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Улицата Маџари
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СКОПЈЕ
Скопје ќе добие нов забавен парк
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УЛИЦАТА МАЏАРИ
ДОБИ ЧЕТИРИ ЛЕНТИ

За да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се олесни движењето на
граѓаните екипи на Градот Скопје ја проширија улицата Маџари, на потегот од крстосницата со улицата Јужноморавски бригади
до улицата Палмиро Тољати во должина од
666 метри (1 фаза).
Со проширувањето, оваа тесна и нефункционална улица доби 4 сообраќајни
ленти, по две ленти во секоја насока и нови
тротоари. Од левата страна на улицата Маџари, гледано кон надвозникот е формирана
велосипедска патека со ширина од 3 метри и
пешачка патека со ширина од 1,5 метри. Од
десната страна на оваа улица е формирана
пешачка патека со ширина од 2 метра.
Во текот на градежните работи на
оваа делница од улицата Маџари, беше
поставена и атмосферска канализација, на
потегот од раскрсницата на улицата Јужноморавски бригади со улицата Методија Ан-

ПОТОА

донов Ченто до надвозникот во Маџари, на
вкупна должина од 929 метри.
На новопроширената делница од
улицата Маџари се поставени 42 столба за
улично осветлување.
Градот Скопје за овој обемен проект
одвои околу 67,6 милиони денари.
На улицата Маџари е изведена и нова
водоводна мрежа со профил од 500 милиметри, за што ЈП „Водовод и канализација“
вложи околу 13 милиони денари.
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ПРОШИРЕН И РЕКОНСТРУИРАН
ДЕЛ ОД БУЛЕВАРОТ АСНОМ
ПОТОА

Екипи на Градот Скопје оваа пролет
проширија и реконструираа дел од булеварот АСНОМ, на потегот од објектот на
Фудбалската федерација на Македонија
(Куќата на фудбалот) до првите куќи на улицата Тодор Чангов, во Лисиче.
Со овој проект се проширени и реконструирани 430 метри од булеварот АСНОМ,
а сообраќајницата доби 4 сообраќајни ленти, средишна жардиниера со променлива
ширина, како и тротоари, велосипедска
патека и разделно зеленило. Во текот на
градежните работи беше формирана нова
раскрсница на вкрстувањето на булеварот
АСНОМ со булеварот Февруарски поход,
а уредени се и две нови автобуски стојалишта. Поставена е и нова атмосферска
канализација со должина од 221 метар и со
профил на цевките од 500 милиметри.
За осветлување на новопроширената
сообраќајница се поставени 28 столба за
улично осветлување, високи по 10 метри.
Во проектот за проширување и реконструкција на овој дел од булеварот

АСНОМ Градот Скопје вложи околу 31,8 милиони денари со ДДВ. Со проширувањето,
булеварот АСНОМ претставува вистински
сервис за жителите на новите згради што

се изградени во неговата близина, се олесни одвивањето на сообраќајот, се намали
метежот и се овозможи забрзан развој на
општината Аеродром.

ПРЕТХОДНО
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НОВ ЛИК ЗА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА САРАЈ...
Улицата Сарај оваа пролет беше реконструирана на потегот од храмот „Света Злата Мегленска“ до патот што води кон селото Љубин.
Во оваа прва фаза од проектот за реконструкција на коловозот на улицата Сарај се обновени
665 метри од оваа значајна сообраќајница.
Во текот на градежните работи на улицата Сарај е изгребан стариот и оштетен асфалт,
целосно е обновен носечкиот слој и е нанесен
нов асфалт. Каде што се јави потреба беа прередени бекатон-плочките на тротоарот, а нивели-

ПРЕТХОДНО

ПОТОА

рани се и шахтите и сливниците. Градот Скопје
за овој зафат одвои околу 5 милиони денари.
Во Градот Скопје се работи и на подготовка на потребната документација за втората и за
третата фаза од проектот за реконструкција на
улицата Сарај, со чија реализација оваа значајна сообраќајница ќе биде реконструирана и ќе
добие нов лик на потегот од храмот „Света Злата
Мегленска“ до раскрсницата со локалниот пат локалитет Матка и клучка Тетово.

...И ЗА УЛИЦАТА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Улицата Ѓорче Петров
доби нов асфалт на потегот од
кружниот тек кај СП „Планет“
до општинската зграда. На
делницата долга 1.245 метри
постојниот оштетен асфалт
беше изгребан и беше саниран
носечкиот слој, а потоа беше
нанесен нов асфалт. На местата
каде што имаше потреба беа
заменети оштетените рабници,

ПРЕТХОДНО

ПОТОА

како и сливниците и капаците на
шахтите на атмосферската канализација. Санирана е и пешачката и
велосипедската патека по должината на коловозот на улицата Ѓорче
Петров.
За реконструкција на коловозот на улицата Ѓорче Петров,
на потегот од кружниот тек кај СП
„Планет“ до општинската зграда,
Градот Скопје вложи околу 21 милион денари.
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ОБНОВЕНА УЛИЦАТА НАРОДНИ ХЕРОИ
ПРЕТХОДНО

Коловозот и тротоарите на улицата Народни херои се обновени
на должина од 416 метри, на потегот од крстосницата со улицата Димо
Хаџи Димов до крстосницата со улицата Христо Татарчев.
На оваа делница, која беше многу оштетена, беше изгребан
постојниот асфалт, беа нивелирани шахтите и сливниците, поставени

ПОТОА

се нови рабници, засилен е носечкиот слој и е нанесен нов асфалтен
слој. Во текот на градежните работи на улицата Народни херои беа обновени и тротоарите на ширина од 1,5 метри од двете страни, коишто
се покриени со бекатон-плочки.
Градот Скопје за овој зафат потроши околу 8,5 милиони денари.

ДООФОРМЕНА УЛИЦАТА БОРИС САРАФОВ
Улицата Борис Сарафов, во општината Ѓорче Петров, проширена е на должина
од 50 метри, со што е отстрането тесното
сообраќајно грло на оваа сообраќајница.
- По долги преговори постигнавме договор со сопствениците на два објекта што
лежеа на трасата на оваа улица, а требаше
да се урнат за да се дооформи сообраќајницата, и тие се обештетени и за објектите и
за земјиштето. По уривањето на двата посочени објекти коловозот на улицата Борис
Сарафов се прошири на должина од 50 метри, колку што беше долго стеснувањето. Со

ПРЕТХОДНО

ПОТОА

проширувањето, улицата Борис Сарафов и
на оваа делница доби 4 сообраќајни ленти
и нови тротоари покриени со асфалт. За овој
градежен зафат Градот Скопје одвои околу
2,5 милиони денари. За експропријација на
двата објекта што беа урнати и за земјиштето Градот Скопје и Општина Ѓорче Петров
заеднички вложија дополнителни околу 3,4
милиони денари – вели градоначалникот
Коце Трајановски.
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СЕ РЕКОНСТРУИРА ДЕЛ ОД БУЛЕВАРОТ
ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ

Градежните работи за реконструкција на коловозот на дел од
булеварот Партизански одреди се во тек.
- Станува збор за реконструкција на булеварот Партизански
одреди на потегот од раскрсницата со улицата Франклин Рузвелт
до раскрсницата со булеварот 8.Септември. Во текот на градежните
работи ќе се изврши гребење на постојниот оштетен асфалт и ќе
се нанесат два слоја асфалт на шесте ленти од булеварот на потег
во должина од околу 900 метри, или околу 1.900 метри во двата
правци. Градежните работи се очекува да завршат за 90 дена. Ова е

втор дел од проектот за реконструкција на коловозот на оваа значајна
сообраќајница. Поточно, пред неколку години го обновивме делот од
Соборниот храм „Свети Климент Охридски“ до крстосницата со улицата Франклин Рузвелт. Дополнително, во 2015 година го пробивме
и доизградивме булеварот Партизански одреди до кружниот тек кај
црквата „Свети Петар и Павле“ во Ѓорче Петров, со што овој булевар
беше изграден во целата своја должина - вели градоначалникот Коце
Трајановски.
За овој зафат Градот Скопје ќе одвои околу 29,2 милиони денари.

