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СИСТЕМОТ НА ГЕОТЕРМАЛНИ ПУМПИ ЌЕ ГО ГРЕЕ 
И ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ”
Со најновиот реализиран проект на 
Општина Карпош уште едно училиште 
ќе биде вклучено во користењето 
на обновливи извори на енергија. 
Деновиве е завршен проектот за 
реализација и бајпас врската 
помеѓу топлотните подстаници на 
термалните пумпи за вода кои се 
користат за греење и ладење на 
административните бараки на 
општина Карпош, со котелската 
постројка за греење во ООУ” Лазо 
Трповски”.
Ова ќе се овозможи греењето во 
ООУ” Лазо Трповски” во режим на 
надворешни температури до -2 C, и 
во месеците октомври, март и април 
целосно да биде на капацитетот 
на термалните пумпи. Котелската 
подстаница на ООУ „Лазо Трповски” 
ќе се вклучува само како дополна на 
системот за греење при екстремно 
ниски температури. Ова ќе овозможи 
заштеди на нафта за греење за ООУ 
„Лазо Трповски” како и максимално 
искористување на капацитетот на 
термалните пумпи. Со овој проект 
се реализира и нов автоматски 
режим на работа при греење и 
ладење на административните 
бараки по крива на зависност на 
надворешната температура и 
поставените референтни вредности 

во просториите од административните 
бараки. Проектот, исто така, ќе 
овозможи пасивно ладење во летниот 
период за административните бараки, 
со дирекно користење на бунарската 
вода како ладилен медиум и без 
вклучување во работата на термалните 
пумпи во режим на ладење. 
Со ова уште повеќе ќе се зголеми 
ефикасноста и ќе се намали 
потрошувачката на електрична 
енергија во топлинската подстаница 
со термални пумпи, што досега 
беше најубедливо, најекономичен 
систем за греење во однос на сите 
останати. Согласно програмата 
за енергетска ефикасност на 
Општината во почетокот на февруари 
ќе биде ставен во функција на новиот 
систем за греење со термални 
пумпи вода во ООУ „Вера Циривири 
Трена”, со што, уште еден објект ќе 
биде исклучен од прескапиот систем 
на централно греење и ќе користи 
обновливи извори на енергија. Оваа 
инвестиција, од нешто помалку од 
4 000.000,00 милиони денари, ќе ги 
врати вложените средства за помалку 
од 2,5 години споредено со цените 
од централниот систем за греење, 
и сопственото греење со термални 
пумпи.
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ОДБЕЛЕЖАНИ ГОЛЕМИТЕ ХРИСТИЈАНСКИ 
ПРАЗНИЦИ БАДНИК И БОЖИЌ
Во чест на големитe христијански 
празници Бадник и Божиќ, Општина 
Карпош организираше палење на 
традиционалниот коледарски оган 
(05.01). Централното одбележување 
на празникот со палење на огинот, 
беше во 19 часот, на спортско 
рекреативниот центар Влае 2, каде 
што се собраа неколку илјади 
граѓани. Со настапот на групата 
„Фортисимо“ почна славењето на 
големите празници, а на кршењето 
на бадниквото лепче со париче 
учествуваа претставници од 14-те 
урбани заедници на територијата 
на Карпош. По одржаната верска 
литургија се изврши и кршењето на 
колачот со париче и примопредавање 
на кумството. Од присутните кандидати 
за кумство кои го вртеа колачот, 
среќното париче му падна на Оливер 
Станоески од урбана заедница 
Нерези, на кого му беше извршено и 
официјално предавање на кумството 
од страна на досегашната кума, 
Цветанка Тренчевска, која му подари 
златно крстче и преодна икона со 
ликот на Мајка Богородица, во знакот 
на бериќетна и плодна 2015 година. 
- Важно е што има вакви пригоди за 
дружба во ова динамично време, 
да се сретнеме со старите и новите 
пријатели. На традицоналната 
манифестација, која треа веќе 
15 години наназад, оваа година 

