, Криви Дол, Злокуќани, но и другите делови на Карпош.

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО МОМИН ПОТОК, 
КРИВИ ДОЛ И ЗЛОКУЌАНИ