ОБНОВЕНИ АВТОБУСКИТЕ
СТОЈАЛИШТА КАЈ БУЊАКОВЕЦ
Екипите на Градот Скопје кон крајот на мај годинава ги реконструираа автобуските стојалишта „Соборен храм“ и „Порта Буњаковец“, на булеварот Партизански одреди.
На стојалиштето „Соборен храм“ беше изгребан стариот
вдлабнат и оштетен асфалт на должина од 120 метри, а на стојалиштето пред Порта Буњаковец на должина од 70 метри. И на двете локации беше извршена санација на долниот тампонски слој и
беше вградена полимерна мрежа. Финалниот асфалтен слој што

ПОТОА

ПРЕТХОДНО

беше нанесен е од типот Сплит мастикс 16.
За реконструкција на овие две автобуски стојалишта на булеварот Партизански одреди Градот Скопје одвои вкупно околу 6,8
милиони денари.
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ПРОБИВАЊЕ НА БУЛЕВАР СРБИЈА
СО КРУЖЕН ТЕК КОН КИСЕЛА ВОДА
Булеварот Србија којшто деновиве
се проширува до улицата Христо Татарчев
со изградба на кружен тек ќе овозможи
да се подобри сообраќајната комуникација меѓу општините Аеродром, Кисела
Вода и Гази Баба.
- Со овој проект се врши проширување и реконструкција на булеварот Србија од кружниот тек кај Цементарницата
до улицата Христо Татарчев, а на крајот
од овој булевар ќе се изгради нов кружен
тек меѓу булеварот Србија, улицата Христо Татарчев и улицата Христо Татарчев
крак 2. Булеварот Србија се проширува
на потег од 868 метри, а ќе се оформат 4
сообраќајни ленти. По должината на новата траса од десната страна ќе има странично зеленило со ширина од 1,5 метри

и пешачко-велосипедска патека со ширина
од 3 метри, а од левата страна ќе има пешачка и велосипедска патека со променлива ширина. Новиот булевар ќе има средишно зеленило со ширина од 2 метра. На
крајот од новиот булевар ќе се изгради кру-

жен тек со дијаметар од 36 метри, две
сообраќајни ленти и пешачка патека.
Ќе се изврши и реконструкција и проширување на улиците Христо Татарчев
и Христо Татарчев крак 2, на деловите
што влегуваат во новиот кружен тек, на
вкупна должина од 590 метри. За одведување на атмосферските води на булеварот Србија се гради нова атмосферска
канализација – вели градоначалникот
Коце Трајановски.
Булеварот Србија на овој дел и
кружниот тек ќе добијат ново улично
осветлување. Градот Скопје во овој капитален проект ќе вложи 98 милиони
денари.

СЕ ПРОШИРУВА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД БУЛЕВАРОТ
ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА
Вториот дел од булеварот Трета македонска бригада деновиве се проширува на потегот од крстосницата со улицата Васко Карангелевски до улицата Никола Карев. Со овој проект, на
делница долга 1.400 метри, булеварот Трета македонска бригада ќе добие 4 ленти, зелен појас од 1,5 метри, велосипедска и
пешачка патека. Се гради и средишна разделна жардиниера со
ширина од 5 метри.
На терен се поставува и нова атмосферска канализација
со вкупна должина од 1.250 метри и полипропиленски цевки со
профил од 500 и од 800 милиметри, како и ново улично осветлување. За градежните работи, за дислокацијата на подземните
инсталации и за осветлувањето на оваа новопроширена делница Градот Скопје ќе потроши околу 104 милиони денари.
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Во делот на Чаир

НАСКОРО НОВ ЛИК ЗА БУЛЕВАРОТ
ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ

Екипите на Град Скопје работат на
проширување и реконструкција на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, на потегот од булеварот Џон Кенеди до улицата
Рокомија во Чаир, како и на поставување
улично осветлување на оваа делница.
Постојниот коловоз на булеварот
Христијан Тодоровски Карпош на оваа делница ќе се прошири и ќе има 4 сообраќајни
ленти на должина од 670 метри. Од левата
страна на булеварот, гледано од центарот
на градот кон Чаир, ќе се изгради тротоар,
а од десната страна ќе се оформи заштитно
зеленило, велосипедска патека и пешачка
патека. Ќе се постави и нова атмосферска
канализација со должина од 280 метри и
профил на цевките од 400 милиметри, а се
планира да се изгради и нова фекална мре-

жа на должина од 255 метри, како и нова постават и 46 столба за улично осветлување.
водоводна мрежа на должина од 850 меЗа реализација на овој капитален протри. По должината на булеварот Христијан ект Градот Скопје ќе вложи околу 43 милиТодоровски Карпош, на оваа делница, ќе се они денари.

СЕ ПРОБИВА БУЛЕВАРОТ ХРИСТИЈАН
ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ВО БУТЕЛ
Изградбата
на
булеварот
Христијан Тодоровски Карпош, на потегот од крстосницата со булеварот Босна
и Херцеговина до улицата Натанаил Кучевишки (прва фаза) е во тек. Во оваа
фаза ќе се пробијат 1.000 метри од булеварот Христијан Тодоровски Карпош.
Новиот булевар ќе биде со 6 сообраќајни ленти, велосипедски и пешачки патеки од двете страни и средишно
зеленило. Ќе биде поставена и нова
водоводна мрежа, нова атмосферска
канализација со профил Ф 600, а ќе се
гради и нова фекална канализација. На
булеварот ќе се постави ново улично осветлување.
За градежните работи на оваа
прва фаза од капиталниот проект за
пробивање на булеварот Христијан
Тодоровски Карпош, Град Скопје ќе издвои околу 160 милиони денари.
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ЧЕТИРИ ЛЕНТИ ЗА ТРЕТИОТ ДЕЛ
ОД БУЛЕВАРОТ БОРИС ТРАЈКОВСКИ
Екипите на Градот Скопје деновиве работат на проширување и реконструкција на третиот дел од булеварот Борис
Трајковски, на потегот од поранешната фабрика „Стакларница“
до влезот во населбата Пинтија, на должина од 2.200 метри.
- Булеварот Борис Трајковски и на оваа делница ќе стане модерна сообраќајница со 4 сообраќајни ленти, пешачки
патеки од двете страни, како и велосипедска патека од левата
страна. На терен ќе се изгради нова атмосферска канализација
по должината на коловозот, со три краци, вкупна должина од
2.284 метри и променлив профил од Ф 300 до Ф 1.000 милиметри. На оваа делница ќе се постави и 121 столб за улично
осветлување – објаснува градоначалникот Коце Трајановски.
Средствата за реализација на овој капитален проект се
обезбедени преку долгорочно домашно задолжување на Град
Скопје, кој потпиша Договор за под-заем со Министерството
за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот
за подобрување на општинските услуги финансиран со заем
од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка.
Вкупната сума за реализација на овој проект изнесува околу 3,7
милиони евра.

