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ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНАТОТ НА ООУ „АВРАМ 
ПИСЕВСКИ“
Општинското основно училиште „Аврам Писевски“ на 4ти Јуни со пригодна 
свеченост, го одбележа своето 29-годишно постоење. Со повеќе музичко-
кореографски перформанси, оркестрални, хорски и играорни изведби, 
учениците на ова училиште покажаа дека во текот на годината напорно 
работеле, но и се забавувале. Особено впечатлива беше изведбата на 
перформансот „Ромска соба“, со кој децата од „Аврам Писевски“ го слават 
мултиетничкиот признак на своето училиште и покажуваат пример за тоа како 
треба да се живее во етнички мешана средина, со меѓусебна толеранција, 
помагање и соживот. Директорката на училиштето, Марина Милевска, во 
рамките на свеченоста, им додели посебни благодарници на истакнатите 
ученици и наставници кои со својот труд придонеле за афирмација на 
училиштето, а пофалници добија и членките на одбојкарскиот тим на ООУ 
„Аврам Писевски“, за освоеното второ место во Училишната одбојкарска лига 
на Општина Карпош
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ДОНАЦИЈА ОД ГИЗ ЗА ОПШТИНА КАРПОШ
Германското друштво за 
интернационална соработка и 
ЦИМ експертот Кристијан Хартвиг 
во заедничкиот проект со Општина 
Карпош за спроведување на мерки 
за енергетска ефикасност во 
Општината донираа инструмент за 
директно мерење на коефициентот 
за пренесување на топлината 
“U”-фактор за сите елементи од 
градежните конструкции на објектите. 
Овој комплет “КИМО” од француското 
производство со сертификат од 
француското биро за метрологија 
,овозможува директно мерење и 
отчитување на вредноста на “U”-
факторот и е еден од најнапредната 
генерација на вакви инструменти што 
постојат и се користат во Република 
Македонија и пошироко.

Со неговата набавка се 
овозможува вршење на контрола 
на новоизградените објекти кои, 
според “Правилникот”и сработените 
енергетски елаборати, подлежат на 
категоријата за субвенционирање на 
комуналните такси до 20%,односно 
се потврдува високата “B” енергетска 
класа на овие објекти. Инструментот 
ќе биде во функција на работата на 
овластените енергетски контролори 
од Општина Карпош Љупчо Димов и 
Јованче Цветаноски кои се стекнаа 
со овластувањето со спроведените 
обуки на првата група во Република 
Македонија.
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„КАРПОШ СОКОЛИ“ ПРОТИВ ВАРДАР ВО 
МЛАДИНСКОТО ФИНАЛЕ

 По победата на Вардар против NBA Чаир во младинската лига во кошарка на 
„fi nal four“, познат е вториот финалист кој со „Карпош Соколи“ ќе се бори за 
шампионската титула. Имено, денес прво „Карпош Соколи“ го победија МЗТ 
со 65:59, со што обезбедија учество во утрешното финале, а потоа со еден поен 
разлика во вториот меч, учество во финалето обезбеди и Вардар. Победникот 
од мечот „Карпош Соколи“ и Вардар, ќе знае носителот на шампионската 
титула во кошарка за младинци во Македонија за сезоната 2013/2014.

