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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“, ми на ти от ме сец до би нов лик. 
Дел ни ца та дол га 1 126 мет ри до би 4 ко ло воз ни лен ти, но ви 
тро то а ри, ос вет лу ва ње и зе ле ни ло и го на ма ли со об ра ќај ни от 
ме теж.

 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, ши ро ки по 3,5 мет

ри. Ко ло во зот е ас фал ти ран со по ли ме ри зи ран ас фалтбе тон, 
на повр ши на од о ко лу 16 000 квад рат ни мет ри. 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 

НОВ ЛИК И ЗА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД 
БУЛЕВАРОТ БОРИС ТРАЈКОВСКИ



           јуни 2013 | 3

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  ре че 
гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, на 
о фи ци јал но то от во ра ње за со об ра ќај на 
вто ра та дел ни ца од про ши ре ни от бу ле
вар Бо рис Трај ков ски.

Тра ја нов ски пот се ти де ка Гра дот 
Скоп је во ок том ври ми на та та 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, 
кој 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 про ши ру ва ње то, пос тој на та 
тес на у ли ца се тран сфор ми ра ше во бу
ле вар со 4 ко ло воз ни лен ти. Бе ше пос
та ве на и ат мос фер ска ка на ли за ци ја 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 и се 
ре ши де це нис ки от проб лем со кој 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 
 наг ла си гра до на чал ни кот Тра ја нов ски.
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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. Тре ти от дел од про ши ре ни от бу ле вар 
И лин ден на 29 мај и о фи ци јал но го пре да до а во у пот ре ба гра
до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, Прет се да те лот 
на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни ко ла Гру ев ски и Прет
се да те лот на Со ве тот на Град Скоп је, И ре на Ми ше ва.

 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 бу ле ва рот се о фор ме ни но
ви тро то а ри со ши ри на од по 2,5 мет ри, а раб ни ци те се це лос но 
за ме не ти. Из град ба та на но ви от ко ло воз бе ше ис ко рис те на за 
из град ба на но ва ат мос фер ска ка на ли за ци ја со но ви 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 но
бе 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“, ви со ка 8 мет ри, а дол га 157 мет ри. 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.

Тра ја нов ски до да ва де ка 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 про мен ли ва ши ри на од 2,5 до 5 мет ри и дол жи на од 
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2 000 мет ри. Од ле ва та и 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 од две те стра ни 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 бе ше про ши ре на 
вто ра та дел ни ца од бу ле ва рот И лин ден, 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“ во дол
жи на од 280 мет ри, во што Гра дот Скоп је 
вло жи о ко лу 20 ми ли о ни де на ри. Со про
ши ру ва ње то на тре ти от дел од бу ле ва рот 
И лин ден, о ва а со об ра ќај ни ца до би нов лик 
на вкуп на дол жи на од о ко лу 4 ки ло мет ри.

Првата делница од
проширениот бупевар Илинден

Втората делница од проширениот бупевар Илинден
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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 , ми на ти от 
ме сец 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. Но во
фор ми ра ни от ко ло воз е пок ри ен со ас
фалт со по ли мер на повр ши на од о ко лу                                         
4 700 квад ра ти. 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
тонплоч 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 ра ти. 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, со про

фил од 200 ми ли мет ри на дол жи на од 35 
мет ри и со про фил од 300 ми ли мет ри на 
дол жи на од 15 мет ри, ко јаш то ќе ги од
ве ду ва ат мос фер ски те во ди од но ви от 
ко ло воз. Из гра де на е и ед на ре ви зи о на 
шах та со ка пак и 4 слив ни ци. Бе ше извр
ше на и заш ти та на пос тој на та во до вод
на мре жа, на ка на ли за цис ки те цев ки и 
на га со вод на та цев ка Ф 219 ми ли мет ри. 
Гра дот Скоп је во о вој про ект вло жи 22 
ми ли о на де на ри – ре че гра до на чал ни
кот Ко це Тра ја нов ски, на о фи ци јал но то 
от во ра ње за со об ра ќај на но ви от кру
жен тек.

Тра ја нов ски до да де де ка 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.

 За ос вет лу ва ње то на но во фор
ми ра на та крс тос ни ца Гра дот Скоп је пот
ро ши о ко лу 1,5 ми ли о ни де на ри, а  за 
хор ти кул тур но у ре ду ва ње на о кол ни от 
прос тор ќе вло жи 1,5 ми ли о ни де на ри 
– наг ла си гра до на чал ни кот Тра ја нов ски.

КРУЖЕН ТЕК ГИ ПОВРЗА УЛИЦИТЕ
ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА И ЛАЗО ТРПОВСКИ
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Гра деж ни те ра бо ти за ре кон
струк ци ја на пос тој на та во до вод на 
мре жа во населеното место Стај ков ци 
се од ви ва ат спо ред пред ви де на та ди
на ми ка. Од пла ни ра ни те 28 кра ка од 
мре жа та со вкуп на дол жи на од 5 116 
мет ри, до се га се завр ше ни шест кра ка, 
со дол жи на од о ко лу 600 мет ри.

 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  ис
так на гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов

ски, на по че то кот на ре кон струк ци ја та 
на во до во дот.

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.

Е ки пи те на Гра дот Скоп је го ис чис
ти ја ка на лот Коз ле, при што се от стра не ти 
310 куб ни мет ри на но си на зем ја, ко му на
лен от пад и гра де жен шут. Нис кос теб лес
та та и ви со кос теб лес та та ве ге та ци ја во ка
на лот и во не го ва та не пос ред на бли зи на 
се ис кас тре ни.

Од под мос тот „То дор А лек сан
дров“ (по ра неш ни от мост „Близ нак“) во 
А е род ром се ис чис те ни 960 куб ни мет ри 
зем ја и гра де жен шут,  а на дес на та стра на 
на ко ри то то на ре ка та Вар дар  е са ни ран  и 
про би е ни от на сип кај Дол но Ли си че.

Е ки пи те на Гра дот Скоп је де но ви ве 
ра бо тат на рач но чис те ње на ве ге та ци ја та 
на ко си ни те и  ми нор ко ри то то на  Вар дар , 
а ко га ќе се спуш ти  ни во то на ре ка та ќе се 
про дол жи со ма шин ско чис те ње на ко си
ни те на ло ка ци и во Општината Га зи Ба ба и 
во Општината Кар пош.

ИСЧИСТЕНИ КАНАЛОТ КОЗЛЕ И
ДЕЛ ОД КОРИТОТО НА ВАРДАР

СЕ РЕКОНСТРУИРА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА 
ВО СТАЈКОВЦИ
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ЗАБРАНА ЗА ТОВАРНИ ВОЗИЛА 
НА ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ

На 1 ју ни стар ту ва ше се зон ски от вон
ре ден вре мен ре жим за дви же ње на теш ки те 
то вар ни во зи ла на под рач је то на Град Скоп је. 
Заб ра на та за дви же ње на теш ки те то вар ни во
зи ла ва жи во ин тер ва лот од 10 до 20 ча сот и ќе 
тра е до 01.09.2013 го ди на. 

Вак ви от ре жим на дви же ње се во ве ду
ва за да се заш ти тат ко ло во зи те на град ски те 
со об ра ќај ни ци од го ле мо то оп то ва ру ва ње на 
теш ки те то вар ни во зи ла ко га се ви со ки тем пе
ра ту ри те на воз ду хот. О вој ре жим на со об ра ќај 
не се од не су ва на теш ки те то вар ни во зи ла што 
пре ве зу ват лес но ра сип ли ви сто ки, ме ди цин
ски пре па ра ти и до би ток.

Гра дот Скоп је а пе ли ра до си те пре воз
ни ци со теш ки то вар ни во зи ла да се придр жу
ват на пос та ве на та со об ра ќај на сиг на ли за ци ја.

Из град ба та на но ва та ин фрас
трук ту ра по дол жи на та на у ли ца та Тре та 
ма ке дон ска бри га да ко јаш то ќе би де во 
фун кци ја на но ви те стан бе ни згра ди што 
се гра дат во бли зи на е во тек. Про ек тот 
оп фа ќа из град ба на но ва ат мос фер ска и 
фе кал на ка на ли за ци ја, во до вод и но ви 
у ли ци и тро то а ри.

