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КАРПОШ ЌЕ СУБВЕНЦИОНИРА ЕНЕРГЕТСКИ 
- ЕФИКАСНИ ФАСАДИ, САНАЦИЈА НА ПОКРИВИ И ПОСТОЕЧКИ ЛИФТОВИ НА ЗГРАДИ 
Општина Карпош ги објави јавните повици за субвенционирање на енергетски ефикасни фасади, санација на покриви и постоечки лифтови на станбени згради.
Во врска со субвенционирањето на обнова на фасадите, поддршката од Буџетот на Карпош ќе биде во висина од 30% , но не повеќе од 600.000 денари од вкупниот износ на 
вредноста на инвестицијата.
Кога станува збор за санација на покриви, финансиската поддршка исто така ќе биде во висина од 30 отсто, не не повеќе од 150.000 денари, додека за санација на постоечки 
лифтови, ќе се субвенционира максимум до  200.000 денари.
Право на учество на јавните повици имаат сите заедници на сопственици или управители на станбени згради за колективното домување во Општина Карпош кои се евидентирани 
во регистарот на станбени згради во Општина Карпош, како заедници на сопственици или управители.
Локалната самоуправа го промени начинот на субвенционирање на ваков тип реконструкции и постапи по препораките од Државниот завод за ревизија.
Средствата за субвенционирањето на реконструкција на фасади, покриви и постоечки лифтови се предвидени во Буџетот за 2020 година, а јавните повици се објавени на 
огласната табла на официјалната веб страна www.karpos.gov.mk .

Повеќе информации за условите:

https://bit.ly/3fTdCcp (Јавен повик за субвенционирање на ЕЕ фасади)

https://bit.ly/2WAbP4n (Јавен повик за санација на покриви и постоечки лифтови).

Апликација за проект „поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени кровни конструкции и кровни покривачи на станбени згради за колективно домување“ ( преземи )

Апликација за проектот „Енергетско ефикасни домови“ 

 СОГЛАСНОСТ за учество по Повикот за субвенционирање на воведување  мерки за подобрување на енергетска ефикасност во стамбени згради за колективно домување во 
Општина Карпош за 2020 година
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ПРВ СОСТАНОК НА ПРОЕКТОТ REPLACE КАРПОШ ДОНИРАШЕ 40 ЕДИНИЦИ КРВ 
 На 12.05.2020 во организација на Македонската секција на Меѓународниот 
центар за одржлив развој на енергетски води и околински системи (SDEWES-
Скопје) се одржа првата работна средба на локалната работна група преку ZOOM 
платформата со цел презенација на целите и активностите на проектот REPLACE. 
Проектот REPLACE има за цел да ги мотивира и поддржи луѓето во девет различни 
земји да ги заменат своите стари системи со еколошки алтернативи.
Истиот е насочен кон сите чинители вклучени во секторот греење и ладење: крајни 
потрошувачи, посредници – монтери, енергетски контролори како и инвеститори и 
сопственици на згради.
 Во работната група со свои претставници вклучени се општините Карпош, 
Аеродром, Ѓорче Петров, како и претставници од организациите ЦеПроСАРД, 
Хабитат-Македонија и Здружение на лиценцирани енергетски контролори. 
Работната група има клучна улога во спроведување на кампањите во регионот и 
промоција на тековни и идна настани.
 Проектот е финансиран од ЕУ во рамките на програмата за истражување и 
иновации „Хоризонт 2020“ со Договор бр. 847087. Земји-партнери на проектот RE-
PLACE, покрај Македонија се Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, 
Германија, Србија, Словенија и Шпанија.

За повеќе информации следете ја веб-страната на проектот REPLACE: https://re-
place-project.eu/

 Поради актуелната пандемија од коронавирус и неможноста крводарителите да 
донираат крв, се јави потреба од нови крвни единици кои се потребни за секојдневно 
лекување на пациентите на клиниките.
 Затоа, денеска, општинската администрација на Карпош донираше 40 единици 
крв за потребите на Инситутот за трансфузиона медицина.  
 Оваа хумана акција се спроведе во соработка со Општинската организација на 
Црвен крст – Карпош, а во истата се приклучија и градоначалникот Стефан Богоев, 
други членови на администрацијата како и доброволни дарители од наставниот и 
воспитен кадар од основните училишта и градинките од Карпош.

 . Почитувајќи ги новите протоколи и мерки за заштита, секој крводарител носеше 
заштитна маска, се одржуваше дистанца, а во рамки на еден час можеа да донираат 
крв максимум пет лица. Претходно, на секое лице му беше измерена температура, 
притисок и проверка на хемоглобинот во рамки на вкупната процедура при дарувањето 
крв во вакви вонредни услови.
 Општина Карпош е една од институциите со најголем број на крводарители, а 
овие акции се повеќегодишна традиција. Карпош е изграден како резултат на светската 
солидарност и локалната самоуправа ќе продолжи со помош и поддршка на граѓаните.
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ПОТРЕБА ЗА НОВ НАЧИН 
НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕЛС

РЕКОНСТРУИРАНИ 
УШТЕ ДВЕ УЛИЦИ ВО БАРДОВЦИ

БОГОЕВ НА ONLINE СРЕДБА СО АМБАСАДОРКАТА БРНС
 
 Потребата од нов начин на финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (ЕЛС), не е прашање поттикнато од корона кризата туку предизвик кој 
постои подолго време. Најголемите приходи за општините пристигнуваат од таксата 
за уредување на градежно земјиште (т.н. комуналии), што повеќе не треба да биде 
практика.
 Само со системски промени можеме да обезбедиме похумано живеење, но 
и вистинска, трајна заштита на јавниот простор. Нашата земја треба да премине 
кон втората фаза на фискална децентрализација, со нови начини на финансирање 
за сите општини, посочи градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев на 
online средбата со амбасадорката на САД во Република Северна Македонија, Кејт 
Брнс и градоначалници од други општини.
  Богоев се осврна и на се она што општината го правеше во изминатиот период 
за намалување на последиците од Ковид – 19, како на пример воведувањето на е – 
наставата во основното образование. Тоа е позитивен пример и треба да се најдат 
механизми како овој тип на учење да продолжи да „живее“ и во рамки на редовната 
настава, посочи градоначаникот.
 Целта на оваа online средба беше да се мапиираат клучните проблеми на 
општините во време на пандемијата од Ковид – 19, за да се изнајдат начини за нивно 
надминување.
 Амбасадорката Брнс посочи дека Соединетите Американски Држави ќе 
продолжат со интензивната поддршка за локалните самоуправи во повеќе области 
од нивното функционирање.

 Обновени се уште два краци од улицата „14“  во населеното место Бардовци.. 
Едниот крак е со должина од 73 метри и ширина 3.20 метри, а другиот крак е со должина 
од 29 метри и ширина од 4 метри.
 Овие градежни активности на локалната самоуправа се во насока на развој на 
руралните делови и нивна планска урбанизација, а со ова Општина Карпош продолжува 
со реконструкцијата на улици во населеното место Бардовци.
Во изминатиот период, локалната самоуправа изврши санација на повеќе улици во 
Бардовци и тоа: крак од ул. „19“, крак од улица „20“, крак од улица „18“ и крак од ул. „4“.
На овој начин се олеснува пристапот за повеќе домаќинства, а се зголемува и безбедноста 
за движење на сите учесници во сообраќајот.
Општината продолжува да инвестира во одржување на постоечката инфраструктура, 
но и во развој на периферните делови од Карпош.

               