ПРОШИРУВАЊЕ И ВЕЛОПАТЕКИ
ЗА УЛИЦАТА ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ
Со проектот за проширување и реконструкција на улицата Тодор Александров оваа фреквентна сообраќајница ќе
добие нов лик на потегот од крстосницата
со булеварот Мајка Тереза и улицата Белградска, кај ОУ „Кочо Рацин“, до кракот на
оваа улица што води кон Панорама, во должина од околу 600 метри.
На терен, улицата Тодор Александров
ќе добие 3 сообраќајни ленти, а од двете
страни на коловозот ќе се оформат велосипедски патеки и тротоари. Ќе се реконструира и дел од коловозот на помалите улици
што се вкрстуваат со улицата Тодор Александров, како што се улиците Белградска,
Партение Зографски, Тасино Чешмиче и
Славејко Арсов. Градежните работи на улицата Тодор Александров ќе се искористат за
да се реконструира и дел од атмосферската

канализација на оваа сообраќајница, при
што на должина од 500 метри ќе се постават цевки со профил од 400 милиметри. Ќе
се реконструира и дел од фекалната мрежа,
како и дел од водоводната мрежа на оваа
улица. Во текот на градежните работи, ќе се
реконструираат и делови од атмосферска-

та, фекалната и водоводната мрежа на помалите улици што се вкрстуваат со улицата
Тодор Александров.
Улицата Тодор Александров ќе ја
осветлуваат 33 столба за улично осветлување. Градот Скопје во овој обемен проект
ќе вложи околу 39 милиони денари.
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НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА
УЛИЦИТЕ ЏОН КЕНЕДИ И КЕМАЛ АТАТУРК...
Градежните работи за изградба на атмосферска канализација на
улиците Џон Кенеди и Кемал Ататурк
се во завршна фаза.
Со овој градежен зафат, по
должината на двете улици се гради
нова атмосферска канализација со
вкупна должина од 800 метри, а се
поставуваат цевки со голем профил
од 1.200 милиметри. Новата атмосферска канализација завршува во
приклучна шахта на улицата Цветан
Димов.
Со изградбата на оваа атмосферска канализација ќе се подобри
одведувањето на атмосферските
води од овој дел на општината Чаир
и ќе се реши деценискиот проблем
на околните жители.
За изградба на оваа атмосферска канализација Градот Скопје ќе
вложи околу 23 милиони денари.

...И НА УЛИЦАТА ИНДИРА ГАНДИ ВО ШУТО ОРИЗАРИ

Нова атмосферска канализација деновиве се гради и на улиците „1“ и „20“ во Долно
Лисиче. Оваа канализација се гради на должина од 1.800 метри, а ќе ги собира и одведува
атмосферските води во реката Вардар.
Во овој капитален проект ќе се вложат околу 24 милиони денари. Средствата се обезбедени од Град Скопје и од Општина Аеродром, по половина.

На улицата Индира Ганди во
Шуто Оризари деновиве се гради
нова атмосферска канализација.
- Со капиталниот проект за изградба на атмосферска канализација
по дел од улицата Индира Ганди ќе
се реши еден од акутните проблеми со кои се соочуваа жителите на
Шуто Оризари со одведувањето на
дождовницата и поплавувањето на
оваа улица и при најмали врнежи
од дожд. Со овој зафат, на терен се
прави ископ и се гради атмосферска
мрежа со должина од 942 метра и со
полипропиленски цевки со профил
од 400, 600 и 800 милиметри. Коловозот на улицата Индира Ганди потоа
ќе биде саниран. Градот Скопје за
овој капитален зафат ќе одвои околу
13,7 милиони денари – вели градоначалникот Коце Трајановски.
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НА БУЛЕВАРОТ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ
ИЗГРАДЕН ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР

Нов фекален колектор е изграден по
должината на булеварот Партизански одреди, на потегот од крстосницата со улицата
Московска до крстосницата со булеварот
8.Септември.
На должина од 1.246 метри на овој
потег се поставени канализациски цевки
со профил Ф 500 милиметри, како и над 20
шахти. Новиот фекален колектор значително
ќе го зголеми капацитетот на постојната фекална мрежа која е со помал капацитет, често се затнува и создава проблеми за жителите на населбите Тафталиџе 1 и 2 и на Нерези.
Градот Скопје за овој проект ќе издвои
околу 17,4 милиони денари.

СЕ ГРАДИ ФЕКАЛНАТА КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗА ТРУБАРЕВО - ВТОРА ФАЗА
Новата фекална канализација (втора фаза) што се гради
во населеното место Трубарево ќе
биде со должина од 4 километри
и со 2 препумпни станици. Овој
проект е во вредност од 22 милиона денари, во кои Градот Скопје
учествува со 12 милионa денари,
а Општина Гази Баба со 10 милиони денари.
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СКОПЈЕ ЌЕ ДОБИЕ НОВ И
МОДЕРЕН ЗАБАВЕН ПАРК
Возот на шини, адреналинските и
детските реквизити ќе бидат само дел од
содржините во новиот забавен парк што
деновиве се гради на местото на стариот
Луна-парк, во Градскиот парк. Новиот забавен парк ќе се гради фазно, а во оваа
прва фаза од проектот ќе се изгради нова
инфраструктура и придружни објекти, а ќе
бидат поставени и неколку забавни реквизити.
- Со реализацијата на капиталниот
проект за изградба на нов забавен парк,
скопјани по 44 години ќе добијат нов, модерен забавен парк. Забавниот парк ќе се
гради на локацијата на стариот Луна Парк
и ќе биде со површина од околу 25.000
квадратни метри. Изградбата на новиот забавен парк ќе се одвива фазно, во
повеќе години. За градежните работи,
набавката на реквизитите и нивното монтирање ќе се одвојат околу 400 милиони
денари или околу 6,5 милиони евра. Во
првата фаза е предвидена изградба на
инфраструктура и објекти кои се неопходни за функционирањето на забавниот парк - влезно-излезна партија, објект
за администрацијата, тоалети и други
придружни објекти, како и партерно и
хортикултурно уредување, за што се издвоени околу 101 милион денари. Ќе се
постават и седум реквизити кои треба да
пристигнат во рок од 6 месеци, а за што
се издвоени околу 130 милиони денари.
Во првата фаза од проектот ќе се постават
еден адреналински, два полуадреналински и три детски реквизити, како и еден
воз на шини – вели градоначалникот
Коце Трајановски.
Во новиот забавен парк во Скопје ќе
бидат поставени вкупно 27 реквизити, од
кои три адреналински, шест семејни и 18
детски реквизити. Во паркот ќе има разни
видови лулашки, вртелешки, тобогани и
други забавно-рекреативни содржини.
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KAKO СЕ ТРОШАТ
ВАШИТЕ ПАРИ
Годишен финансиски извештај на Град Скопје,
2016 година

Кружниот тек меѓу
Автокоманда и Железара
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I. Капитални инвестиции

ВКУПНО
КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Изградба на деловни објекти ГРАДСКА КУЌА
Надзор над изградбата ГРАДСКА КУЌА
Проекти за реконструкција на деловни објекти на Град Скопје
Купување опрема за греење и климатизација
Купување друга опрема
Купување информатичка и видео опрема
Компјутерски софтвер
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Изградба на улици по склучени договори за уредување градежно земјиште
Пристапни површини (патеки, улици ) околу плоштад ВМРО
Проекти за изградба на комунална инфраструктура
Изградба на комунална инфраструктура
Изградба на приклучоци и трафостаница за ЛУНА ПАРК
ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ
Изработка на проект за ЛУНА ПАРК
Изградба на ЛУНА ПАРК, набавка на РЕКВИЗИТИ и нивно монтирање
Изградба на катна гаража ДАМЕ ГРУЕВ
ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Проектирање, ревизија и изведба на гасификација на средни училишта и кофинансирање проекти за енергетска ефикасност
ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Илуминација на споменици, спомен-обележја, скулптури и фонтани
Изградба на јавно осветлување и интегриран систем на јавно осветлување

