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На ис те кот на уш те ед на го ди на од мо
е то ра бо те ње ка ко гра до на чал ник на Гра дот 
Скоп је, зас та ну ва ме за мо мент да се пот се ти ме 
на завр ше ни те про ек ти, на ус пеш но ре ше ни те 
проб ле ми и на пре диз ви ци те што допр ва се из
диг ну ва ат пред ме не и пред мо јот тим. Ред но е 
да ја а на ли зи ра ме на ша та ра бо та, за во на ред
на та, 2014 го ди на, пред Вас, по чи ту ва ни сог ра
ѓа ни да по ну ди ме уш те пок ва ли тет ни про ек ти и 
по у пот реб ли ви ре ше ни ја на ур ба ни те проб ле
ми. Со тоа ќе ја оп рав да ме у ка жа на та до вер ба 
на ло кал ни те из бо ри во ап рил 2013 го ди на ко га 
по втор пат ја до бив чес та да ра бо там за доб ро
то на Скоп је и на скоп ја ни, ка ко гра до на чал ник 
на ма ке дон ска та мет ро по ла.

И во о ва а го ди на од мо јот ман дат ка ко 
гра до на чал ник на Скоп је  на јин тен зив но ра бо
тев ме на на ма лу ва ње на со об ра ќај ни от ме теж 
и на про ши ру ва ње на клуч ни со об ра ќај ни ци 
што се кој днев но оп слу жу ва ат ил јад ни ци лу ѓе. 
Го про ши рив ме и ре кон стру и рав ме тре ти от 
дел од бу ле ва рот И лин ден, во Кар пош 3, со што 
сло же ни от про ект за про би ва ње на о вој зна ча
ен бу ле вар до би ус пеш на завр шни ца. Јас сум 
о со бе но гор д на про ек тот за про ши ру ва ње на 
бу ле ва рот И лин ден заш то ста ну ва збор за за фат 
со кој Гра дот Скоп је, ка ко ло кал на са мо уп ра ва, 
по ка жа храб рост, у меш ност и пос ве те ност, за 
доб ро то на гра ѓа ни те.

Ус пеш но ја про ши рив ме и вто ра та 
дел ни ца од бу ле ва рот Бо рис Трај ков ски (по
ра неш на та у ли ца Пр во мај ска), на по те гот од 
крс тос ни ца та со бу ле ва рот Ср би ја до вле зот во 
по ра неш на та фаб ри ка „Стак лар ни ца“. У ли ци те 

Ла зо Тр пов ски и Вто ра ма ке дон ска бри га да ги 
повр за кру жен тек, а без зас тој се ра бо ти и на 
про ши ру ва ње то на у ли ца та 3.Ма ке дон ска бри
га да.

И мај ќи ги пред вид дол го го диш ни те 
проб ле ми на жи те ли те на Ин џи ко во, Ју рум ле
ри, Го це Дел чев и Тру ба ре во со сеп тич ки те ја ми 
вло жив ме во из град ба на но ва фе кал на мре жа. 
Гра дев ме и но ви во до вод ни мре жи и ат мос
фер ска ка на ли за ци ја.

На по ве ќе ло ка ци и во гра дот пос та вив
ме под зем ни кон теј не ри, со што Гра дот Скоп је 
ак тив но при до не се за по диг ну ва ње на јав на та 
свест за се лек ци ја на от па дот од до ма ќин ства та 
и за на ма лу ва ње на от па дот што завр шу ва на 
де по ни ја та „Дрис ла“. 

Во 2013 го ди на Јав но то со об ра ќај но 
прет при ја ти е це лос но го об но ви сво јот во зен 
пар к. Бла го да реј ќи на доб ра та со ра бот ка на 
Гра дот Скоп је со Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја, на град ски те у ли ци се га со об ра ќа ат вкуп но  
312 но ви ав то бу си, од кои 80 се нис ко под ни, 
215 се дво кат ни, а 16 се ми ни бу си. За за лож би
те на Гра дот Скоп је за об но ва на град ски те ав
то бу си, за про мо ци ја на ал тер на тив ни те ви до ви 
тран спор т и за доб ли жу ва ње то на у ба ви ни те на 
Скоп је до си те по се ти те ли Гра дот Скоп је до би и 
ме ѓу на род но приз на ни е, прес тиж на та наг ра
да City Trophy, што ја до де лу ва Ме ѓу на род на та 
у ни ја за па тен тран спор т (ИРУ). 

На ав то бус ки те сто ја лиш та пос та вив ме 
но ви ав то бус ки пос тој ки, а пос та вив ме и у ни фи
ци ра ни бил бор ди и во ве дов ме ред во рек ла ми
ра ње то на јав ни те повр ши ни.

Во знак на поддр шка на кр во да ри те
ли те оп ре мив ме Цен тар за да ру ва ње крв во 
До мот „Да ре Џам баз“, а пос та вив ме и лифт и 
лиф тов ска плат фор ма за ли ца та со по себ ни пот
ре би во сред но то у чи лиш те „Ар се ни Јов ков“, за 
си те у че ни ци да до би јат ед на ков прис тап до об
ра зов ни от про цес.

За об но ва на у чи лиш ни те згра ди на 
си те 21 сред но у чи лиш те што се во над леж ност 
на Гра дот Скоп је вло жив ме 47 ми ли о ни де на
ри. Сред ни те у чи лиш та „Ге ор ги Ди мит ров“ и 
„Здрав ко Цвет ков ски“ поч на а да се гре ат на гас, 
со што Гра дот Скоп је ја потвр ди за лож ба та за 
е нер гет ски е фи кас ни у чи лиш та и јав ни ин сти
ту ци и.

И во те кот на го ди на ва Гра дот Скоп је 
ра бо те ше на збо га ту ва ње на зе ле ни ло то и на 
у ре ду ва ње но ви зе ле ни повр ши ни. Ги об но вив
ме др во ре ди те по дол жи на та на бу ле ва ри те, а 
пар кот „Ма ке до ни ја“ и Пар кот на 100 дрв ја по
ну ди ја но ви зе ле ни кат чи ња за рек ре а ци ја. 

Во прос то ри и те на град ска та биб ли
о те ка „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ ја оп ре мив ме и 
от во рив ме за по се ти те ли те Спо менсо ба та на 
бра ќа та Ми ла ди нов ци, а го фи нан си рав ме и 
из да ва ње то на Збор ни кот на бра ќа та Ми ла ди
нов ци, на ал бан ски ја зик. 

О ва а го ди на од мо јот ман дат ка ко 
гра до на чал ник на Скоп је ја од бе ле жа а мно
гу зна чај ни про ек ти во си те сфе ри на ур ба но то 
жи ве е ње, а со ис то тем по про дол жу ва ме и во 
на ред на та го ди на. Од го вор но и пос ве те но, за 
на ше то Скоп је.

Коце Трајановски,
Градоначалник на Град Скопје

Почитувани сограѓани,
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Вто ри от дел од бу ле ва рот Бо рис Трај ков ски, на по те гот од 
крс тос ни ца та со бу ле ва рот Ср би ја до вле зот во по ра неш на та фаб
ри ка „Стак лар ни ца“, во мај 2013 година до би нов лик. На дел ни
ца та дол га 1 126 мет ри бе ше из гра ден ко ло воз со 4 со об ра ќај ни 
лен ти и но ви тро то а ри, а бе ше пос та ве но и но во ос вет лу ва ње.

 Про ек тот за про ши ру ва ње и ре кон струк ци ја на бу ле
ва рот Бо рис Трај ков ски е  е ден од нај го ле ми те про ек ти на Гра
дот Скоп је. Со про ши ру ва ње то на о вој дел, бу ле ва рот до би 4 
ко ло воз ни лен ти, по две во се ко ја на со ка. По дол жи на та на о ва а 
дел ни ца Гра дот Скоп је у ре ди 2 се ма фо ри зи ра ни крс тос ни ци. Од 
дес на та стра на на ко ло во зот е из гра ден тро то ар пок ри ен со бе ка
тонплоч ки, со ши ри на од 2 мет ри, а од ле ва та стра на  тро то ар со 
ве ло си пед ска па те ка, со ши ри на од 4 мет ри. Пос та ве на е ат мос
фер ска ка на ли за ци ја во дол жи на од 1 126 мет ри со про мен лив 
про фил, од Ф 500 до Ф 800 ми ли мет ри. Пос тој ни от ар ми ра нобе
тон ски мост над Ус јан ски от ка нал бе ше ре кон стру и ран, со што тој 
до би 4 ко ло воз ни лен ти со пе шач ка и со ве ло си пед ска па те ка. Од 
две те стра ни на про ши ре на та дел ни ца се пос та ве ни 64 стол бо ви 
за у лич но ос вет лу ва ње – вели  гра до на чал ни кот Ко це  Тра ја нов
ски.

Гра дот Скоп је во ок том ври 2012 го ди на ја от во ри за со об
ра ќај пр ва та дел ни ца од про ши ре ни от бу ле вар Бо рис Трај ков ски, 

што се гра де ше на по те гот од „Рам па“ до крс тос ни ца та со у ли ца та 
На род ни хе ро и во дол жи на од 1 380 мет ри.

 Со ком плет но то завр шу ва ње на ка пи тал ни от про ект за 
про ши ру ва ње и ре кон струк ци ја на бу ле ва рот Бо рис Трај ков ски, 
о ва а про мет на со об ра ќај ни ца до би нов лик во вкуп на дол жи на 
од 2,5 ки ло мет ри. Со тоа се ре ши де це нис ки от проб лем со кој што 
се со о чу ва а скоп ја ни. Во про ек тот за про ши ру ва ње и ре кон струк
ци ја на бу ле ва рот Бо рис Трај ков ски, Гра дот Скоп је вло жи о ко лу 4 
ми ли о ни ев ра, па ри о без бе де ни од Ев роп ска та бан ка за об но ва и 
раз вој, ка ко кре дит, и од Бу џе тот на Град Скоп је  об јас ну ва гра до
на чал ни кот Тра ја нов ски.

ВТОРИОТ ДЕЛ ОД БУЛЕВАРОТ
БОРИС ТРАЈКОВСКИ СО НОВ ЛИК
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Е ки пи те на Гра дот Скоп је го про ши
ри ја и ре кон стру и ра а тре ти от дел од бу ле
ва рот И лин ден, во Кар пош 3, со што сло же
ни от про ект за про би ва ње на о вој зна ча ен 
бу ле вар до би ус пеш на завр шни ца. 

 Во о вој трет дел од про ши ру ва
ње то, на по те гот од бен зин ска та пум па 
на „Мак пет рол“ до у ли ца та Љуб љан ска, 
во дол жи на од 1 500 мет ри, бу ле ва рот 
И лин ден до би че ти ри ко ло воз ни лен ти. 
Од две те стра ни на ко ло во зот се о фор
ме ни но ви тро то а ри. Из гра де на е и но ва 
ат мос фер ска ка на ли за ци ја со слив ни ци 
и шах ти, дол га 610 мет ри (Ф 200 и 300 
ми ли мет ри). За пот ре би те на про ши ре
на та со об ра ќај ни ца е из гра ден и ар ми
ра нобе тон ски мост во дол жи на од 20 
мет ри. При ре кон струк ци ја та на бу ле
ва рот пос та ве на е заш тит на жи че на ог
ра да на ста ди о нот на ФК „Ло ко мо ти ва“. 
За из град ба на о ва а тре та дел ни ца од 
бу ле ва рот И лин ден Гра дот Скоп је вло жи 
о ко лу 65 ми ли о ни де на ри – ве ли гра до

на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.
На тра са та на бу ле ва рот И лин ден 

е пос та ве но це лос но но во у лич но ос вет
лу ва ње, за што се вло же ни 9 ми ли о ни 
де на ри.

 Во сре диш ни от дел на бу ле ва
рот е из гра де на жар ди ни е ра со дол жи на 
од 2 000 мет ри. Од ле ва та и од дес на та 
стра на на бу ле ва рот е за са де на тре ва 
на повр ши на од о ко лу 15 000 квад рат ни 
мет ри и е пос та ве на хид ран тска мре жа 
за по ле ва ње. Во сре диш но то зе ле ни ло 
на бу ле ва рот се за са де ни 120 др во ред
ни сад ни ци од ви дот „ук рас
но ја бол ко“. За ком плет но то 
хор ти кул тур но у ре ду ва ње 
на тре ти от дел од бу ле ва рот 
И лин ден се из дво е ни о ко лу 
6,6 ми ли о ни де на ри. Со тоа, 
вкуп на та ин вес ти ци ја за ре
кон струк ци ја и про ши ру ва ње 
на тре ти от дел од бу ле ва рот 
И лин ден из не су ва о ко лу 80 

ми ли о ни де на ри – наг ла су ва гра до на
чал ни кот Тра ја нов ски.

За пот се ту ва ње, во 2010 го ди на 
Гра дот Скоп је го про ши ри и ре кон стру
и ра ше пр ви от дел од бу ле ва рот И лин
ден, од крс тос ни ца та со бу ле ва рот Све ти 
Кли мент Ох рид ски до крс тос ни ца та со 
бу ле ва рот 8 Сеп тем ври, во дол жи на од 
2 140 мет ри. За ре а ли за ци ја та на о вој 
ка пи та лен про ект Гра дот Скоп је пот ро
ши о ко лу 3,3 ми ли о ни ев ра. Во 2011 го
ди на  од Бу џе тот на Гра дот се из дво е ни 
о ко лу 20 ми ли о ни де на ри со кои бе ше 
про ши ре на вто ра та дел ни ца од бу ле ва
рот И лин ден во дол жи на од 280 мет ри, 
од нос но од крс тос ни ца та со бу ле ва рот 
8 Сеп тем ври до бен зин ска та пум па на 
„Мак пет рол“.

