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КАРПОШ АПЛИЦИРА ЗА ПРВАТА СОЛАРНА ЕНЕРГЕТСКА ЗАДРУГА
 Општина Карпош, преку Здружението „Милиеуконтакт Македонија“ ќе 
аплицира на меѓународниот повик на Германското федерално министерство 
за животна средина, со проектот „Соларна енергетска задруга во Република 
Северна Македонија“.
Советниците од Карпош, во рамки на 53. седница ја подржаа оваа одлука, 
според која се планира инсталација на сончева фотоволтаична електрана 
на покривот на општинското основно училиште „Братство“, со првична 
планирана моќност од 50kW.
 Со фотоволтаичната електрана би раководела енергетската задруга 
„Братство“, која воедно би била прва соларна енергетска задруга формирана 
во нашата држава.

Освен овoj исклучително вреден проект, советниците на Карпош усвоија и 
уште една поволна информација, а тоа е дека лани вкупниот криминалитет 
во Карпош видно опаднал. Така во тукушто изминатата 2020 година намален 
е бројот на кривични дела во општината за приближно 500 тини, односно 
изнесува 1.509 сторени кривични дела, наспроти оние во 2019 кога достигнале 
1.989. Опаднат е и бројот на нарушувања на јавниот ред и мир, а немало ниту 
едно сторено кривично дело од омраза. Единствено загрижувачко во минатата 
т.н. ковид година е што има пријавено 39 случаи на семејно насилство. Ова е 
само дел од Годишниот извештај за работа во однос на јавната безбедност 
и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Полициската 
станица од општа наделжност Карпош за изминатата година, којшто го усвоија 
советниците на Општина карпош. Во него, стои и податокот дека за време на 
пандемијата се направени 22.130 контроли на лица под здравствен надзор 
или во домашна изолација, а полицијата од Карпош направила и 866 проверки 
кај угостителски објекти за тоа дали се придржуваат кон пропишаните мерки 
според протоколите.

Советот го усвои и предлог-заклучокот според кој, општина Карпош доделува финансиски средства 
за поправка и санација на постоечки лифтови и оштетени покриви на колективните станбени 
згради. Локалната самоуправа ќе субвенционира 30% од вкупната вредност на трошоците за 
санација, но најмногу до 200.000 денари за лифт и 150.000 за кровен покривач.
Со истата динамика, советниците ги одобрија финансиските средства во износ од 200.000 денари, 
кои општина Карпош ги обезбеди како помош за санација на опожарена куќа на домаќинство, кое 
живее во населбата Карпош 2.
Советот одобри и еднократна парична помош во износ од 90.000 денари за реконструкција на 
покривот и поткровјето на опожарен објект во населбата Бардовци, каде што живее седумчлено 
семејство.
На 53. седница беа именувани и членовите на комисиите за доделување на финансиска поддршка 
од областа на културата, спортот, како и членовите на комисијата за избор и реализација на 
проекти од областа на образованието за 2021 година.
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 Општина Карпош засилено работи на реконструкција на придружен 
објект на градинката „Пролет“ во Влае 1. Станува збор за пералната која е 
важен дел од градинката, бидејќи во неа се чистат и перат постелнините за 
спиење на децата, односно е суштински и неопходен дел во одржувањето на 
секојдневната нега и создавање на хигиенски услови за престој на децата.
 Паралелно се работи на реконструкција на кровната површина, а на 
внатрешно преуредување, дезинфекција и на целосно бојадисување на 
објектот, кој повеќе години не беше обновен.
 Минатата година, локалната самоуправа целосно го промени и 
системот за греење во градинката „Пролет“. Нееколошкиот начин на греење 
со фосилно гориво (нафта) е заменет со термални пумпи (систем „воздух 
– вода“). Во минатото, објектот трошеше 14 тони нафта на годишно ниво и 
произведуваше 11 килограми ПМ 10 честички.
 Со поставувањето на новиот систем значително се придонесе кон 
намалување на аерозагадувањето во урбаното јадро.
 Општина Карпош продолжува со интензивното подобрување на 
условите во градинките. И во услови на пандемија, детските установи 
овозможуваат безбедно згрижување за најголемиот број на деца.