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНИ И СОБИРНИ УЛИЦИ
Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати
Изградба на дел од бул.АСНОМ од последна 5-ка кон куќите во Лисиче 1 ва фаза
Изградба на ул. Павел Шатев
Изградба на ул.Тодор Александров
Изградба на ул. Борис Сарафов
Изградба и Реконструкција на дел од 16-та Македонска бригада , кружен тек
Проширување на бул. Х.Т. Карпош во делот на општина Чаир
Ревизија на проекти, контролни испитувања и консултантски услуги
Реконструкција, одржување и изградба нa тротоари, плоштади и фонтани
Реконструкција на ул.Кеј Димитар Влахов како дел од плоштад Пресвета Богородица, согласно со проектот
за одржување на ул.Димитар Влахов од бул.Филип Втори Македонски до бул.Крсте Мисирков
Доизградба на бул.Партизански одреди до Св.Петар и Павле, II фаза
Реконструкција, одржување на мостови (конструкција, коловоз, тротоари, огради, дилатациони фуги и осветлување)
Реконструкција, одржување на ул. Сарај и улици, сообраќајници во Глумово
Изградба, реконструкција на раскрсница 8-ми Септември и ул.Скупи
Проширување и реконструкција на бул. III Македонска бригада, I и II фаза со кружен тек
Реконструкција на ул.Јордан Мијалков (Железничка)
Реконструкција, одржување на Жена парк
Изградба, реконструкција на ул.Маџари (I и II фаза)
Реконструкција, одржување на ул. Ѓорче Петров
Изградба, реконструкција на бул. Србија со кружен тек со ул. Христо Татарчев
Реконструкција, одржување на ул. Народни херои
Надзор над изградбата, реконструкцијата и одржувањето
Експропријација на земјиште за изградба на улици
Изградба, реконструкција и санација на улици во населени места во Гази Баба
Платено ДДВ по склучени договори
Субвенција за набавка на машини за ЈП Улици и патишта
ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
ДДВ за ОДРЖУВАЊЕ на компјутерска и друга опрема за ЦУКС
Подготвување сообраќајни проекти и ревизии
Подготвување сообраќајни СТУДИИ
ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ
Велосипеди и пунктови за изнајмување - субвенција за Градски паркинг
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
Изградба на водовод во општина САРАЈ
Изградба на главни доводни системи за водоснабдување
Изградба на водовод во Ф250мм ХИПОДРОМ

Извршено до 31.12.2016
1.336.481.801
1.336.481.801
142.992.552
120.776.514
1.088.720
889.886
215.669
360.032
14.700.848
4.960.883
43.488.648
12.359.444
344.158
714.490
30.010.046
60.510
23.892.169
5.134.416
2.596.142
16.161.611
342.133
342.133
32.916.254
2.501.878
30.414.376
436.188.906
8.294.161
11.544.576
265.822
8.271.831
59.558
23.931.220
9.606.322
3.856.723
36.125.366
10.303.332
22.421.367
12.214.394
633.900
173.446
28.513.797
395.300
6.121.944
33.310.738
6.609.846
20.277.745
3.817.513
12.648.984
76.045.223
43.283.933
45.461.865
12.000.000
4.397.213
1.347.778
1.249.436
1.799.999
10.000.000
10.000.000
11.983.042
2.500.000
4.512.388
4.970.654
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ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ
Фекална канализација од ул. Московска по должината на бул. Партизански одреди
Фекален колектор по должината на бул. В.С.Бато
Изградба фекална канализација на патот од с.Трубарево до Идризово
Изградба на фекална канализација во с. Љуботен
Изградба на атмосфеска канализација на ул.Боца Иванова и А.Урдаревски
Изградба на атмосферска канализација на ул.ЏОН КЕНЕДИ и ул.КЕМАЛ АТАТУРК
Платено ДДВ по склучени договори
ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Субвенции за ЈП „Комунална хигиена“ (за подземни контејнери)
ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Изградба на објекти - фасади
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Реконструкција и подигнување на јавно зеленило на магистрални улици и паркови
Набавка на машина за пресадување дрвја
Конкурс за избор на идејно решение и реализација на Детски едукативни инсталации во Парк Македонија
Изработка на основен проект за уредување на пештерата Убава во спеолошкиот парк во кањонот Матка

80.479.150
9.932.425
27.684.913
7.102.897
1.518.841
9.768.037
16.797.457
7.674.580
8.800.000
8.800.000
262.314.745
262.314.745
92.867.809
87.128.571
3.226.021
2.333.314
179.903

УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Набавка и монтирање фиксни и хидраулични столбчиња на јавни површини
Купување на КЛУПИ
Набавка и поставување тоалети
Купување столбчиња за заштита на зеленилото
Купување корпи за отпадоци
Инфотач систем за туристичка сигналитика
ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Субвенции за AVL и систем за интелигентна наплата
Субвенции за настрешници на автобуски стојалишта
КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА-Реконструкција на клон
ЈУ ЗООЛОШКА ГРАДИНА - Изградба и уредување на надворешното живеалиште на шимпанзото КОКО
ЈУ ЗООЛОШКА ГРАДИНА - Изградба и уредување на надворешното живеалиште за два слона
ДКЦ КАРПОШ - Санирање на влага во сутеренот (внатрешно и надворешно санирање)
ДКЦ КАРПОШ - набавка на компјутери, принтери и фотокопир
ДКЦ КАРПОШ - набавка на нови музички инструменти
ЈУ Конгресен центар „Александар Македонски“ - набавка на бина
МУЗЕЈ на ГРАД СКОПЈЕ - Набавка на компјутерска опрема
МКЦ - Инсталирање систем за централно затоплување и ладење во ЈУ МКЦ
МУЗЕЈ на ГРАД СКОПЈЕ - Целосна реконструкција на Меморијален Музеј на илегални работнилници за изработка
на оружје за време на НОВ 91941-1944)
ДОМ НА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН - Реконструкција и адаптација на објектот на Домот
Изработка на бисти за патроните на СУГС на Град Скопје

10.170.439
614.426
1.987.720
2.497.568
388.623
1.817.200
2.864.902
71.000.000
60.000.000
11.000.000
43.641.555
790.384
8.000.000
25.946.476
1.131.030
150.000
149.900
997.100
140.000
1.798.202

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Проекти за пешачки и велосипедски патеки и мостови
Изградба, одржување и реконструкција на Кеј на р.Вардар, ролерски, велосипедски, трим патеки и пешачки мост
Изградба, одржување и реконструкција на велосипедски патеки
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Воведување нова информатичка технологија во СУГС (интерактивни табли и др.)
Набавка на опрема за видеонадзор
Изградба на нова фискултурна сала во СУГС „Боро Петрушевски“
Реконструкции на училишни згради, фискултурни сали и спортски игралишта
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Ботаничка градина (техничка документација и изградба на стакленик за алохтони растенија)
Уредување на Гази Баба
Уредување на парк шума Водно
Реализација на посебен план за Водно
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Унапредување на пристапноста во СУГС и фискултурните сали - опрема
Унапредување на пристапноста на Град Скопје
Набавка на адаптирани моторни возила за лица со инвалидска количка
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
Средства за телекомуникации (радиоврски, разгласен систем, надградба на видеонадзор)
Набавка на симулатор за пламени удари
Набавка на кујнска опрема
Реконструкција на деловни објекти на БППЗ