БУЛЕВАР ИЛИНДЕН - 4 ЛЕНТИ
ОД ЦЕНТАР ДО КАРПОШ 4
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У ли ци те Вто ра ма ке дон ска бри
га да и Ла зо Тр пов ски, на гра ни ца та ме ѓу 
оп шти ни те Бу тел и Ча ир , во мај 2013 
година ги повр за кру жен тек. Но во то со
об ра ќај но ре ше ни е при до не се за на ма
лу ва ње на ме те жот што прет ход но бе ше 
чес та сли ка на о ва а раскр сни ца, a со тоа 
се зго ле ми и без бед нос та за си те у чес ни
ци во со об ра ќа јот.

 Круж ни от тек ме ѓу у ли ци те Вто
ра ма ке дон ска бри га да и Ла зо Тр пов ски 
е фор ми ран на ни во то на пос тој ни от 
ко ло воз и има ед на со об ра ќај на лен та 
со ши ро чи на од 5,5 мет ри, што ги оп
слу жу ва си те че ти ри  кра ци. На кра ци те 
од у ли ци те Вто ра ма ке дон ска бри га да и 
Ла зо Тр пов ски што во дат кон круж ни от 

тек се из гра
де ни тро то а
ри пок ри е ни 
со бе ка тон
плоч ки, а во 
сре ди на та на 
круж ни от тек 
е за са де но 
зе ле ни ло на 
повр ши на од 
1 400 квад
рат ни мет
ри. Во те кот 
на гра деж ни те ра бо ти на круж ни от тек 
бе ше из гра де на но ва ат мос фер ска ка
на ли за ци ја. Гра дот Скоп је во о вој про ект 
вло жи 22 ми ли о на де на ри – об јас ну ва 

гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.
На круж ни от тек е пос та ве но и 

но во у лич но ос вет лу ва ње, со 9 стол ба за 
ос вет лу ва ње и 13 све тил ки.

КРУЖЕН ТЕК МЕЃУ УЛИЦИТЕ ВТОРА 
МАКЕДОНСКА БРИГАДА И ЛАЗО ТРПОВСКИ

Гра деж ни те ра бо ти за про ши
ру ва ње и ре кон струк ци ја на пр ва та 
дел ни ца од у ли ца та 3.Ма ке дон
ска бри га да се од ви ва ат спо ред 
пред ви де на та ди на ми ка. О ва а 
важ на со об ра ќај на ар те ри ја што 
го повр зу ва цен та рот на гра дот 
со оп шти на та А е род ром се про
ши ру ва од крс тос ни ца та со бу ле
ва рот Ср би ја до у ли ца та Фра њо 
Клуз. На о ва а дел ни ца дол га 1 
243 мет ри, у ли ца та 3.Ма ке дон
ска бри га да ќе до би е 4 ко ло воз
ни лен ти и сре диш но зе ле ни ло со 
широчина од 5 мет ри. Од две те 
стра ни на но во фор ми ра на та со
об ра ќај ни ца ќе се из гра дат тро
то а ри.

Гра деж ни те ра бо ти на 

о ва а дел ни ца од у ли ца та 3.Ма ке дон
ска бри га да ќе се ис ко рис тат за да се 

пос та ви ат мос фер ска ка на ли за ци ја со 
дол жи на од 1 300 мет ри. 

СЕ ПРОШИРУВА УЛИЦАТА 3.МАКЕДОНСКА БРИГАДА
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Скоп ја ни од сеп тем ври 2013 
година и ма ат мож ност да ги пар ки ра ат 
сво и те во зи ла во но во из гра де на та кат на 
га ра жа ме ѓу у ли ца та Све ти Ки рил и Ме
то диј и бу ле ва рот Ма ке до ни ја, во цен та
рот на гра дот. Га ра жа та рас по ла га со 445 

пар кингмес та, а час пар ки ра ње чи ни 30 
де на ри. 

 О ва а мо дер на кат на га ра жа има 
два ка та под зем ја и се дум ка та над зем
ја, со вкуп но 445 пар кингмес та. За ли ца
та со по себ ни пот ре би се о без бе де ни 17 

пар кингмес та. На при зем је то и на пос
лед ни от кат од об јек тот се пред ви де ни 
де лов ни прос то ри и.  Об јек тот кат на га
ра жа на у ли ца та Све ти Ки рил и Ме то диј 
е сов ре мен об јект со мо де рен сис тем за   
ви де о над зор , сис тем за сле де ње на сло
бод ни пар кингмес та и за на со чу ва ње на 
во зи ла та, ос вет лу ва ње и  ис по чи ту ва ни 
стан дар ди за про тив по жар на заш ти та – 
ве ли гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

Фа са да та на об јек тот е из ра бо
те на од ла ми нат ни па не ли од при ро ден 
ма те ри јал со го ле ма издр жли вост на 
тем пе ра тур ни про ме ни и ат мос фер ски 
вли ја ни ја. За и лу ми на ци ја на фа са да та 
се пос та ве ни 496 све тил ки со LED ди о ди. 
За из град ба на кат на та га ра жа Гра дот 
Скоп је вло жи  о ко лу 743 ми ли о ни де
на ри. Со кат на та га ра жа сто па ни су ва ЈП 
„Град ски пар кинг“.

ОТВОРЕНА НАЈМОДЕРНАТА КАТНА ГАРАЖА ВО СКОПЈЕ

На но во из гра де ни от пар кингпрос тор пок рај бу ле
ва рот Мит ро по лит Те о до сиј Го ло га нов, зад об јек тот на Ав то 
мо то со ју зот на Ма ке до ни ја, мо же да се пар ки ра ат 111 во
зи ла. Пар кин гот е со повр ши на од 1 389 квад рат ни мет ри, а 
за ре а ли за ци ја на о вој про ект  од бу џе тот на Град Скоп је се 
из дво е ни 2,8 ми ли о ни де на ри. На из град ба на ова но во пар
ки ра лиш те ра бо те а е ки пи те на ЈП „У ли ци и па тиш та“.

Е ки пи те на Град Скоп је го ре кон стру и ра ат и про ши
ру ва ат пар ки ра лиш те то до ма нас ти рот „Све ти Пан те леј
мон”. Ре кон стру и ра ни от дел од пар кин гот има ка па ци тет 
од 72 пар кингмес та, до де ка со из град ба та на но ви от пар
кингпрос тор ќе се о без бе дат до пол ни тел ни 120 пар кинг
мес та. 

За ре а ли за ци ја та на о вој про ект пот ро ше ни се о ко
лу 8,5 ми ли о ни де на ри.
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Е ки пи те на Гра дот Скоп је ги скра
ти ја пе шач ки те ос тро ви на крс тос ни ца та 
ме ѓу бу ле ва рот Пар ти зан ски од ре ди и 
бу ле ва рот 8.Сеп тем ври и при до не со а да 
се на ма ли со об ра ќај ни от ме теж што со 
го ди ни се соз да ва ше на о ва а крс тос ни ца.

Со о вој гра де жен за фат се о воз мо
жи ос ло бо ду ва ње на тре та та ко ло воз на 
лен та од две те стра ни на со об ра ќај ни ца
та и по го ле ма про точ ност на во зи ла та по 
си те три лен ти на бу ле ва рот Пар ти зан ски 
од ре ди. За о вој гра де жен за фат Гра дот 
Скоп је од во и о ко лу 1,6 ми ли о ни де на ри.

Ош те те ни от и не ра мен ко ло воз пред 
ав то бус ка та ста ни ца кај Ад во кат ска та у ли ца 
бе ше са ни ран ка ко дел од го ле ма та ак ци ја 
на Град Скоп је за об но ва на ко ло во зот на 
град ски те у ли ци пред ав то бус ки те сто ја
лиш та, на мес та та ка де што по ра ди те жи на
та на во зи ла та што зас та ну ва ат се соз да ва ат 
не рам ни ни и пук на ти ни во ас фал тот. 

На о ва а ло ка ци ја, по са на ци ја на 
под ло га та, рас ко па на та повр ши на бе ше 
ас фал ти ра на со завр шен слој ас фалт и о бе
ле жа на. Нап ро лет, о ва а ак ци ја ќе про дол жи 
од дру га та стра на на бу ле ва рот Крс те Ми сир ков, на ав то бус ко
то сто ја лиш те пред об јек тот на МА НУ; пред ав то бус ки те сто ја
лиш та од две те стра ни на бу ле ва рот Куз ман Јо си фов ски Пи ту, 

кај Ком плекс бан ки и од спро тив на та стра на и пред ав то бус ки
те сто ја лиш та од две те стра ни на у ли ца та Ди мит ри е Чу пов ски, 
кај по ра не шен „Ре кор д“. 

По ве ќе у ли ци и па те ки на Град ски те гро биш та „Бу тел“ 
до би ја нов ас фалт. Ас фал ти ра на е вкуп на повр ши на од 5 400 
квад рат ни мет ри. За о вој гра де жен за фат Гра дот Скоп је пот ро
ши о ко лу 6,5 ми ли о ни де на ри, а на те рен ра бо те а гра деж ни

ци те на ЈП „У ли ци и па тиш та“.
Гра дот Скоп је извр ши и це лос но заг ра ду ва ње на Град ски

те гро биш та „Кам ник“ со ог ра да дол га 966 мет ри. За таа цел од 
Бу џе тот на Град Скоп је беа од во е ни о ко лу 2,5 ми ли о ни де на ри.

СКРАТЕНИ ПЕШАЧКИТЕ ОСТРОВИ
НА БУЛЕВАРОТ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ

САНАЦИЈА НА КОЛОВОЗОТ ПРЕД АВТОБУСКИТЕ 
СТОЈАЛИШТА

АСФАЛТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА „БУТЕЛ“
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Пе шач ка та па те ка „То ше Про ес
ки“ во А е род ром, поз на та ка ко дет ска 
у ли ца, до би нов лик. Па те ка та ко јаш то е 
ши ро ка 7 мет ри, а дол га 550 мет ри, бе ше 
ре кон стру и ра на и поп ло че на со гра нит ни 
пло чи, на кои се из гра ви ра ни ју на ци од 
цр та ни те фил мо ви. Па те ка та е ком плет но 
ос вет ле на, а пос та ве на е и ур ба на оп ре ма 
  клу пи и кан ти за от па до ци. 

Во про ек тот за об но ва на о ва а 
дет ска у ли ца Гра дот Скоп је у чес тву ва ше 
со у ре ду ва ње на зе ле ни ло то, по точ но во 
пос та ве ни те 96 бе тон ски жар ди ни е ри 
е ки пи те на Гра дот Скоп је за са ди ја по ед на 
зим зе ле на сад ни ца и по 2 хри зан те ми. 
За са де ни се вкуп но 96 зим зе ле ни сад ни
ци и 192 хри зан те ми, за што се вло же ни 
о ко лу 500 000 де на ри.

Со у ре ду ва ње то, дет ска та у ли ца 
во А е род ром ста на мно гу поп ри јат но кат
че ка де што мла ди те мо же да се со би ра ат 
и да се дру жат.

ОБ НО ВЕ НА ДЕТ СКА ТА У ЛИ ЦА ТО ШЕ ПРО ЕС КИ

Е ки пи те на Град Скоп је из гра ди ја тре та ко ло воз на лен
та на у ли ца та Ску пи, пред вкрс ту ва ње то со бу ле ва рот 8.Сеп
тем ври, со што о ва а про мет на крс тос ни ца се про ши ри на дол
жи на од 200 мет ри.

На те рен беа из ве де ни рач ни и ма шин ски ис ко пи на 
зем ја, пос та вен бе ше там пон ски слој од дро бен ка мен, а по то а 
повр ши на та бе ше ас фал ти ра на со 395 то ни ас фалт. По дол жи
на та на но ва та ко ло воз на лен та бе ше фор ми ран и нов тро то ар 

со повр ши на од 400 квад рат ни 
мет ри, пок ри ен со ас фалт.

За из град ба на тре та ко
ло воз на лен та на у ли ца та Ску пи 
пред крс тос ни ца та со бу ле ва рот 
8.Сеп тем ври од бу џе тот на Град 
Скоп је се из дво е ни о ко лу 3,5 ми
ли о ни де на ри. На те рен ра бо те а 
е ки пи те на ЈП „У ли ци и па тиш та“.

Со про ши ру ва ње то на 
у ли ца та Ску пи во го ле ма ме ра е 
зго ле ме на без бед нос та на о ва а 
крс тос ни ца и е о воз мо же но неп
ре че но дви же ње на во зи ла та, 
без зас тој.

ПРОШИРЕНА КРСТОСНИЦАТА КАЈ МОМИН ПОТОК
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Но ва во до вод на мре жа дол га 350 мет ри е из гра де на по 
дол жи на та на у ли ца та Вас ко Ка ран ге лев ски со што дол го роч но 

се ре ши е ден од нај го ле ми те проб ле ми во о вој дел од Стар А е
род ром.

Но ва та во до вод на мре жа се гра де ше од крс тос ни ца та на 
у ли ца та Вас ко Ка ран ге лев ски со у ли ца та Тре та ма ке дон ска бри
га да до крс тос ни ца та кај по лик ли ни ка та „Ја не Сан дан ски“. На 
о вој по тег се пос та ве ни два цев ко во да – пр ви от со про фил од 
150 ми ли мет ри за ви со ка та зо на и вто ри от со про фил од 300 ми
ли мет ри за нис ка та зо на. За о вој зна ча ен гра де жен за фат Гра дот 
Скоп је од во и о ко лу 7 ми ли о ни де на ри.

