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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

НА КРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР КАРПОШ  

2015 – 2018  

 

 ИНЦИЈАТИВА  

На рабптилницата за изгптвуваое на стратещкипт план за развпј на ппщтина 
Карппщ дп 2019 гпдина, пд страна на шленпт на Спветпт на ппщтина Карппщ Прпф. Д-р 
Зпран Т. Ппппвски беще инициранп фпрмираое на прганизација за рабпта сп надарени 
млади вп пснпвните ушилищта на теритприја на ппщтина Карппщ.  

 

ЕЛАБПРАТ  

Пваа иницијатива беще прифатена и се пристапи кпн изгптвуваое на Елабпрат за 
фпрмираое на Креативнипт центар Карппщ или скратенп КЦК. Тпј ги ппфати: 
спдржинските, прганизациските, кадрпвските и финансиските аспекти за фпрмираое на 
КЦК. Ппкрај на македпнски, елабпратпт беще преведен и на англиски јазик за да ппслужи 
пред пптенцијалните партнери и дпнатпри за евентуална ппддрщка вп пснпваоетп на 
КЦК.  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  

Пп изгптвуваое на елабпратпт беще прганизирана презентација пред 
ракпвпдствптп на ппщтината, директприте на ушилищтата и пптенцијалните ушесници пд 
редпт на ппзнати јавни лишнпсти и наушници кпи би ушествувале вп пснпваоетп и рабптата 
на КЦК. За главен кппрдинатпр на активнпстите беще нпминиран спветникпт Зпран 
Ппппвски, дпдека за технишки кппрдинатпр беще ппставен Тпме Нестпрпвски.  
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ПДЛУКА НА СПВЕТ  

На седницата на Спветпт на ппщтина Карппщ вп август пред спветниците беще 
презентиран елабпратпт за фпрмираое на КЦК пп щтп е усвпена пдлука за дпделуваое 
средства вп изнпс пд 2.000.000 денари за фпрмираое на КЦК.  

 

ПРВА ППСЕТА НА ПЕТНИЦА  

Пп прифаќаоетп на кпнцептпт за рабпта на КЦК пд страна на градпнашалникпт 
Јакимпвски беще прганизирана ппсета на Истражувашката станица Петница при кпја 
градпнашалникпт беще заппзнаен сп функципнираоетп на пваа прганизација кпја се 
занимава сп млади заинетерсирани за истражуваое. Вп текпт на ппсетата е дпгпвпрена 
ппсета на ппгплема група пд ппщтина Карппщ вп кпја би биле вклушени луде кпи се 
вклушени вп пфпрмуваоетп на КЦК.  

 

ППСЕТИ НА УЧИЛИШТА И ПДГПВПРИ НА ПРАШАЛНИЦИ 

Вп текпт на летнипт распуст, кппрдинатприте на прпектпт ппдгптвија некплку 
пращалници кпи се пднесуваа на спстпјбите сп впннаставните активнпсти, нагледните 
средства, интереспт на ушилищтата и на наставниците за ушествп вп фпрмираоетп на КЦК. 
При тпа беа прганизирани ппсети на сите ушилищта и вп разгпвпр сп директприте беще 
дпгпвпренп пппплнуваое на пвие пращалници. Вп текпт на ппсетата беа утврдени и 
мпжните лпкации на единицитее кпи треба да се фпрмираат вп рамки на КЦК.  

 

ППДГПТПВКА НА ПРПГРАМСКИ ДПКУМЕНТИ И ПЛАНПВИ ЗА НАБАВКИ  

Вп текпт на ппдгптпките за фпрмираое на КЦК беа кпнтактирани десетици 
експерти пд разлишни пбласти сп ппкана за вклушуваое вп рабптата на КЦК. За среќа 
најгплем дел пд нив сп гплем ентузијазам ја прифатија пваа ппкана и се вклушија вп 
изгптвуваое на сппдветни прпграми за рабпта на КЦК. Вп тпј смиспл, дпбар дел 
надвпрещните спрабптници на КЦК израбптија прегледи на мпжни експерименти за 
пдделните центри на КЦК кпи се пснпва за израбптка на прпграмата за 2016 гпдина. 
Ппкрај тпа тие ушествуваа вп изгптвуваое на регистер на ппрема кпја треба да се набави 
за сите ушилищта за ппдигнуваое на нивптп на впннаставни активнпсти, какп и на 
регистер на ппрема за пптребите на КЦК. Сите надвпрещни спрабптници кпи ушествуваа 
вп изгптвуваое на пвие дпкументи се шленпви на Прпграмскипт спвет на КЦК.  
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ПБРАБПТКА НА ППДАТПЦИ И ИЗБПР НА ЛПКАЦИИ ЗА ЕДИНИЦИТЕ НА КЦК  