15.334.479
122.283
12.891.691
2.320.505
25.865.347
965.718
1.362.342
2.351.924
21.185.363
9.152.000
2.035.500
1.000.000
1.390.000
4.726.500
3.798.751
1.451.400
597.175
1.750.176
6.856.609
352.908
2.821.740
87.408
3.594.553

1.156.497
3.000.000
381.966
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Проширување на булеварот
Партизански одреди во Ѓорче Петров

Велосипедска патека на булеварот
Александар Македонски - проект
„СКОПЈЕ ВЕЛОГРАД“
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Обнова на надворешната површина
на мостот „Гоце Делчев“

Извршено до 31.12.2016
II. Одржување комунални објекти и инфраструктура
Урбанистичко планирање
Уредување градежно земјиште
Одржување урбана опрема
Јавно осветлување
Јавна чистота
Јавен локален превоз на патници
Одржување локални улици и патишта
Јавно зеленило
Други комунални услуги

Дооформен плоштадот „Филип Втори“

808.276.489
9.673.296
6.888.092
35.473.088
95.745.811
12.039.480
260.000.000
269.152.180
20.134.114
99.170.428
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Извршено до 31.12.2016
III.Трошоци за администрација и Совет на Град Скопје

512.173.940

Паркот на булеварот Февруарски поход

Машината за
пресадување дрвја

Извршено до 31.12.2016
IV. Извршување на надлежности од јавен интерес
Поддршка на локален економски развој
Поттикнување развојот на туризмот
Плати за вработени и надоместоци за управни одбори- институции од област на култура под
надлежност на Град Скопје
Културни манифестации и творештво
Спорт и рекреација
Средно образование
Заштита на животна средина и природа
Здравствена заштита
Домови за стари лица (Програма за социјална заштита)
Противпожарна заштита (тековни расходи)

207.061.324
5.826.468
4.134.378
12.395.963
48.902.771
10.424.696
18.390.775
19.453.062
1.092.000
56.988.615
29.452.596

Набавен електроавтомобил за потребите на администрацијата
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Скопски цветен фестивал

Годишен финансиски извештај на Град Скопје, 2016 година
Сектор за финансиски прашања на Град Скопје
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СЕ ОФОРМУВААТ ВЕЛОСИПЕДСКИТЕ
ПАТЕКИ ОД РУТА 2

На булеварот
Партизански одреди

Во тек е изградбата и реконструкцијата на велосипедските патеки од Рутата 2 од проектот „СКОПЈЕ ВЕЛОГРАД 2017“
чија цел е да се унапреди велосипедската
инфраструктура во градот.
Рутата 2 од овој проект е со вкупна

На булеварот Јане Сандански

должина од 11 километри и ќе ги поврзе
општина Аеродром, преку општините Центар и Карпош, до општина Ѓорче Петров. Таа
ги опфаќа булеварите Февруарски поход, Видое Смилевски Бато, Јане Сандански, Кузман
Јосифовски Питу, Кеј 13 Ноември, плоштадот

„Македонија“, булеварот ВМРО и булеварот Партизански одреди до Порта Влае.
Деновиве, градежни работи на велосипедските патеки се изведуваат по
должината на булеварот Партизански
одреди.

ПРОДОЛЖЕНА РОЛЕРСКОВЕЛОСИПЕДСКАТА ПАТЕКА НА КЕЈОТ
Екипите на Град Скопје и на ЈП „Улици и патишта“ ја продолжија ролерско-велосипедската патека на кејот на реката Вардар во Горно Лисиче, на
потегот од големиот парк на булеварот Февруарски
поход до железниот мост во Горно Лисиче, од десната
страна.
Оваа ролерско-велосипедска патека е формирана на должина од 2.000 метри, со ширина од 4 метри. На терен е направен ископ, нанесен е тампонски
слој и рабници, а потоа и нов асфалтен слој. Во овој
градежен зафат се вложени околу 14 милиони денари.
Оваа делница од ролерско-велосипедската
патека на кејот на реката Вардар претставува продолжување на патеката која се протегаше од мостот
„Тодор Александров“ до паркот на булеварот Февруарски поход.
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ГРАДОТ СКОПЈЕ ДОДЕЛИ НАД 2.600
СУБВЕНЦИИ ЗА КУПУВАЊЕ ВЕЛОСИПЕД
Градот Скопје додели над 2.600 субвенции за купување
велосипед на граѓаните што купија нов велосипед и се пријавија
на распишаниот јавен повик.
Имено, со цел да ги стимулира граѓаните во што поголем
број да го користат велосипедот како превозно средство, Градот
Скопје на 13.05.2017 година објави јавен повик за надоместување дел од трошоците при купување велосипед, односно
средствата што ги надоместува Град Скопје се во износ од 50%

од цената на велосипедот, но не над 4.000 денари, нето износ,
по лице.
Право на учество на овој јавен повик имаа жителите на
Град Скопје, односно од општините Аеродром, Гази Баба, Кисела
Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел
и Сарај, кои купија велосипед од денот на објавување на јавниот
повик, па се до исцрпување на буџетот за таа намена.
За оваа намена Градот Скопје одвои 10 милиони денари.

КОКА-КОЛА ПАРКИРАЛИШТА КАЈ
ГРАДСКИОТ ПАРК
На платото пред фонтаната „Лотосов цвет“ во Градскиот парк на 12 мај
беше промовирано првото Кока-Кола
паркиралиште за велосипеди, донација
за Градот Скопје од Пивара АД Скопје и од
компанијата Кока-Кола. Двете компании
на Градот Скопје ќе му донираат 5 вакви
паркиралишта кои ќе бидат поставени
на различни локации, а се во облик на
препознатливото шише на Кока-Кола. На
секоја од локациите ќе биде поставен пар
од Кока-Кола и Кока-Кола Зеро паркиралиште и на нив ќе може да се паркираат
24 велосипеди.
Овој проект е реализиран и во соработка со здружението „На Точак“.

КАТАДИОПТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ВИДЛИВОСТ
НА КОЛОВОЗИТЕ
Екипите на Град Скопје и на ЈП „Улици и патишта“ поставија катадиоптри на улицата Ѓорче Петров, на потегот од кружниот тек кај
СП „Планет“ и улицата Воин Драшковиќ до мостот за Сарај. Новите
катадиоптри ќе им овозможат на возачите подобра видливост на
хоризонталната сигнализација, односно подобра рефлексија. На овој
потег се поставени катадиоптри на надолжните линии и тие се со бела
рефлексија, двострана.
Поставени се катадиоптри и на пешачките премини на улиците
Франклин Рузвелт и Димитрија Чуповски, како и на булеварите Кочо
Рацин и Гоце Делчев, и тие имаат црвена и бела рефлексија.
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ИЗГРАДЕНИ СООБРАЌАЈНИ ОСТРОВИ И
ЗАШТИТНА ОГРАДА

За да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот, екипите на Град Скопје и на ЈП
„Улици и патишта“ изградија сообраќајни острови
по должината на булеварот Партизански одреди,
и тоа на вкрстувањето на овој булевар со улицата
Аминта Трети, кај Порта Буњаковец и на вкрстувањето на булеварот со улицата Костурски херои,
кај Конгресниот центар „Александар Македонски“.
Притоа, целосно се реконструирани двете
крстосници, обележана е хоризонталната сигнализација - пешачки премини и велосипедски патеки
и се поставени сообраќајни знаци. На пешачкиот
премин преку булеварот Партизански одреди,
пак, на вкрстувањето со улицата Костурски херои
е поставена ограда со двојна функција - да ги заштитува и да ги насочува пешаците да преминуваат
во права линија на пешачкиот премин, зашто сообраќајните острови од двете страни на булеварот се асиметрични поради природната косина на
улиците.