Из град ба та на но ва та мре жа о воз мо жи пок ва ли тет но 
во дос наб ду ва ње за стан бе ни те згра ди во Стар А е род ром, ка ко 
и за но ви те згра ди што се гра дат по дол жи на та на у ли ца та Тре та 
ма ке дон ска бри га да.

НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА
УЛИЦАТА ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ

Из гра де на е ат мос фер ска ка на ли за ци ја на у ли ца та Пе ро На ков и на 
у ли ца та 840БИС во оп шти на та Га зи Ба ба. Ре кон стру и ран е и ош те те ни от ко
ло воз на крс тос ни ца та на у ли ца та Бла го ја Стеф ков ски со у ли ца та Пе ро На ков 
и у ли ца та 840БИС.

На о вој дел од у ли ца та Пе ро На ков и на у ли ца та 840БИС за вре ме на 
о бил ни те дож до ви во ди те се со би ра а на ко ло во зот, а со об ра ќа јот се од ви ва ше 
о теж на то.  Зна чај но е и што, ка ко дел од о вој гра де жен за фат, Гра дот Скоп је на 
о ва а дел ни ца из гра ди тро то а ри по ко иш то гра ѓа ни те мо жат без бед но да се 
дви жат. Вкуп на та вред ност на про ек тот е о ко лу 2,8 ми ли о ни де на ри.

Ре кон струк ци ја та на глав ни те 
во до ви од во до вод на та мре жа во Стај
ков ци завр ши во пред ви де ни от рок. Ќе 
сле ду ва из вед ба на прик лу чо ци те до ку
ќи те во ова на се ле но мес то. 

 Стај ков ци е ед но од по го ле ми те 
на се ле ни мес та во Општината Га зи Ба ба, 
со о ко лу 500 до ма ќин ства кои со го ди ни 
се со о чу ва а со чес ти де фек ти на ста ра та и 
дот ра е на во до вод на мре жа. Се га се соз

да до а ус ло ви за неј зи
на це лос на ре кон струк
ци ја, па ста ри те цев ки 
ќе се за ме нат со но ви 
по ли е ти лен ски цев ки со про фил од 100 
ми ли мет ри, со што на се ле ни е то ќе до би е 
пок ва ли тет но во дос наб ду ва ње  об јас ну
ва гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

Ре кон струк ци ја та на во до вод
на та мре жа е ре зул тат на доб ра та со

ра бот ка на Гра дот Скоп је и Општината 
Га зи Ба ба. За неј зи на та ре а ли за ци ја се 
пла ни ра ни о ко лу 18 ми ли о ни де на ри, 
од кои 15 ми ли о ни се од ЈП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“, а 3 ми ли о ни де на ри се од 
бу џе тот на Општината Га зи Ба ба.

АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

ЗА УЛИЦАТА
ПЕРО НАКОВ

СЕ РЕКОНСТРУИРА 
ВОДОВОДНАТА МРЕЖА 

ВО СТАЈКОВЦИ
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Из град ба та на фе кал ни от ко лек тор 
долг 1 300 мет ри во на сел ба та Пи ту Гу ли, 
Ин џи ко во, е во тек. О вој про ект е за ед нич ка 
ин вес ти ци ја на Гра дот Скоп је, оп шти на Га зи 
Ба ба и ЈП „Во до вод и ка на ли за ци ја“. До се га се 
из гра де ни 410 мет ри од но ва та фе кал на мре
жа, а гра деж ни те ра бо ти ќе про дол жат ко га 
ќе се по доб рат вре мен ски те ус ло ви.

Со из град ба на о вој ко лек тор ќе се ре
шат дол го го диш ни те проб ле ми на жи те ли те 
од о вој дел на оп шти на та Га зи Ба ба. Из град
ба та на ко лек то рот ќе го ре ши од ве ду ва ње то 
на фе кал ни те во ди од на сел би те Тум ба и Пи ту 

Гу ли, ка ко и на дел од на сел би те Ме то ди ја Ан до нов Чен то и Кам ник, со што ќе се соз да дат ус ло ви да от пад не од у пот ре ба пре пум
пна та ста ни ца во Ма џа ри и ќе се спре чи поп ла ву ва ње то и из ле ва ње то на от пад на та во да.

Е ки пи на ЈП „У ли ци и па тиш та“ и на ЈП „Пар ко ви и зе ле
ни ло“ пред е ден ме сец це лос но го ис чис ти ја Ус јан ски от ка нал, 
во дол жи на од 3 500 мет ри. Ак ци ја та се спро ве де во оп шти на та 
А е род ром – на сел ба Ли си че и се ло Гор но Ли си че и во оп шти на
та Ки се ла Во да – во Ус је и Гра ди нар .

Од ка на лот се из ва де ни о ко лу 10 000 куб ни мет ри ѓуб
ре, гра де жен шут и мил.

СЕ ДОГРАДУВА ФЕКАЛНИОТ КОЛЕКТОР ВО ИНЏИКОВО

Од при мар на та фе кал на ка на
ли за ци ја за на се ле ни те мес та Ју рум
ле ри, Го це Дел чев и Тру ба ре во што 
поч на да се пос та ву ва о ва а е сен до се га 
се из гра де ни 1 200 мет ри. Про ек тот за 
из град ба на фе кал на та ка на ли за ци
ја за о вој дел од оп шти на та Га зи Ба ба 
е за ед нич ки про ект на Гра дот Скоп је, 
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
оп шти на та Га зи Ба ба. Од о вој про ект 
ко рист ќе и ма ат по ве ќе од 12 000 гра
ѓа ни кои се га ко рис тат сеп тич ки ја ми. 
О вој ка пи та лен про ект Гра дот Скоп је ќе 
го поддр жи со 19 ми ли о ни де на ри.

СЕ ГРАДИ ФЕКАЛНАТА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈУРУМЛЕРИ
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Де по ни ја та „Дрис ла“ нас ко ро ќе 
пре рас не во сов ре ме но скла диш те за де
по ни ра ње на ко му нал ни от от пад и ин дус
трис ки ком плекс за тран сфор ма ци ја на 
ѓуб ре то во е нер ги ја и се кун дар ни су ро ви
ни. За таа цел, гра до на чал ни кот на Град 
Скоп је, Ко це Тра ја нов ски и Мак си ми ли ја
но Фе ра цо ли, уп ра ви тел на кон зор ци у мот 
сос та вен од FCL AM BI EN TE SRL и U NI E CO SCC 
CO OP од И та ли ја, на 4 јануари 2013 година 
пот пи ша а до го вор за за ед нич ко вло жу
ва ње во Јав но то прет при ја ти е де по ни ја 
„Дрис ла“, со цел вр ше ње кон це сис ка деј
ност. До го во рот за кон це си ја е во тра е ње 
од 35 го ди ни.

 Кон зор ци у мот со кој го пот пи шав
ме о вој до го вор по ну ди нај доб ро ре ше ни е 
за де по ни ја та „Дрис ла“. Вкуп на та ин вес ти
ци ја за тран сфор ми ра ње на „Дрис ла“ ќе 
из не су ва 73 ми ли о ни ев ра. Вло жу ва ње то 

на сред ства та е 
пла ни ра но да се 
извр ши во пе ри
од од 4 до 5 го ди
ни во кои де по ни
ја та ќе пре рас не 
во ин дус три ја, во 
ко ја от па дот ќе 
се тран сфор ми ра 
во е нер ги ја  или 
го ри во и реп ро
ма те ри јал, се кун

дар на су ро ви на, со што драс тич но ќе се 
на ма ли ко ли чес тво то от пад што трај но ќе 
би де од ло жу ван на де по ни ја та и ќе има 
по го ле ма ис ко рис те ност на пов тор но об
нов ли ви те де ло ви. Се на де вам де ка Гра дот 
Скоп је ќе до би е ед на сов ре ме на фаб ри ка, 
во ко ја ќе у чес тву ва со вло жу ва ње од 20 
нас то од вкуп ни от влог, a ќе до би ва 20 нас
то про фит  ис так на гра до на чал ни кот Тра
ја нов ски, на пот пи шу ва ње то на до го во рот.

ФЦЛ Ам би ен те МК ДО О ЕЛ ги пла
ни ра след ни ве че ко ри во уп ра ву ва ње то и 
де по ни ра ње то на от па дот:

1) Из вед ба и ста ва ње во фун кци ја 
на пос трој ка за па ку ва ње от пад, со ав то
мат ска се па ра ци ја на ме та ли кои содр жат, 
и ме та ли кои не содр жат же ле зо, ин тег
ри ра на со ли ни ја за рач на се па ра ци ја на 
плас ти ка со цел да се ис ко рис тат пов тор но 
об нов ли ви те сек ци и пре ку ре цик ли ра ње, 

а ко ја ќе о воз мо жи да се на ма ли во лу ме
нот на от па дот кој ќе би де од ло жу ван на 
де по ни ја та и ќе го на ма ли соз да ва ње то на 
ис це до кот.

2) Пр вич ни мер ки за ит ни ин тер
вен ци и на де по ни ја та и ис тов ре мен по че
ток на сту ди и за прод ла бо че ни ис тра жу ва
ња на де по ни ја та, со цел да се фи на ли зи ра 
ко не чен про ект за по че ток на ак тив нос ти
те за без бед но од ла га ње на на соб ра ни от 
от пад и за чу ву ва ње на жи вот на та сре ди на.

3) Ав то мат ска пос трој ка, за сор ти
ра ње, се лек ци ја и тре ти ра ње на ко му на
лен от пад и от пад сли чен на ко му нал ни от, 
со ис ко рис ту ва ње на од во е ни те фрак ци и и 
про из вод ство на RDF (Re fu se De ri ved Fu el), 
со ка па ци тет од над 250 000 то ни го диш но.

4) Пос трој ка за ком пос ти ра ње от
пад од зе ле ни ло и со од вет на пос трој ка за 
про из вод ство на ви со кок ва ли те тен ком
пост.

5) Пос трој ка за тре ти ра ње на  
и нер тен от пад, или от пад кој про из ле гу ва 
од гра деж на та о пе ра ти ва и у ри ва ња, со 
ис ко рис ту ва ње на пов тор но об нов ли ви те 
фрак ци и.

6) Пос трој ка за трет ман на ин дус
трис ки от от пад.

7) Ин тер вен ци и за о без бе ду ва ње 
на де по ни ја та со кап та жа на би о га сот, за
фа ти за при фа ќа ње и тре ти ра ње на ис це
до кот.

ДРИСЛА ЌЕ ПРЕРАСНЕ ВО СОВРЕМЕНА ДЕПОНИЈА
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За пот ре би те на ЈП „Ко му нал на 
хи ги е на“ на ба ве ни се 200 плас тич ни 
кон теј не ри за ко му на лен от пад со кои 
ќе се за ме нат ста ри те ме тал ни кон теј
не ри пос та ве ни на град ски те у ли ци. 

 Со цел да се по доб ри по ди
га ње то на от па дот на те ри то ри ја та на 
гра дот Скоп је на ба ве ни се 200 плас
тич ни кон теј не ри, со за фат ни на од 1,1 
м3. Сто и пе де сет кон теј не ри се со зе ле

на бо ја и зе лен ка пак и се на ме не ти за 
од ла га ње ко му на лен от пад, а  50  се со 
зе ле на бо ја и жолт ка пак и се на ме не
ти за од ла га ње ПЕТам ба ла жа. Со пос
та ву ва ње то на но ви те кон теј не ри, кои 

се от пор ни на над во реш ни вли ја ни ја 
и се теш ки са мо 25 ки лог ра ми, ќе се 
по доб ри из гле дот на гра дот и ќе се 
о лес ни ра бо та та на вра бо те ни те во ЈП 
„Ко му нал на хи ги е на“  из ја ви гра до
на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, на про
мо ци ја та на но ви те са до ви за от пад.

За на бав ка та на но ви те плас
тич ни кон теј не ри за од ла га ње ко
му на лен от пад и за се лек тив но со
би ра ње на от па дот, ЈП „Ко му нал на 
хи ги е на“ од сво јот бу џет из дво и о ко
лу 2,4 ми ли о ни де на ри, без  ДДВ.

Скоп ја ни за прв пат до би ја мож ност 
от па дот од сво и те до ма ќин ства да го од ла
га ат во под зем ни кон теј не ри. О вој про ект 
при до не се за о сов ре ме ну ва ње на сис те мот 
за скла ди ра ње и по ди га ње на ко му нал ни от 
от пад и за по доб ру ва ње на јав на та хи ги е на 
во гра дот.

Е ки пи на Гра дот Скоп је во цен трал
но то град ско под рач је пос та ви ја 14 плат
фор ми со по 3 под зем ни кон теј не ри за од
ла га ње ме шан от пад и ПЕТ ам ба ла жа, а на 
две ло ка ци и во оп шти на та Ча ир пос та ви ја и 
две плат фор ми со по два кон теј не ра.

Сис те мот кој ќе се ко рис ти за ва де
ње и спуш та ње на кон теј не ри те, односно 
за нив но праз не ње, ра бо ти на хид ра у ли чен 
по гон и е е ден од нај сов ре ме ни те во ре ги о нот. О ва а о пе ра ци ја 
е о воз мо же на со но ви те во зи ла со ко иш то е оп ре ме но ЈП „Ко
му нал на хи ги е на“. 