 Гра дот Скоп је и оп шти на та А е
род ром нав ре ме ќе ги завр шат сво и те 
обвр ски за из град ба на пот реб на та ин
фрас трук ту ра што ќе би де во фун кци ја 

на жи те ли те на о ви е 
но ви стан бе ни об јек ти 
што се гра дат по дол
жи на та на у ли ца та Тре
та ма ке дон ска бри га да. 
Гра дот Скоп је ќе ја нап
ра ви глав на та со об ра
ќај ни ца во о вој дел, по
точ но, у ли ца та Вас ко Ка ран ге лев ски ќе 
се про ши ри и ќе до би е че ти ри ко ло воз
ни лен ти и но ви тро то а ри на дол жи на од 
1 458 мет ри, од крс тос ни ца та со бу ле

ва рот Ја не Сан дан ски 
до у ли ца та Тре та ма
ке дон ска бри га да. Во 
Гра дот Скоп је во тек 
е из ра бот ка та на про
ек тот за о ва а со об ра
ќај ни ца, а неј зи на та 
из град ба о че ку вам 
да поч не кон кра јот 
на го ди на ва. Про ши
ру ва ње то  на о ва а 

у ли ца ќе се фи нан си ра од бу џе тот на 
Град Скоп је. Де но ви ве, во завр шна фа за 
е и из град ба та на во до вод на та мре жа за 
ви со ка та и за нис ка та зо на во Стар А е
род ром, а нас ко ро ќе се из бе ре и из ве
ду вач за из град ба на топ ло во дот по дел 
од у ли ца та Тре та ма ке дон ска бри га да – 
ре че гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, 
на по че то кот на гра деж ни те ра бо ти на 
но ва та ин фрас трук ту ра.

За из град ба на пла ни ра на та ин
фрас трук ту ра, што е во над леж ност на 
оп шти на та А е род ром, од оп штин ски от 
бу џет ќе се из дво јат о ко лу 60 ми ли о ни 
де на ри.

СЕ ГРАДИ ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА НОВИТЕ 
ЗГРАДИ ВО АЕРОДРОМ
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У ни фи ци ра ни бил бор ди спо ред 
ти пот и об ли кот ми на ти от ме сец поч на а 
да се пос та ву ва ат 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 ќе би дат пос та ве ни на вкуп но 1100 
ло ка ци и низ гра дот, и тоа, ќе се пос та ват 
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. Со ком па ни и те 
„Ак цент ме ди а“, „Скрин – ме ди а“, „Ка ла 
пла кат“ и „Ме ди а – С“ се ве ќе пот пи ша

ни до го во ри за ко рис те ње ло ка ци и за пос та ву ва ње рек лам ни 
па но а. Из бра ни те кон це си о не ри и ма ат обвр ска да пос та ват рек
лам ни па но а на под рач је то на град Скоп је спо ред до би е ни от соп
ствен па кет, во кој што се пре ци зи ра ни точ ни те ло ка ци и и ти пот 
и об ли кот на рек лам ни те па но а. 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. 
Јас на гра ѓа ни те на Скоп је им ве тив де ка ќе се пос ве там на ре ша
ва ње на нас та на ти от ха ос во рек ла ми ра ње то на јав ни те повр ши
ни и еве се га тоа мое ве ту ва ње се ос тва ру ва. Тоа бе ше и цел та на 
јав ни те по ви ци на Гра дот Скоп је за пос та ву ва ње рек лам ни па но а 
на под рач је то на гра дот, да се во ве де ред во рек ла ми ра ње то. На 
ва ков на чин Скоп је ќе до би е у ни фи ци ра ни бил бор ди, си ти лај ти и 
LCD па не ли, а во ис то вре ме ќе се от стра нат си те не ле гал но пос та
ве ни рек лам ни па но а. Се кој не ле гал но пос та вен бил бор д ќе би де 
от стра нет. Гра дот Скоп је на јав ни те по ви ци из бра 4 ком па ни и за 
да мо же да има кон ку рен ци ја во рек ла ми ра ње то, по точ но да не
ма мо но пол при из нај му ва ње то на рек ла мен прос тор – ре че гра
до на чал ни кот Тра ја нов ски, на про мо ци ја та на но ви те бил бор ди.

Тра ја нов ски наг ла си де ка 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 те 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.

Секој концесионер сам си ги изработува рекламните 
паноа, според зададениот стандар ди зи ран тип за билборд, сити 
лајт и LCD панел.

РЕШЕН ХАОСОТ ВО РЕКЛАМИРАЊЕТО – 
ПОСТАВЕНИ НОВИ БИЛБОРДИ ВО СКОПЈЕ
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ПОСТАВЕНИ НОВИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ
На ав то бус ки те сто ја лиш та на по ве ќе ло

ка ци и низ Скоп је ми на ти от ме сец беа пос та ве ни 
но ви и у ре де ни пос тој ки. Вкуп но ќе се пос та ват 
226 ав то бус ки пос тој ки низ гра дот, а до кра јот 
на ју ни ќе би дат мон ти ра ни пр ви те 50 пос тој ки. 

 Со ре а ли за ци ја та на о ва а ак тив ност 
гра ѓа ни те ќе до би јат 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 дуп ла – 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 си
ви 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.

Ав то бус ки те пос тој ки се из ра бо те ни од 
гал ва ни зи ран нер ѓо су вач ки че лик, пок ри е ни се 
со лек сан, зас так ле ни се со ка ле но стак ло, а ди
зај нот на ин фор ма тив на та таб ла бе ше из бран 
на ја вен кон кур с.
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Ре ви јал на та пла ни нар ска тр ка 
во ко ја у чес тву ва а над 600 рек ре а тив
ци, ве ло си пед ски те тр ки и жур ка та со 

поз на ти му зич ки ѕвез ди беа са мо дел 
од ма ни фес та ци ја та „Прв до врв“ ор
га ни зи ра на за вто ри от ро ден ден на 

жич ни ца та на Вод но, на 1 ју ни. Тр ки те 
до Ми ле ни ум ски от крст и ма а нат пре
ва ру вач ки ка рак тер . Во пла ни нар ска та 
тр ка до вр вот на Вод но пр ви стиг на а 
Ро си ца Кос то ва и Јо ви ца Рис тов ски. 
Во ве ло си пед ска та тр ка RO AD вр вот го 
ос во и ја И ва на Гер ча ко ва и Ни ко ла Гр
биќ, а во ве ло си пед ска та тр ка MO UN
TA IN најбр зи беа Та ња Пе не ва и Бор че 
Јор да нос ки. На кра јот на тр ки те си те 
нат пре ва ру ва чи до би ја сер ти фи ка ти за 
у чес тво, а нај доб ри те беа наг ра де ни со 
пе ха ри, про из во ди и па рич ни наг ра ди. 
И ми ња та на нат пре ва ру ва чи те кои ос
тва ри ја нај доб ри вре ми ња во маш ка и 
во жен ска кон ку рен ци ја, беа за пи ша ни 
на трај на таб ла ко ја ќе би де пос та ве на 
на вр вот на Вод но и ќе се на до пол ну ва 
се ко ја го ди на.

По се ти те ли те што не се нат пре
ва ру ва а и ма а мож ност да прис тиг нат до 
вр вот на Вод но со жич ни ца та и да у жи
ва ат во за ба ва та со бо га та му зич ка прог
ра ма, DJ сет од Антена5 Ра ди о и нас тап 
на поз на ти му зич ки ѕвез ди. Ве чер та на 
Сред но Вод но бе ше ор га ни зи ра на жур ка 
со ма ке дон ска та ДЈ е ли та.

Ма ни фес та ци ја та „Прв до врв“ ја 
ор га ни зи ра а Гра дот Скоп је и ЈСП „Скоп је“.

„ПРВ ДО ВРВ“ ЗА ВТОРИОТ
РОДЕНДЕН НА ЖИЧНИЦАТА 
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ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА 
ПОЖАРНИКАРСТВОТО 2013

Гра дот Скоп је на 20 мај тра ди ци о нал но го од бе ле жа 
Де нот на по жар ни кар ство то, во про тив по жар на та ста ни ца во 
Ав то ко ман да. Прос ла ва та поч на со све че но пос тро ју ва ње на 
скоп ски те по жар ни ка ри, а ко ман дан тот на  Про тив по жар на та 
бри га да на Град Скоп је, Бла го ја Мен ков ски, на гра до на чал ни
кот Ко це Тра ја нов ски му под не се ра пор т.

 Из ми на ти ве го ди ни Гра дот Скоп је ра бо те ше на мо дер
ни за ци ја на оп ре ма та на Про тив по жар на та бри га да. За пот
ре би те на Бри га да та ми на та ва го ди на се на ба ве ни две пум пи 
за во да со ка па ци тет на ис пум пу ва ње од 1 500 лит ри во да во 
ми ну та, за што беа из дво е ни 1,3 ми ли о ни де на ри. За по жар ни
ка ри те се на ба ве ни про фе си о нал ни заш тит ни чев ли за што се 
од во е ни о ко лу 700 000 де на ри, а завр ше на е и јав на та на бав ка 
за заш тит ни шле мо ви со лед све тил ки за чи јаш то на бав ка се 
пот ро ше ни 4,5 ми ли о ни де на ри и ис ти те ќе прис тиг нат во на
ред ни ов пе ри од. Ми на та та го ди на беа вра бо те ни 25 но ви по
жар ни ка ри, кои прет ход но беа о бу че ни во сред но то у чи лиш те 
„Ма ри ја Ки ри Скло дов ска“ и со ус пех ја сов ла да а пред ви де на та 
прог ра ма – ре че гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски на ко ман дан тот Мен
ков ски му ги до де ли клу че ви те од но во то те рен ско ко ман дно 
во зи ло од мар ка та „Da ci a Dus ter “ за чи ја на бав ка беа из дво е
ни  ми ли он де на ри.

