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СЕ РЕКОНСТРУИРА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА 
НА ПАРТИЗАНСКА КАЈ ПАЛМА

Градоначалникот на општина Карпош денеска информираше дека се врши 
реконструкција на пешачката патека на булеварот Партизански одреди 
на потегот кај слаткарницата Палма каде што имаше огромни дупки кои 
претставуваа опасност за пешаците, мајките со колички со деца, инвалиди 
и велосипедистите. Реконструкцијата на патеката се врши со средства од 
општинскиот буџет, поради бројните поплаки на граѓаните во изминатите 
осум месеци, иако патеката не е во надлежност на општина Карпош.
-Граѓаните реагираат за дупките на оваа патека на булевар Партизански 
одреди. Осум месеци препраќаме барања до надлежните кои го имаат 
правено овој дел, односно работеле на канализацијата и санацијата на 
водоводната мрежа, но осум месеци немаме одговор. Еве вистински пример 
каде општината работи нешто што вистински не е нејзина работа и троши 
пари за нешто што не е нејзина работа, меѓутоа граѓаните осум месеци 
реагираат на огромните дупки. Апелирам секој да си ја врши својата работа 
за да може да функционираме сите заедно онака како што треба во интерес 
на граѓаните, изјави Јакимовски. 
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МЕЃУНАРОДНО ИСКУСТВО ВО ОБЛАСТА 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ
Општина Карпош со свој претставник од Секторот за екологија и енергетска 
ефикасност учествуваше на летната школа за енергија во заедницата која 
се одржа минатата недела во Солун, Грција. Летната школа се организираше 
во рамки на програмата „Европска Академија за Граѓанска Енергија– ЕУЦЕНА“ 
во организација на енергетската задруга „Електра Енерџи“ и Европската 
федерација за енергетски задруги „РЕСКУП“, финансирано од ЕУ Хоризон 
2020.
Главната цел на летната школа е да започне формирање на Балканска 
енергетска мрежа на заедницата преку растечка заедница на амбасадори 
и да го поддржи растот на енергетските заедници во источниот регион на 
Европа.
Во таа насока, летната школа овозможи вмрежување на сите засегнатите 
страни за енергетска заедница од Балканот, размена на знаење, алатки, 
вештини и добри практики. Исто така, стекнатото искуство придонесе кон 
консолидирање на движењето за енергија во заедницата во Југоисточна 
Европа, каде граѓанската енергија тукушто се развива, преку соработка со 
партнерите од Централна Европа, каде веќе постои традиција за граѓанска 
енергија.
Граѓанското движење за енергија ја истакна потребата на граѓаните и 
локалните заедници да пристапат до обновливите и достапните извори на 
енергија, како што се соларната и ветерната енергија, и активно да придонесат 
за транзицијата кон праведен, демократски и инклузивен енергетски систем 
низ Европа.
Во рамки на настанот, претставникот од Секторот за екологија и енергетска 
ефикасност, Марина Филипоска ги презентирање досегашните достигнувања 
и активности на Општина Карпош, во насока на сопствено производство 
на електрична енергија од обновливи извори, имплементација на мерки за 
енергетска ефикасност во јавните објекти во надлежност на Општината, 
како и поддршката која локалната самоуправа ја дава на резиденцијалниот 
сектор со цел подобрување на енергетската ефикасност. Притоа, ја истакна 
потребата од измена и усогласување на повеќе подзаконски акти кои ќе 
придонесат за зголемен интерес на граѓаните за сопствено производство на 
енергија, отворање на нови можности со формирање на енергетски задруги, 
праведна  енергетска транзиција каде што, освен крупните инвеститори 
и секој граѓанин ќе може да инвестира во капацитети за производство 
на електрична енергија, нови пристапи кон решавање на проблемот на 
енергетска сиромаштија и улогата на локалната самоуправа.
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НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ 
НА УЛИЦА „ЛОВЌЕНСКА 4“

Фирмата „Дигитал“ која е задолжена за одржување на уличното осветлување 
во општина Карпош, денеска постави седум дрвени бандери со лед светилки 
на ул. „Ловќенска 4“ во населеното место „Шамак“. За оваа интервенција 
беа употребени и 300 метри електричен кабел, а штедливите светилки 
се со моќност од 30 вати. Локалната самоуправа ги покри трошоците за 
поставување на енергетски инсталации со средства кои се планирани за 
оваа намена, од буџетот на Општина Карпош.
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ПРОФЕСОРОТ ЈАЌОВСКИ ГО ИСКАЧИ 
НАЈВИСОКИОТ ВРВ ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА

Градоночалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски го прими 
професорот од Институтот за судска медицина Златко Јаќовски, кој пред две 
недели успеа да го искачи највисокиот врв во Северна Америка, на планината 
Денали. На средбата, доктор Јаќовски го информираше градоначалникот за 
неговиот личен подвиг и му се заблагодари за поддршката. Градоначалникот 
му го честиташе успехот и му се заблагодари за промоцијата на Македонија 
и на општина Карпош на северноамериканскиот континент. Професорот 
Јаќовски успеа да го освои највисокиот врв на Северна Америка со височина 
од 6.134 метри по десетчасовно искачување од последната база. На самиот 
врв Јаќовски гордо ги развиори македонското знаме и грбот на општина 
Карпош, а успехот го прослави со зборовите „Да живее Македонија“.