Но си тел на Про ек тот за пос та ву ва ње под зем ни кон теј

не ри е ЈП „Ко му нал на хи ги е на“. За не го ва ре а ли за ци ја се из
дво е ни вкуп но 33,2 ми ли о ни де на ри, од кои 10 ми ли о ни де
на ри ин вес ти ра ше Гра дот Скоп је, 6 ми ли о ни де на ри Оп шти на 
Цен тар , а 17,2  ми ли о ни де на ри ЈП „Ко му нал на хи ги е на“.

200 НОВИ ПЛАСТИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ
ЗА СЕЛЕКТИРАН ОТПАД

ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ПРВПАТ ВО СКОПЈЕ
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Јав но то прет при ја ти е „Ко му нал на 
хи ги е на“ се под но ви со 10 но ви спе ци ја
ли зи ра ни во зи ла за со би ра ње смет и 5 
мо то кул ти ва то ри. Но ви те ка ми о ни за со
би ра ње смет мо же да се дви жат во по ма
ли те и тес ни у лич ки, а мо то кул ти ва то ри те 
се со ком плет на прик луч на оп ре ма, од
нос но со прик лу чок за со би ра ње снег во 
зи ма,  чет ки за ме те ње тро то а ри и па те ки, 
фре за и дру га оп ре ма. 

За на бав ка на 10те ка ми о ни се 
из дво е ни о ко лу 9 ми ли о ни де на ри, а за 
мо то кул ти ва то ри те о ко лу 2 ми ли о на де
на ри, сред ства ко иш то се це лос но о без бе
де ни од ЈП „Ко му нал на хи ги е на“.

НОВИ ВОЗИЛА ЗА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“

Гра дот Скоп је и го ди на
ва ја поддр жа и у чес тву ва ше 
во ак ци ја та „Ма ке до ни ја без 
от пад 2013", што во ок том ври 
се одр жа во ор га ни за ци ја на 
Ми нис тер ство то за жи вот на 
сре ди на и прос тор но пла ни ра
ње. Е ки пи те на Град Скоп је ја 
рас чис ти ја ди ва та де по ни ја во 
бли зи на на у ли ца та 3.Ма ке дон
ска бри га да, под же лез нич ки от 
над воз ник и у па ти ја по ра ка за 
од го вор но од ло жу ва ње на ко
му нал ни от от пад.

Гра дот  Ви е на на Гра дот Скоп је му до ни ра три во зи ла ко иш то Гра дот ги да
де на ко рис те ње на јав ни те прет при ја ти ја „Ко му нал на хи ги е на“ и „У ли ци и па тиш та“. 
Два та ка ми о на за со би ра ње смет се со за фат ни на од 16 куб ни мет ри и со нив на та 
у пот ре ба ќе се по доб рат ка па ци те ти те на ова прет при ја ти е, за чии пот ре би во из ми
на ти те го ди ни се на ба ве ни 60 но ви ка ми о ни со раз лич на за фат ни на. 

Тре то то до ни ра но во зи ло, што Гра дот Скоп је го да де на ЈП „У ли ци и па тиш та“ 
е ка ми он ки пер со лар ка што во те кот на зи ма та мо же да се ко рис ти од зим ска та 
служ ба. 

Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски на ам ба са до рот на Ре пуб ли ка Ав стри ја 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Н.Е. То мас Ми ха ел Ба ер , му вра чи бла го дар ни ца од Град 
Скоп је за о ва а до на ци ја. 

ВИЕНА ДОНИРА ТРИ ВОЗИЛА
ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
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Уп ра ву ва ње со се ма фор ски от сис
тем, наб љу ду ва ње на со об ра ќа јот, да ва ње 
при о ри тет на во зи ла та од јав ни от град
ски пре воз и ин фор ми ра ње на во за чи те, 
се глав ни те фун кци и на но во оп ре ме ни от 
Цен тар за уп ра ву ва ње и кон тро ла на со об
ра ќа јот, ло ци ран во прос то ри и те на Ме ѓуг
рад ска та ав то бус ка ста ни ца, кој што поч на 
да ра бо ти на 26 јули 2013 година. Со Цен
та рот се повр за ни 30 крс тос ни ци во гра дот 
од ко иш то мо же да се вр ши при би ра ње на 
по да то ци за со об ра ќа јот во ре ал но вре ме.

Фор ми ра ње то на о вој цен тар е дел 
од про ек тот за Ав то ма ти зи ра но уп ра ву ва
ње на со об ра ќа јот во Скоп је кој поч на да се 
ре а ли зи ра на почетокот на 2013 година и е 
фи нан си ран со за ем од Ев роп ска та бан ка 
за об но ва и раз вој  од 2,6 ми ли о ни ев ра, 
грант од ЕУ ФП7 прог ра ма та за ис тра жу
ва ње и раз вој, во рам ки на про ек тот ЦИ
ВИ ТАС РЕ НЕ САН СА (CI VI TAS RE NA IS SAN CE), 
во из нос од о ко лу 220 000 ев ра, ка ко и со 
тех нич ка по мош од Ав стрис ка та вла да во 
вред ност од о ко лу 700 000 ев ра.

 За да се ис пол нат це ли те на Цен
та рот на о ко лу 90 крс тос ни ци во гра дот во 
ко ло во зот се ин ста ли ра ат де тек то ри кои 
ќе бро јат и де тек ти ра ат во зи ла, се пос та
ву ва ат 50 ка ме ри пре ку кои ќе се вр ши 
ви зу е лен мо ни то ринг на со об ра ќај ни те 
то ко ви и се ин ста ли ра ат 47 но ви се ма фор
ски кон тро ле ри. За ме ѓу себ но повр зу ва ње 
на крс тос ни ци те, ка ко и нив но повр зу ва ње 
со Цен та рот за уп ра ву ва ње и кон тро ла на 
со об ра ќа јот е пред ви де на оп тич ка мре жа 

ко ја тре ба да о воз мо жи 
пре нос на по да то ци те до 
Цен та рот за уп ра ву ва ње 
и кон тро ла на со об ра
ќа јот и об рат но. Со о вој 
про ект е пред ви де но и 
да се пос та ват 5 со об ра
ќај ни зна ци со про мен
ли ва содр жи на кои ќе ги 
ин фор ми ра ат во за чи те 
за сос тој ба та со со об ра

ќа јот во ре ал но вре ме. Со фор ми ра ње то 
на о вој Цен тар , на крс тос ни ци те ќе се во
ве де а дап тив на кон тро ла на со об ра ќа јот. 
Тоа зна чи де ка во ид ни на се ма фо ри те на 

о ви е крс тос ни ци ќе ра бо тат во за вис ност 
од со об ра ќај но то оп то ва ру ва ње, од нос но 
зе ле но то свет ло не ма да би де фик сно ка ко 
што е де нес, ту ку ќе би де про мен ли во во 
за вис ност од бро јот на во зи ла кои по ми
на ле пре ку де тек то ри те ин ста ли ра ни во 
ко ло во зот – об јас ну ва гра до на чал ни кот 
Ко це Тра ја нов ски.

Со ре а ли за ци ја та на о вој про ект ќе 
се на ма ли вре ме то на па ту ва ње и вре ме то 
на че ка ње за по ми ну ва ње на крс тос ни ци
те, ќе се на ма ли за га ду ва ње то на жи вот на
та сре ди на и пот ро шу вач ка та на го ри во, а  
ќе се зго ле ми ко мер ци јал на та бр зи на во 
јав ни от тран спор т.

      ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 
      НА СООБРАЌАЈОТ     
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Јав но то со об ра ќај но прет
при ја ти е „Скоп је“ на 17 ја ну а ри 2013 
годинаја од бе ле жа 65го диш ни на та 
од сво е то ос но ва ње. Прет при ја ти е

то е ос но ва но на 17.01.1948 го ди на и 
от то гаш се раз ви ва за ед но со рас тот 
и раз во јот на Скоп је. Спо ред прес мет
ки те, од сво е то фор ми ра ње до се га, 

ав то бу си те на ЈСП по ми на ле 800 ми
ли о ни ки ло мет ри и пре вез ле 5,5 ми
ли јар ди пат ни ци.

Де нес ЈСП „Скоп је“ е мо дер но 
јав но прет при ја ти е ко еш то рас по ла га 
со но ви, нај сов ре ме но оп ре ме ни ав
то бу си и пре ве зу ва о ко лу 50 ми ли о ни 
пат ни ци го диш но. 

Со ста ва ње то во у пот ре ба 
на но ви те 79 дво кат ни ав то бу си, на 
по че то кот на 2013 година Јав но то 
со об ра ќај но прет при ја ти е „Скоп
је“ це лос но го об но ви сво јот во зен 
пар к. Со за ок ру жу ва ње то на о бем
ни от про ект за об но ва на воз ни от 
пар к на ЈСП на град ски те у ли ци се га 
со об ра ќа ат вкуп но  312 но ви ав то
бу си, од кои 80 се нис ко под ни од 
ук ра ин ска та ком па ни ја „ЛАЗ”, 216 
се дво кат ни ав то бу си и 16 се ми ни
бу си од „Ју тонг“ од Ки на.

 Про ек тот за об но ва на 
воз ни от пар к на ЈСП „Скоп је“ е 
ре зул тат на доб ра та со ра бот ка на 
Гра дот Скоп је со Вла да та на Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја. Но ви те ав то бу си се 
из ра бо те ни спо ред си те во деч ки тех но
ло ги и и ги ис пол ну ва ат си те пот реб ни 

стан дар ди, оп ре ме ни се со екомо то ри, 
ди ги та лен та хог раф, ав то мат ски уп ра
ву ва на рам па за ин ва лид ски и дет ски 
ко лич ки, це лос но се кли ма ти зи ра ни и 

мно гу по у доб ни од ав то бу си те кои во 
ми на то то се ко рис те а во град ски от пре
воз – об јас ну ва гра до на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски.

ЈСП „СКОПЈЕ“ – 65 ГОДИНИ
НАШ ВЕРЕН СОПАТНИК

КОМПЛЕТНО ОБНОВЕН 
ВОЗНИОТ ПАРК НА ЈСП
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На 100 ав то бус ки сто ја лиш та на 
по ве ќе ло ка ци и низ Скоп је се пос та ве
ни но ви и у ре де ни пос тој ки, ка ко дел 
од о бем ни от про ект на Град Скоп је и 
на ЈСП. Вкуп но тре ба да се пос та ват 226 
ав то бус ки пос тој ки.

  Со ре а ли за ци ја та на о ва а ак
тив ност гра ѓа ни те до би ја но ви, мо дер
ни и у ре де ни ав то бус ки сто ја лиш та, 
спо ред нив ни те ба ра ња, и сме там де
ка це лос но ќе би дат за до во ле ни со об
ра ќај ни те стан дар ди. За на бав ка та на 

226 сто ја лиш та Гра дот Скоп је од Бу џе
тот ќе из дво и о ко лу 66 ми ли о ни де на
ри, во три фис кал ни го ди ни  об јас ну ва 
гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

Но ви те пос тој ки се кла си фи ци
ра ни во две гру пи: Тип А – 178 пос тој ки 
(со ди мен зи и 4,2 мет ри дол жи на и 1,4 
мет ри ши ри на) и Тип А двој на– 48 пос
тој ки (со ди мен зи и 8,4 мет ри дол жи на 
и 1,4 мет ри ши ри на). Си те ти по ви на 
сто ја лиш та се сос то јат од: нас треш ни
ца (но сеч ки стол бо ви и кон струк ци ја 
со пок рив); зас так ле ни повр ши ни ме ѓу 
стол бо ви те со си гур нос но ка ле но стак
ло; ин фор ма тив на таб ла со име на пос
тој ка та, ма па на гра дот, ка ко и во зен 
ред на ав то бу си те кои по ми ну ва ат на 
ав то бус ка та пос тој ка; клу па за се де ње и 
кан та за от па до ци.

У ни фи ци ра ни бил бор ди спо ред ти пот и об ли кот се пос
та ве ни на по ве ќе ло ка ци и на јав ни те повр ши ни во Скоп је, со 
што се во ве де ред во рек ла ми ра ње то. Но ви те у ни фи ци ра ни 
рек лам ни па но а тре ба да би дат пос та ве ни на вкуп но 1100 ло
ка ци и низ гра дот, од нос но 800 бил бор ди, 252 си ти лај ти и 48 
LCD па не ли.

 На два та јав ни ог ла си што ги рас пи ша 
Гра дот Скоп је за пос та ву ва ње рек лам ни па но а на 
под рач је то на гра дот се из бра ни 4 кон це си о не ри  
ком па ни и те „Ак цент ме ди а“, „Скрин – ме ди а“, „Ка ла 
пла кат“ и „Ме ди а – С“. Се кој кон це си о нер до би па
кет со ист број рек лам ни па но а и тоа, по 200 ло ка
ци и за пос та ву ва ње бил бор д, по 63 ло ка ци и за си ти 
лајт и по 12 ло ка ци и за LCD па нел – ве ли гра до на
чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

Об ли кот и ма те ри ја лот од кој се из ра бо те ни 
но ви те рек лам ни па но а се од ре де ни во Сту ди ја та за 
рек лам ни па но а што за Гра дот Скоп је ја из ра бо ти 
над во ре шен кон сул тант из бран на ја вен по вик.

 Се кој кон це си о нер сам си ги из ра бо ту ва 
рек лам ни те па но а, спо ред за да де ни от стан дар ди зи

ран тип за бил бор д, си ти лајт и LCD па нел. За ко рис те ње на ло ка
ци и те за рек лам ни па но а се кој кон це си о нер е дол жен на Гра дот 
Скоп је да му пла ќа го ди шен на до мес ток од 302 000 ев ра. На го
диш но ни во по о вој ос нов во ка са та на Гра дот Скоп је ќе се сле ат 
1 208 000 ев ра –ис так на гра до на чал ни кот Тра ја нов ски.

НОВИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ  ВО ГРАДОТ

РЕШЕН ХАОСОТ СО РЕКЛАМИРАЊЕТО



јануари 2014  | 17

Гра дот Скоп је ја до би прес тиж
на та наг ра да „Град ски тро феј 2013“ за 
ја вен пре воз и за гру пен ту ри зам што 
се ко ја вто ра го ди на ја до де лу ва Ме
ѓу на род на та у ни ја за па тен тран спор т 
(ИРУ). Таа им од да ва приз на ни е и ги 
наг ра ду ва ло кал ни те влас ти низ све тот 
кои им пле мен ти ра ат про ак тив ни по
ли ти ки за одр жлив тран спор т, мо бил
ност и е фи ка сен ја вен пре воз. Гра дот 
Скоп је ја до би о ва а наг ра да за не го ва та 
сев куп на ам би ци оз на по ли ти ка за одр
жли ви мер ки за мо бил ност на гра ѓа ни
те и по се ти те ли те, сов ре ме на со об ра
ќај на ин фрас трук ту ра и про мо ви ра ње 
на Гра дот Скоп је ка ко ат рак тив на ту
рис тич ка дес ти на ци ја.

Ми прет ста ву ва о со бе но за до
вол ство што Ин тер на ци о нал но то жи ри 
за „Град ски тро феј“ ги пре поз на на по
ри те на Град Скоп је за ор га ни зи ра ње 
ква ли те тен ја вен пре воз и за ком плет
на за ме на на воз ни от пар к на Јав но то 
со об ра ќај но прет при ја ти е „Скоп је“, и во 
и ме то на мо и те сог ра ѓа ни из ра зу вам 
го ле ма бла го дар ност. Гра дот Скоп је во 

пос лед ни ве не ко ку го ди ни ин тен зив но 
ра бо ти на по доб ру ва ње на пат на та ин
фрас трук ту ра и на јав ни от пре воз, на 
збо га ту ва ње на ту рис тич ка та по ну да, 
на про мо ци ја на ор га ни зи ра ни ту рис
тич ки по се ти со во ди чи и со ту рис тич ки 
ав то бу си, ка ко и на приб ли жу ва ње на 
си те ту рис тич ки дес ти на ци и во Скоп је 
и во не го ва та о ко ли на до по се ти те ли
те. Во ис та та на со ка про дол жу ва ме и 
на та му. У па ту вам ис кре на по ка на до 
си те пат ни ци на мер ни ци да го по се тат 
Скоп је и со се бе да по не сат не за бо рав
ни спо ме ни – ре че гра до на чал ни кот 
Ко це Тра ја нов ски, на до де лу ва ње то на 
о ва а прес тиж на наг ра да во Кор трејк, 
Бел ги ја.

Во по тес на кон ку рен ци ја за 
наг ра да та „Град ски тро феј“ се нај до а 
гра до ви те Мал ме, Ко вен три, Ли вер пул 
и Ви е на, ме ѓу кои ме ѓу на род на та жи
рико ми си ја го из дво и ка ко на јус пе шен 
гра дот Скоп је.

Ин тер на ци о нал но то жи ри бе
ше им пре си о ни ра но од ква ли те тот и 
се оп фат нос та на до си е то дос та ве но од 

Скоп је, кое ги оп фа ти прак тич но си те 
ас пек ти од кри те ри у ми те за из вон ред
ност за „Град ски тро феј“. Ин тер на ци о
нал но то жи ри сме та де ка, и а ко се уш те 
има прос тор за по доб ру ва ње, пре зен
та ци ја та на Скоп је се ис так на ме ѓу дру
ги те до си е ја по ра ди сил но то по ли тич ко 
вод ство, пос ве те нос та и „ср це то и ду
ша та“ вдах на ти во не го, од си те о ни е 
што при до не су ва ат за им пле мен та ци ја 
на цврс та та по ли ти ка на гра дот, ко ја е 
про ак тив на и нак ло не та на ав то бус ки от 
пре воз и груп ни от ту ри зам, ис тов ре ме
но про мо ви рај ќи го и ми џот на ав то бу
си те и ту рис тич ки те ав то бу си, и пред 
гра ѓа ни те и пред по се ти те ли те. Скоп је е 
при мер на кој што тре ба да се уг ле да ат 
ев роп ски те мет ро по ли – об јас ну ва Ив 
Ма нер т, пот прет се да тел на ИРУ и член 
на жи ри то за „Град ски тро феј“.

Во Ме ѓу на род на та у ни ја за па
тен тран спор т (ИРУ) чле ну ва Сто пан ска
та ин те рес на за ед ни ца за па тен тран
спор т „Ма ке до ни ја Со об ра ќај“ А МЕ РИТ, 
чиј член е и Јав но то со об ра ќај но прет
при ја ти е „Скоп је“.

СКОПЈЕ ЈА ДОБИ ПРЕСТИЖНАТА МЕЃУНАРОДНА 
НАГРАДА „ГРАДСКИ ТРОФЕЈ 2013“
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Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов
ски за ед но со прет став ни ци на сек то ри те 
во Град Скоп је и ди рек то ри те на јав ни те 
град ски прет при ја ти ја во 2013 година 
два па ти ги по се ти ја скоп ски те оп шти ни 
и не пос ред но раз го ва ра а со гра ѓа ни те за 
нив ни те проб ле ми од об лас та на ур ба
но то жи ве е ње. 

 На о ви е сред би гра ѓа ни те ди
рек тно или пре ку нив ни те прет став ни ци 

од ур ба ни те и од мес ни те за ед ни ци и ма
ат мож ност да раз го ва ра ат со град ски те 
служ би и со јав ни те прет при ја ти ја за 
проб ле ми те со ко иш то се со о чу ва ат во 
нив но то се кој дне ви е, да по ну дат пред
ло зи и и де и за нив но над ми ну ва ње и 
да да дат пред ло зи за по доб ру ва ње на 
ра бо та та на јав ни те прет при ја ти ја. До
се гаш ни те сред би ре зул ти ра а со ре а ли
зи ра ње го лем број про ек ти што ги пред

ло жи ја оп шти ни те и гра ѓа ни те, пред се 
во об лас та на со об ра ќа јот, ко му нал на та 
хи ги е на и јав ни от пре воз. О ви е сред би 
се по ка жа а ка ко мно гу по зи тив ни. Тие 
прет ста ву ва ат тран спа рен тен на чин на 
ра бо те ње на ло кал на та са мо уп ра ва, во 
на со ка на по доб ру ва ње на жи во тот на 
гра ѓа ни те на Скоп је – об јас ну ва гра до
на чал ни кот Тра ја нов ски.

Во те кот на 2013 го ди на, во два
та цик лу са по се ти на скоп ски те оп шти ни 
гра ѓа ни те да ва а нај мно гу су гес ти и за 
ра бо те ње то на ЈСП, по ба ра а да се во
ве дат но ви ав то бус ки ли ни и, да се зго
ле ми фрек вен ци ја та на ав то бу си те, да 
се про ши рат не ко и тес ни со об ра ќај ни 
гр ла и да се из гра ди ат мос фер ска ка на
ли за ци ја. Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски 
на сред би те со гра ѓа ни те ги прет ста ви и 
про ек ти те што Гра дот Скоп је пла ни ра да 
ги ре а ли зи ра на под рач је то на скоп ски те 
оп шти ни во на ред на та, 2014 го ди на.

Гра дот Скоп је го до би Сер ти фи
ка тот за сис те мот за уп ра ву ва ње со ква
ли тет во сог лас ност со стан дар дот ИСО 
9001:2008, од ме ѓу на род на та сер ти фи
ка цис ка ку ќа „Би ро Ве ри тас“ од Па риз, 
под руж ни ца Љуб ља на. Оп се гот на сер
ти фи ка ци ја на Сис те мот за уп ра ву ва ње 
со ква ли тет е Раз вој и да ва ње ус лу ги во 
над леж ност на ло кал на та са мо уп ра ва и 
Град Скоп је ка ко по себ на е ди ни ца на ло
кал на та са мо уп ра ва.

Сис те мот за уп ра ву ва ње со ква ли
тет ќе при до не се за по диг ну ва ње на ква
ли те тот на ус лу ги те спре ма гра ѓа ни те и 
биз нисза ед ни ца та од ад ми нис тра ци ја та 

на Град Скоп је, спо ред од нап ред де фи ни
ра ни и стан дар ди зи ра ни про це ду ри. 

Под го тов ка та за во ве ду ва ње на 
Сис те мот за уп ра ву ва ње со ква ли тет тра
е ше 6 ме се ци и со це лос на пос ве те ност 
на вра бо те ни те во Гра дот Скоп је беа из
ра бо те ни про це ду ри те и ра бот ни те про
це си на Сис те мот. Про вер ка та на стан
дар ди зи ра ни те про це си бе ше извр ше на 
во пе ри о дот од 25 до 27 фев ру а ри 2013 
го ди на од ре ги о нал на та под руж ни ца на 
„Би ро Ве ри тас“ од Љуб ља на, што ре зул
ти ра ше со из да ва ње на сер ти фи ка тот 
ИСО 9001:2008 на Град Скоп је. Сер ти фи
ка тот ќе ва жи до 07.03.2016 го ди на.

Завршија 9. и 10. циклус посети на скопските општини

НЕПОСРЕДНО СО ГРАЃАНИТЕ ЗА УРБАНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

ГРАДOT СКОПЈЕ ДОБИ СЕРТИФИКАТ ИСО 9001:2008
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Во но во от во ре ни от Цен тар за да ру ва ње крв во До мот 
на ху ма ни тар ни ор га ни за ци и „Да ре Џам баз“, од не го во то 
от во ра ње на 18 април 2013 година до де нес ка се ре а ли зи
ра ни 1982 кр во да ру ва ња. Цен та рот ра бо ти од по не дел ник 
до пе ток, од 10 до 17 ча сот, а во са бо та од 09 до 14 ча сот. 
До ни ра на та крв се ис пра ќа во Ин сти ту тот за тран сфу зи о на 
ме ди ци на.

От во ра ње то на Цен та рот за да ру ва ње крв е ре зул тат 
на од лич на та со ра бот ка на Цр ве ни от крст на град Скоп је, Цр
ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ин сти ту тот за тран
сфу зи о на ме ди ци на и Гра дот Скоп је.

Во Центарот за дарување крв во ДХО „Даре Џамбаз“

РЕАЛИЗИРАНИ 1982 КРВОДАРУВАЊА

На 28 ок том ври поч на да ра бо ти Пр ви от се ме ен цен
тар на Град Скоп је, што се на о ѓа зад У ни вер зал на та са ла. 
Цен та рот прет ста ву ва пр во спе ци ја ли зи ра но со ве ту ва лиш
те во Ма ке до ни ја кое ну ди пси хосо ци јал на поддр шка и 
трет ман на се меј ства ко иш то се во кон флик тни од но си, во 
кои а кут но се вр ши на сил ство или пак во из ми на ти ов пе ри
од пос то е ло се меј но на сил ство. 

Во пе ри о дот до 15 де кем ври во Пр ви от се ме ен цен
тар се по ну де ни ус лу ги на вкуп но 20 ко рис ни ци, од кои 4 
до би ле те ле фон ски ус лу ги и се преп ра те ни до со од вет на 
ин сти ту ци ја/здру же ни е на гра ѓа ни, а 16 ли ца се при ме ни 
на при ем но ин тер вју ка ко кли ен ти на о вој цен тар . Нај го
лем дел од кли ен ти те на Цен та рот или 7 ли ца се жрт ви на 
се меј но на сил ство, 2 ли ца се сто ри те ли на се меј но на сил
ство, 2 ли ца се де ца од се меј ство со се меј но насилство и 5 

ли ца се пре ос та на ти чле но ви на се меј ства кои у чес тву ва ат 
во со ве ту ва ње то. Нај го ле ми от број од жрт ви те на се меј но 
на сил ство кои се ко рис ни ци на се меј ни от цен тар се же ни на 
воз раст од 40 – 50 го ди ни, кои се вра бо те ни и кои жи ве ат во 
брач на за ед ни ца.

Во средното училиште „Арсени Јовков“ е ставен 
во употреба лифт и лифтовска платформа за лица со 
посебни потреби со што се овозможи непречено следење 
на наставата во оваа образовна институција од лицата со 
посебни потреби. 

За реализација на овој проект од Буџетот на Град 
Скопје за 2013 година се издвоени околу 3 милиони денари, 
а финансиска поддршка даде и домаќинот, средното 
училиште „Арсени Јовков“.

ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР НА ГРАД СКОПЈЕ

                 ЛИФТ И ЛИФТОВСКА ПЛАТФОРМА ВО СУГС
                „АРСЕНИ ЈОВКОВ“
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Гра дот Скоп је, ка ко и из ми на ти те го ди ни, и во 2013 
година за време на лет ни от рас пуст ги ре кон стру и ра ше у чи
лиш ни те згра ди и фис кул тур ни те са ли на сред ни те у чи лиш
та. Го ди на ва се извр ши ре кон струк ци ја во 16 сред ни у чи
лиш та,  и тоа:

 Во СУГС „Вла до Та сев ски“  ре но ви ра ни се са ни тар
ни те јаз ли и се извр ше ни  прег ра ду ва ња во  у чил ни ци те, 

 Во СУГС „Ни ко ла Ка рев“  се ре кон стру и ра ни по до
ви те во у чил ни ци те, 

 Во СУГС „Пан че Ка
ра ѓо зов“  извр ше на е ре кон
струк ци ја на пок ри вот, 

 Во СУГС „Ор це Ни ко
лов“ е за ме не та внат реш на та 
сто ла ри ја, 

 Во СУГС „Бра ќа Ми ла
ди нов ци“ се за ме не ти  про зор
ци те, 

 Во СУГС „Ге ор ги Ди
мит ров“ се ре кон стру и ра ни 
по до ви те, 

 Во СУГС „Ма ри ја Ки ри
Скло дов ска“ е извр ше на ре
кон струк ци ја на е лек трич на та 
мре жа,  

 Во СУГС „Ар се ни 
Јов ков“ е за ме не та внат
реш на та сто ла ри ја, 

 Во СУГС „Здрав
ко Цвет ков ски“ е извр ше
на ре кон струк ци ја на са ни
тар ни те јаз ли, 

 Во СУГС „Ми хај
ло Пу пин“ се  ре кон стру и
ра ни са ни тар ни те јаз ли, 

 Во СУГС „8 Сеп
тем ври“ за ме не ти се про
зор ци те, 

 Во СУГС „Пан че 
Ар сов ски“ извр ше на е ре
кон струк ци ја на пок ри вот 
на спор тска та са ла, 

 Во СУГС „Ва сил Ан тев скиДрен“ се ре кон стру и ра ни  
са ни тар ни те  јаз ли  и се за ме не ти про зор ци те, 

 Во СУГС „Ра де Јов чев скиКор ча гин“ е за ме не та 
внат реш на та сто ла ри ја,

 Во СУГС „Ла зар Та нев“ и во СУГС „Бо ро Пет ру шев ски“ 
се ре кон стру и ра ни са ни тар ни те јаз ли.

Гра дот Скоп је за ре а ли за ци ја на о вој про ект од сво јот 
Бу џет из дво и о ко лу 47 ми ли о на де на ри.

47  МИЛИОНА ДЕНАРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
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Сред ни те у чи лиш та „Ге ор ги Ди мит ров“ и „Здрав ко 
Цвет ков ски“ од по че то кот на 2013 година се гре ат на гас. Га си
фи ка ци ја та на сред ни те у чи лиш та е про ект со чи ја ре а ли за ци ја 
Гра дот Скоп је при до не су ва за по чис та жи вот на сре ди на, заш то 
ќе се за ме ни ко рис те ње то на теч но то го ри во (мас ло за до ма
ќин ства, ма зут) со при ро ден гас, ќе се е ли ми ни ра е ми си ја та на 
сул фур ди ок сид и са ѓи, ќе има го ле мо на ма лу ва ње на а зот ни те 
ок си ди и зна чи тел но на ма лу ва ње на јаг ле род ди ок си дот.

 На по че то кот на вто ро то по лу го ди е на у чеб на та 
2012/2013 го ди на го ста ва ме во у пот ре ба ко те лот на гас во 
СУГС „Ге ор ги Ди мит ров“, дел од про ек тот за га си фи ка ци ја на 
две сред ни у чи лиш та кој из не су ва 6.490.000 де на ри. Во о вој 
про ект спа ѓа и га си фи ка ци ја та на СУГС „Здрав ко Цвет ков ски“. 
До се га за гре е ње на у чи лиш те то се тро ше ле о ко лу 4 ми ли о ни 
де на ри. По во ве ду ва ње то на га си фи ка ци ја та се о че ку ва заш
те да та да би де од 45 до 50 нас то, а пов ра ток на ин вес ти ци ја та 
да и ма ме за 2 до 3 го ди ни  об јас ни гра до на чал ни кот Ко це Тра
ја нов ски, на пуш та ње то во у пот ре ба на пум па та на гас во СУГС 
„Ге ор ги Ди мит ров“.

ГРЕЕЊЕ НА ГАС ВО ДВЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

Во оп шти на та Са рај се гра ди но во 
сред но у чи лиш те. Згра да та ќе би де со 
вкуп на повр ши на од 2 020 квад рат ни 
мет ри и ќе има при зем је, кат, под рум ски 
прос то ри и и соп ствен сис тем за гре е ње. 
Во об јек тот на у чи лиш те то ќе мо же да се 
одр жу ва ква ли тет на нас та ва  на ал бан ски  
ја зик  за  600 у че ни ци,  ко иш то ќе  и зу
чу ва ат по ве ќе стру ки: ме ди цин ска, е ко
ном ска, прав на, а до кол ку има за ин те ре
си ра ност ќе се во ве де и гим на зис ки смер . 

Па ри те за из град ба на но во то 
сред но у чи лиш те  се о без бе де ни од Ми
нис тер ство то за об ра зо ва ни е и на у ка, 
а  сред ства за пок ри ва ње на тро шо ци те 
за ко му на ли и се из дво е ни од  бу џе тот на 
Град Скоп је.

Во дво рот на сред но то у чи лиш те „Зеф Љуш Мар ку“ на по че то кот на 2013 
година бе ше из гра де на но ва спор тска са ла. Об јек тот е со повр ши на од 1 300 
квад рат ни мет ри, рас по ла га со три би на со ка па ци тет од 400 се диш та, соб ле
ку вал ни, туш ка би ни, са ни тар ни јаз ли, прос то ри и за смес ту ва ње на спор тски 
рек ви зи ти, ка ко и по себ ни прос то ри и за нас тав ни ци те по пред ме тот спор т и 
спор тски ак тив нос ти. За из град ба на о ва а са ла Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја  из дво и о ко лу 40 ми ли о ни де на ри.

 Из град ба та на о ва а са ла е ре зул тат на од лич на та со ра бот ка на Гра дот 
Скоп је со Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ко јаш то без зас тој и ус пеш но го 
спро ве ду ва про ек тот за из град ба на 145 у чи лиш ни спор тски са ли низ Ма ке до
ни ја. Гра дот Скоп је, 
за повр зу ва ње на 
о ва а спор тска са ла 
кон топ ли фи ка цис
ка та, во до вод на та 
и ка на ли за цис
ка та мре жа има 
из дво е но о ко лу 3 
ми ли о ни де на ри 
– об јас ну ва гра до
на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски.

НОВО СРЕДНО 
УЧИЛИШТЕ ВО 

САРАЈ

СПОРТСКА САЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ОД 
„ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“
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За крај на у чеб на та го ди на, на 
плош та дот „Ма ке до ни ја“ на 17 мај се 
одр жа сед ма та по ред „Ма тур ска па ра
да 2013“, а ма ту ран ти те од Скоп је им се 
прид ру жи ја на сво и те врс ни ци од сто ти на 
гра до ви од зем ја ва и од Ев ро па кои во ис
то вре ме, точ но нап лад не, го о диг ра а тан
цот „квад рил“ на зву ци те на штра у со ва та 
о пе ра „Лил ја кот“.

На го ди неш на та „Ма тур ска па ра
да” во Скоп је у чес тву ва а 1000 у че ни ци 
од СУГС „Ра де Јов чев скиКор ча гин“, СУГС  
„Ни ко ла Ка рев“,  СУГС „Јо сип Броз Ти то“, 
СУГС „Пан че Ар сов ски“, СУГС „Бра ќа Ми ла
ди нов ци“, СУГС „Ге ор ги Ди мит ров“, СМУГС 
„Др Пан че Ка ра ѓо зов“, СЕ ПУГС „Ва сил Ан

тев ски Дрен“, СЕ ПУГС „Ар се ни Јов ков“, СУГС „Ма ри ја Ки риСкло дов ска“, СГГУГС „Здрав ко Цвет ков ски“, СУГС „Вла до Та сев ски“, А СУЦ „Бо
ро Пет ру шев ски“, СУГС „Ди ми тар Вла хов“, СУГС „Ор це Ни ко лов“, СУГС „Ла зар Та нев“, ДМБУЦ „И ли ја Ни ко лов ски Луј“, ДУФК „Ме то ди ја 
Ми тев скиБри цо“ и При ват на та 5та гим на зи ја. 

На 11 де кем ври поч на а ли ганат пре ва ри те во жен ска и во 
маш ка кон ку рен ци ја ме ѓу е ки пи од сред ни те у чи лиш та во Скоп
је за у чеб на та 2013/14 го ди на. Во о ва а у чеб на го ди на во сис те мот 
на нат пре ва ри у чес тву ва ат 268 е ки пи и ќе се о диг ра ат о ко лу 1000 
нат пре ва ри, во кои ќе у чес тву ва ат о ко лу 6 000 у че ни ци од 28 у чи
лиш та  21 сред но у чи лиш те на Град Скоп је и уш те 7 при ват ни и др
жав ни сред ни у чи лиш та. Сред нош кол ци те ќе се нат пре ва ру ва ат во 
ра ко мет, ко шар ка, фут сал, од бој ка, стре лаш тво, куг ла ње, ра ко мет 
на пе сок, од бој ка на пе сок и во дру ги спор то ви, а нај доб ри те е ки пи 
и у че ни ци од ко лек тив ни те и ин ди ви ду ал ни те спор то ви ќе о дат на 
ме ѓудр жав ни нат пре ва ри во со сед ни те зем ји. 

Во прос то ри и те на СУГС „Здрав ко Цвет ков ски“ е 
от во рен Ка ри е рен цен тар во кој у че ни ци те мо же да се 
ин фор ми ра ат и да се со ве ту ва ат за ид но то об ра зо ва ни е 
и ка ри е ра та што са ка ат да ја од бе рат, ка ко и за по ба ру
ва ња та на па за рот на тру дот. Со тоа е оз на чен стар тот на 
от во ра ње то на ка ри ер ни цен три во уш те де сет у чи лиш та 
на Гра дот Скоп је, вклу че ни во про ек тот „Мла дин ска мре
жа за стек ну ва ње веш ти ни за вра бо ту ва ње“ им пле мен
ти ран од У СА ИД ми си ја та во Ма ке до ни ја.

Сред но то у чи лиш те на Град Скоп је „Ва сил Ан тев
ски– Дрен“ на 27 октомври 2013 година го прос ла ви го
ле ми от и зна чен ју би леј  100 го ди ни од сво е то пос то е ње 
ка ко об ра зов на ин сти ту ци ја, ко јаш то со на по рен труд 
по мог на ла во соз ре ва ње то и о фор му ва ње то на го лем 
број мла ди лич нос ти ко иш то де нес се од го вор ни и ус
пеш ни, од нос но ви со ко ква ли фи ку ва ни ге не ра ци и од 
е ко ном ска та и од прав на та стру ка.

КВАДРИЛ ЗА КРАЈ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

ЛИГА НАТПРЕВАРИ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

ОТВОРЕН КАРИЕРEН ЦЕНТАР ВО 
СУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“

100 ГОДИНИ
СУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ-ДРЕН“
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Скоп ја ни во ок том ври до би ја уш те ед но 
кат че за рек ре а ци ја и спор ту ва ње во при ро да. 
Трим па те ка та во пар к шу ма та „Га зи Ба ба“ бе ше 
ре кон стру и ра на и про ши ре на во дол жи на од 2 
140 мет ри, пок рај неа се пос та ве ни 4 трим ста
ни ци со по пет фит нес рек ви зи ти, а из гра де на е и 
ед на ку ќар ка ко јаш то ќе ја ко рис тат чу ва ри те на 
трим па те ка та. 

За о вој про ект Гра дот Скоп је из дво и о ко лу 
1,8 ми ли о ни де на ри.

Не кол ку ил ја ди гра ѓа ни, у че ни ци, рек ре а тив ци и вљу бе
ни ци во ве ло си пе диз мот на 20 сеп тем ври у чес тву ва а во го ле мо то 
де фи ле на ве ло си пе ди што по град ски те у ли ци се во зе ше по по вод 
Де нот без ав то мо би ли и Ев роп ска та не де ла на мо бил нос та. 

На и ни ци ја ти ва на гра до на чал ни кот Ко це Тра ја
нов ски, во 2013 година за прв пат во Скоп је се ор га ни зи
ра ше про мо тив но во зе ње на ве ло си пе ди по град ски те 
у ли ци со цел да се про мо ви ра ве ло си пе дот ка ко ал тер
на тив но пре воз но сред ство и да се пот тик нат гра ѓа ни те 
да ко рис тат ве ло си пед во сво е то се кој днев но дви же ње.

Прос то рот пред Школ ка та во Град ски от пар к бе ше пре
те сен за да ги со бе ре си те у че ни ци, е ко ло гис ти и вљу бе ни ци 
во при ро да та кои се дру же а со пес ни, иг ра а е ду ка тив ни иг ри, 
ис пи шу ва а екопо ра ки, цр та а на те ма е ко ло ги ја, ис пра ти ја по
ра ки за здра ва о ко ли на и ак тив но се вклу чи ја во од бе ле жу
ва ње то на 5 Ју ни – Свет ски от ден на заш ти та та на жи вот на та 
сре ди на. Мо то то на го ди неш но то од бе ле жу ва ње на 5 Ју ни бе
ше „Мис ли – ја ди – заш ти ту вај“, те ма да де на од Прог ра ма та за 
жи вот на сре ди на на О бе ди не ти те на ци и со цел да се ис пра ти 
а пел хра на та да се ку пу ва и тро ши у ме ре но и да се на ма ли ко
ли чес тво то у пот реб ли ва хра на што завр шу ва на от пад. 

