
Годишен извештај за активностите на 

НВО Електромобилност Македонија за 2014 година 

 

 

‐  На  10  април  2014  година  по  покана  на  град  Скопје, НВО  Електромобилност  беше  дел  од 

трибината  „Електромобилноста  во  Скопје”  во  рамки  на  европскиот  проект  Ele.C.Tra  – 

Електричен  градски  транспорт  во  кој  град  Скопје  е  парнер,  која  има  за  цел  подигнување  на 

свеста  за  менување  на  навиките,  намалување  на  загадувањето  на  воздухот  и  времето  за 

патување,  одржлива  мобилност  како  и 

можноста  да  се  развијат  иновативни 

транспортни  средства  и  поттикнување  на 

електромобилноста  во  градот.  На  трибината, 

НВО Електромобилност преку презентација на 

Претседателот Кирил Минанов даде осврт на 

актуелната  состојба на електромобилноста во 

град Скопје и Македонија како поддршката од 

граѓанскиот сектор.  

 

‐ Во рамки на тркалезната маса „Електромобилноста – помеѓу желбите и можностите” која 

се  оддржа  на  2  јуни  2014  година  во  организација  на  град  Скопје  свое  активно  учество  во 

дебатата земаа и членовите на НВО Електромобилност.  

 

‐  На  26  јуни  2014  година  во 

организација  на  НВО 

Електромобилност  беше  одржана 

Работилница  на  тема  „Електричните 

возила  како  алтернатива  во 

аерозагадувањето”.   Работилницата  се 

одржа  на  кампусот  на  Машинскиот 

факултет  –  Скопје  и  Факултетот  за 

електротехника  и  информатички 

технологии  при  Институтот  за  моторни 

возила и  хомологација на возила,  каде 

покрај  теоретскиот  дел  имаше  кратка 

презентација  и  возење  со  електричен  велосипед, 

електричен  скутер  и  приклучно  хибридно  електрично 

возило  Outlander  Mitsubishi.  Како  и  претходната  2013 

година така и оваа година НВО Електромобилност преку 

Работилницата беше активен поддржувач на Европската 

недела  за  одджливост  на  енергијата  (EU  Sustainable 

Energy  Week)  која  траеше  од  23‐27  јуни  2014  година. 

Медиуми:  Со  автобус  на  струја  до  жичницата 

„Милениумски крст“ . Сите предавања и материјали се подигнати на нашиот портал, како и со 

сите  досегашни  настани: www.elektromobilnost.mk;  Во  организација  на  настанот  учествуваа: 

Љупчо Гаштеовски, Елена Јаневска, м‐р Виктор Донски, Кире Барбутов итн.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐  На  19  септември  2014  година  во  рамки  на  Европската  недела  на 

мобилноста  (16‐22  септември 2014  година)  во која  традиционално е 

вклучен  и  градот  Скопје,  НВО  Електромобилност  Македонија 

организираше  настан 

на  тема  „Електричен 

полигон”  за 

учениците  од  8‐мо  и  9‐то  одделение  од 

основните  училишта  во  Општина  Карпош,  ОУ 

Вера  Циривири  Трена  и  ОУ  Христијан 

Тодоровски  Карпош.  Учестваа  околу 

педесеттина  ученици  на  кој  од  страна  на 

активистите  на  НВО  Електромобилност  во 

теоретскиот  дел,  имено,  од  страна  на  м‐р 

Оливер  Велковски  дипл.  ел.  инг  им  беа 



поделени едукативни брошури и беа запознаени со електричните возила и нивното значење 

за животната средина,  а воедно им беа и презентирани електрични велосипеди,  електричен 

скутер  и  мали  електрични  возила.  На  крајот  од  настанот  сите  ученици  можеа  практично  да 

возат електрични возила од повеќе рангови кои за овој настан ги донесе ЈП Градски паркинг и 

е‐скутер  од  НВО  Електромобилност.  На  настанот  беа  присутни  професори,  асистенти  и 

студенти од кампусот. Во рамки на организацијата на овој едукативен настан за учениците од 

основните училишта значаен придонес дадоа и град Скопје (Секторот за екологија), Машински 

факултет – Скопје, Факултетот за електротехника и информатички Технологии ‐ ФЕИТ, Општина 

Карпош и ЈП Градски Паркинг‐ Скопје. Медиуми:  

Иднината е во електромобилите кои и Македонија може да ги произведува  

Електричниот транспорт е иднината на современиот град  

 

 

 

 

 

‐ Во рамки на Европската недела на мобилноста во периодот 19‐21 јуни 

2014  година  Македонија  беше  дел  од  меѓународниот  проект  „Tesla 

Convoy  2014”,  во  рамки  на  кој  локален  партнер  беше  НВО 

Електромобилност. На 20  јуни 2014  година од страна на организаторите 

на проектот „Tesla Convoy 2014”  ‐  ЕМКИЦЕ, ИНСАКО – Саша Добројевиќ, 

СЕЕУ техонолшкиот парк, ИЛУМИНЕ, на НВО Електромобилност му беше 

доверено да  организира  претставување  на  електричното  возило  помеѓу 

граѓаните  на  Струмица,  имајќи  во  предвид  дека  ваквата  активност  беше  надвор  од 

планираната  рута  на  движење  на  возилото.  Настанот  привлече  значително  внимание  кај 

граѓаните  во  Струмица и од медиумите,  со изјава  за  јавност  на дипл.  ел.  инг.  Крум  Ѓоргиев: 

Првиот електричен Тесла автомобил во Струмица    

 

‐ На 5 август 2014 година во Битола во рамки на Дебатно кино контра кадар се одржа дебата 

на тема електрични возила на покана на групата Дебатно Кино Контра Кадар одржана на 5ти 



август  во  Битола  со  претседателот  на  Електромобилност  Македонија,  Кирил  Минанов. 

Неформалната  група  „Дебатно  Кино  Контра  Кадар“  секоја  недела  прикажува  филмови,  а 

веднаш по филмот се води интерактивна дискусија на темата со публиката. Видео од дебатата: 

https://www.youtube.com/watch?v=nZiih‐PkvOM  

‐  На  2  октомври  2014  година  во  Скопје  се  одржа  дебата  на  тема  електрични  возила  во 

просториите  АКСЦ  –  Автономен  Културно  Социјален  Центар  со  почеток  од  19  часот,  со 

Претседателот  на  Електромобилност Македонија,  Кирил Минанов.  АКСЦ  е  слободна  зона  за 

критичко размислување, дебатирање и активизам.  

‐  Активностите  на  НВО  Електромобилност  во  изминатиот  период  на  работење  беа 

медиумски  доста  силно  поддржани  за  што  сведочат  бројните  написи  во  пишаните  и 

електронски медиуми за што сме благодарани!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2014 година        НВО Електромобилност Македонија 

                 Претседател 

                          Кирил Минанов 

 

 

 

 