УЧИЛИШНА СООБРАЌАЈНА ЕДИНИЦА НА СУГС „БОРО
ПЕТРУШЕВСКИ“

На 2 март 2017 година беше презентирана училишната сообраќајна единица
на СУГС „Боро Петрушевски“, која е формирана во рамките на проектот на Советот за
безбедност во сообраќајот на патиштата во
град Скопје.
Во оваа единица членуваат 20 ученици од втора, трета и од четврта година
кои заедно со претставниците од Министерството за внатрешни работи ќе работат
на подигање на јавната свест и ќе ги предупредуваат и едуцираат граѓаните коишто ги
прекршуваат сообраќајните правила. Членовите на училишната сообраќајна единица

се препознатливо облечени во портокалови
елеци и безбол капчиња.
Проектот за формирање на првата
училишна сообраќајна единица, покрај Град
Скопје, Советот за безбедност во сообраќајот

на патиштата во град Скопје и СУГС „Боро
Петрушевски“, стручно и материјално го помогнаа МВР, СВР Скопје-Одделение за превенција, Републичкиот Совет за безбедност
во сообраќајот на патиштата и ЈСП.
На мостот во населбата Маџари се поставени
шест нови столбови за улично осветлување.
Со овој зафат, се зголеми безбедноста во сообраќајот во овој дел од
градот. Градот Скопје за овој
проект од буџетот издвои
774.000 денари.
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ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ДОБИЈА
СПРАВИ И РЕКВИЗИТИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Лицата со посебни потреби имаат
можност да се рекреираат и да вежбаат на
справи и реквизити на бесплатни часови и
под стручен надзор, во средните училишта
на Град Скопје „Михајло Пупин“ и „Здравко
Цветковски“.
Градот Скопје изминатава есен за
првпат набави реквизити и справи за лица
со посебни потреби коишто се инсталирани
во салите на овие две средни училишта
на Град Скопје, каде што два дена во неделата лицата со посебни потреби можат да се
рекреираат и да се дружат.
За набавка на овие справи Градот

Скопје издвои 1,5 милиони денари, а за
ангажманот на инструкторите обезбеди
300.000 денари.

Овој проект го реализира Градот Скопје и здружението на лица со телесен инвалидитет на Скопје – Мобилност Скопје.

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРСТВОТО
Градот Скопје на 20 мај традиционално го одбележа Денот на пожарникарството во противпожарната станица во
Автокоманда. Прославата почна со свечено
постројување на скопските пожарникари, а
командантот на Противпожарната бригада
на Град Скопје, Звонко Томески, на градоначалникот Коце Трајановски му поднесе
рапорт.
Градот Скопје континуирано вложува
во набавка на нова опрема, екипирање и
модернизација на Противпожарната бригада на Град Скопје.
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Нов лик ЗА ПАРКОТ „ЖЕНА БОРЕЦ“
Паркот „Жена Борец“ во текот на изминативе месеци доби нов и уреден лик.
Екипите на Град Скопје и на ЈП „Паркови и
зеленило“ хортикултурно ги уредија зелените површини во паркот, односно реконструираа јавна зелена површина од околу
7.000 квадратни метри, на којашто се изврши замена на стариот со нов тревник. За
првпат во зеленилото е поставен систем
за наводнување со 140 прскалки, главна
хидрантска мрежа од 850 метри и 24 хидранти за полевање на зеленилото, како
и 38 главни шахти и 17 шахти за системот
капка по капка. За уредувањето на зеленилото Градот Скопје издвои околу 6 милиони
денари.
Во паркот „Жена Борец“ е заменета и

старата и оштетена урбана опрема со нова.
Поставени се 55 клупи, 45 корпи за отпадоци, 2 чешми за вода, две маси за шах, 12
сликарски клупи и една декоративна клупа. Патеките меѓу зеленилото се покриени
со плочки. Поради дотраеност на електричната мрежа во паркот е изведена целосно

нова електрична мрежа. Монтирани се и 55
вградени светилки коишто ќе ги осветлуваат дрвјата, како и ново осветлување со 45
декоративни столбови за осветлување. За
градежните работи, за урбаната опрема и
за поставувањето на осветлувањето Градот
Скопје одвои околу 20,2 милиона денари.
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ПРОЛЕТНА АКЦИЈА ЗА САДЕЊЕ
5.000 ДРВЈА ВО СКОПЈЕ

Во рамките на пролетната акција на Град Скопје за засадување
5.000 дрвја на територијата на Скопје на повеќе локации низ градот
беа засадени листопадни садници од видовите: јавор, бреза, даб,
врба, платан, гинко билоба, слива, ликвидамбер, лириодендрон,
габер, брест и липа.
Акциите се спроведоа во реоните: Автокоманда - булевар
Александар Македонски и „Агросервис“, кај Тутунска банка, кружен
тек Железара, булевар Киро Глигоров, улица Ташко Караџа; реон Ректорат - кружен тек „Детелинка“, Катна гаража кај МТВ; во реон Ѓорче
Петров - улица Ѓорче Петров, булевар Партизански одреди и улица

Лука Геров; во реон Капиштец - Парк „Македонија“, Парк на новинарите, булевар Митрополит Теодосиј Гологанов; реон Карпош
1 и 2 – булевар 8.Септември (кај „Александар Палас“), булевар
Митрополит Теодосиј Гологанов, булевар Партизански одреди,
булевар Илинден (ДКЦ „Карпош“); реон 11.Октомври – улица
Михаил Чаков, улица Христо Татарчев, булевар Борис Трајковски;
реон Карпош 3 – булевар Илинден, улица Бледски договор, булевар Партизански одреди; реон Карпош 4 - булевар Партизански одреди; реон Чаир – во паркот, улица Ферид Бајрам, булевар
Христијан Тодоровски Карпош, улица Крсте Асенов, улица Кемал
Сејфула, улица Босна и Херцеговина, улица Боца Иванова, улица
Александар Урдаревски; реон Кале – Американска амбасада,
паркинг Кале; реон Центар - булевар Свети Кирил и Методиј,
булевар Кузман Јосифовски Питу, улица 11.Октомври, булевар
Кочо Рацин; реон Аеродром – булевар Трета македонска бригада, улица Васко Карангелевски, црква кај Мајчин дом, хотел
„Русија“, Кеј на Вардар зад „Три бисери“, булевар Јане Сандански;
реон Реонски центар – булевар Видое Смилевски Бато, булевар
Трета македонска бригада, булевар Февруарски поход, булевар
Србија, кај ПТТ; реон Ново Лисиче – булевар Видое Смилевски
Бато, средишната жардиниера спроти Рајски парк и Парк Нирнберг; како и во реоните на Градски парк, Рајски парк, Гази Баба и
во Топанско Поле.