 Објавен е јавниот конкурс за избор на негуватели за помош и нега на 
стари лица и граѓани со попреченост во Карпош. Станува збор за проектот 
на Општина Карпош и Црвен крст на Град Скопје, кој се однесува на помош и 
поддршка на изнемоштени лица во нивните домови. Проектот е финансиран 
од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка.
Негувателите на дневно ниво ќе работат со старите лица и лицата со 
попреченост. Тие ќе им бидат психосоцијална поддршка, ќе им набавуваат 
потребни намирници и ќе вршат други неопходни работи.
Предност за вработување се дава на лицата кои живеат во Општина Карпош, 
лица кои ја изгубиле работата во текот на пандемијата, се невработени или 
се лица од ранлива категорија на граѓани.

За потребните услови, информирајте се на следниот линк: https://bit.
ly/3qeOEsY

Дополнителни информации можат да се добијат на skopje.negacentar@red-
cross.org.mk и тел: 070 – 352 – 246.
Општина Карпош продолжува со контиуираната грижа за постарите лица. Во 
партнерство со Црвениот крст, но и со други организации, градиме заедница 
која одговара на потребите на сите граѓани.

ГРАДИНКАТА „ПРОЛЕТ“ ВО КАРПОШ

СО ОБНОВЕНА ПЕРАЛНА
ПРИЈАВИ СЕ ЗА НЕГУВАТЕЛ 
НА СТАРИ ЛИЦА ВО КАРПОШ
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Карпош е на пат да ја добие првата енергетска задруга во Македонија. Имено, локалната 
самоуправа за овој проект аплицира со здружението „МилиЕУконтакт Македонија“, на 
меѓународниот повик на Германското федерално министерство за животна средина. 
Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, во гостувањето во емисијата „Утрински 
брифинг“ објасни што всушност ќе се добие со овој проект и кој се ќе има бенефит од него:

– На покривот на училишето „Братство“, ќе се постават фотоволтаици. Се прави мини – 
фотоволтаична централа која ќе ја управува енергетска задруга, и која воопшто не зрачи и не 
пречи никому. Задругари, односно членови на таа задругата ќе бидат 100 социјално ранливи 
категории од Општина Карпош. Парите ги добиваме за централата како грант, а деловите, 
уделите од неа ќе им се поделат на 100-те најзагрозени социјални семејства во Карпош, кои 
практично нема да треба да вложат сопствени средства, но затоа пак, во иднина, ќе можат да 
остваруваат приход од оваа фотоволтаична централа, изјави градоначалникот Богоев,

-Енергетската задругата е здружение во кое може да се поврзат индивидуалци – граѓани, 
минимум пет, или минимум пет правни субјекти, или пак цела заедница на станари (куќен 
совет). Притоа, тие можат да инвестираат пари и да постават фотоволтаици на покривот на 
својата зграда и заедно да го делат профитот од тоа што ќе приходуваат. Придобивките од 
поставените фотоволтаици не се само во делот на заштедата која неминовно ќе ја остварат 
во потрошувачка на електрична енергија, туку ќе заштедат и во потрошувачка на топла вода. 
Со поставувањето фотоволтаици задружниците ќе добијат и две броила (влезно и излезно) и 
ќе можат, доколку произведуваат повеќе струја од нивните потреби, вишокот да го продаваат 
на слободен пазар.
Богоев во утринската емисија зборуваше и за потребата од измени во начинот на финансирање 
на локалната самоуправа.
-Сметаме дека е нелогично, како досега, доминантно, општините да се финансираат од 
такси за уредување на градежно земјиште, попознати како „комуналии“ кои се плаќаат при 
градба на куќа или зграда. Тоа натаму ја диктира политиката во начинот на функционирање 
на Општината, така што станува врзан круг. За поголеми приходи, за да соберат повеќе пари, 
општините треба да продуцираат поголема градба. Од друга страна, пак, кога продуцираат 
повеќе градба тоа подразбира дека има потреба и за поголемо вложување во улици, водоводи, 
канализации, се ицрпуваат капацитетите по градинките и училишта. Тоа е еден затворен круг 
кој на крајот е нелогичен од аспект на намалување на агресивното градење и потребата од 
помали трошоци. Никаде на Запад, во развиените земји, локалните самоуправи доминанто не 
се финансираат од такса за уредување на градежно земјиште. Напротив, се финансисраат 
од поголеми ставки, од стабилните приходи. Тоа се даноците.

