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СО REPLACE АЛАТКИТЕ 
ДО ПОЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ

 Во рамки на проектот REPLACE кој е финансиран од програмата за 
истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, денеска во 
хотелот Александар Палас се одржа семинар за обука на инвеститори, 
проектанти, изведувачи и презентација на REPLACE алатките.
Целта на денешниот настан беше да ги мотивира крајните потрошувачи да ги 
заменат старите неефикасни уреди за греење и ладење, со подобри еколошки 
и економски исплатливи алтернативи. Во таа насока, овие искуства треба да 
овозможат донесување на информирани одлуки за одржливи навики и врз 
основа на стручните факти, да се спроведат локално прилагодени кампањи 
за замена на системите за греење и ладење во 10 европски пилот – региони. 
Инаку, општините Карпош, Ѓорче Петров и Аеродром се дел од КАГоП регионот 
кој учествува во проектот REPLACE.
Во првата сесија од семинарот, заменик раководителот на Секторот за 
екологија и енергетска ефикасност од Општина Карпош, Љупчо Димов, по 
кусиот вовед во проектот REPLACE, темелно ги презентираше материјалите 
за инвеститорите, проектантите и изведувачите. Потоа Димов, аналитички се 
осврна на прегледот на секторот за греење во Европската Унија, при што 
стручно образложи кои се предностите на обновливото греење и ладење и 
кои алтернативи се достапни на светскиот пазар.
Во втората сесија, истражувачите во меѓународната научна организација 
SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems), м-р 
Емилија Михајлоска и доцентот на ФЕИТ, д-р Владимир Ѓоргиевски, одржаа 
презентација на REPLACE алатките. Во оваа пригода тие говореа за REPLACE 
калкулаторот, со помош на кој се прави објективна споредба на системите 
за греење во постојните објекти, со простор на живеење до 1.500 м2. Поради 
се поголемата употреба на  клима уредите –  (инвертери) како актуелна 
технологија во домаќинствата,  денеска беа презентирани „Калкулаторот за 
инвертери“  и „Интерактивната матрица“. Со помош на овие алатки треба 
да се добијат егзактни податоци кои ќе им послужат на корисниците, да се 
одлучат за подобри економско исплатливи и енергетско – ефикасни решенија, 
при изборот за греење и ладење на својот дом.
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ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРО 
УРЕДЕН ЕКО-УЧИЛИШЕН ДВОР Е СТАВЕН ВО 
МИРУВАЊЕ

 Општина Карпош ги известува општинските основни училишта кои се 
наоѓаат на нејзина  територија, дека го стави во мирување Јавниот повик 
за избор на најдобро уреден ЕКО-училишен двор кој го објави под број 11-
2826/2 од (01.04.2022) со рок на пријавување до 26.04.2022 година. Локалната 
самоуправа го презеде овој чекор поради актуелната ситуација со штрајкот 
на просветните работници во училиштата, кој започна на 11.04.2022 година, 
согласно Одлуката за организирање и одржување на Генерален штрајк, 
донесена на 4 редовна седница на СОНК.

Во оваа насока, Општина Карпош ги информира основните училишта дека за 
продолжување на рокот за пријавување на Јавниот повик, ќе бидат известени 
дополнително.
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ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАМЕНА НА АЗБЕСТНИ ПОКРИВИ

Во пресрет на Велигденските празници, денеска градоначалникот на Општина 
Карпош, Стевчо Јакимовски, врачи 110 хуманитарни пакети наменети за 
социјално загрозените семејствата кои живеат на територијата на локалната 
самоуправа. Во рамки на традиционалната акција „Да бидеме хумани 
за нашите соседи“ која по 28 пат ја организира Одделението за детска, 
социјална и здравствена заштита при Општина Карпош, граѓаните донираа 
прехранбени и хигиенски производи за своите сожители кои се наоѓаат во 
потешка материјална состојба.

