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ПРЕКУ ПРАВЕДНА ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА 

ДО ОДРЖЛИВ РАСТ И РАЗВОЈ

 Во организација на Фондацијата „Фридрих Еберт“, минатата недела во 
хотелот Александар Палас се одржа тркалезна маса на која преставниците 
од стручната и научната фела разговараа за аспектите на енергетската 
криза, енергетската транзиција, како и за можностите и законските промени 
кои треба да придонесат за масовно производство на електрична енергија 
од обновливи извори.
Во рамки на стручната дискусија, помошник раководителот на Секторот за 
екологија и енергетска ефикасност при Општина Карпош, Љупчо Димов се 
осврна на повеќе аспекти од доменот на локалната самоуправа, во насока 
на сопствено производство на електрична енергија од обновливи извори. Во 
таа насока се изработени три стратешки документи, поточно Студија за 
електроенергетски независен и самоодржлив Карпош, Општински план за 
обновлива енергија (ОППОЕ) и Програма за енергетска ефикасност 2022-2024 
година.
Од особена важност е што токму овие документи се основа за Општина 
Карпош, во наредните три години да реализира сопствено производство на 
електрична енергија со инсталирана моќ поголема од 1,8 MW и да произведе 
2.140 MWh електрична енергија, на годишно ниво.
Притоа, во темелното излагање е истакната потребата од измена и 
усогласување на повеќе подзаконски акти кои ќе придонесат за:
Зголемен интерес на граѓаните за сопствено производство на енергија со 
моќност до 6 kW
Отворање на нови можности со формирање на енергетски задруги како пилот 
проект што општината го планира, со посебен акцент за нивно внесување во 
законските и подзаконските акти.
Праведна енергетска транзиција каде што, освен крупните инвеститори 
и секој граѓанин ќе може да инвестира во капацитети за производство на 
електрична енергија.
Нов пристап кон решавање на проблемот на енергетска сиромаштија и 
улогата на локалната самоуправа.
Оттука се предвидува, дебатите  на овие теми да продолжат и со новите 
законски измени што треба да се имплементираат од средината на јуни 2022 
година.



30 мај - 5 јуни 2022 Билтен бр. 47830 мај - 5 јуни 2022 Билтен бр. 478

3

СВЕЧЕНО ОТВОРЕНА НОВАТА СЕЗОНА 

НА АДРЕНАЛИНСКИОТ ПАРК ВО КАРПОШ

 На атрактивен начин со организација на промотивен настан, фирмата 
„Adventure side“ која стопанисува со адреналинскиот дел од Спортско – 
адреналинскиот парк кај Кејот на Вардар, официјално ја отвори новата 
сезона на оваа рекреативна зона. На манифестацијата присуствуваа 
градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, како и претставници 
од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.
Од „Adventure side“ најавуваат дека адреналинскиот дел кој се состои од 
три нивоа, годинава ќе функционира со целосно работно време, односно од 
понеделник до петок љубителите на адреналинот ќе можат да се рекреираат 
од 17 до 22 часот, додека пак за викендите адреналинската зона ќе биде 
отворена од 11 до 20 часот.
 Инаку, во рамки на оваа спортско-рекреативната зона покрај 
адреналинскиот дел, достапни за граѓаните се и игралиштата за фудбал и 
одбојка на песок, реконструираниот скејт парк, како и детското игралиште, 
кои се бесплатни за користење. За Спортско – адреналинскиот парк, 
Општина Карпош доби грант од ЕУ во висина од 41.000.000 денари, а локалната 
самоуправа учествуваше со 6.300.000 денари.
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КАРПОШ СЕ ОПРЕМИ СО НОВ РОВОКОПАЧ 

ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДЕПОНИИ

 По изборот на комисијата за јавни набавки од Општина Карпош, 
фирмата „ЕВРО СТИЛ“ од Битола како економски најповолен понудувач, 
денеска го достави комбинираниот ровокопач/натоварувач, за кој локалната 
самоуправа доби средства од Светска банка во вид на грант за успешност. 
Станува збор за неповратни средства во висина од 3.290.000 денари за 
набавка на механизација, кои Општината ги доби од Светска банка, во рамки 
на проектот за подобрување на општинските услуги.
На чинот на примопредавање на возилото присуствуваше и градоначалникот 
на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. Во оваа пригода, првиот човек на 
Општината истакна дека му претставува искрено задоволство што локалната 
самоуправа ќе се екипира со ова специјализирано возило, кое ќе помогне во 
решавање на комуналните проблеми низ Карпош.
– Овој грант за набавка на комбиниран ровокопач/натоварувач за потребите 
на Општина Карпош го добивме како резултат на успешно реализиран под-
заем, доделен од МСИП – проектна единица на Министерство за финансии на 
РСМ, финансиски поддржан од Светска банка. Конкретнава механизација ќе 
ни биде од голема корист, особено во руралните делови од нашата општина 
какви што се населбите Бардовци, Злокуќани и Нерези. Досега нашите 
работници го товараа отпадот во камиони само со рачен алат, така сега 
добиваме едно повеќенаменско возило. Имено, оваа механизација би можела 
да послужи и за чистење на снег, но со помош на дополнителната опрема со 
која располагаме, би можеле да го искористиме возилото и за одржување на 
уличното осветлување – посочи Јакимовски.
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Потребата за набавка на ова комунално возило произлезе по урбанистичката 
ревизија, која претходно ја спроведе Општина Карпош во соработка со 
Светска банка. Притоа беше утврдено дека еден од поголемите проблеми 
со кои се соочува локалната самоуправа, се депониите кои се наоѓаат на 
нејзина територија. Токму затоа, примарната намена на оваа механизација 
ќе биде расчистување на депониите во населбите Бардовци, Злокуќани и 
Нерези. Освен за отстранување на сметиштата, ровокопачот ќе се користи и 
за чистење на сливот на реката Лепенец, каде локалните мештани треба да 
ја користат речната вода за наводнување на своите земјоделски земјишта.
Според договорот, фирмата „ЕВРО СТИЛ“ ќе обезбеди и стручна обука за 
две вработени лица од Општина Карпош, кои треба да управуваат со ова 
комунално возило.
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ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