Пок рај Тра ја нов ски, на од бе ле жу ва ње то на Де нот на 
по жар ни кар ство то во ста ни ца та во Ав то ко ман да при сус тву
ва а и ми нис те рот за внат реш ни ра бо ти, Гор да на Јан ку лов ска 
и ди рек то рот на Ди рек ци ја та за заш ти та и спа су ва ње, Ша бан 
Са ли у. 
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Во Центарот за дарување крв во ДХО „Даре Џамбаз“

КРВ ДАРУВАЛЕ 177 КРВОДАРИТЕЛИ
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 ап рил до де нес ка крв 
да ру ва ле 177 кр во да ри те ли. 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.

 Днев ни от цен тар за да ру ва ње 
крв ќе би де под пат ро нат на Гра дот Скоп
је, кој што е Свет ски град на со ли дар нос
та и ху ма нос та. Во о ва а на со ка, Гра дот 
Скоп је со до де лу ва ње сред ства во из нос 
од о ко лу 200 000 де на ри ќе при до не се 
за про мо ви ра ње на кр во да ри тел ство
то, ху ма нос та и со ли дар нос та во на ши
от град. О ви е сред ства, Град Скоп је му 
ги до де ли на Цр вен крст на град Скоп
је за оп ре му ва ње на дне вен цен тар за 
да ру ва ње крв. Во у ре ду ва ње то на над

во реш ни от прос тор кој е поп ло чен и се 
пос та ве ни клу пи, у чес тву ва а ЈП „У ли ци 
и па тиш та“ и ЈП „Пар ко ви и зе ле ни ло“. 
Доб ро вол но то да ру ва ње крв прет ста ву
ва од раз на ви со ки е тич ки, ху ма ни тар ни 
и мо рал ни вред нос ти. Да се да ру ва крв 
и да се спа си не чиј жи вот, во ден од ал
тру ис тич ки по бу ди е бла го род но де ло. 
От во ра ње то на днев ни от цен тар за да
ру ва ње крв ќе им о воз мо жи на гра ѓа ни
те во се ко е вре ме да мо жат да да ру ва ат 

крв, а со тоа и да се зго ле мат ре зер ви те 
на о ва а ска по це на теч ност и мож нос ти те 
за спа су ва ње жи во ти  ис так на гра до на
чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, на от во ра
ње то на Цен та рот.

Во Цен та рот ќе би дат дос тап ни ин
фор ма тив ни ма те ри ја ли за кр во да ри тел
ство кои ќе содр жат ко рис ни ин фор ма ци и 
за кр во да ри те ли те. Пра вил на та е ду ка ци
ја е ва жен фак тор за мо ти ва ци ја на се кој 
и ден кр во да ри тел, ка ко и до пол ни те лен 
пот тик за по ве ќек рат ни те кр во да ри те
ли. Пре ку о вој цен тар ќе се мо ти ви ра ат и 
мла ди те кр во да ри те ли за нив но ак тив но 
вклу чу ва ње ка ко ре дов ни кр во да ри те ли, 
во сог лас ност со нив на та оп шта здрав
стве на сос тој ба. Ос нов ни те ак тив нос ти 
на Цен та рот за пос тиг ну ва ње по ви со ки 
це ли се: над гра ду ва ње на ка па ци те ти те 
на ор га ни за ци ја та во де лот кр во да ри тел
ство на те ри то ри ја на град Скоп је, мо ти
ви ра ње на по тен ци јал ни те кр во да ри те ли 
и пот тик ну ва ње на по ве ќек рат ни те, про
мо ви ра ње здра ви жи вот ни на ви ки, ка ко 
и дру же ње, раз ме на на и де и и ис кус тва 
на кр во да ри те ли те во Скоп је.
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Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски ги до де ли дип
ло ми те и ре ше ни ја та за па рич ни наг ра ди на по бед ни ци те 
на вто ри от  нат пре вар по ма те ма ти ка ме ѓу сред ни те у чи
лиш та на Град Скоп је, кој што  на 11.05.2013 го ди на  се одр
жа во прос то ри и те на СУГС „Ге ор ги Ди мит ров“.

На нат пре ва рот по ма те ма ти ка у чес тву ва а 141 
у че ник од I, II и III го ди на, од си те 21 сред но у чи лиш те во 
над леж ност на Град Скоп је, а го ди на ва нат пре ва рот до би и 
ме ѓу на ро ден ка рак тер со при сус тво на гос ти од Ср би ја и од 
Бу га ри ја. У че ни ци те се нат пре ва ру ва а 
во две гру пи, у че ни ци од гим на зис ко 
и у че ни ци од струч но об ра зо ва ни е. 

Во нат пре ва рот ме ѓу у че ни ци
те од пр ва го ди на  гим на зис ко об ра
зо ва ни е пр во то мес то го ос во и Ѓор ѓи
на Це ниќ од СУГС „Ор це Ни ко лов“, ме ѓу 
нат пре ва ру ва чи те од вто ра го ди на 
– гим на зис ко об ра зо ва ни е нај до бар 
бе ше Бо јан Ло за нов ски од СУГС „Јосип 
Броз  Тито“, а од у чес ни ци те од тре та 

го ди на – гим на зис ко об ра зо ва ни е, пр во мес то ос во и Фи
лип Жа ков од СУГС „Ге ор ги Ди мит ров“. 

Во нат пре ва рот ме ѓу у че ни ци те од пр ва го ди
на  струч но об ра зо ва ни е пр во то мес то го ос во и Здрав ко 
То до ров од СУГС „Вла до Та сев ски“, од у че ни ци те од вто ра 
го ди на – струч но об ра зо ва ни е пр ва бе ше Еми Ве сел кос ка 
од СЕ ПУГС „Ва сил Ан тев ски  Дрен“, а од у чес ни ци те од тре
та го ди на – струч но об ра зо ва ни е, нај до бар бе ше Ан то ни о 
Му кос ки од СУГС „Вла до Та сев ски“.

Во рам ки те на тра ди
ци о нал на та ма ни фес та ци ја 
„Сред ба ме ѓу пр ви от и нај
доб ри те“, на нај доб ри те  27 
ма ту ран ти – пр вен ци на ге
не ра ци ја та 2009/2013 го ди на 
од 21 сред но у чи лиш те гра
до на чал ни кот Ко це Тра ја нов
ски  им до де ли приз на ни ја и 
па рич ни наг ра ди.

 Ма ни фес та ци ја та 
„Сред ба ме ѓу пр ви от и нај
доб ри те“ има за цел да го 
а фир ми ра зна е ње то и у чи лиш ни от ус пех на пр вен ци те на ге
не ра ци ја во сред ни те у чи лиш та на Гра дот Скоп је и да им се 
од да де јав но приз на ни е за пос тиг на ти те ре зул та ти. По чи ту
ва ни пр вен ци на ге не ра ци ја та 2009/2013 го ди на во че ти ри го
диш но то об ра зо ва ни е и пр вен ци од ге не ра ци ја та 2009/2012 
го ди на во три го диш но то об ра зо ва ни е – вие со сво и те ус пе си 
и пос тиг ну ва ња се а фир ми рав те се бе, Ва ши те у чи лиш та но, 
и нас гра ѓа ни те на Гра дот Скоп је и на Ре пуб ли ка та. Прак са та 

по ка жу ва де ка се кој млад чо век, кој бил пр ве нец на сво ја та 
ге не ра ци ја гра ди ус пеш на ид ни на и дос тиг ну ва врв ни ре зул
та ти на па тот на сво јот про фе си о на лен раз вој. Нај важ на та за
да ча на се ко ја об ра зов на ин сти ту ци ја е кај Вас у че ни ци те да 
ги раз ви ва и јак не бла го род ни те тво реч ки и кре а тив ни си ли. 
Тоа е па тот до нај го ле ми от дар и приз на ни е што чо век мо же 
да го по се ду ва, а тоа е зна е ње то – им по ра ча гра до на чал ни
кот  Тра ја нов ски на пр вен ци те.

СРЕДБА МЕЃУ ПРВИОТ И НАЈДОБРИТЕ

НАГРАДЕНИ НАЈДОБРИТЕ МАТЕМАТИЧАРИ
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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“. 