ЕКОЛОШКИ БИЛБОРД „CITY TREE”
ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ
Германската амбасада и Центарот за истражување и информирање за животна средина „Еко-свест“ на 22 март на Скопје му подарија
еколошки билборд – комбинација од васкуларни растенија и мовови
кои креираат симбиоза, заедно функционираат и придонесуваат за
прочистување на амбиентниот воздух.
Билбордот „City Tree” е поставен во центарот на градот, на улицата
Никола Кљусев и е одржлива инсталација со систем за наводнување,
зафаќање на дождовницата и соларен панел.
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СКОПЈЕ Е ЉУБОВ, ЉУБОВТА Е ЦВЕТ
На 27 и 28 мај во паркот „Македонија“
се одржа Четвртиот скопски цветен фестивал, а посетителите имаа можност да купат
цвеќе и цветни аранжмани, да ја изразат
својата умешност со цвеќето, да добијат
корисни совети за одржувањето на зеленилото, да се дружат на отворено и да се
забавуваат. Мотото на годинешниот цветен
фестивал беше „Скопје е љубов, љубовта е
цвет“.
- Градот Скопје во изминативе неколку години многу вложи во разубавување на
јавните површини со цвеќе и со зеленило.
Засадивме над 256.000 садници, а со цвеќе
и цветни фигури украсивме многубројни
јавни површини. Ваквата пракса на Градот
Скопје ќе продолжи и во периодот што е
пред нас и се надевам ќе биде пример и за
другите институции и за приватниот сектор
да ја чуваат, заштитуваат и разубавуваат
средината во која живеат со цвеќиња и со
зеленило – рече градоначалникот Коце
Трајановски, на отворањето на фестивалот.
Во двата фестивалски дена во паркот „Македонија“ посетителите можеа да
погледнат цветни градини – изложбен
простор на професионалци и ученици; дизајнирање цветни површини; уметничко
катче со еко-пораки, тематски претстави,
отворена гaлерија, мултимедијални перформанси, вежбање на отворено, како и да
се вклучат во креативни работилници.
Четвртиот Скопски цветен фестивал е
во организација на Град Скопје и на ЈП „Паркови и зеленило“.

ПОСТАВЕНИ
8 ТУРИСТИЧКИ
ПАТОКАЗНИ ТАБЛИ
За промоција на културно-историските
објекти и за полесна ориентација на граѓаните и
на туристите, Градот Скопје постави 8 патоказни
табли, на осум локации во центарот на градот - на
плоштадот „Филип Втори“; на плоштадот „Македонија“; наспроти Порта Македонија; наспроти
Собранието на Република Македонија; кај хотелот
„Холидеј ин“ и на улицата Македонија.
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За почиста и поздрава животна средина

ДОДЕЛЕНИ 405 СУБВЕНЦИИ
ЗА КУПУВАЊЕ ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ

Градот Скопје додели 405 субвенции
на граѓаните за надоместување дел од
трошоците за купување печки на пелети. Со
оваа мерка, Градот Скопје надомести 70%
од вредноста на печката, но не повеќе од
30.000 денари. Мерката не ги опфати домаќинствата кои имаат приклучок на град-

ското централно греење.
Право на учество на двата јавни повици што ги објави Градот Скопје, првиот
есента 2016 година, а вториот пролетта
2017 година, имаа жителите на Град Скопје
кои купија печка на пелети за затоплување
на својот станбен простор по денот на обја-

вување на јавниот повик и поднесоа Образец за барање за искористување на правото
за овој надоместок. За оваа намена Градот
Скопје вложи околу 12,2 милиони денари.
Со оваа мерка, Градот Скопје има за
цел да ја заштити животната средина и амбиентниот воздух од загадување.

ЧАСОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА 2017
ПРЕТХОДНО

Градот Скопје на 25 март беше дел од глобалната акција „Часот
на планетата Земја 2017“ и во времетраење од еден час го исклучи
осветлувањето на неколку објекти и локации во центарот на градот.
Во периодот од 20:30 до 21:30 часот Градот Скопје го исклучи осветлу-

ПОТОА

вањето на плоштадот „Македонија“ со спомениците, Камениот мост,
Скопската тврдина Кале, Мостот „Око“ и на Мостот на уметноста.
Оваа светска манифестација испраќа силна порака за спас на планетата и за намалување на климатските промени.

ПРВА СТРАТЕГИЈА ЗА КЛИМАТСКИ
ПРОМЕНИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Првата Стратегија за климатски промени на Град Скопје
беше промовирана на 4 април 2017 година. Овој значаен документ со наслов„Отпорно Скопје“ е изработен од експерти и граѓани
и содржи сеопфатни анализи, препораки и мерки што би требало
да се спроведат во наредните пет години за успешно справување
со климатските промени и јакнење на урбаната отпорност.
- Оваа стратегија е подготвена со техничка и финансиска
поддршка од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).
Во неа се опфатени акциите за намалување на причините за климатските промени, базирани на изработениот Инвентар на стакленички гасови за 2008 и за 2012 година, пресметани за трите главни
сектори: снабдување со енергија, згради и транспорт. Притоа, земени се предвид веќе преземените активности од Градот Скопје
во различни области: енергетската ефикасност, јавниот транспорт,

подобрувањето на условите за одвивање на сообраќајот, развивањето на алтернативниот сообраќај, заштитата на воздухот и на
водите, комуналните услуги, зеленилото, заштитата на здравјето
на луѓето, помошта за ранливите групи и лицата со посебни потреби и друго. Акцискиот план на Стратегијата предвидува голем број
активности во сите области, при што, највисок приоритет имаат
превенцијата и заштитата од поплави и зелената инфраструктура
– рече градоначалникот Коце Трајановски, на промоцијата на овој
значаен документ.
Со оваа стратегија за прв пат се проценува потенцијалот
за намалување на емисиите на стакленички гасови во градот и
ранливоста на клучните сектори кон климатските промени – како
што се: водите, здравјето и намалувањето на ризикот од катастрофи.
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ГРАДОТ СКОПЈЕ Е МЕЃУ ТРИТЕ ЕВРОПСКИ
ГРАДА СО НАЈДОБРА ОДРЖЛИВА
МОБИЛНОСТ
Градот Скопје е меѓу трите европски
града со најдобри решенија за одржлива
мобилност, заедно со градовите Лисабон,
Португалија и Малме, Шведска. Наградата
на Европската недела на мобилност 2016,
којашто оддава признание на локалните
власти кои вложуваат напори за подобрување и промовирање на одржливиот урбан транспорт беше доделена на 20 март
2017 година во Брисел, а му припадна на
градот Малме. На доделувањето на наградата присуствуваа и градоначалникот Коце
Трајановски и Претседателот на Советот на
Град Скопје, Ирена Мишева.
Наградата на Европската недела на
мобилност се однесува на петнаесеттото издание на Европската недела на мобилност
(ЕНМ) што се одржа од 16 до 22 септември

2016 година, а во кое се вклучија 2.427 града,
што е најмасовно учество во оваа манифестација досега. Според Европската комисија,
Скопје се истакна со својата долгорочна визија за одржливи начини на превоз, напредок во обезбедувањето подобри транспортни услуги за граѓаните, како и посветеноста
на проектот SOCIALCAR кој на граѓаните ќе им
овозможи да го споделат своето возило со