Ви посакувам убави Велигденски празници со искрени желби, што поскоро 
да искочите од оваа зона на социјален ризик. Општината и понатаму ќе се 
грижи за сигурноста на своите сограѓани и секогаш ќе биде тука, за оние на 
кои им е најпотребна нашата помош – додаде Јакимовски.
Хуманитарната акција траеше пет работни дена, а кон неа се приклучија 
децата и родителите од основните училишта и детските градинки од Карпош, 
како и општинската администрација и дел од советниците од Општина 
Карпош. Инаку, локалната самоуправа ја организира оваа хуманитарна акција 
три пати во годината, пред Божиќ и Велигден, како и по повод роденденот на 
Општината (3 ноември). 
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110 ХУМАНИТАРНИ ПАКЕТИ 
ЗА СЕМЕЈСТВАТА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

 Во пресрет на Велигденските празници, денеска градоначалникот 
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, врачи 110 хуманитарни пакети 
наменети за социјално загрозените семејствата кои живеат на територијата 
на локалната самоуправа. Во рамки на традиционалната акција „Да бидеме 
хумани за нашите соседи“ која по 28 пат ја организира Одделението за детска, 
социјална и здравствена заштита при Општина Карпош, граѓаните донираа 
прехранбени и хигиенски производи за своите сожители кои се наоѓаат во 
потешка материјална состојба.

 Ви посакувам убави Велигденски празници со искрени желби, што 
поскоро да искочите од оваа зона на социјален ризик. Општината и понатаму 
ќе се грижи за сигурноста на своите сограѓани и секогаш ќе биде тука, за 
оние на кои им е најпотребна нашата помош – додаде Јакимовски.
Хуманитарната акција траеше пет работни дена, а кон неа се приклучија 
децата и родителите од основните училишта и детските градинки од Карпош, 
како и општинската администрација и дел од советниците од Општина 
Карпош. Инаку, локалната самоуправа ја организира оваа хуманитарна акција 
три пати во годината, пред Божиќ и Велигден, како и по повод роденденот на 
Општината (3 ноември). 
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ОПШТИНА КАРПОШ СЕ ПРИКЛУЧУВА НА 
ИНИЦИЈАТИВАТА НА РАДИО „БУБАМАРА“ ЗА 
ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ПП ЗАШТИТА