Во го ди неш на та „Ма тур ска 
па ра да” во Скоп је у чес тву ва а 1 000 
у че ни ци од СУГС „Ра де Јов чев ски 
Кор ча гин“, СУГС „Ни ко ла Ка рев“, СУГС 
„Јосип Броз  Тито“, 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 „Марија Кири  Склодовска“, 
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 „Илија Николовски  Луј“, ДУФК 
„Методи Митевски  Брицо“и При ват
на та 5та Гим на зи ја. Ма тур ска па ра да 
се одр жа и во Ку ма но во, Стру ми ца, 
Гев ге ли ја, Ох рид и во Стру га.

Пред за поч ну ва ње то на тан цот 
„квад рил“, ма ту ран ти те по ло жи ја зак
лет ва за не на сил ство и то ле ран ци ја.

Пок ро ви те ли на ма ни фес та ци
ја та „Ма тур ска па ра да 2013“ се Град 
Скоп је и А ген ци ја та за мла ди и спор т, а 
поддр жу вач е Де ле га ци ја та на Ев роп
ска та у ни ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

„За ед но за но ви и пос реќ ни ге не ра ци и“ е и ме то на ма
ни фес та ци ја та на ко ја пред ос нов ци те се прет ста ви ја сред ни те 
у чи лиш та на под рач је то на Оп шти на та Га зи Ба ба, што се одр
жа на 23 мај, на плош та дот во Ав то ко ман да. На штан до ви те на 
сред ни те у чи лиш та „Пан че Ар сов ски“, „Ми хај ло Пу пин“, „8 Сеп
тем ври“ и „Бо ро Пет ру шев ски“, ос нов ци те мо же а по де тал но 
да се ин фор ми ра ат за про фи ли те и на со ки те што се и зу чу ва ат 
во нив, ка ко и за на чи ни те на за пи шу ва ње во у чи лиш та та.

 Ор га ни зи ра ње то на о вој му зич ки хе пе нинг на кој 
у чес тву ва ат си те сред ни у чи лиш та на под рач је то на оп шти на
та Га зи Ба ба е од лич на мож ност за нив но прет ста ву ва ње пред 
ид ни те сред нош кол ци. Об ра зо ва ни е то е моќ, од нос но а лат ка 
ко ја по доц на ќе Ви ги от во ри си те вра ти и хо ри зон ти, за то а 
тре ба да из бе ре те сред но у чи лиш те ка де што ќе го да де те ва

ши от мак си мум – им по ра ча на при сут ни те ос нов ци гра до на
чал ни кот Ко це Тра ја нов ски.

На о вој  хе пе нинг со му зич косцен ски нас тап се прет
ста ви ја у че ни ци те од сред ни те у чи лиш та на под рач је то на Оп
шти на Га зи Ба ба.

СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА СЕ ПРЕТСТАВИЈА
ПРЕД ОСНОВЦИТЕ

Матурска парада 2013

ПЛОШТАДОТ „МАКЕДОНИЈА“ ПУЛСИРАШЕ ВО РИТАМОТ 
НА КВАДРИЛОТ
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КОНСТИТУИРАН СОВЕТОТ 
НА ГРАД СКОПЈЕ

По одр жу ва ње то на ло кал ни те 
из бо ри и утвр ду ва ње то на до би е ни те 
ман да ти,  на 18 ап рил го ди на ва се одр
жа пр ва та кон сти ту тив на сед ни ца на Со
ве тот на Град Скоп је. 

Со ве тот на Град Скоп је пр во ги из
бра прет се да те лот и чле но ви те на Ко ми
си ја та за ве ри фи ка ци ја, ман дат ни пра
ша ња, прет став ки и поп ла ки на Со ве тот 
на Град Скоп је, а за прет се да тел бе ше 
из бра на Сло бо дан ка А лек сов ска. По то а, 
Комисијата ги ве ри фи ку ва ман да ти те на 
со вет ни ци те на Со ве тот на Град Скоп је од 
ло кал ни те из бо ри, ка де што ко а ли ци ја та 
„За по доб ра Ма ке до ни ја" пред во де на од 
ВМРОДПМНЕ ос во и 22 со вет нич ки ман
да ти, ко а ли ци ја та „Со јуз на ид ни на та" 

пред во де на од СДСМ ос во и 14 ман да
ти, Де мок рат ска та у ни ја за ин тег ра ци ја 
(ДУИ) ос во и 5 ман да ти, Де мок рат ска та 
пар ти ја на ал бан ци те (ДПА) ос во и 3 ман
да ти и Де мок рат ска та об но ва за Ма ке
до ни ја (ДОМ) 1 ман дат.

Чле но ви на со ве тот на Град Скоп
је во на ред ни те 4 го ди ни се:

А лек сов ска Сло бо дан ка, Ан
до нов ска Ма ри ја, Ан дре ев ски Јо сиф, 
Бај рак тар Ѓо нул, Бе рат Али, Би чик
лис ки А лек сан дар , Ге ор ги ев ски Бор че, 
Ги ов ска Е ли за бе та, До дов ски Мар јан, 
Еф ти мо ва Е ле на, Змеј ков ски Бо рис, 
Јо ва нов ски Слав че, Јо вес ки Пе це, Ки та
но виќ Ва сил ка, Ла за рев Јо ван, Ма нев
ски Ми хај ло, Ми ше ва И ре на, По пов ски 

Вла до, Ре џе по ваТе о до си ев ска Ес ма, 
Сар ка њац Бра нис лав, Тр пев ски Љуп
чо, Фи ли пов ска Ве ри ца, А нас та со ва 
Лин ди та, Глин џар ска Со ња, Ѓор ѓи ев ска 
Ли ди ја, Дав чев ски Дра ги, Зин зи ро ва 
Са ња, Кол ча ков ски Дра ги, Кра то ва ли ев 
Кон стан тин, Ку нов ска Со фи ја, Ман чев
ски Дам јан, Ма тев ски Ти хо мир , Ма тев
ски Ѓор ѓе, Тр пес ки Пред раг, Ва си лев ски 
Дра ган, Ша пу риќ Зо ран, А лај дин А ли ја, 
Ка чар Ен вер , Љи ма ни Би на са, Баш ким 
А ме ти, Мус ли у Ќе мал, А зи ри Нус рет, 
О ра на Ид риз, Сеј ди у Ха љи ме и Ска лов
ски Ден ко.

На Кон сти ту тив на та сед ни ца, за 
Прет се да тел на Со ве тот на Град Скоп је е 
из бра на И ре на Ми ше ва.
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По ло кал ни те из бо ри 2013 го ди на, 
на 17 мај се одр жа кон сти ту тив на та сед
ни ца на Ко ор ди на тив но то те ло на но ви те 
гра до на чал ни ци на скоп ски те оп шти ни. 
Гра до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це Тра
ја нов ски, ја ис ко рис ти мож нос та да им го 
чес ти та до би е ни от ман дат на сво и те ко ле
ги гра до на чал ни ци и им по же ла ус пеш на 
ра бо та во на ред ни те че ти ри го ди ни. 

Тра ја нов ски из ра зи на деж де ка ова 
те ло ќе ја про дол жи ус пеш на та та ра бо та ка
ко и во ми на ти те че ти ри го ди ни и де ка си те 
гра до на чал ни ци ќе со ра бо ту ва ат за ре ша
ва ње на проб ле ми те со кои се со о чу ва ат 
жи те ли те на Скоп је. 

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.

ГРАДOT СКОПЈЕ ДОБИ СЕРТИФИКАТ
ИСО 9001:2008

ПРВА СЕДНИЦА НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО 
НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ
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ЗАВРШИ ГРАДСКАТА СРЕДНОШКОЛСКА ЛИГА
Во ор га ни за ци ја на Со ју зот на сред но у чи ли шен спор т во 

Скоп је, а под пок ро ви тел ство на  Град Скоп је, и го ди на ва се одр жа а 
сред но у чи лиш ни те ли га нат пре ва ри за у чеб на та 2012/2013 го ди на 
во ко шар ка, од бој ка, ра ко мет и фут сал во маш ка и во жен ска кон
ку рен ци ја, а ус пеш но беа ор га ни зи ра ни и нат пре ва ри те во куг ла ње. 
Во де лот на ин ди ви ду ал ни те спор то ви се ор га ни зи ра а нат пре ва ри 
во ат ле ти ка, бад мин тон, пинг – понг, те нис, пли ва ње, стре лаш тво 
и шах, а во рам ки те на Скоп ски от ма ра тон се одр жа е кип но град ско 
сред но у чи лиш но пр вен ство за дис цип ли на та 5 000 мет ри.

Во рам ки на град ски от Fi nal fo ur што се одр жа од 8 до 
10.05.2013 го ди на, се из дво и ја нај доб ри те 2 е ки пи во сред но у чи
лиш на кон ку рен ци ја, и тоа:

 Во фут сал ма жи, нај доб ри беа ДУФК „М.М – Бри цо“ и СУГС 
„Ни ко ла Ка рев“. Во фут сал же ни пр ви те две мес та ги ос во и ја ДУФК 
„М.М – Бри цо“ и СУГС „Ко чо Ра цин“.

