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ЧИСТЕЊЕ НА СОБИРНИОТ КАНАЛ ВО НЕРЕЗИ
 Комуналните служби на Општина Карпош денеска го чистеа собирниот 
канал за атмосферски води во Нерези (над чешмите), со цел да се превенира 
евентуално надоаѓање на поголеми води од врнежи од дожд или од топење на 
снегот.
 Станува збор за канал кој при поголеми врнежи предизвикува сериозни 
проблеми  долж улицата „Јуриј Гагарин“ и  во населбата Козле.
Општина Карпош апелира до сите граѓани да не фрлаат отпад во овие канали, 
со што ги затнуваат и се отежнува протокот на атмосферската вода.
Локалната самоуправа продолжува со секојдневното одржување на јавната 
хигиена на територија на Карпош.
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ИНФОРМАЦИЈА ДО ВЛАДАТА ЗА ОБНОВА НА ПАРТИЗАН

  Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев испрати 
Информација до Владата на Република Македонија, за враќање на 
сопственоста и потребата за обнова на спортската сала „Наум Наумовски – 
Борче“ (Партизан).
Информацијата ги содржи актуелните состојби на објектот, неговата важност 
за Општина Карпош, потребите за обнова на салата и нејзино повторно 
ставање во функција на спортот.
 Исто така, наведени се опциите за финансирање на проектот за 
обнова на „Партизан“, како и остварените комуникации со повеќе надлежни 
институции.
Оваа Информација е резултат на „Иницијативата за спас и обнова на 
Партизан“, која ја иницираше Општина Карпош во соработка со Владата на 
Република Македонија, Агенција за млади и спорт и Јавното претпријатие за 
стопанисување со спортски објекти.
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 Локалниот еколошки акционен план, ЛЕАП-2 за Општина Карпош 
за наредните шест години, односно за периодот 2019-2024, денес беше 
презентиран и усвоен од Локалниот комитет за изработка на овој план. Тој ќе 
се најде на усвојување  веќе на наредната седница на Советот на Општината, 
по што ќе се пристапи кон изработка на годишни акциони планови (за секоја 
година посебно)  се додека се „исцрпи“ важноста на овој стратешки документ 
на локалната самоуправа.
 На презентацијата присуствуваше и градоначалникот Стефан Богоев 
кој во оваа пригода истакна дека заштитата на животната средина, чистиот 
воздух, екологијата, не се тема која е актуелна само во зимскиот период, 
кога воздухот е најзагаден, туку е  тема број 1.  во сите општини и градови во 
Република Македонија.
 - Ова, рече Богоев, беше клучна тема и во политичката битка на 
последните локални избори, а ние како Општина цврсто опстојуваме на 
заложбите за создавање еколошка општина и високи стандарди во спас и 
зголемување на зеленилото. ЛЕАП всушност е скенер на состојбите до каде 
сме на овој план, но и патоказ што треба да презмеме и што ќе преземеме во 
наредните години на планот на екологијата. Тоа би знаело добрите практики 
кои сега ги спроведуваме да ги задржиме и да ги имплементираме натаму, 
но и да воведуваме нови.
Богоев ги наброја неколкуте круцијални потези кои ги направи локалната 
власт во изминатата година и неколку месеци, а тоа се т.н. „зелена 
офанзива“ зголемување на меѓублоковското зеленило со над 300 нови 

КАРПОШ СО НОВ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ 
ЗА ЕКОЛОГИЈА 2019-2024