БОГОЕВ: 
ЕНЕРГЕТСКАТА ЗАДРУГА НОСИ ЕКО – ПРИДОБИВКИ, 
НО И СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИ БЕНЕФИЦИИ

-Конкретно зборувам за поголемиот дел од данокот, кој веќе се плаќа, да оди 
во општините: од ДДВ-то, поголем дел од средствата од данокот на игри на 
среќа. Еве, кај мене, граѓани од Порта Влае реагираат дека има многу отворени 
обложувалници, коцкарници, казина… Зошто тоа да не значи и повеќе пари за 
општината? Тогаш граѓаните ќе знаат дека со тоа се прибираат пари, кои ќе 
се наменат за нивен интерес, односно за решавање на нивните проблеми, 
рече градоначалникот на Карпош.
Во завршниот дел, тој се осврна и на фактот дека се работи на предлог – 
решението, регулирање на паркирањето во Карпош 1 и Карпош 2. Имено, 
граѓаните од овие населби се изјаснија „ЗА“ воведување на зонско паркирање 
и тоа ќе се спроведе.
Богоев истакна дека до општината пристигнале иницијативи да се спроведат 
анкети за регулација на паркирањето и за делот околу „Млечен“ и Влае.
Општината ќе ги спроведе овие теренските анкети во претстојниот период.
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ЗАСАДЕНИ НОВИ
60 ОРЕВИ ВО КАРПОШ

РЕЦИКЛИРАЊЕ ОТПАД ВО ШКОЛИТЕ 
ВО КАРПОШ ПО НОВ ТАЈМИНГ

 Комуналните служби на Општина Карпош засадија 60 ореви во 
дворовите на повеќе градинки и основни училишта. Дворовите на воспитно – 
образовните установи се лоцирани внатрешно меѓу населбите. На овој начин, 
со садењето на овие висококвалитетни дрвја уште повеќе се зголемува 
меѓублоковското зеленило.
 Со оваа акција беа опфатени градинките: „Мајски цвет“ (Тафталиџе 2), 
како и два објекти на градинката „Пролет“ (во Козле и Влае 1). Од основните 
училишта, нови дрвја беа засадени во дворовите на „Петар Поп Арсов“ 
(Карпош 4), „Аврам Писевски“ (Бардовци) и „Братство“ (Тафталиџе 2).
Засадувањето на овие ореви е во рамки на акцијата за садење на 300 ореви 
во Карпош. Садниците се донација од Факултетот за земјоделство и храна, а 
се садат во повеќе фази, согласно временските услови.
Локалната самоуправа и во претстојниот период продолжува со зголемување 
на зеленилото во сите населби. За 2021 година, одвоени се буџетски средства 
во висина од шест милиони денари за садење на нови дрвја, тревни површини 
и поставување на системи за наводнување.