другите, да заштедат пари за превоз и да ја
заштитат животната средина.
Освен активното учество во проектот
SOCIALCAR, Градот Скопје досега спроведе
многубројни трајни мерки за подобрување на одржливата мобилност во градот,
меѓу кои: во автобусите на јавниот превоз
е воведен Систем за електронска наплата
на билетите и автоматска локација на возилата; Градот Скопје и Владата на Република Македонија најавија набавка на 50
нови електрични автобуси; функционира
Центарот за управување и контрола на сообраќајот; изграден е пешачки натпатник
меѓу населбите Хиподром и Инџиково; изградени се нови кружни текови кај Порта
Влае и во населбата Автокоманда; изградена е катната гаража „Тодор Александров“;
изграден е детски-велосипедски полигон
во паркот „Македонија“; Градот Скопје набави 5 електроскутери, 5 електровелосипеди и 1 електричен автомобил за потребите
на градската администрација, а заедно
со ЈП „Градски паркинг“ ги отвори првите
станици за полнење електрични возила
во Скопје, во двете катни гаражи; уреден
е нов плоштад пред црквата „Пресвета Богородица“; Оформен е паркот „Македонија
2“, по должината на булеварот Митрополит
Теодосиј Гологанов; изграден е нов парк на
булеварот Февруарски поход, на површина
од 100.000 квадрати; плоштадот „Филип
Втори“ е дооформен и во делот пред црквата „Свети Димитрија“ и во делот кон Музејот на Холокаустот и многу други проекти
за подобрување на мобилноста.
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7.000 ученици се вклучија
во СРЕДНОУЧИЛИШНИТЕ ЛИГИ
Во завршните натпревари на препознатливиот градски фајнл фор којшто на 3
и на 4 мај се играше во спортските сали на
СУГС „Кочо Рацин“ и на СУГС „Орце Николов“
се издвоија најдобрите екипи во средноучилишните лиги на Град Скопје за учебната
2016/2017 година во екипните спортови
футсал, ракомет, кошарка и одбојка, во
машка и во женска конкуренција.
Во текот на оваа учебна година во
системот на натпревари на средните училишта во Скопје учествуваа 245 екипи, а
се одиграа над 1.000 натпревари во кои се
вклучија околу 7.000 ученици од 29 средни
училишта од Скопје. Според резултатите од
финалните натпревари:
Во футсал – мажи најдобри беа екипите:
Прво место: ДУФК„Методи Митевски-Брицо“
Второ место: СУГС „Васил Антевски-Дрен“
Во футсал – жени, како најдобри се издвоија:
Прво место: ДУФК„Методи Митевски-Брицо“
Второ место: СУГС „Васил Антевски-Дрен“
Во ракомет – жени, првите две места ги освоија:
Прво место: ДУФК„Методи Митевски-Брицо“
Второ место: СУГС „Васил Антевски-Дрен“
Во ракомет – мажи, најдобри беа екипите:
Прво место: ДУФК„Методи Митевски-Брицо“
Второ место: СУГС „Васил Антевски-Дрен “
Во одбојка – мажи, првите две места ги освоија:
Прво место: ДУФК„Методи Митевски-Брицо“

Второ место: СУГС „Зеф Љуш Марку“
Во одбојка – жени, најдобар резултат постигнаа екипите:
Прво место: СУГС „Никола Карев“
Второ место: СУГС„Раде Јовчевски-Корчагин“
Во кошарка – мажи, најдобри беа екипите:
Прво место: СУГС „Никола Карев“
Второ место: СУГС „Васил Антевски-Дрен“
Во кошарка жени, како најдобри се издвоија:
Прво место: СУГС „Васил Антевски-Дрен“
Второ место: СУГС „Никола Карев“
Градскиот првак и второпласираниот од скопскиот регион којшто е најголем
во Македонија учествуваат на финалните
натпревари на државно ниво. Оваа година,
средните училишта од Скопје на државните
првенства за средните училишта од Маке-

донија освоија 22 златни, 16 сребрени и 15
бронзени медали.
Значајно е да се напомене дека како
дел од средноучилишните лиги на Град
Скопје се организираат 10 лиги кои траат во
текот на целата учебна година, и тоа ракомет, кошарка, футсал, одбојка, пинг-понг и
стрелаштво, а во делот на индивидуалните
и преостанатите спортови се организираат
натпревари и во атлетика, бадминтон, карате и во шах.
Град Скопје преку Сојузот на средноучилишен спорт во Скопје секоја година инвестира во развојот на средноучилишниот
спорт. За организација на средноучилишниот спорт во Скопје, Градот Скопје годинава
одвои 2.300.000 денари.

НАСКОРО НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА ЗА АСУЦ „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“
Во дворот на АСУЦ „Боро Петрушевски“ во тек е изградбата на нова фискултурна сала. Новата фискултурна сала ќе има
приземје и кат, голема спортска сала, пинг-понг сала, мала гимнастичка сала, простор за реквизити, три гардероби, тоалети и
просторија за професори.
Во оваа прва фаза од проектот, изграден е објектот на салата и направена е фасадата, додека внатрешното уредување
и опремување ќе се изврши во наредниот период, односно во
втората фаза од овој проект.
За реализација на првата фаза од проектот за изградба
на фискултурна сала за потребите на АСУЦ „Боро Петрушевски“
Градот Скопје ќе издвои околу 10,9 милиони денари.
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УЛИЦИТЕ ПРЕПЛАВЕНИ ОД УЧЕСНИЦИТЕ
НА СКОПСКИОТ МАРАТОН 2017
Кениските маратонци и годинава
најдобри на традиционалниот 13.Виз Ер
Скопски маратон 2017. Низ улиците на
Скопје на 7 мај трчаа над 8.500 пријавени учесници од 51 земја од светот – маратонци, полумаратонци и рекреативци.
Прв на целта во маратонската трка
пристигна Кипротич Кируи од Кенија по
истрчани 2.14.58 часа, оставајќи ги зад
себе сонародниците Едвин Кипруто Кирва и Самуел Кимутаи Киптум. Во женска
конкуренција, Стела Барсосио од Кенија
помина прва со 2.33.40 часа, пред сонародничките Салина Јебет и Гладис Бивот.
Во полумаратонот, патеката долга
21.097 километар прв ја помина нашиот
Дарио Ивановски, кој истрча за 1.11.26
часа, пред своите сонародници Атанас
Анчевски и Милош Ранчич. Кај дамите
први низ целта поминаа промоторките
на годинешниов Скопски маратон, трите
близначки од Естонија - Леила, Лили и
Лина Луик и ги освоија првите три места.
На трката на пет километри кај
жените најбрза беше Марго Бојаџиевa
од Македонија, а кај мажите најбрз
беше нашиот Богдан Цветковски.
Организатори на годинешното издание на Виз Ер Скопски маратон 2017 се
Град Скопје и Сојузот на спортови на Скопје, Агенцијата за спорт и млади, како
и Атлетската федерација на Република
Македонија, Делегацијата на Европската унија во Македонија и атлетските
клубови. Вкупниот награден фонд на
маратонот изнесува 17.500 евра. Градот
Скопје за организација на маратонот
годинава издвои 1.200.000 денари, а ги
стави на располагање и сите јавни градски претпријатија.
Одбојкарското и ракометното игралиште на песок на
Градската плажа „Парк“ се отворени за граѓаните. Сите заинтересирани можат бесплатно да спортуваат и да се рекреираат на
овие терени секој ден, во термините од 10 до 24 часот.

Закажувањето за користење на игралиштата се врши на
телефонскиот број 071/ 217 390, во периодот од 10 до 23:30 часот секој ден, или на самото игралиште во истиот период. Терминот за бесплатно користење е со времетраење од 1 час.
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Матурска парада 2017

Скопје креатива

Пролетен базар
на домашни ракотворби

Априлијада 2017

Баскерфест 2017 - позитивни вибрации во градот

ИКАС 2017

Ролеријада 2017

Меѓународен
добротворен базар 2017