1

21 - 27  јануари 2019 Билтен бр. 305

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9 5

садници. Општината прв пат лани воведе и додели субвенции за велосипеди, 
додека Градот работеше на обнова и зголемување на велосипедската 
инфраструктура, изградивме нов сквер во Тафталиџе и Нерези, а за поголема 
хигиена Општината воведе и ново работно време за хигиеничарите за 
викендите, кога и најмногу се собира смет. Богоев го најави новиот парк кој ќе 
се гради наспроти Карпош 4, за чии зелени содржини ќе бидат консултирани 
и експерти од Шумарски факултет. Конечно, за зачувување на зеленилото во 
Карпош ќе бидат ангажирани дополнителни двајца комунални инспектори со 
поголеми овластувања. Инаку, според Богоев, на негово задоволство, овој пат, 
во креирањето на ЛЕАП- 2  учествуваа и граѓански здруженија, Коалицијата О2 
и НВО секторот со конструктивни предлози.
 Мартина Блинкова од Градежен институт Македонија, пред присутните 
во детали ја образложи содржината на овој стратешки документ кој треба да 
добие „виза“ од од советниците на Општина Карпош. Изработувач на ЛЕАП 2 
за Општина Карпош се Градежниот институт „МАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ- ГИМ, 
МАНЕКО СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје и Институтот за истражувања во животна 
средина, енергетика и градежништво-ИЕГЕ.
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 Општина Карпош постави заштитни столпчиња долж улицата 
„Њуделхиска“ во  урбаната заедница Владо Тасевски. 
Оваа улица во изминатиот период целосно беше реконструирана и 
проширена, со што се зголеми безбедноста за сите учесници во сообраќајот.
Дополнително, локалната самоуправа постави столпчиња на еден од 
тротоарите за да се олесни движењето на пешаците и да не се узурпира 
тротоарот со паркирање на возила.

ЗАШТИТНИ СТОЛПЧИЊА НА „ЊУДЕЛХИСКА“
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 Утре, 26.01.2019 година, сабота, на паркингот на С.Ц „ Борис Трајковски“ 
ќе се одржи настан под мотото „ Ден без возила на фосилни горива“.
Овој настан има за цел  да се промовира и поттикне електромобилноста, а 
воедно е и можност за тест возење на електирчните автомобили. Настанот е 
организиран од Прокредит банка-Скопје. 
По едукативната изложба ќе се одржи  панел дискустија „Како до зголемување 
на електромобилноста“. Во рамки на дискустијата ќе учествуваат заменик- 
министерот за животна средина Јани Макрадули,  и градоначалникот на 
Општина Карпош Стефан Богоев, кој ќе има свое излагање на оваа сé 
поактуелна тема. 

ДЕН БЕЗ ВОЗИЛА НА ФОСИЛНИ ГОРИВА
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 На платото пред Спортскиот центар „Борис Трајковски“, денеска се 
одбележа Денот без возила на фосилни горива. Присутните имаа можност 
да ја погледнат едукативната изложба на електрични автомобили, да имаат 
тест возење со електричен автомобил и да учествуваат на панел дискусијата 
за поттикнување на електромобилноста.
Настанот го организираше „Прокредит банка“ – Македонија, а во него 
учествуваше и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев.
 - Токму овој настан е потврда за тоа како треба да работиме на полето 
на заштита на животната средина. Секој од нас носи одговорност: институции, 
приватен сектор, граѓански сектор. Само заедно можеме да дадеме 
конкретен придонес.

ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТА 
– СЕКОЈ ИМА ОДГОВОРНОСТ
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Загадувањето е еден од главните проблеми во оваа држава по сите релевантни 
анкети. Општина Карпош е во процес на донесување на нов Локален еколошки 
акциски план (ЛЕАП) кој нуди препораки и решенија и во делот на поттикнување 
на користење електрични превозни средства, рече Богоев.
Имено, новиот ЛЕАП на Општина Карпош дава препораки за субвенционирање 
на електрични велосипеди и тротинети, како и поставување на полначи од 
обновливи извори на енергија кои ќе бидат достапни за граѓаните и нивните 
возила.
 - Имајќи ја предвид финансиската состојба на граѓаните, јасно е дека 
ова нема да биде лесен процес, затоа е потребен напор и поддршка од сите 
чинители.
Да почнеме да се менуваме. Ако до пред неколку години субвенциите за 
велосипеди беа реткост, денеска се редовна пракса во повеќе општини. Оттука, 
се надевам дека и субвенционирањето на хибридни возила може да биде наше 



21 - 27  јануари 2019 Билтен бр. 305

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk 10

секојдневие и електромобилноста да 
стане реалност и во нашата земја, 
заврши Богоев.
На панел дискусијата која се одржа 
веднаш по изложбата,  се обрати 
и заменик министерот за животна 
средина и просторно планирање, 
Јани Макрадули кој се осврна на 
фактот дека ова е клучна година во 
борбата со аерозагадувањето.
Предвидени се повеќе финансиски 
средства од Владата за справување 
со овој горлив проблем, но мора 
да постои волја и подготвеност кај 
сите чинители, а придонесот на 
општествено –  одговорните компании 
навистина е огромен.
На дебатата се обратија и 
претставници од „МЕПСО“, „ЕВН“, НВО 
„Електромобилност Македонија“, 
„Порше“ и „Прокредит“.