 Во ра ко мет ма жи, три ум фи ра а сред нош кол ци те од  ДУФК 
„М.М – Бри цо“ и од СУГС „Здрав ко Цвет ков ски“. Во ра ко мет  же ни 
нај доб ри беа ДУФК „М.М – Бри цо“ и СУГС „Пан че Ар сов ски“.

 Во ко шар ка ма жи три ум фи ра а е ки пи те на ДУФК „М.М – 
Бри цо“ и СУГС „Здрав ко Цвет ков ски“, а во ко шар ка же ни – е ки пи те 
на СУГС „Ор це Ни ко лов“ и на ДУФК „М.М – Бри цо“.

 Во од бој ка же ни пр ви те две мес та ги ос во и ја СУГС „Ге ор ги 

Ди мит ров“ и СУГС „Ор це Ни ко лов“, а во од бој ка ма жи  ДУФК „М.М – 
Бри цо“ и СУГС „Вла до Та сев ски“.

 Во куг ла ње нај доб ри беа е ки пи те на ДУФК „М.М – Бри цо“ 
и на СУГС „Ди ми тар Вла хов“.

Во сис те мот на нат пре ва ри на сред ни те у чи лиш та во Скоп је во 
о ва а у чеб на го ди на у чес тву ва а 180 е ки пи, а се о диг ра а о ко лу 900 нат
пре ва ри. Во сред но у чи лиш ни те ли га нат пре ва ри и тур ни ри у чес тву
ва а о ко лу 5 000 у че ни циспор тис ти од 28 сред ни у чи лиш та во Скоп је. 

Нај доб ри те две е ки пи од ко лек тив ни те спор то ви во град
ски от Fi nal fo ur о без бе ди ја плас ман на др жав ни те сред но у чи лиш
ни нат пре ва ри ка де што се пос тиг на а след ни ве ре зул та ти:

Фуд бал же ни:
1. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо” Скоп је   
2. СОУ „Љуп чо Сан тов” Ко ча ни  
3. СОУ „Рис те Рис тес киРич ко” При леп    

Фуд бал ма жи: 
1. СОУ „Ди ми тар Вла хов” Стру ми ца  
2. СОУ „Ки рил Пеј чи но виќ” Те то во     
3. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо” Скоп је   

Фут сал  же ни:
1. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски -Бри цо”   Скоп је   
2. СОУ „Рис те Рис тес киРич ко” При леп              
3. СОУ „Љуп чо Сан тов” Ко ча ни     

Фут сал  ма жи:
1. СОУ „Са ми Фра ше ри”  Ку ма но во        
2. СОУ гим.„Го це Дел чев”  Ку ма но во    
3.  ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо” Скоп је    

Ра ко мет ма жи:
1. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо” Скоп је   
2. СОУ „Јо сип БрозТи то” Би то ла          
3.СУГС „Здрав ко Цвет ков ски” Скоп је          

Ра ко мет же ни: 
1. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо”   Скоп је   
2. СУГС „Пан че Ар сов ски” Скоп је       
3. СОУ „Ни ко Нес тор ”  Стру га   

Од бој ка  же ни:
1. СОУ „Ја не Сан дан ски” Стру ми ца  
2. СУГС „Ге ор ги Ди мит ров”  Скоп је  
3. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо”   Скоп је   

Од бој ка ма жи:
1. СОУ „Ја не Сан дан ски” Стру ми ца  
2. СОУ „Ко чо Ра цин” Ве лес     
3. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо”   Скоп је   

Ко шар ка же ни:
1. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо”   Скоп је   
2. СУГС „Ор це Ни ко лов” Скоп је  
3. СОУ „Јо сип БрозТи то” Би то ла            

Ко шар ка ма жи:
1. ДУФК „Ме то ди Ми тев ски-Бри цо”   Скоп је   
2. СОУ „Ја не Сан дан ски” Стру ми ца  
3. СОУ „Доб ри Дас ка лов” Ка ва дар ци  
На др жав но то сред но у чи лиш но пр вен ство во ат ле ти ка 

пос тиг на ти се след ни ве ре зул та ти: пр во мес то на 100 мет ри же ни 
 Вел бо на Се ли ми од СУГС „Пан че Ка ра ѓо зов; на 800 мет ри же ни 
пр ва прис тиг на Сер мен ди е Ља ти вов ска од ДУФК „М.М – Бри цо“; 
пр во то мес то на 400 мет ри же ни и при пад на на Дри та Ис ла ми од 
ДУФК „М.М – Бри цо“; пр во мес то на шта фе та та 4Х100 мет ри ос во
и ја  сред нош кол ки те од ДУФК „М.М – Бри цо“. Нај до бар во скок во 
ви со чи на  ма жи бе ше Ни ко ла Зар ков ски од ДУФК „М.М – Бри цо“, 
а пр во то мес то на 1000 мет ри ма жи го ос во и Сте фан Сто ја нов ски 
од СУГС „Ко чо Ра цин“. На град ско то пр вен ство во тр ча ње на 5 000 
мет ри во рам ки те на Скоп ски от ма ра тон кај ма жи те пр во то мес то 
го ос во и ја сред нош кол ци те од СУГС „Ге ор ги  Ди мит ров“, а кај же
ни те од СУГС „Ор це Ни ко лов“.
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РЕКОРДИТЕ ГО ОДБЕЛЕЖАА 

СКОПСКИОТ 
МАРАТОН 2013

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 глав на та од ли ка на го ди неш ни ов СКОП
СКИ МА РА ТОН 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 по лу ма ра тон ска
та тр ка, во маш ка кон ку рен ци ја прв на цел та стиг на 
Крис ти јан Сто шиќ од Ср би ја, а ме ѓу же ни те најбр за 
бе ше не го ва та со на род нич ка Да ни је ла Ба раќ. Во 
ху ма ни тар на та тр ка на 5 000 мет ри нај до бар ме ѓу 
ма жи те бе ше И лир Ке ле зи, а во жен ска кон ку рен ци
ја најбр за бе ше Ро си ца Кос то ва. О ва а тр ка на 5 ки
ло мет ри е на ме не та за рек ре а тив ци и е од ма со вен 
ка рак тер . 

Во Кол гејт дет ски от ми ни ма ра тон на 500 
мет ри (за ос нов ни у чи лиш та) нај доб ри беа Пав ле Јо
ва нов ски и А не са Хај да ри. 

Го ди на ва, на у ли ци те низ Скоп је тр ча а над      
3 600 у чес ни ци од 36 зем ји. Во рам ки те на Скоп ски
от ма ра тон Ат лет ска та фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја го 
одр жа и Др жав но то пр вен ство во ма ра тон.

Ме ре ње то на вре ме то на у чес ни ци те во тр ки
те се ре а ли зи ра ше со та го ви/чи по ви и се кој што ја 
завр ши ма ра тон ска та или по лу ма ра тон ска та тр ка на 
цел та до би ме дал. 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. 



20 |

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“ 
ги от во ри ја вра ти те за рек ре а тив ци те. Спор
тски те те ре ни за си те за ин те ре си ра ни у че ни ци, 
гра ѓа ни, спор тски клу бо ви или здру же ни ја на 
гра ѓа ни ќе би дат от во ре ни се кој ден, во тер ми
ни те од 10 до 24 ча сот. За ка жу ва ње то мо же да 
се вр ши се кој ра бо тен ден на те ле фон ски те бро
е ви 3297 – 238 и 3297  320 до 16:30 ча сот, или 
на са мо то иг ра лиш те во ис ти от пе ри од. 

Тер ми нот за бес плат но ко рис те ње е со вре
мет ра е ње од 1 час.

Град ска та пла жа „Ка мен мост“ на 8 ју ни и 
о фи ци јал но бе ше от во ре на за по се ти те ли те со кон
цер тот на хр ват ски от сос тав „Ан те нат“. Кон цер тот бе
ше са мо по че ток на уш те ед но жеш ко ле то на пла жа
та. Во те кот на на ред ни те че ти ри ме се ци пла ни ра ни 
се ки но ве че ри и про ек ци и на кул тни ма ке дон ски и 
стран ски фил мо ви, фес ти вал на крат ки фил мски 
фор ми, из лож би на мла ди у мет ни ци и фо тог ра фи, 
спор тски тур ни ри, ма ти не и ка ра о ке за ба ви.

Под мо то то „Во зе те ве ло си пед!” 
на 26 мај низ у ли ци те на Скоп је се ор
га ни зи ра ше про мо тив но во зе ње на 
ве ло си пе ди. Ма ни фес та ци ја та во ко ја 
у чес тву ва а го лем број гра ѓа ни бе ше во 
ор га ни за ци ја на Гра дот Скоп је и на Ве

ло си пед ска та фе де ра ци ја на Ма ке до
ни ја. Цел та на ова во зе ње е про мо ци ја 
и по пу ла ри за ци ја на ве ло си пе дот ка ко 
рек ре а тив но и ал тер на тив но пре воз но 
сред ство, чие ма сов но ко рис те ње има 
го лем број по зи тив ни при до бив ки.