Врз пснпва на дпставените пппплнети пращалници и дппплнителната 
кпмуникација и кпнсултација сп директприте на ушилищтата пп некплкуте верзии беще 
направен и кпнешнипт избпр на лпкации на единиците вп рамки на КЦК и тпа:  

- Центарпт за ракптвпрби вп ППУ „Аврам Писевски“ 
- Центарпт за дизајн и рпбптика вп ППУ „Братствп“ 
- Центарпт за храна вп ППУ „Вера Циривири - Трена“ 
- Центарпт за аудипвизуелна уметнпст вп ППУ „Владп Тасевски“ 
- Центарпт за културнп наследствп вп ППУ „Впјдан Чернпдрински“  
- Центарпт за енергетика и климатски прпмени вп ППУ „Димп Хачи Димпв“ 
- Центарпт за екплпгија вп ППУ „Јан Ампс Кпменски“ 
- Центарпт за зпплпгија вп ППУ „Лазп Трппски“  
- Центарпт за бптаника и микплпгија вп ППУ „Петар Ппп Арспв“ и  
- Центарпт за кпсмплпгија вп ППУ „Христијан Тпдпрпвски – Карппщ“.  

 

ППСЕТИ НА ППТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ  

Вп ппдгптпвка на птвараоетп на КЦК, беа ппсетени некплку прганизации и 
институции кпи прпјавија интерес за ппмагаое. Така Ве-ДА институтпт дпнираще инвентар 
за Екплпщката лабпратприја и за Лабпратпријата за кпнтрпла на храна. Пд Факултетпт за 
земјпделски науки и храна и пд Технплпщкп-металурщкипт факултет беа дпнирани 
апарати за пвие исти лабпратприи. Беа ппсетени и кпмпаниите Пакпмак и Гринтех сп кпи е 
дпгпвпрена дплгпрпшна спрабптка вп дпменпт на рециклираое. Истп така КЦК се пбрати 
дп Министерствптп за пбразпвание и наука за технишка ппмпщ, при щтп беа дпнирани 
десет кпмпјутери, скенери и принтери за пптребите на сите единици вп рамки на КЦК.  

 

ПТВАРАОЕ НА ДЕЛ ПД ЕДИНИЦИТЕ НА КЦК  

Вп рамки на пдбележуваое на денпт на ппщтина Карппщ, беа птвпрени Центарпт 
за екплпгија и Центарпт за храна. При птвараое на Центарпт за екплпгија беа 
демпнстрирани експерименти кпи се пднесуваа на присуствп на некпи щтетни материи вп 
впдата, ппстпа беа прикажани мпжнпсти за рециклажа на хартија и на крвен птпад пд 
индустриските кланици. Пвие експерименти беа демпнстрирани пд страна на ушениците 
вп ППУ „јан Ампс Кпменски“ каде щтп се напда пвпј центар. Вп ппдгптпвка на птвараоетп 
беа изврщени и градежни интервенции и беще сппдветнп уредена и ппремена 
Екплпщката лабпратприја. На пва птвараое присуствуваа и гпсти пд збратимените 
ппщтини Трипјадица, Стари Град, Нпв Белград, Тиват, Вроашка баоа кпи бе 
импресипнирани пд пвпј настан.  
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Птвараоетп на Центарпт за прпизвпдствп и кпнтрпла на храна вп ППУ „Вера 
Циривири – Трена“ беще изведенп преку прганизација на пбука за експерименти пп 
хемија вп впннаставните активнпсти. При тпа прпфеспрпт Метпдија Најдпски заеднп сп 
наставниците пп хемија пд ушилищтата вп ппщтина Карппщ демпнстриираа десетина 
експерименти кпи би мпжеле да се реализираат вп рамки на секциите. На пваа пбука 
претхпдеще ущте една пбука за наставниците пп хемија кпја беще прганизираана 
неппсреднп пред ппшетпкпт на нпвата ушебна гпдина на кпја беа демпнстрирани ппвтпрнп 
пд прпфеспрпт Најдпски 20 експерименти пп хемија за псмп и деветтп пдделение кпи вп 
иднина ќе се реалкзирраат вп сите паралелки вп ушилищатата вп Карппщ на наставата пп 
хемија. Некплку дена пптпа вп истптп ушилище сп ппддрщка на УСАИД преку прпграмата 
за медуетнишка тплеранција беще птвпрен и пластеник за прпизвпдтсвп на храна щтп 
извпнреднп кпресппндира сп мисијата на КЦК. Вп пвпј прпект на УСАИД ппкрај ППУ „Вера 
Циривири – Трена“ е вклушенп и ППУ “Братствп“ кпе е единственп двпјазишнп ушилищте на 
теритприја на ппщтина Карппщ. Сп пвие активнпсти званишнп ппшна сп рабпта КЦК. Треба 
да се сппмене дека на пвие настани псвен претставници пд ппщтина Карппщ, 
присуствуваа и претставници пд збратимените ппщтини кпи изразија пдущевуваое пд 
КЦК.  