 Општина Карпош, Сектор Инспекторат и Одделение за заштита и 
спасување, се приклучуваат на иницијативата на скопското радио „Бубамара“ 
за подигнување на свеста за важноста на противпожарната заштита и за 
едукација на граѓаните во врска со правилно користење на ПП апарати како 
и хидрантска мрежа во колективните станбени згради.
Цел на овој проект е граѓаните, Заедниците на станари како и сите 
колективни станбени згради да се мобилизираат околу обезбедувањето 
на основна противпожарна опрема и едукацијата за нејзина примена – до 
пристигнувањето на пожарникарите.
Акцијата од страна на Општина Карпош ќе се одвива со проверка на 
исправноста на хидрантската мрежа и достапноста на противпожарни скали, 
преку дописи до Заедниците на сопственици и Управителите на колективни 
станбени згради и собирање на податоци кои подоцна ќе бидат предадени 
на соодветните служби. Исто така, ќе треба да биде проверено дали и колку 
станари поседуваат ПП апарати, и колку од оние што ги поседуваат, знаат да 
ракуваат со истите.
Доколку при проверката се воспостави дека нема хидрантска мрежа, се 
препорачува Заедницата на сопственици односно Управителите преку 
соодветна законска процедура опишана во Закон за домување, да набават 
противпожарни апарати.
Важен дел во оваа едукација ќе биде посветен на средношколците.
Акцијата започнува овој месец во средните училишта Орце Николов и Никола 
Карев, а потоа ќе продолжи во сите средни училишта. Предвидено е  да бидат 
опфатени ученици од една генерација, а потоа во секое средно училиште да 
се формира ППЗ-секција, преку која средношколците ќе се подготвуваат во 
некоја претпоставена ситуација на ненадеен пожар правилно да дејствуваат 
и да овозможат безбедна евакуација, додека пристигне противпожарната 
бригада за интервенција.
Секој средношколец ќе направи анкета за примарна противпожарна 
заштита по разговор со родителите, соседите и со претседателот на куќен 
совет во зградата во која живее за да осознае како да постапува во случај 
на пожар. Согледувајки ги состојбите во своето непосредно опкружување, 
тие во иднина ќе можат како информирани и едуцирани млади луѓе да 
иницираат средување на ППЗ инсталацијата, хидрантите и информираноста 
за значењето и потребата од поседување ППЗ апарат во своите домови, во 
зградата во која живеат и во училиштето во кое учат.
Противпожарната заштита во стамбените згради  е на многу ниско ниво, 
нема хидранти или ако ги има – хидрантите немаат противпожарни црева, 
ПП инсталацијата за заштита со години не е проверена дали е во функција,  
противпожарните скали за евакуација се преградени или затворени со 
непотребни предмети на станарите, а станарите не се информирани и 
едуцирани за последиците од опасноста од нефункционирање на сите овие 
сегменти од основната противпожарна заштита..
Во изминатите децении се случија многу пожари со тешки последици кои 
би можеле побрзо да се спречат ако граѓаните биле информирани, ако 
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станарте имале ПП апарати, исправна ПП инсталација во своите влезови и 
ако биле едуцирани како да постапат при спречување, евакуација и гаснење 
на пожар.
Со оваа акција која ја  иницира популарното скопско Радио Бубамара ќе се 
обиде да ги поттикне и разбуди Заедниците на станари, фирмите управители 
на згради, граѓаните, средношколците, а активно ќе бидат вклучени градот 
Скопје, Општините во градот, Противпожарната бригада на град Скопје,  
инспекторатот за домување и оделението за заштита и спасување  да се 
преземат конкретни мерки за евиденција,  превенција и функционалност 
за брзо постапување при почетен пожар и безбедна евакуација, со што на 
пожарникарите ќе им ја олесни работата, а во случај на несреќа да спаси 
човечки живот и имотот на граѓаните. 
Во целиот овој проект особен акцент ставивме на младите генерации за 
да создадеме во иднина граѓани кои ќе бидат одговорни и подготвени за 
вистинска и свесна реакција во случај на пожар.
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ПРВА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА 
ЛОКАЦИЈАТА КАЈ ПОРАНЕШНАТА ФАБРИКА 
„АЛУМИНА“

 Во салата за состаноци во Општина Карпош, претставниците од 
планерската куќа ТАЈФА Архитекти, денеска ја одржаа првата работилница 
за планирање на локалитетот на поранешната фабрика Алумина, како дел 
од процесот пред да биде изработен  деталниот урбанистички план за овој 
потег, поточно ДУП-от З 06 блок 11.
 Во рамки на оваа работилница која воедно е нов пристап кон 
партиципативно планирање на планската документација, учествуваа 
претставници на граѓански здруженија и невладини организации. По 
кусото претставување на методологијата на работа, присутните развија 
фокусирана дебата со распределба на четири улоги: органи на државна 
управа, стручна јавност, инвеститор и граѓани. На овој начин присутните 
претставници непосредно придонесуваат во урбанистичкиот развој на овој  
простор, конкретно преку своите идеи, предлози и мислења.
 Во таа насока, планерската куќа ТАЈФА Архитекти ќе одржи уште две 
работилници во кои ќе бидат вклучени  стручната фела и  граѓаните, по што 
планерската куќа ќе изработи извештај за реализираните работилници, кој 
ќе биде објавен на веб страницата на Општина Карпош.
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МИНИСТЕРКАТА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ

 Во посета на Општина Карпош денеска беше министерката за труд 
и социјална политика Јована Тренчевска со цел да се направи увид во 
градежните работи на четирите нови занимални во градинката Орце Николов 
и да се посети локалната самоуправа.
 При посетата на градинката констатирано беше дека од посебен 
интерес за граѓаните на Карпош е изградбата на овие четири занимални во кои 
ќе се сместат околу стотина деца од предучилишна возраст. Заложбата и на 
министерката и на градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски 
до изведувачот „Пирамид Билдинг Солушнс дооел Скопје“ беше да ги забрза 
работите за да може што побрзо најмладите од Карпош да бидат вклучени во 
системот за детска заштита.
 Станува збор за нов објект кој ќе биде поврзан со градинката „Орце 
Николов“ преку т.н „топла врска“. Со доградбата на градинката обезбедуваме 
зголемување на опфатот за деца за дополнителни 100 места, за деца на 
возраст од пет до шест години. На овој начин, градинката добива капацитет 
за вкупно 280 деца од предучилишно образование – истакна Тренчевска.
 Предвидените градежни активности треба да бидат завршени до 
крајот на август годинава, со што ќе биде овозможен влез на нови дечиња. 
Вредноста на инвестицијата за нејзина доградба изнесува 23.000.000 денари.
 Морам да напоменам дека оваа градинка е најзначајниот објект во 
општина Карпош, бидејќи воедно е и најстарата предучилишна установа 
во нашата држава. Со ова проширување, ние значително ги зголемуваме 
капацитетите за згрижување на децата од предучилишна возраст, со оглед 
на тоа што ќе добиеме четири нови занимални и уреден простор со нов мебел 
и современи дидактички материјали. Ова е особено важно имајќи го предвид 
фактот, дека досега во моментов 306 најмлади жители на Карпош чекаат за 
влез во системот на детска заштита – посочи Јакимовски.
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Потоа министерката Тренчевска имаше тет а тет средба со градоначалникот 
Јакимовски на која разговараа за проблемите во системот за детска заштита 
особено со кадровскиот недостаток на негувателки, воспитувачи и технички 
персонал во градинките кој постои на територија на општина Карпош. 
Заеднички беше заклучено дека заминатите и пензионираните вработени по 
разни основи треба да бидат заменети со нов кадар за што министерството 
за труд и социјална политика ќе се заложи во министерството за финансии 
да се обезбедат финансиски средства за замена на пензионираните, 
починатите и заминатите негувателки, воспитувачки и друг персонал.
 На средбата стана збор и за домот за стари лица кој што општина 
Карпош веќе има обезбедено локација на булевар Илинденска, за кој веќе 
изразуваат заинтересираност и пензионерските здруженија да учествуваат во 
изградбата, но градоначалникот побара помош и од ресорното министерство 
затоа што Карпош е веќе општина со 63 .000 жители и има голема потреба 
од сместување барем на стотина најстари жители во општината во еден 
ваков социјален објект кој ќе има и други пропратни содржини важни за 
пензионерите во општината.
Беше договорено за оваа цел да се изготви проект и да продолжат контактите 
за евентуално да биде предвидено изградба на ваков објект со буџетот на 
локалната самоуправа и на министерството за труд во 2023 година.
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УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО 
СКОПЈЕ И ДОДЕЛИ 15 СТИПЕНДИИ ЗА ДОДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ НА ОПШТИНА КАРПОШ

 Делегација од Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, 
предводена од ректорот, д-р Аце Миленковски, оствари работна средба 
со градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во рамки 
на денешната посета, присутните развија конструктивна дебата, по што 
Јакимовски и Миленковски потпишаа меморандум за соработка помеѓу 
Општина Карпош и  Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.
 Во духот на добрата соработка, ректорот Миленковски му врачи на 
Јакимовски, ваучер со 15 стипендии за додипломски студии, наменети за 
жителите на Општина Карпош. Станува збор за четиригодишни стипендии 
со целосно покриени трошоци за студирање на  Универзитетот за туризам 
и менаџмент во Скопје. Притоа, Општина Карпош дополнително ќе ги утврди 
условите односно критериумите под кои ќе ги додели овие стипендии.
 Според овој меморандум, двете договорени страни ќе развиваат 
заедничка соработка во насока на партнерство при  аплицирање на проекти 
и ќе организираат настани од заеднички интерес. Исто така, тие ќе работат 
на подобрување на капацитетите на вработените во општината, преку 
реализација на обуки, работилници и семинари, кои би се одржале на 
Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.
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КАРПОШ ЈА УСВОИ ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ СО ТРИГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН

 Во рамки на осмата седница на Советот на Општина Карпош која 
се одржа во Кинотека на РСМ, советниците расправаа по 26 точки кои се 
најдоа на денешниот дневен ред. Во таа насока беше усвоена Програмата 
за енергетска ефикасност на Општина Карпош (2022 – 2024), со тригодишен 
акциски план.
Имено, со потпишувањето на „Конвенцијата на градоначалници“ во 2012 
година беше прифатено и начелото од конвенцијата 20/20/20 или 20% 
помала потрошувачка на енергија, 20% обновливи извори на енергија (ОИЕ) 
до 2020 година. Овие цели се постигнаа до 2018 година, со првата и втората 
реализирана програма во Општина Карпош. Во тој поглед, третата програма 
претставува континуитет во реализацијата на активностите на локалната 
самоуправа од 2008 година, наваму.
Главните цели на оваа програма ги следат стратешките документи и 
директиви на Европската Унија за декарбонизирана Европа до 2050 година 
и внесуваат нови искуства во примената на европската пракса кај нас. 
Насоките на оваа програма се темелат на европската зелена агенда, 
енергетската транзиција, примената на обновливите извори на енергија, 
зелената и циркуларната економија и зелени општини и градови. Токму во 
оваа насока се димензионирани активностите на општината, како логична 
надоградба на веќе реализираните (над 80) проекти од оваа област.
Оттука, во тригодишниот акциски план на Општина Карпош се резимирани 
осум главни мерки за енергетска ефикасност. Првата мерка е опфатена со 
проектот „Мониторинг и управување со енергија во Општина Карпош“, кој 
претставува нов систем на „бежична“ достава на податоци од секое мерно 
место во надлежност на општината. Системот ќе може да се следи во секој 
момент на серверот на општината, но и во обратна насока да се делува на 
заштеда во реално време Со функционални 270 броила, се очекува системот 
да овозможи вкупна заштеда на енергија од дополнителни 10-20% на годишно 
ниво.
Втората мерка се однесува на замена на котелскиот систем за греење на 
нафта во ООУ „Аврам Писевски“, со систем на обновливи извори на енергија 
(ОИЕ) односно, термални пумпи воздух/вода. Ова е последниот систем на 
фосилно гориво во општината и со неговата замена се предвидува користење 
на системот на термални пумпи, во високо температурен режим на греење 
(55° С), како и ладење во летниот период (12-17° С).
Третата мерка подразбира систем на регулација по крива на надворешна 
и внатрешна температура во топлинските подстаници за централно греење 
по јавните објекти.На овој начин се овозможува пред калориметрите со 
трокрак автоматски вентил да се направи врска, помеѓу доводот и повратот 
на топлината при реални услови на надворешната и топлината во грејниот 
простор. Така всушност се намалува наплатената топлинска енергија, 
регистрирана на калориметарот.
Четвртата мерка опфаќа замена на флуо-цевките за внатрешно осветлување 
во објектите со лед светилки. Оваа мерка влијае на комодитетот на 
осветлувањето и подобрувањето на условите на корисниците на просторот. 
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Со петтата мерка се предвидува инсталирање на системи за сопствено 
производство на електрична и топлинска енергија од обновливи извори, во 
рамки на јавните објекти во општината. Шестата мерка се однесува на 
замена на постојното улично осветлување, на дворните места во училиштата 
и системите на осветлување на детските и спортски игралишта со лед 
светилки, реализирани со примена на повикот по ЕСКО моделот. Седмата 
мерка подразбира замена на старите моторни возила со нови еколошки и 
економични транспортни и моторни возила.
Осмата мерка опфаќа изработка на планови за рационално користење на 
превозните, трспортните и средствата за одржување на зеленилото. Ваквите 
планови на неделно и месечно ниво кои треба да ги подготват одговорните 
лица од општината и детските градинки, значат евидентирање и планирање 
на веќе познатите обврски кои треба да се реализираат со возилата.
Советниците од Карпош ги поддржаа и предлог-програмите за измена и 
дополнување на Програмите за активностите на Општината во областа 
на развојот и образованието за 2022 година. Советот даде согласност и 
за урбанистичкиот проект со план за парцелација на ГП 1.25 од ДУП-от за 
Градска четврт З 03. Со истата динамика советниците ги поддржаа Одлуките 
за корекции на предлог ДУП-от Ј 02, Градска четврт Ј 02 и ДУП-от Ј 04, Градска 
четврт Ј 04, кои не се усвоени од страна на Советот на Општина Карпош.
Со мнозинство гласови беше поддржана предлог-одлуката за прифаќање 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Град Скопје, 
според која Град Скопје ќе инвестира 10.000.000 денари за реконструкција 
и хортикултурно уредување на јавни зелени површини на територијата 
на локалната самоуправа. Изведувач на овие активности ќе биде Јавното 
претпријатие „Паркови и зеленило“ – Скопје.
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СРЕДБА НА ЈАКИМОВСКИ 
СО ЧЕШКИОТ АМБАСАДОР ЈАРОСЛАВ ЛУДВА

 Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски, по барање на 
Амбасадата на Република Чешка во Македонија, денеска оствари средба со 
неговата екселенција, амбасадорот Јарослав Лудва. Во текот на средбата 
амбасадорот изрази задоволство од напредокот и развојот на општина 
Карпош како една од најразвиените општини во Македонија, а исто така 
стана збор и за актуелната надворешно политичка ситуација во регионот и 
пошироко имајќи предвид дека градоначалникот Јакимовски е и претседател 
на ГРОМ која е парламентарна партија.
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„ПАРТИЗАН” ЌЕ ГО ДОБИЕ НОВИОТ ЛИК

 На големо задоволство на карпошани, од денеска и официјално 
стартуваат градежните активности за реконструкцијата на спортската сала 
Партизан во Карпош 4. Култниот спортски објект ќе биде целосно обновен 
како внатрешно, така и надворешно, со што повторно ќе го врати својот сјај 
и функционалност.
Партизан повторно ќе биде место каде што ќе се афирмираат младите 
спортисти во различни спортови и од каде ќе произлезат многу нови спортски 
имиња. Реконструкцијата ќе чини 69.5 милиони денари, а инвеститори на 
проектот се Агенција за млади и спорт и Општина Карпош. Изведувач на 
градежните работи е фирмата „Спектатермо ДОО Скопје“. По целосната 
реконструкција на салата која е предвидено да трае 18 месеци, објектот 
целосно ќе биде ставен на располагање на карпошани.
По заедничката обиколка на спортската сала Партизан, претседателот на 
владата на Македонија Димитар Ковачевски го посети градоначалникот 
на општина Карпош Стевчо Јакимовски во неговиот кабинет. Во текот на 
разговорот градоначалникот Јакимовски и премиерот Ковачевски разменија 
мислења за потребите на граѓаните на Карпош, имајќи предвид дека премиерот 
е жител на оваа општина, а исто така стана збор и за зголемените трошоци 
за електрична енергија, начините и можностите за заштеда, воведувањето 
обновливи извори на енергија и за проблемите во областа на урбанизмот. Ова 
е втора средба на градоначалникот со премиерот во изминатите 30 дена.