 Од основното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“, Општина 
Карпош ја обновува идејата за повторно рециклирање на отпад: пластика, 
хартија и батерии, во сите десет основни училишта на нејзина територија. 
Сите образовни установи се опремени со соодветни контејнери за правилно 
одлагање на отпад. Сепак, како резултат на КОВИД – 19 пандемијата дел 
од активностите се пролонгираа, а и наставата се спроведува само за 
учениците од прво до трето одделение.
– Ги повикувам сите ученици и родители повторно да се вклучат во процесот 
на рециклирање. Во точно определен ден од училиштата, и учениците од 
повисоките одделенија ќе можат повторно селектирано да го одложуваат 
отпадот. Во ова училиште, во тек е и целосно уредување на дворот. Поставен 
е и систем за наводнување, а ќе се засадат и нови садници. Учениците ќе 
креираат и специфична стаклена градина. Пандемијата не смее да биде 
изговор за да престанеме со активностите за заштита на животната средина 
и правилно одлагање на отпадот, истакна градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев.
Активностите за рециклирање на отпад општината ги спроведува во 
партнерство со организациите „Пакомак“ и „4 SELECT“.
Претставничката од „4 SELECT“, Бисера Мухиќ, истакна дека е спроведена 
едукација на повеќе од 5.000 ученици во Карпош и поделени се биоразградливи 
вреќи за отпад.
– И во ек на пандемијата, правиме видео и онлајн презентации. На овој начин, 
создаваме еколошки едуцирана генерација. Учениците имаат и корективна, 
воспитна мисија во семејствата и оттаму е важно постојано да работиме со 
нив, напомена Мухиќ.
Ико Брдароски од „Пакомак“ рече дека учениците преку награди се 
стимулираат повеќе да рециклираат и на тој начин се гради стимулирачка 
средина, еко – заедница.
Основните училишта ќе ги известат сите ученици за тоа во кој ден да дојдат 
во училиштето за да одложат хартија, пластика и батерии.
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КАРПОШ СЕ ПОДГОТВУВА ЗА НАЈАВЕНИТЕ СНЕЖНИ ВРНЕЖИ
 Зимската служба на општина Карпош, утринава распрскува емулзиона 
течност на дел од повисоките места во населбите Бардовци, Жданец, 
Трнодол и долж улицата „Ловќенска“ во Козле, како и низ населбата Влае 
(кај удолницата меѓу бул. „Партизански одреди“ и ул. „Петар Чаулев“). Оваа 
течност се нанесува низ улиците како превенција, за да спречи евентуално 
заледување на коловозот во пресрет на најавените снежни врнежи во текот 
на викендот.
 Според остварената комуникација со службите од Управата за 
хидрометеоролошки работи (УХМР), во Скопје е најавена снежна покривка од 
10 сантиметри и ниски температури кои се очекува да траат повеќе денови.
 Локалната самоуправа ги презема сите активности за правилно 
справување со снегот. Покрај набавката на сол, организирано е и дежурство 
на комуналните служби, кои во случај на снег ќе ги чистат пофреквентните 
пешачки зони.
 Основната цел е да бидат проодни пристапите пред детските градинки, 
основните училишта, здравствените установи, како и да се обезбеди 
непречено движење низ повисоките населби.
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 Зимската служба на општина Карпош распрскува сол низ коловозот 
на целата своја територија, за да го олесни сообраќајот и движењето 
на граѓаните. Во моментов се работи на потешко пристапните улици во 
населбите Жданец, Трнодол, Козле (долж улицата „Ловќенска“) и Бардовци. 
Исто така, соодветната механизација е активна и во централните населби 
на Карпош, во т.н урбано јадро.
 Рано утринава, Општината делуваше превентивно со емулзиона 
течност, за да се спречи замрзнување на коловозот во повисоките населби. 
Во таа насока, службите интервенираа навремено,  со цел да се создадат 
услови за безбедно движење на сите жители.
 Општина Карпош организираше и дежурни комунални служби, кои 
во текот на утрешниот ден ќе работат на расчистување на снегот пред 
пофреквентните зони (градинки, основни училишта, маркети, аптеки и сл.).
 Локалната самоуправа апелира до сите граѓани да користат зимска 
опрема на своите возила, да бидат внимателни и одговорни во сообраќајот.

 Зимската служба на општина Карпош и утринава интензивно работи на 
расчистување на снегот во сите урбани заедници. Се користи механизација 
која истура сол за да го олесни движењето на граѓаните. Исто така, 30 
работници од општинската комуналната служба работат на расчистување 
на снегот пред пофреквентните зони (детски градинки, основни училишта, 
маркети, аптеки).
Во текот на вчерашниот ден беа истурени 60 тони сол и 10 тони емулзиона 
течност.
Првенствено, механизацијата истура сол по повисоките населби: Жданец, 
Трнодол, Бардовци, Нерези и долж улицата „Ловќенска“ (Козле).
Локалната самоуправа алармира до сите граѓани да користат зимска 
опрема и да бидат одговорни учесници во сообраќајот.

ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА КАРПОШ 
РАСПРСКУВА СОЛ 

– ДА БИДЕМЕ ОДГОВОРНИ

МЕХАНИЗАЦИЈА И РАБОТНИЦИ
ГО ЧИСТАТ СНЕГОТ ВО КАРПОШ