како новивет е што сите 14 урбани 
заедници учествуваат во кршењето 
на бадниковото лепче. Оваа година, 
посакувам за сите граѓани, здравје, 
бериќет, љубов и успешна и плодна 
година.-истакна новиот бадников кум, 
Оливер Станоески. Се служеа и топли 
пијалоци со пригодна посна храна, 
согласно православните обичаи, 
а на празничната манифестација 
присуствуваа и градоначалникот на 
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски 
кој го честиташе новото кумство, 
а на своите сограѓани им порача: 
-Традицијата која ја негуваат граѓаните 
на општина Карпош со години наназад 
се одржува на спортските терени во 
наслебата Влае2. Манифестацијата 
е финансиски поддржана од страна 
на локалната самоуправа. Овој пат, 
ја збогативме со зголемување на 
бројот на учесници во кршењето на 
бадниковиот колач, односно наместо 
како досега, лепчето да се крши меѓу 
кандидатите за кумство од Влае 1 и 
Влае 2, сега имаме кандидати од сите 
урбани заедници. Целта е да има уште 
поголемо дружење и сплотување 
на граѓаните на општина Карпош. 
Посакувам огинот и топлината што 
се шират од коледарскиот оган 
да ја имаат сите семејства во 
своите домови, без разлика од која 
националност доаѓаат. – заврши 
градоначалникот Јакимовски.
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ВАСИЛИЧАРСКИ ОГАН ВО КАРПОШ
Христијанскиот празник Василица 
или добро познато како пречек на 
Стара Нова година (13.01), со години 
наназад е традиција на палење оган 
и богата трпеза во населбата Нерези, 
во општина Карпош. Студеното 
време не ги спречи ниту ги остави 
рамнодушни жителите од оваа 
населба, па во голем број се собраа 
околу василичарскиот оган да ја 
дочекаат Старата Нова година или 
празникот Василица. Во организација 
на нережани, заедно со вработените 
од Урбаната заедница „Нерези“, 
оваа манифестација ги содржи 

сите христијански адети. Со црковно 
пеење, топло црвено вино и кршење 
на лепче со паричка, се запали 
огнот кој ги стопли карпошани. На 
кршењето на лепчето, присуствуваше 
и градоначалникот Стевчо Јакимовски, 
а кумството за следната година му 
припадна на Оливер Станоески, 
претставник од Урбаната заедница 
„Нерези“. Ова е втора среќа за 
Станоески на кого му се паѓа 
паричката, бидејќи тој е и новиот кум 
за следната „бадникова година“, 
која традиционално се одржува во 
населбата Влае.
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МУЛТИЕТНИЧКА ВАСИЛИЦА ВО ООУ „ДИМО 
ХАЏИ ДИМОВ“
Во средата   (14.01) во ООУ „Димо 
Хаџи Димов“, во општина Карпош, се 
чествуваше вистинска мултиетничка 
Василица. Наставниот кадар и 
вработените од ова училиште во Влае, 
во духот на традицијата и добрите 
меѓуетнички односи го поканија 
своето партнер-училиште ООУ „Луиѓ 
Гуракуќи“ од село Желино, Тетовско, 
заедно да го слават празникот и да 
кршат леб со паричка. Инаку, ваквата 
заемна соработка и меѓуетничка 
интеграција што ја негуваат овие 
две училишта на професионален 
и едукативен план, се прошири и 
во културен и верски домен. Така 
беше и минатата година, кога 
паричката за среќна и бериќетна 

година на Василица и падна на 
Неваете Садулаи, професорката 
по математика од училиштето „Луиѓ 
Буракуќи“, која со задоволство го 
прифати кумството и обврската 
годинава да го подготви празничното 
лепче со паричка. Големата радост 
на новата кума Михаела Георгиеска, 
професорка по географија во 
ООУ „Димо Хаџи Димов“, со 
песна, хармоника и преполна 
софра ја поделија сите колеги од 
партнер-училиштата, навестувајќи 
продлабочување на соработката, 
како пример за учениците за тоа 
како функционира една квалитетна 
меѓуетничка интеграција во земјата.
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НАМАЛЕН КРИМИНАЛИТЕТОТ ВО КАРПОШ-
ИЗВЕШТАЈОТ „БЛОКИРАН“ ОД ОПОЗИЦИЈАТА
И покрај фактот што во изминатата 2014 година стапката на криминалитет 
во Општина Карпош е намалена за 20 отсто, сепак извештајот за работите 
во однос на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата 
на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност „Карпош“ за 
тукушто изминатата година, не доби „зелено светло“ во Советот на Општина 
Карпош. Причина за тоа беше недоволниот број на гласови од страна на 
присутните советници на 28. седница (одржана во средата (14.01), поточно, 
апстиненцијата од гласање на советниците од опозициската СДСМ во 
однос на оваа точка од дневниот ред. Сепак според зборовите на заменик 
командирот на ПС „Карпош“ од нивна страна се прават максимални напори 
за зголемување на безбедноста на граѓаните, се работи на доекипирање на 
станицата со квалификуван кадар кои во иднина би работеле на решавање 
на евентуалните „тесни грла“ во сообраќајот и воопшто во сферата на 
безбедноста, јавниот ред и мир. Советниците на Карпош усвоија неколку 
предлог-програми како онаа од областа на располагање со градежно 
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина 
Карпош за 2015 година, буџетски календар за 2015 година, а дадоа „виза“ и 
за дополнување на програмата за еднакви можности меѓу жените и мажите 
за 2015 година со проектот за инклузија на децата со посебни потреби во 
образовната и во севкупната социјална сфера.На денешната седница беше 
донесена и одлука за објавување на оглас за доделување на финансиска 
поддршка на спортски клубови од подрачјето на општина Карпош, како и за 
изменување и дополнување на Одлуката за издавање под закуп на училишни 
спортски сали и друг простор (холови и училници) во основните училишта на 
територијата на општина Карпош.