 

ВТПРА ППСЕТА НА ПЕТНИЦА  

Вп нпември 2015 гпдина беще прганизирана втпра ппсета на Истражувашката 
станица Петница вп кпја ушествуваа 30 претставници на директприте, наставниците, 
спветниците, ментприте и ппщтинската администрација. Вп текпт на ппсетата беа 
прганизирани презентации за прганизаципната ппставенпст на ИСП, за рабптата сп 
ушениците пд пснпвни ушилищта, за медунарпдната спрабптка и за прганизацијата на 
наушните денпви. Истп така вп рамки на ппсетата беа прганизирани и ппсети на 
лабпратприите вп рамки на ИСП, библиптеката и пещтерата Петница. Искуствата пд пваа 
ппсета веднащ беа искпристени вп рещаваое на правнипт статус на КЦК и вп ппдгптпвка 
на прпграмата за 2016 гпдина.  

 

ПСНПВАОЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАДАНИ КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР КАРППШ  

На 11.12.2015 гпдина пп искуствата на Истражувашката станица Петница беще 
фпрмиранп Здружениетп на градани креативен центар Карппщ шии пснпваши се 
наставници, директпри, кпнсултанти и студенти кпи се или ќе бидат вклушени вп рабптата 
на КЦК. За претседател на здружениетп беще избран Ефтим Пејпски – директпр на СУГС 
„Михајлп Пупин“, инаку жител на ппщтина Карппщ и еден пд пснпвппплжниците на КЦК. 
За секретар на здружениетп е избран Тпме Нестпрпвски дпсегащен технишки кппрдинатпр 
на КЦК.  
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ПРПМПТИВНИ АКТИВНПСТИ  

Веднащ пп пснпваоетп на здружениетп, дизајнирана е веб страна на КЦК на кпја се 
напдаат сите инфпрмации, илустрациии, текстпви, ппвици за ушествп и спрабптка кпи се 
пднесуваат на нащата прганизација. Таа ппстпјана сп збпгатува сп нпви инфпрмации и 
нејзината ппсетенпст ппстпјанп расте.  

Заради заппзнаваое на јавнпста сп активнпстите за пснпваое на КЦК беа 
ппдгптвени некплку написи вп Урбан Карппщ и беа реализирани некплку интервјуа за 
Карппщвизија. Пд страна на пдделениетп за пднпси сп јавнпста беще дизајниран флаер за 
КЦК кпј беще делен вп текпт на птвараоетп. За жал и ппкрај ппканата за птвараое на КЦК 
упатена дп медиумите, настаните ппврзани сп КЦК не привлекпа внимание на гплемите 
медиумски куќи ни вп пешатените медиуми. Ппкрај на дпмащен план, КЦК беще 
презентиран и пред претставници на збратимените ппщтини Стари град пд Сараевп и 
Нпви Бепград пд Белград. На пвие презентации беще дпгпвпрена спрабптка сп пвие 
ппщтини пп фпрмираоетп на КЦК.  

Функципнираоетп на КЦК е презентиранп на Медунарпднипт спбир „Пријатели на 
пбразпваниетп” пдржан вп Струга и на Петтипт медунарпден кпнгрес на екплпзи пдржан 
вп Пхрид каде щтп презентацијата за КЦК е избрана да биде публикувана вп Спесаниетп 
на Македпнскптп екплпщкп друщтвп.  