Од бе ле жу ва ње то на Свет ски от ден за заш ти та на жи
вот на та сре ди на во Град ски от пар к бе ше во  ор га ни за ци ја на 
Град Скоп је и на Ми нис тер ство то за жи вот на сре ди на и прос
тор но пла ни ра ње.

ПРОШИРЕНА ТРИМ 
ПАТЕКАТА ВО ПАРК-

ШУМАТА „ГАЗИ БАБА“

ДЕФИЛЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ НА 
ДЕНОТ БЕЗ АВТОМОБИЛИ
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Е ки пи на Гра дот Скоп је по диг на а нов трев ник 
и со зе ле ни ло го у ре ди ја но ви от Пар к на 100 дрв ја 
што ник на ме ѓу бу ле ва рот Мит ро по лит Те о до сиј Го

Двес те ил ја ди тем ја нуш ки и пе де сет ил ја ди хри зан те
ми се за са де ни во ак ци ја та за ра зу ба ву ва ње на јав ни те повр
ши ни во гра дот со е сен ско цве ќе. Цве ќи ња та се за са де ни во 
си те 10 скоп ски оп шти ни, од нос но по жар ди ни е ри те на си те 
бу ла ва ри, во зе ле ни те повр ши ни на круж ни те те ко ви, во Пар

кот „Ма ке до ни ја“, Град ски от пар к, Пар кот „Же набо рец“, пар
кот во оп шти на Ча ир и зе ле ни те повр ши ни пред оп шти на Ча ир
, пред оп шти на та Бу тел и си те дру ги зе ле ни повр ши ни. 

За ре а ли за ци ја на о вој про ект Гра дот Скоп је од Бу џе тот 
из дво и 1,8 ми ли о ни де на ри.

ПАРК НА 100 ДРВЈА
НА БУЛЕВАРОТ
МИТРОПОЛИТ 
ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ

ЦВЕЌИЊА ГО РАЗУБАВИЈА ГРАДОТ

ло га нов и у ли ца та Ју риј Га га рин. До се га во о вој 
пар к се за са де ни 87 лис то пад ни сад ни ци од кои 
29 ја се ни, 13 пла та ни, 20 цре ши, 6 ја во ри, 3 сад
ни ци од ви дот ми мо зи и 16 сад ни ци од ви дот 
ca tal pa. Во пар кот има и ал пи не тум со за са де ни 
сад ни ци, пе ре ни и се зон ско цве ќе, а е пос та вен и 
е ден лет ни ко вец. 

На те рен  ра бо те а е ки пи те на ЈП „Пар ко ви 
и зе ле ни ло“, a за ре а ли за ци ја на о вој про ект од 
Бу џе тот на Гра дот се из дво е ни о ко лу 3,7 ми ли о ни 
де на ри.
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Со за са ду ва ње о сум де се ти на лис
то пад ни сад ни ци во др во ре ди те од две
те стра ни на бу ле ва рот Бо рис Трај ков ски 
о ва а е сен поч на ак ци ја за об но ва на др
во ре ди те по дол жи на та на у ли ци те и на 
бу ле ва ри те во си те 10 скоп ски оп шти ни.

Ста ну ва збор за ак ци ја на Гра дот 
Скоп је и на ЈП „Пар ко ви и зе ле ни ло“  ко ја  
ќе тра е до кра јот на ме сец мар т, во ко ја 
ќе се об но ват ве ќе пос тој ни те др во ре ди 
по у ли ци те и бу ле ва ри те или ќе се о фор
мат но ви др во ре ди на у ли ци те и бу ле ва
ри те кои се во над леж ност на Гра дот. 

Во о ва а ак ци ја во др во ре ди те по 

у ли ци те и по бу ле ва ри те ќе се за са дат 
вкуп но  2 177 сад ни ци, од кои во Оп шти
на А е род ром ќе се за са дат 401 сад ни ци, 
во Оп шти на Ки се ла Во да 124 сад ни ци, 
во Оп шти на Ѓор че Пет ров 63 сад ни ци, 
во Оп шти на Цен тар 433 сад ни ци, во Оп
шти на Кар пош 453, во Оп шти на Ча ир 140 
сад ни ци, во Оп шти на Бу тел 300 сад ни ци, 
во Оп шти на Га зи Ба ба 178 сад ни ци, во 
Шу то О ри за ри 50 сад ни ци и во Оп шти на 
Са рај 35 сад ни ци.

На те рен ра бо тат е ки пи те на ЈП 
„Пар ко ви и зе ле ни ло“.

Гра дот Скоп је во про
лет на та и во е сен ска та ак ци
ја за до де лу ва ње сад ни ци на 
за ин те ре си ра ни те ур ба ни и 
мес ни за ед ни ци, куќ ни со ве ти 
и об ра зов ни ин сти ту ци и о ва а 
го ди на до де ли 4 500 лис то
пад ни и зим зе ле ни дрв ца.  

На куќ ни те со ве ти и об
ра зов ни те ин сти ту ци и на ко иш
то им беа о доб ре ни ба ра ња та, 
им беа до де ле ни нај мно гу 10, а 
на ур ба ни те мес ни за ед ни ци по 
15 сад ни ци.

Ак ци ја та на Град Скоп је 
за до де лу ва ње сад ни ци се ор
га ни зи ра ве ќе шест го ди ни по 
ред.

ОБНОВА НА ДРВОРЕДИТЕ 

Гра дот Скоп је и о ва
а го ди на тра ди ци о нал но ја 
поддр жа ак ци ја та „Ден на др
во то 2013 го ди на“. Во ак ци ја
та у чес тву ва а вра бо те ни те во 
Град Скоп је, гра до на чал ни кот 
на Град Скоп је, со вет ни ци те 
во Со ве тот на Гра дот, вра бо
те ни те во јав ни те прет при
ја ти ја, у че ни ци од сред ни те 
у чи лиш та, прет став ни ци од 
нев ла ди ни ор га ни за ци и и 
гра ѓа ни ко иш то за са ду ва а 
дрв ца на по ве ќе ло ка ци и во 
о ко ли на та на Скоп је.

„ДЕН НА ДРВОТО 2013 ГОДИНА“

ДОДЕЛЕНИ 
4 500 

БЕСПЛАТНИ 
САДНИЦИ
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Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски на 25 април 2013 година 
ос тва ри сред ба со ам ба са до рот на Ре пуб ли ка Сло ве ни ја во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, Н.Е. Бран ко Ра ко вец. 

На сред ба та, ам ба са до рот на Ре пуб ли ка Сло ве ни ја му чес ти
та ше на гра до на чал ни кот Тра ја нов ски за не го ви от пов то рен из бор на 
о ва а од го вор на фун кци ја и беа из ра зе ни жел би за прод ла бо чу ва ње 
на со ра бот ка та ме ѓу две те зем ји на по ве ќе ни во а, со ог лед на тоа што 
Скоп је е збра ти мен град со Љуб ља на и раз ви ва при ја тел ски врс ки со 
гра дот Ма ри бор ...

... На 25 ап рил гра до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов
ски, се срет на и со Н.Е. Ро ман Ваш чук, Ам ба са дор на Ка на да, со Жив ко 
Гру ев ски, по че сен кон зул на Ка на да во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и со Ѓур
ѓа Ѓ. Ќе ра ми лац, ди рек тор на Од де ле ни е то за е ко ном ски од но си при 
Ам ба са да та на Ка на да во Бел град.

Ам ба са до рот Ваш чук ис так на де ка е мно гу за до во лен од со ра
бот ка та во об лас та на кул ту ра та, об ра зо ва ни е то, со ра бот ка та во биз
нис сек то рот и во об лас та на ин фор ма тич ки те тех но ло ги и. Тој из ра зи 
под гот ве ност за прод ла бо чу ва ње на вос пос та ве ни те врс ки и и ни ци
ра ше но ва со ра бот ка во по ве ќе об лас ти...

...На сред ба та што во прос то ри и те на Град Скоп је се одр жа на 
16 мај гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски и ше фот на де ле га ци ја та 
на Ев роп ска та у ни ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Н.Е. А и во О рав, збо
ру ва а за од лич на та до се гаш на со ра бот ка на по ве ќе по ли ња од кои, 
ка ко што ре че Тра ја нов ски, по важ ни се до го во рот што Гра дот Скоп је 
го пот пи ша со Ев роп ска та бан ка за об но ва и раз вој (Е БОР ) за кре дит 
во вред ност од 5,6 ми ли о ни ев ра што се ко рис тат за мо дер ни за ци ја 
на кон тро ла та на со об ра ќа јот и за ре кон струк ци ја на бу ле ва рот Бо
рис Трај ков ски (по ра неш на та у ли ца Пр во мај ска).

Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски и ев ро ам ба са до рот О рав се 
за ло жи ја за про дол жу ва ње на со ра бот ка та и одр жу ва ње на доб ри
те ме ѓу себ ни ре ла ци и...

...Ам ба са до рот на Со е ди не ти те а ме ри кан ски др жа ви во Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја, Н.Е. Пол Д. Во лер с на сред ба та одр жа на на 26 ап рил 
му чес ти та ше на гра до на чал ни кот Тра ја нов ски за пов тор ни от из бор на 
о ва а фун кци ја, а се збо ру ва ше и за прод ла бо чу ва ње на со ра бот ка та ме
ѓу две те зем ји на не кол ку ни во а.

Гра дот Скоп је е збра ти мен со два гра да од САД, Тем пи (1971) и 
Пит сбур г (2001), и одр жу ва плод на со ра бот ка...

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
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Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски во јули 2013 година ос тва ри 
сред ба со Ам ба са дор ка та на Со јуз на Ре пуб ли ка Гер ма ни ја во Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја, Н.Е. Гуд рун Штај на кер .

Штај на кер у ка жа на ус пеш на та со ра бот ка на Скоп је со збра ти
ме ни те гра до ви Нир нбер г и Дрез ден, со кои со го ди ни се раз ме ну ва ат 
ис кус тва во по ве ќе об лас ти од ур ба но то жи ве е ње...

Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски во сеп тем ври се срет на со но ви от ам ба са дор на Ре пуб ли ка И та ли ја во Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја, Н.Е. Ер нес то Ма си ми но Бе ле ли. 

Ам ба са до рот Бе ле ли ја ис так на сво ја та ми си ја во про мо ви
ра ње то на би ла те рал ни те од но си на Ре пуб ли ка И та ли ја и Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и из ра зи под гот ве ност да по мог не и во раз во јот на со ра
бот ка та ме ѓу гра до ви те од две те зем ји. Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски 
збо ру ва ше за до се гаш на та со ра бот ка на Гра дот Скоп је со гра до ви те 
Ба ри и То ри но со кои ве ќе пос то и пот пи ша на спо год ба за со ра бот ка. Во 
таа на со ка тој ја спо ме на со ра бот ка та ме ѓу нев ла ди ни те ор га ни за ци и 
од Скоп је и од Ба ри, ка ко и ур ба но то пла ни ра ње ка ко ин те рес на об ласт 
за со ра бот ка со Гра дот То ри но...

На сред ба та што се одр жа на 1 ав густ гра до на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски и ам ба са до рот на Ре пуб ли ка Чеш ка во на ша ва зем ја, Н.Е. 
Ми рос лав Ра меш раз го ва ра а за ид ни те про ек ти на Гра дот Скоп је од 
об лас та на со об ра ќа јот и ин фрас трук ту ра та, ка ко и за ид на та со ра бот
ка ме ѓу Скоп је и чеш ки те гра до ви.

На сред ба та ста на збор и за мож нос та чеш ки ком па ни и да ин
вес ти ра ат во Скоп је...

На 10 де кем ври 2013 година гра до на чал ни кот на Град Скоп је, 
Ко це Тра ја нов ски, ос тва ри сред ба со Ја нис Бу та рис, гра до на чал ни кот 
на Со лун, Ре пуб ли ка Гр ци ја.

 На сред ба та збо ру вав ме за прод ла бо чу ва ње на со ра бот ка та 
во об лас та на биз ни сот, ло кал ни от е ко ном ски раз вој, об ра зо ва ни е то, 
кул ту ра та и ту риз мот. До го во ре но е да се фор ми ра ко ми тет сос та вен 
од струч ни ли ца кои ќе ра бо тат на зго ле му ва ње и прод ла бо чу ва ње на 
со ра бот ка та ме ѓу два та гра да  ре че гра до на чал ни кот Тра ја нов ски, по 
сред ба та.

Гра до на чал ни кот Бу та рис по сред ба та из ја ви де ка 5 го ди ни не 
го по се тил на ши от гла вен град, но спо ред тоа што го ви дел при о ва а по се та мо же да се ка же де ка  де нес Скоп је е мно гу по чист 
и по у бав град. 
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На плош та дот „Ма ке до ни ја“ на 26 ју ли се одржа 
едночасовен мултимедијален перформанс „Скопје се 
сеќава“ во знак на одбележување на 50го диш ни на та од 
ка тас тро фал ни от зем јот рес што во да леч на та 1963 го ди на 
до те мел го ур на на ши от град. Во мул ти ме ди јал ни от нас
тан беа вклу че ни Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја, ба ле та ни 
од Ма ке дон ска та о пе ра и ба лет и про фе си о нал ни ак те ри, а 
при каз на та за Скоп је ја рас ка жа те мат ски об ра бо тен ви де о 
и фо то ма те ри јал. 

Во се ќа ва ње на жрт ви те од зем јот ре сот, у мет ни ци
те на сце на та и при сут ни те на плош та дот зас та на а прос тум 
и кон не бо то пуш ти ја 1 070 лан тер ни. До де ка лан тер ни те се 
по диг ну ва а кон не бо то, и ми ња та на нас тра да ни те во зем
јот ре сот се ис пи шу ва а на го ле ми от ек ран на сце на та. 