Новиот лик на училишната спортска сала во 
ООУ „Јан Амос Коменски“

 СОВРЕМЕНО, ЕФИКАСНО, ЕКОНОМИЧНО
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 Применувајќи ги мерките за енергетска ефикасност, Општина Карпош го 
заврши реновирањето на 40 години старата спортска сала во ООУ ,,Јан Амос 
Коменски“. Во рамките на проектот, како дел од програмата за енергетска 
ефикасност, беше инсталирана комплетна надворешна изолација на 
ѕидовите, со 10 сантиметри стиропор, и нова покривна изолација од 20 
сантиметри камена волна, а се замени и стариот азбестен покрив со нов, 
изработен од висококвалитетен пластифициран лим. На местото на старите 
прозорци и врати, беа монтирани нови, од шесткоморни ПВЦ-профили 
со трислојно стакло, со нискоемисионен премаз, и со U<1.1 w/m2k; кои ќе 
ја подобрат звучната изолација, но, исто така, ќе влијаат и врз заштеда на 
топлинската енергија. Во внатрешниот дел од спортската сала, комплетно 
се реновирани соблекувалните, тоалетите и туш-кабините, а поставен е и нов 
паркет, нови грејни тела (радијатори) и заштитни мрежи. Старото електрично 
осветлување со рефлекторски системи и инсталирана моќност од 7300W, е 
заменето со штедливи високофреквентни светилки 4*49W, со кои се обезбедува 
осветленост од 500 luxa, а во исто време се намалува инсталираната моќност 
за 40%. Освен современиот изглед, од особена важност е поставувањето на 
новата електрична и водоводна мрежа, која ќе резултира со поефикасни 
својства на училишниот спортски објект. Според програмата за енергетска 
ефикасност на Општина Карпош, реконструираниот училишен објект, како и 
училишната зграда заедно со останатите шест објекти на детските градинки 
кои ќе бидат реконструирани во тековната и наредната година, се предмет на 
изработка во рамки на обуките за енергетски контролори што ги спроведуваат 
овластените обучувачи од невладината МАЦЕФ, Машинскиот факултет во 
Скопје и од ЦЕПРОСАРД. Кандидатите изработуваат енергетски извештај и 
сертификат - пасош, како задача во практичниот дел од испитот. Од особена 
важност е што овие изработени трудови ќе бидат основа за оформување на 
тендерските барања на кои ќе се базираат изведбите на реконструкциите на 
овие објекти. Со нивното завршување, Општина Карпош ќе спроведе постапка 
за реализација на енергетски сертификати - пасоши за сите 20 објекти на 
училишта и градинки од својата територија.
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НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА МЛАДИТЕ 
СПОРТИСТИ ОД КАРПОШ
 Вчеравечер(10.06), најдобрите основци спортисти од училишните спортски 
лиги на Карпош 2013/14 година во фудбал, кошарка и одбојка, отпатуваа на 
четиридневна наградна екскурзија во Тиват која традиционално ја обезбедува 
Општина Карпош. Претставниците од одделението за спорт при локалната 
самоуправа, ќе ги предводат фудбалерите од ООУ ,,Братство’’, одбојкарките 
и кошаркарите од ООУ ,,Владо Тасевски’’ на меѓусебно дружење и забава во 
Црногорскиот приморски град. Со овој гест Општина Карпош ги стимулира 
учениците да се занимаваат со спорт, притоа стекнувајќи здрави животни 
навики.
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ЕКИПАТА „БРАНКО ЃУРОВСКИ“ ВТОРПАТ ГО 
ОСВОЈУВА „ВЛАЈКО КУП“
 Со поддршка на Општина Карпош, 
во организација на здружението 
,,Влајко проактивни граѓани“ - Скопје, 
вчеравечер, на терените на спортско 
рекреативниот центар во населбата 
Влае, се одиграа финалните 
натпревари од четвртиот по ред 
турнир во мал фудбал „Влајко-куп 
- 2014“. Во возбудлив спортски меч 
кој изобилуваше со неизвесност 
до самиот крај, екипата „Бранко 
Ѓуровски“ славеше над своите ривали 
„Лока“ со резултат 3:1, со што го 
освои годинешниот „Влајко-куп“. Во 
борба за третото место, екипата „Дар 
Мар“ славеше над своите соперници 
„Маркет Кала Мац“ со резултат 4:2. 
Новитет на годинешната спортска 
манифестација беше менувањето 
со самолепливи сликички за албумот 
од Светското фудбалско првенство во 
Бразил 2014.
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 Имено, љубителите на фудбалот ја искористија оваа можност, коментираа, 
меѓусебно разменуваа сликички и со нетрпение ги очекуваа финалните 
натпревари. За трите најдобро пласирани екипи следуваа пехари и медали, 
а во рамките на оваа спортска манифестација Бојан Ѓуровски од екипата 
„Бранко Ѓуровски“ беше прогласен за најдобар играч на турнирот. Наградата 
најдобар голман ја понесе Игор Ѓорѓиевски од истата екипа, додека, со 
постигнати 13 голови, наградата најдобар стрелец на турнирот му припадна на 
Мартин Дувњак од „Спорт вижн“. ,,Влајко-куп“ прераснува во елитна спортска 
манифестација за што говори учеството на 48 тимови во мал фудбал, што 
досега претставува рекорден број на пријавени екипи.