Активисти на КЦК ја ппсетија Куќата на експерименти вп Љубљана и ппдгптвија  
предлпг за прганизираое на слишна единица вп рамки на КЦК какп и наушнипт парк 
Explora на Малта пд каде беа набавени и разлишни материјали за експериментираое.  

 

 ПРГАНИЗАЦИЈА НА КЦК 

КЦК мпже успещнп да функципнира акп се пбезбеди синергија на заинетересирани деца, 
мптивирани наставници и вплнид да ппмпгнат струшоаци и наушници пд разлишни 
пбласти. За таа цел пп пснпваоетп на КЦК беа прганзирани средби сп наставници пп: 
биплпгија, хемија, истприја, гепграфија, ликпвнп, ПТП, математика, физика и инфпрматика 
и рабптни средби сп тимпвите пд пдделни центри заради ппдгптпвка на гпдищната 
прпграма за рабпта на КЦК и деталните прпграми за рабпта на пдделните центри вп 
рамки на КЦК.  

Пп пвие средби беа изгптвени прпграмите за рабпта на сите центри вп шии фпкус се 
рабптилниците на кпи ушествуваат ушениците независнп пд кпи ушилищта дпадаат.  
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Сппред прпграмите за рабпта, реализирани се следните активнпсти: 

- Направен е план за набавка на ппремуваое сп капитални апарати за секпј пд 
центрите и набавена е сппдветна наушнп-истражувашка ппрема за центрите. 
Веднащ пптпа е прганизирана прпмпција на аудипвизуелна ппрема за 
унапредуваое на наставнипт прпцес преку прганизација на настанпт 
„Спектакуларна наука“.  

- Прганизирани се рабптилници пп дизајн, рпбптика, кппанишарствп, енергетика, 
екплпгија, прпизвпдствп и кпнтрпла на храна, кинестетика, нпвинарствп, бптаника, 
зпплпгија, микплпгија, кпсмплпгија и археплпгија сп ушествп на над 400 ушеници пд 
ппщтина Карппщ.  

 

ФИНАНСИИ  

 
Вп текпт на 2016 за КЦК пд Бучетпт на ппщтина Карппщ беа пдпбрени 

средства вп изнпс пд 1.500.000 ден. за щтп беще изгптвенп и рещение. Пд тие 
средства дпсега се исплатени и реализирани 500.000 ден.  За 2017 гпдина вп 
прпграмата беа предвидени 1.200.000 ден.  

Финансиските средства дпделени пд ппщтина Карппщ се кпристени за 
следните намени:  

- Набавка на ппрема за единиците вп рамки на КЦК 
- Прганизација на рабптилници (пптрпщен материјал и хпнпрари за аниматпри)  
- Набавка на пптрпщен материјал за пбуките на наставници 
- Набавка на пптрпщен материјал за експериментите пп хемија 
- Прганизација на спстанпци сп предметни наставници  
- Прганизација на пбуки за Кинестетишка ушилница  
- Ушествп на претставници на КЦК на КПнгреспт на екплпзите вп Пхрид и  
- Ушествп на Медунарпдната кпнференција „Пријатели на пбразпваниетп“ вп Струга  

 
Ппкрај пвие средства, КЦК пбезбеди директна или индиректна финансиска 

ппддрщка пд други дпнатпри и тпа:  

- УСАИД финансираще израбптка на пластеник за прпизвпдствп на храна вп ППУ 
„Вера Циривири – Трена“ каде се напда и Центарпт за храна.  

- Приватнипт наушен институт Ве-Да птстапи две лабпратприи за пптребите на КЦК 
пд кпи едната е за екплпгија вп ППУ „Јан Ампс КПменски“, а другата за кпнтрпла на 
храна вп ППУ „Вера Циривири – Трена“ 
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- Факултетпт за земјпделски науки и храна птстапи дел пд ппремата кпја не ја 
кпристи за пптребите на ппвеќе лабпратприи  

- Сп дпнација на рпдител вп ППУ „Вера Циривири – Трена“ ппставена е нпва 
инсталација вп лабпратпријата за екплпгија.  

- Фирмата Евгении ДПП Скппје пбезбеди израбптка на жардиоери вп пластеникпт и 
ппстави систем капка – пп капка;  

- Фирмата Intelligence Network Solutions пбезбеди средства за уредуваое на 
влезнипт ппртал вп КЦК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Забелешка: Детални информации за активностите 
на КЦК може да се најдат на веб страната на 
Кративниот центар Карпош  http://kck.org.mk/  
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