Гра дот Скоп је во пр ви от дел на Град ски от пар к 
пос та ви шест бис ти на ис так на ти лич нос ти од ма ке дон
ска та ис то ри ја, и тоа на Ор це Ни ко лов, Цве тан Ди мов, 
Ко чо Ра чин, Ко ле Не дел ков ски, Крс те Пет ков Ми сир ков 
и Ни ко ла Вап ца ров. Бис ти на о ви е лич нос ти пос то е ја и 
во ми на то то, но ис ти те се у ниш те ни и од не се ни во сре
ди на та на 90те го ди ни од ми на ти от век.

Вред нос та на и деј ни те ре ше ни ја, ле е ње то на 
бис ти те и ре кон струк ци ја та на пос та мен ти те из не су ва 
о ко лу 1,3 ми ли о ни де на ри, сред ства о без бе де ни од Бу
џе тот на Град Скоп је.

По по вод 40 го ди ни пос то е ње, на 18 јануари 
2013 година во Мла дин ски от кул ту рен цен тар се одр
жа мул ти кул тур на та ма ни фес та ци ја „РО ДЕН ДЕ НОТ...“. 
Во цен та рот на вни ма ни е то на прос ла ва та на о вој зна
ча ен ју би леј бе ше от во ра ње то на из лож ба та на три те 
ге не ра ци и ли ков ни у мет ни ци од ед но од нај го ле ми те 
у мет нич ки се меј ства кај нас  Ко џо ман, во ком плет но 
ре но ви ра на та га ле ри ја на МКЦ.

Во те кот на ле то то во МКЦ ком плет но бе ше ре кон стру
и ра но и тех нич ки до оп ре ме но Џеб но то ки но, бе ше сме нет 
сцен ски от под на Ки но то Фро си на, а бе ше пос та ве на и пла
фон ска кон струк ци ја за свет ло и де кор по це ла та повр ши на на 
Ден синг (кон цер тна та) са ла.

 Гра дот Скоп је со бу џет ски сред ства у чес тву ва ше и 
во пос лед ни те тех нич ки и ре кон струк цис ки за фа ти кои пре
ку це ли от ле тен пе ри од се од ви ва а во Мла дин ски от кул ту рен 
цен тар . Ре зул та ти те од о ви е ак тив нос ти по ле ка го вра ќа ат 
Мла дин ски от кул ту рен цен тар во пол на тех нич коин фрас трук
тур на кон ди ци ја  ве ли гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

Го ди на ва од бу џе тот на Град Скоп је, за ка пи тал ни ре
кон струк цис ки за фа ти во МКЦ, од во е ни се о ко лу 5 ми ли о ни 
де на ри, со што вкуп на та ин вес ти ци ја од бу џе тот на Град Скоп је 
и ИПА фон дот на Ев роп ска та ко ми си ја, за ре кон струк ци ја на 

МКЦ, до се га из не су ва о ко лу 50 ми ли о ни де на ри.

„СКОПЈЕ СЕ СЕЌАВА“ - 50 ГОДИНИ ОД КАТАСТРОФАТА ВО 1963 ГОДИНА

ШЕСТ БИСТИ ПОСТАВЕНИ ВО ГРАДСКИОТ ПАРК
ОДБЕЛЕЖАН РОДЕНДЕНОТ... НА МКЦ

РЕКОНСТРУИРАНИ ПРОСТОРИИ ВО МКЦ
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На 22 ја ну а ри го ди на ва бе ше от во ре на пос то ја на та 
му зеј ска пос тав ка на ек спо на ти од ста ри те скоп ски за на
е ти, смес те на во Му зе јот на Ста ра та скоп ска чар ши ја, во 
Су лиан. Прос то рот за му зеј ска та пос тав ка се ре но ви ра ше 
и а дап ти ра ше во 2011 и во 2012 го ди на, а Гра дот Скоп је за 
о ва а на ме на од Бу џе тот из дво и 3,4 ми ли о ни де на ри.

Гра дот Скоп је ком плет но ре но ви ра 4 ду ќа ни во 
Ста ра та чар ши ја, на у ли ца та Пуш кар ска, кај Му зе јот на 
Ма ке до ни ја, за што од во и 3 ми ли о ни де на ри. Ду ќа ни те 
им се пре да де ни на 5 го диш но ко рис те ње на Ма ке дон
ска та ар ти сан ска тр гов ска а со ци ја ци ја – МА ТА ко јаш то 
има за да ча да ги оп ре ми, да ги ме на џи ра и да ги одр жу
ва. Ду ќа ни те се на ме не ти за пла си ра ње про из во ди од 
за на е ти те во и зу ми ра ње.

Во прос то ри и те на град ска та биб ли о те ка „Бра ќа 
Ми ла ди нов ци“ на 24 ок том ври бе ше от во ре на Спо менсо
ба на бра ќа та Ми ла ди нов ци  „Т`га за југ“.

 Со оп ре му ва ње то и от во ра ње то на Спо менсо ба
та на  бра ќа та Ми ла ди нов ци „Т`га за југ“, ние ка ко нив ни 
по том ци им се од дол жу ва ме за го ле ми от и неп ро цен лив 
при до нес што тие го да до а ка ко прос ве ти те ли и ед ни од 
глав ни те прет став ни ци на ма ке дон ска та пре род ба  ве ли 
гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

Во о вој про ект Гра дот Скоп је у чес тву ва ше со ми ли
он де на ри. 

ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА ВО 
МУЗЕЈОТ НА СТАРАТА ЧАРШИЈА

Во Спо менсо ба та „Т`га за југ“ во биб ли о те ка та „Бра ќа 
Ми ла ди нов ци“ бе ше про мо ви ран Збор ни кот на бра ќа та Ми
ла ди нов ци на ал бан ски ја зик. Из да ва ње то на Збор ни кот на 

ал бан ски ја зик го ре а ли зи ра ше Град ска та биб ли о те ка „Бра ќа 
Ми ла ди нов ци“, а е це лос но фи нан сис ки поддр жа но од Град 
Скоп је. 

ЗБОРНИКОТ НА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК

ОТВОРЕНА СПОМЕН-СОБА НА
БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ

На ку ќа та на у ли ца та Вла ди мир По ле жа нов ски број 
12 во ко јаш то жи ве ел и тво рел ве ли ка нот на ма ке дон ска
та драм ска ли те ра ту ра Ва сил И љос ки е от кри е на спо мен
пло ча. Со о ва а спо менпло ча Гра дот Скоп је од да ва по чит 
и бла го дар ност на лич нос та и де ло то на ве ли ка нот на ма
ке дон ска та драм ска ли те ра ту ра и да ва при до нес кон ин
фор ми ра ње то на скоп ја ни за ло ка ци и и лич нос ти кои да ле 
си лен пе чат врз јав ни от жи вот на Скоп је.

ОТКРИЕНА СПОМЕН-ПЛОЧАТА НА 
ДОМОТ НА ВАСИЛ ИЉОСКИ
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Ка ја ка рот од Ре пуб ли ка Сло ве
ни ја, Ју ре Мег лич, е по бед ник на 45от 
И лин ден ски ка јак сла лом И КАС 2013, кој
што под пок ро ви тел ство на Гра дот Скоп је 
и А ген ци ја та за мла ди и спор т, а во ор га
ни за ци ја на Ка ја кар ска та фе де ра ци ја на 
Ма ке до ни ја и Ка јак ка ну клу бот „И лин ден 
90“, во април 2013 година се одр жа во во
ди те на ре ка та Трес ка.

Под пок ро ви тел ство на Град Скоп је, а во ор га ни за ци ја 
на Ра ко мет ни от клуб „Ра бот нич ки“ и Ра ко мет на та фе де ра ци ја 
на Ма ке до ни ја, на те ре ни те на пла жа та „Пар к“ во август 2013 
година се о диг ра а маш ки и жен ски тур нир во ра ко мет на пе
сок.

Пр во то мес то на тур ни рот го ос во и ја ра ко ме та ри те на 
ти мот „Па тос“, а кај же ни те нај доб ри беа ра ко ме тар ки те на 
е ки па та „Рек со на“. 

„ИКАС 2013“

ТУРНИРИ ВО РАКОМЕТ 
НА ПЛАЖА

Од 25 до 27 ју ли на два та те ре на на пе сок на пла жа
та „Пар к“, во ор га ни за ци ја на Град Скоп је и Од бој кар ска та 
фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја, се одр жа трид нев но Бал кан ско 
се ни ор ско пр вен ство во од бој ка на пе сок во маш ка и во 
жен ска кон ку рен ци ја „Скоп је 2013“. Пок ро ви тел на тур ни рот 
бе ше гра до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски.

Од бој кар ски те двој ки Ди но ва/Ан ге ло ва од Бу га ри ја, 
во жен ска кон ку рен ци ја и Ни ко лиќ/Ки ко виќ од Ср би ја, во 
маш ка кон ку рен ци ја, ги ос во и ја пр ви те мес та на ова Бал
кан ско се ни ор ско пр вен ство во од бој ка на пе сок  „Скоп је 
2013“.

Во ре он ски от цен тар во Ѓор че 
Пет ров е от во ре но но во по ве ќе на мен
ско ма ал ско иг ра лиш те со те ре ни за 
мал фуд бал, ра ко мет и бас кет, спор тско
рек ре а тив ни рек ви зи ти и трим па те ка. 

Ком плек сот е хор ти кул тур но у ре ден, 
има пар кинг прос тор , чеш ма за пи е ње 
во да, то а лет и соб ле ку вал на.

Из град ба та на по ве ќе на мен ско
то ма ал ско иг ра лиш те е фи нан си ра на 

од А ген ци ја та за мла ди и спор т. Гра дот 
Скоп је фи нан сис ки у чес тву ва ше во из
град ба та на ова иг ра лиш те со ми ли он 
де на ри.

ШАМПИОНАТ ВО ОДБОЈКА НА ПЕСОК

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО МААЛСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
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Про мо тив ни от тур нир во мал фуд бал  фут сал 
во маш ка кон ку рен ци ја ме ѓу скоп ски те сред нош кол ци 
што се одр жа на по че то кот на септември 2013 година 
завр ши со по бе да на е ки па та на СУГС „Ни ко ла Ка рев“, 
на вто ро то мес то се пла си ра е ки па та на СУГС „Ва сил 
Ан тев скиДрен“, а на тре то то мес то се нај де е ки па та 
на СУГС „Зеф Љуш Мар ку“. Гра до на чал ни кот Ко це Тра
ја нов ски на по бед нич ка та е ки па и до де ли пе хар за ос
во е но то пр во мес то.

 О вој тур нир се одр жу ва ше во чест на Де нот 
на не за вис нос та на Ма ке до ни ја – 8. Сеп тем ври, но и 
во чест на спор тот. Ид ни на та е во мла ди те лу ѓе и ток му 
за то а ги ор га ни зи ра ме сред но у чи лиш ни те ли га нат
пре ва ри и вак ви те тур ни ри пре ку кои се по диг ну ва 
ма сов нос та во спор ту ва ње то – об јас ну ва гра до на чал
ни кот Тра ја нов ски.

Пос та ве ни те ре кор ди на па те ка та дол га 42 195 ки ло мет
ри, и во маш ка и во жен ска кон ку рен ци ја, беа главната одлика 
на СКОПСКИОТ МАРАТОН 2013, кој што на 11 мај се тр ча ше на 
град ски те у ли ци. Нај до бар ме ѓу ма ра тон ци те бе ше Кениецот 
Вај клиф Би вот Кип ко рир , кој го со бо ри ре кор дот на па те ка та, а 
најбр за и со ре кор д ме ѓу же ни те бе ше не го ва та со на род нич ка 
Ка ро лин Кип ру то.

На скоп ски от ма ра тон, тра ди ци о нал но, се тр ча а уш те 3 
тр ки  по лу ма ра то нот на 21 097 мет ри, ху ма ни тар на та тр ка на 5 
000 мет ри и дет ска та тр ка Кол гејтСкоп ски ми ни ма ра тон. 

Во ор га ни за ци ја та на ма ра то нот беа вклу че ни го лем 
број во лон те ри, о ко лу 400 ли ца, ка ко и си те јав ни прет при ја ти ја 
на Град Скоп је. Пок ро ви те ли на СКОП СКИ МА РА ТОН 2013 се Град 
Скоп је, Ми си ја та на Ев роп ска та у ни ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
и А ген ци ја та за мла ди и спор т. 

Од бој кар ски те иг ра лиш та на пе сок на град ски те пла жи 
„Пар к“ и „Ка мен мост“ и ра ко мет но то иг ра лиш те на пе сок на 
пла жа та „Пар к“ и ова ле то ги от во ри ја вра ти те за рек ре а тив ци
те. Те ре ни те беа от во ре ни се кој ден, од 10 до 24 ча сот, а тер ми
нот за бес плат но ко рис те ње бе ше со вре мет ра е ње од 1 час.

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ 
СЕ НАТПРЕВАРУВАА 

ВО ФУТСАЛ

РЕКОРДИТЕ ГО ОДБЕЛЕЖАА 
СКОПСКИОТ МАРАТОН 2013

БЕСПЛАТНО СПОРТУВАЊЕ 
НА ГРАДСКИТЕ ПЛАЖИ



Пајтон во центарот на градот

65 години ДКЦ „Карпош“

Пивофест 2013

„Појадок на мост 2013“

Виноскоп 2013

Туристичка стража