 Гра дот Скоп је пос ве ту ва го ле мо 
вни ма ни е за по доб ру ва ње на ус ло ви те 
за ко рис те ње на ве ло си пе дот во Скоп је, 
пре ку ре а ли за ци ја на го лем број про ек
ти за по доб ру ва ње на ин фрас трук ту ра
та. Мо ја за лож ба е вак ви про мо тив ни 
во зе ња ве ло си пед по ал тер на тив ни 
тра си да се во зат нај мал ку ед наш во ме
се цот – ре че гра до на чал ни кот Ко це Тра
ја нов ски.

Тра ја нов ски наг ла си де ка во зе
ње то ве ло си пед има го лем број при
до бив ки   ве ло си пе дот е е ко лош ко 
пре воз но сред ство кое не за га ду ва, при
до не су ва за на ма лу ва ње на со об ра ќај
ни от ме теж, има фи нан сис ки бе не фи ти 
и слич но.

„ВОЗЕТЕ ВЕЛОСИПЕД!” НА ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ

СПОРТУВАЈТЕ БЕСПЛАТНО НА ГРАДСКИТЕ ПЛАЖИ
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На и ни ци ја ти ва на 
Со ју зот на сред но у чи ли шен 
спор т во Скоп је од 2 до 4 ју ни 
во Со фи ја, Ре пуб ли ка Бу га ри
ја, се одр жа тур нир на кој си
ли те ги од ме ри ја ти мо ви од 
сред ни те у чи лиш та на Скоп је 
и на Со фи ја. Е ки пи те од два
та гра да се нат пре ва ру ва а во 
маш ка и во жен ска кон ку рен
ци ја во ко шар ка, ра ко мет и 
фут сал, ка ко и во од бој ка во 
жен ска кон ку рен ци ја. Е ки пи
те на Град Скоп је беа сос та
ве ни од нај доб ри те у че ни ци 
ко иш то у чес тву ва ле на фи
нал ни те нат пре ва ри на ни во 
на Град Скоп је во со од вет ни те спор то ви. 

На спор тски те нат пре ва ри е ки пи те од Скоп је по бе ди ја 
во шест нат пре ва ри и тоа во ко шар ка, ра ко мет и мал фуд бал 
во маш ка и жен ска ка те го ри ја, а е ки пи те од Со фи ја по бе ди ја 
на нат пре ва рот во од бој ка во жен ска ка те го ри ја.

Ме да ли те за нат пре ва ру ва чи те и приз на ни ја та за про
фе со ри те по фи зич ка кул ту ра кои у чес тву ва а во ор га ни за ци

ја та на спор тски те нат пре ва ри ги до де ли ја гра до на чал ни ци те 
на Скоп је и на Со фи ја, Ко це Тра ја нов ски и Јор дан ка А се но ва 
Фан да ко ва, Прет се да те лот на Со ве тот на Град Скоп је, И ре на 
Ми ше ва и Прет се да те лот на Со ју зот на сред но у чи ли шен спор т 
од Скоп је, Влат ко Не дел ков ски.

Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски ре че де ка цел та 
на о ви е нат пре ва ри е прод ла бо чу ва ње на со ра бот ка та ме ѓу 

два та гра да и раз ме на на 
ис кус тва од об лас та на об
ра зо ва ни е то и спор тот. 

За вре ме на прес то
јот во Со фи ја, гра до на чал
ни кот Тра ја нов ски ос тва ри 
сред ба со гра до на чал ни кот 
Фан да ко ва и по ве ќе ра
ко вод ни ли ца од Оп шти на 
Со фи ја на ко ја раз го ва ра а 
за по го лем број те ми о ко лу 
сос тој би те во два та гра да и 
пре диз ви ци те со кои се со
о о чу ва ат. Ак цент бе ше ста
вен на те ми те од об лас та 
на со об ра ќа јот, тран спор
тот и е ко ло ги ја та.

СПОРТСКИ ИГРИ МЕЃУ
СРЕДНОШКОЛЦИ ОД СКОПЈЕ И СОФИЈА
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Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски 
на 25 ап рил 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 ...

...Прет се да те лот на Со ве тот на Град Скоп је, 
И ре на Ми ше ва, ос тва ри сред ба со де ле га ци ја од 
збра ти ме ни от град Та лин, Ес то ни ја. Де ле га ци ја та од 
Та лин, ко ја бе ше пред во де на од прет се да те лот на 
Со ве тот на Гра дот Та лин, То мас Вит сут, бе ше сос та ве
на од е ди на е сет чле но ви, кои ис тов ре ме но се чле
но ви на Со ве то дав ни от од бор за раз вој на гра дот 
Та лин  „Ви зи онс“. Чле но ви те на о вој од бор ра бо тат 
и да ва ат про дук тив ни и де и за раз во јот на Та лин. Во 
рам ки те на нив ни те ак тив нос ти тие ор га ни зи ра ат 
сту дис ки по се ти на гра до ви, а го ди на ва го по се ти ја Скоп је.

На сред ба та беа раз ме не ти ис кус ту ва за ра бо та та и у ло
га та на Со ве ти те на два та гра да, а бе ше раз го ва ра но и за те ми 

од за ед нич ки ин те рес, за де цен тра ли за ци ја та, е ко но ми ја та, 
кул ту ра та, об ра зо ва ни е то, миг ра ци ја та, ка ко и за ид ни те ви
зи и за раз вој на гра до ви те. 

... На 25 ап рил гра до на чал ни кот на 
Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, се срет на 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.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Со амбасадорот Бранко Раковец

Со амбасадорот Роман Вашчук
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...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...

...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...

...Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски на 
31 мај се срет на со прет став ни ци од збра ти ме ни
от град Тем пи од САД, А ри зо на. Ста ну ва збор за 
др Са ра Ме ке ни, про фе сор Џе нис Френ син Ваг
нер и про фе сор Гле нис Неј си Вес тмор ланд, а цел
та на нив на та по се та на Скоп је е спро ве ду ва ње на 
ис тра жу ва ње кое е во рам ки те на сту ди и те за ро
ман тич ни те врс ки на а до лес цен ти те и ис то то се 
спро ве ду ва пре ку ан ке ти и груп ни ин тер вју а на 
а до лес цен ти те во сред ни те у чи лиш та во Скоп је.

Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски ја ис так на 
до се гаш на та доб ра со ра бот ка со Тем пи, ре дов на
та раз ме на на у че ни ци и про фе со ри и по зи тив ни
те ре зул та ти од о ва а ак тив ност...   

Со амбасадорот Пол Д. Волерс
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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. 

 Мо ра ме да сфа ти ме де ка воз не ми ру вач ки те сли
ки на де неш но то у ниш ту ва ње на жи вот на та сре ди на низ 
све тот е на ша ре ал ност ко ја тре ба на јит но да ја из ме ни ме. 
Гло бал но то за топ лу ва ње, тро ше ње то на о зо нот, ис чез ну ва
ње то на мно губ рој ни ви до ви рас те ни ја и жи вот ни, сне му ва
ње то шу ми, се трај ни про це си со не сог лед ли ви пос ле ди ци. 
За то а, сле де те ги и по чи ту вај те ги у пат ства та и пре по ра ки те 
за ште де ње во да и е нер ги ја, ку пу вај те про из во ди за кои не 
се ко рис ти до пол ни тел на ам ба ла жа, се па ри рај те го от па дот, 
гри же те се за сво јот двор и дво рот на сво е то у чи лиш те, чу
вај те ги из лет нич ки те мес та... А пе ли рам до си те гра ѓа ни на 
Скоп је, ра ци о нал но да ја ку пу ва ме и тро ши ме хра на та, а она 
што ќе ни ос та не, да не го фр ла ме во кон теј не ри те, ту ку ви
шо кот хра на да го по да де ме на о ни е на ко иш то им е пот реб
на, а не ма ат мож ност да ја на ба ват, или да ја до ни ра ме на 
Цен та рот за без дом ни ли ца за кој се гри жат Гра дот Скоп је 
и Цр ве ни от крст на град Скоп је. Дел од прех ран бе ни те про
дук ти мо же да завр шат и во Зо о лош ка та гра ди на или Ста ци
о на рот за без дом ни жи вот ни – им по ра ча гра до на чал ни кот 
Ко це Тра ја нов ски на при сут ни те у че ни ци.