РОДОВО-РАЗДЕЛЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

НА ЛОКАЛНО НИВО

 Општина Карпош со свои претставници учествува на обука за „Родови 
индикатори и мерење на резултати“ во организација на UN Women Sko-
pje. Оваа обука е во рамките на проектот „Промоција на родово одговорни 
политики и буџети: кон транспарентно инклузивно и отчетно управување во 
Република Северна Македонија“. Целта на обуката беше учесниците да се 
стекнат со поголемо теоретско разбирање и практични вештини за собирање 
и користење на родово-сензитивни податоци и за родови статистики, како и 
за соодветните потреби од податоците во контекст на планирање на локално 
ниво преку интерактивни практични вежби.
 Нашите учеснички презентираа вештина на собирање на родово-
разделени податоци преку нашата мобилна апликација „м-заедница“ во 
која имаме над 1.290 корисници кои се добар репрезентативен  примерок на 
граѓани кои со своите прашања и проблеми ни нудат предлози кои можеме 
да ги имплементираме во секојдневните активности, како и во годишните 
програми за работа на секторите.Врз основа на тие податоци правиме дата 
на податоци  кои се родово разделени.
Општина Карпош од година во година се обидува не само да го одржи, туку и 
да го унапреди работењето на подигнување на свеста за родова еднаквост 
меѓу мажите и жените, родово одговорно буџетирање, поголема социјална 
инклузија (вклученост) на жените во општествената сфера, посебно на 
ранливите и маргинилизирани групи.
Во секој случај Општина Карпош во секое време е отворена за поддршка 
на проекти кои ќе ја подигнат  родовата сензитивност во секој поглед: 
инфраструктурен, урбанистички, еколошки, воспитно образовен, па се до 
кондиционирање за настап на пазарот на трудот, односно барање и креирање 
на нови работни места.
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ЈАПОНСКИОТ АМБАСАДОР ИМ ВРАЧИ НАГРАДИ 

НА МЛАДАТА ПОЕТЕСА И НЕЈЗИНИОТ МЕНТОР ОД 

КАРПОШ

 Седмоодделенката Лара Станчева и нејзиниот ментор Стефан 
Симовски од ООУ „Лазо Трповски“ ја примија наградата која лично им ја 
додели амбасадорот на кралството Јапонија во РСМ, н.е Савада Хиронори, 
во рамки на пригодната свеченост која се одржа денеска во ова основно 
училиште во Карпош. Имено, основката Станчева го освои третото место на 
Меѓународниот литературен натпревар за млади  2021 кој традиционално се 
одржа во јапонскиот главен град Токио. Притоа, оваа награда е освоена во 
силна конкуренција, имајќи в предвид дека на натпреварот учествуваа 28.217 
учесници од 161 земја.
На манифестацијата присуствуваше и одговорното лице од Одделението 
за образование при Општина Карпош, Анета Марковска, како и советникот 
Славко Митевски. Во оваа пригода, директорката на ООУ „Лазо Трповски“, 
Соња Јовановска, ги поздрави присутните при што посочи дека и претставува 
особено задоволство што основците и професорот од ова училиште се 
добитници на едно вакво престижно меѓународно признание.
Во рамки на овој свечен чин, амбасадорот Хиронори истакна дека е среќен 
што денеска се наоѓа во оваа образовна институција во Карпош и дека му 
претставува задоволство да ги врачи лично, наградите од Меѓународниот 
конкурс за есеи  кој се одржа во Јапонија.
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За својот есеј, Лара Станчева беше инспирирана од зборовите на Мајка 
Тереза „Светот не е гладен само за леб, туку уште повеќе за љубов и почит“. 
Тоа ме импресионираше мене, а верувам и многу други луѓе од мојата 
земја. Амбасадата на Јапонија во Скопје промовира културни размени со 
Северна Македонија, вклучувајќи ги младите. Сигурен сум дека вашиот успех 
придонесува кон зајакнување на нашето пријателство и не охрабрува да 
продолжиме со овие активности. Токму затоа се надевам дека ова училиште 
ќе продолжи да ги мотивира и да ги поттикнува основците на креативност – 
резимираше амбасадорот Савада Хиронори.
 Со прозни лични творби напишани во форма на есеи на тема 
„Смислата на животот“, покрај наградената Лара Станчева учествуваа и 
нејзините соученички Тамара Ѓоќеска и Милена Милошевска за што добија 
од амбасадорот Хиронори, сертификати за учество на овој реномиран 
меѓународен натпревар. Покровител на овој настан е министерот за 
образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија, а организатори 
се УНЕСКО и фондацијата ГОИ од Токио. Натпреварот се одржува во рамки на 
одбележувањето на  „Деценијата на Обединетите нации за одржлив развој на 
образованието“, а овој глобален проект се реализира до 2020 до 2030 година, 
каде што активно  се вклучени сите земји – членки на УНЕСКО.

 