Ми нис те рот за жи вот на сре ди на и прос тор но пла ни ра
ње, Аб ду ла ким А де ми, на гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски 
и на за ме ни кот на пос то ја ни от прет став ник на УНДП во Ма ке
до ни ја, А ле сан дро Фра ка се ти, им по да ри гра фи ти из ра бо те ни 
од у че ни ци во ДСУ „Ла зар Ли че нос ки“ за ра ди кон ти ну и ра на та 
доб ра со ра бот ка.

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. 

Одбележан 5 Јуни Светскиот ден на заштитата на животната средина

УЧЕНИЦИТЕ ИСПРАТИЈА ПОРАКИ ЗА 
ПОЗДРАВА ОКОЛИНА



 јули 2012 | 25
           јуни 2013 | 25

Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов
ски на 5 Ју ни – Свет ски от ден за заш ти та 
на жи вот на та сре ди на ги до де ли наг ра
ди те на нај доб ри те во тра ди ци о нал ни от 
кон кур с на Град Скоп је за из бор на на је
ко лош ка ком па ни ја, нај го лем при до нес 
во об лас та на заш ти та та на жи вот на та 
сре ди на, за на ју ба во у ре ден двор на 
ку ќа, згра да и ин сти ту ци ја, фир ма или 
сто пан ски об јект, на ју бав сос тав на те ма 
е ко ло ги ја за у че ни ци од ос нов ни те и од 
сред ни те у чи лиш та и за на ју бав цр теж 
на те ма е ко ло ги ја за у че ни ци од ос нов
ни те и сред ни те у чи лиш та.

За на је ко лош ка ком па ни ја (фир
ма со ус пеш на при ме на на ISO 14001 и 
при до нес кон за чу ву ва ње на жи вот на та 
сре ди на) наг ра да та ја до би А ДО РА ин

же не ринг Скоп је; За нај го лем при до нес 
во об лас та на заш ти та та на сре ди на та 
(прав ни или фи зич ки ли ца кои со сво ја та 
ак тив ност сто ри ле нај мно гу за за чу ву
ва ње и у нап ре ду ва ње на жи вот на та сре
ди на во Скоп је) – наг ра да та му при пад
на на СУГС „Ни ко ла Ка рев“; За на ју ба во 
у ре ден двор на об јект за ин ди ви ду ал но 

до му ва ње наг ра да та о ти де во ра це те на 
Ма ри ја Нај до ва, за двор во оп шти на та 
Ки се ла Во да; За на ју ба во у ре ден двор 
на об јект за ко лек тив но до му ва ње наг
ра ден е у че нич ки от дом ЈУ УДГ „Здрав ко 
Цвет ков ски“; За на ју ба во у ре ден двор 
на фир ма или сто пан ски об јект наг ра ден 
е „А ДИНГ“ АД Скоп је.

За на ју бав сос тав на те ма е ко ло
ги ја за у че ни ци од ос нов ни те у чи лиш
та наг ра да та о ти де во ра це те на Фи лип 
Грав чев ски, 8б од де ле ни е во ОУ „Ко ле 

Не дел ков ски“; За на ју бав сос тав на те ма 
е ко ло ги ја за у че ни ци од сред ни те у чи
лиш та наг ра да до би На деж да А та на со
ва, III 2, во СУГС „Ор це Ни ко лов“; За на ју
бав цр теж на те ма е ко ло ги ја за у че ни ци 
од ос нов ни те у чи лиш та наг ра да та о ти де 
во ра це те на Са ра Јаг ли ков ска III 2 од де
ле ни е од ОУ „Јо хан Хај нрих Пес та ло ци“ и 
А лек сан дра Ѓор ѓи ев ска, VII 1 од де ле ни е 
од ОУ „Го це Дел чев“, За на ју бав цр теж на 
те ма е ко ло ги ја за у че ни ци од сред ни
те у чи лиш та наг ра да до би твор ба та на 
Мар ти на Ми јуш ко виќ,Бо ја на Ко ки нов
ска и Е ле на Ми це ва, у че нич ки во вто ра 
го ди на во СУГС „Ни ко ла Ка рев“.

Ра бот на та е ди ни ца Град ско зе
ле ни ло – ре он Цен тар од ЈП „Пар ко ви и 
зе ле ни ло“ до би бла го дар ни ца за о со бен 
при до нес во заш ти та та на сре ди на та. 

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ЗА НАЈГОЛЕМ 
ПРИДОНЕС ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
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Со сред ба со прет став ни ци те на ур ба ни те и мес ни те 
за ед ни ци од Оп шти на та Га зи Ба ба на 10 ју ни поч на деветтиот 
циклус  по се ти на си те де сет оп шти ни во Гра дот Скоп је. На 
сред ба та во Га зи Ба ба при сус тву ва а гра до на чал ни ци те на 
Гра дот Скоп је и на Оп шти на та Га зи Ба ба, Ко це Тра ја нов ски и 
То ни Трај ков ски, ди рек то ри те на јав ни те град ски прет при ја
ти ја, ра ко во ди те ли те на сек то ри те во ад ми нис тра ци ја та на 
Гра дот Скоп је и на Оп шти на Га зи Ба ба, ка ко и прет став ни ци 
од си те ур ба ни и мес ни за ед ни ци од оп шти на та.

 На о ви е сред би гра ѓа ни те пре
ку нив ни те нај не пос ред ни прет став ни ци 
од мес ни те и од ур ба ни те за ед ни ци и ма
ат мож ност да раз го ва ра ат со град ски те 
служ би и 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, ка ко 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 на го лем број 
про ек ти ко иш то 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 ис клу чи тел но 
по зи тив ни и 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  из ја ви Тра ја нов ски.

На сред ба та прет став ни ци те на ур ба ни те и мес ни те 
за ед ни ци нај мно гу да ва а су гес ти и о ко лу ра бо та та на ЈСП, 
по ба ра а да се зго ле ми фрек вен ци ја та на ав то бу си те и да се 
во ве дат но ви ав то бус ки ли ни и. 

ПО 9 ПАТ ВО ПОСЕТА НА СКОПСКИТЕ ОПШТИНИ

Е ки пи те на Град Скоп је ја поч на а 
ак ци ја та за чис те ње на јав ни те повр ши
ни во скоп ски те оп шти ни, а пр ви на ред 
беа оп шти ни те Га зи Ба ба и Бу тел. Ак ци
ја та за чис те ње во се ко ја оп шти на тра е 
по три де на, а оп фа ќа рас чис ту ва ње на 
ди ви те де по ни и, кас тре ње на гран ки те 
на дрв ја та, ми е ње на у ли ци те, ко се ње 

на тре ва та и ин тер вен ци и во на со ка на 
по доб ру ва ње на во дос наб ду ва ње то.

На те рен ра бо тат е ки пи те на ЈП 
„Ко му нал на хи ги е на", ЈП „Пар ко ви и зе
ле ни ло" и ЈП „Во до вод и ка на ли за ци ја". 

 За раз ли ка од 2009 го ди на, ко
га јав ни те прет при ја ти ја и ма а ста ра и 
не фун кци о нал на ме ха ни за ци ја и не беа 

на ни во на за да ча та, де нес сос тој ба та е 
мно гу по доб ра. За пот ре би те на ЈП „Ко
му нал на хи ги е на" на ба ве ни се 60 но ви 
ка ми о ни и во зи ла за по ди га ње на сме
тот, две спе ци јал ни во зи ла за чис те ње 
на у ли ци со мет лар ки, ка ко и 60 000 
плас тич ни кан ти кои беа по де ле ни на 
ин ди ви ду ал ни те до ма ќин ства во гра дот. 
За пот ре би те на ЈП „Пар ко ви и зе ле ни ло" 
се на ба ве ни 40ти на ма ши ни и во зи ла, а 
во зи ла и ме ха ни за ци ја се на ба ве ни и за 
пре ос та на ти те јав ни прет при ја ти ја  ре
че гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, 
на по че то кот на ак ци ја та.

Ак ци ја та за чис те ње на јав ни те 
повр ши ни во скоп ски те оп шти ни се од
ви ва во ис тов ре ме со деветтиот циклус 
по се ти на Гра дот Скоп је на де сет те скоп
ски оп шти ни.

АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ
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По по вод од бе ле жу ва ње то на 50го диш ни на та од ка
тас тро фал ни от зем јот рес во Скоп је, Гра дот Скоп је во ко ор ди на
ци ја со У ни вер зал на та са ла и дру ги ин сти ту ци и ќе ор га ни зи ра 
не кол ку ме сеч ни ак тив нос ти под мо то то „Скоп је се се ќа ва”, што 
и ма ат за цел да пот се тат на не ми ли от нас тан. Со о вој про ект 
Скоп је во 2013 го ди на пов тор но тре ба да ста не „цен тар ” на све
тот, град кој ќе би де пер це пи ран ка ко мо де рен, от во рен, кос
мо по лит ски, ху ман и не пос ре ден.

Во со ра бот ка со Ми нис тер ство то за над во реш ни ра
бо ти, ма ке дон ски те ам ба са ди во стран ство, здру же ни ја та на 
Ма ке дон ци те во не кол ку зем ји  и збра ти ме ни те гра до ви, ќе се 
из ра зи бла го дар ност до си те ху ма ни зем ји и гра ѓа ни што по
мог на а по зем јот ре сот, ко га 80 про цен ти од гра дот бе ше у ниш
тен или ош те тен, ур на ти ни те зат ру па а 1 000 жрт ви, а 100 000 
лу ѓе ос та на а без дом. Со кре а тив на та плат фор ма „Скоп је ви се 
заб ла го да ру ва“, Гра дот Скоп је пла ни ра ак тив нос ти со кои ќе се 
заб ла го да ри за ху ма нос та по ка жа на во ми на то то.

Си те о ви е ак тив нос ти би го пот тик на ле ин те ре сот за 
Скоп је ка ко ин спи ра тив на ту рис тич ка дес ти на ци ја, би ис пра ти
ле по ра ка де ка гра ѓа ни те на Скоп је со ге не ра ци и спо де лу ва ат 

ис ти вред нос ти и ги ка рак те ри зи ра храб рост, ху ма ност, ви зи ја 
и на деж. Про ек тот це ли да ги о бе ди ни скоп ја ни, да ги ин спи
ри ра да се вклу чат во ак тив нос ти те и да пот тик не но ви и де и и 
ак тив нос ти со кои си те ќе се гор де е ме.

Ак тив нос ти те се ве ќе поч на ти, а по ин тен зив ни слу чу ва
ња се пла ни ра ат во де но ви те пред 26 Ју ли, со е ден цен тра лен 
мул ти ме ди ја лен нас тан на са ми от ден.

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ИЗИИС

Гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски на 29 мај при
сус тву ва ше на Ме ѓу на род на та кон фе рен ци ја на Ин сти ту тот 
за зем јот рес но ин же нер ство и ин же нер ска се из мо ло ги ја 
(И ЗИ ИС), што се одр жа по по вод 50 го ди ни од ка тас тро фал
ни от зем јот рес во Скоп је.

 На 26 ју ли 1963 го ди на Скоп је до жи ве а го ле ма ка
тас тро фа ко ја од не се 1070 чо веч ки жи во ти и ос та ви без дом 
над 100 000 на ши сог ра ѓа ни. Таа ка тас тро фа за мо мент го 
зап ре гра дот во не го ви от рас теж, но ис тов ре ме но по ка жа 

де ка ко га е пот реб но чо веш тво то зна е да се о бе ди ни и да 
по мог не. Са кам да се заб ла го да рам на си те зем ји и гра до ви 
кои му по мог на а на то гаш ур на то то Скоп је. Ток му со ог ром
на та по мош од ме ѓу на род на та за ед ни ца, Скоп је ус пе а да се 
кре не од пе пе лот и да пре рас не во мо дер на прес тол ни на на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и да ста не сим бол на ме ѓу на род на
та со ли дар ност. О вој тра ги чен нас тан ја зго ле ми и свес та за 
пот ре ба та од пла ни ра ње и из град ба на об јек ти кои ќе мо
жат да им о до ле ат на вак ви при род ни ка тас тро фи. Вос пос
та ве ни те стан дар ди за а се из мич ка град ба, ка ко и го ле ми от 
број об јек ти во кои се при ме не ти тие стан дар ди, се нај до
бар по ка за тел кол ку Гра дот Скоп је се ри оз но ја сфа ти пот
ре ба та од ва ков прис тап во гра де ње то. Го лем при до нес за 
вос пос та ву ва ње на о ви е стан дар ди, пред се има Ин сти ту
тот за зем јот рес но ин же нер ство кој не о дам на ста на Ин сти
тут на У НЕС КО од ка те го ри ја 2, е дин ствен та ков што ра бо ти 
на по ле то на зем јот рес но то ин же нер ство, се из мо ло ги ја та и 
на ма лу ва ње то на ри зи ци те од го ле ми зем јот ре си  ис так на 
пред при сут ни те гра до на чал ни кот Тра ја нов ски.

„СКОПЈЕ СЕ СЕЌАВА” ЗА 50-ГОДИШНИНАТА 
ОД СКОПСКИОТ ЗЕМЈОТРЕС
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На пла то то пред „Скоп је си ти 
мол“ на 8 ју ни се одр жа ед нод нев ни
от Фес ти вал на ор ган ска хра на, што 
тра ди ци о нал но се ор га ни зи ра тре та 
го ди на по ред. Фес ти ва лот има за 
цел да го про мо ви ра ор ган ско то зем
јо дел ство ка ко ва жен, пер спек ти вен 
дел на одр жли во то про из вод ство. За 
вре ме на фес ти ва лот по се ти те ли те 
и ма а мож ност да ку пат и де гус ти ра
ат про из во ди од пет на е се ти на ма ке
дон ски из ло жу ва чи, про из во ди те ли 
на ор ган ска хра на.

ТРЕТ ФЕСТИВАЛ НА ОРГАНСКА ХРАНА

Гра дот Скоп је го рас пи ша кон кур сот за из бор на 
про фе си о нал на и а ма тер ска фо тог ра фи ја со мо ти ви од 
Скоп је и ги по ка ну ва про фе си о нал ци те, а ма те ри те и у че
ни ци те, вљу бе ни ци во фо тог ра фи ра ње то да кон ку ри ра ат 
во сог лас ност со утвр де ни те кри те ри у ми. Кри те ри у ми те 
ги содр жат след ни те точ ки:

 Мо ти ви те на фо тог ра фи и те да се од Скоп је;
 Да се дос та ват фо тог ра фи и со раз лич ни мо ти ви 

од Скоп је, по из бор на дос та ву ва чот;
 По жел ба на дос та ву ва чот, мо же да се дос та ву

ва ат и днев ни и ноќ ни фо тог ра фи и;
 Дос та ве ни те фо тог ра фи и да се во ди ги та лен jpg 

или друг фор мат, со ви со ка ре зо лу ци ја;
 Фо тог ра фи и те не тре ба да би дат пос та ри од 5 го

ди ни;
 Из бо рот на фо тог ра фи и те ќе го извр ши спе ци јал

на ко ми си ја фор ми ра на од Град Скоп је;
 Град Скоп је го задр жу ва пра во то за сво и ин тер ни 

пот ре би да ги ко рис ти си те прис тиг на ти фо тог ра фи и;
 Град Скоп је ќе ор га ни зи ра из лож ба за наг ра де

ни те фо тог ра фи и во е ден од сво и те кул тур ни цен три;
На кон кур сот ќе би дат до де ле ни три наг ра ди за 

нај доб ра фо тог ра фи ја  пр ва та наг ра да из не су ва 50 000 
де на ри, вто ра та 40 000 де на ри и тре та та 30 000 де на ри.

Кон кур сот тра е 60 де на од де нот на об ја ву ва ње во 
сред ства та за јав но ин фор ми ра ње (25.05.2013 го ди на). 
Се кој кан ди дат сво и те фо тог ра фи и тре ба да ги дос та ви на 
це де, во зат во рен плик на кој на гор ни от лев а гол тре ба да 
сто и оз на ка та „не от во рај”, а во сре ди на та тре ба да би де 
наз на че на точ на та ад ре са на при ма чот. Над во реш нос та 
на пли кот не сме е да содр жи ни как ви оз на ки за ис пра ќа
чот. Во зат во ре ни от плик тре ба да има уш те два зат во ре
ни и за пе ча те ни пли ка, од кои ед ни от со оз на ка „пред лог” 
под шиф ра, а дру ги от со до ку мен та ци ја со ис та шиф ра, во 
кој ќе би де до ку мен та ци ја та и и ден ти фи ка ци ја та на ис
пра ќа чот.

Ад ре са та на ко ја тре ба да се дос та ват пред логфо
тог ра фи и те е: Град Скоп је, Сек тор за ло ка лен е ко ном ски 
раз вој, бу ле вар И лин ден број 82, 1000 Скоп је, со наз на ка 
„За Кон кур сот за нај доб ра фо тог ра фи ја“, или лич но, во Ар
хи ва та на Град Скоп је.

За до пол ни тел ни ин фор ма ци и за ин те ре си ра ни те 
мо жат да се об ра тат на те ле фон ски от број 3297218, се кој 
ра бо тен ден од 8:30 до 16:30 ча сот.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРА 
ФОТОГРАФИЈА 2013
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ДЕСЕТ ДЕНА БАСКЕРФЕСТ НИЗ УЛИЦИТЕ НА СКОПЈЕ
Над 100 у лич ни ар тис ти од два е

се ти на зем ји го прет во ри ја Скоп је во те а
тар на от во ре но и ги за ба ву ва а скоп ја ни 
на ос ми от по ред „Бас кер фест 2013“, кој 
поч на на 14 ју ни. Де сет де на по се ти те ли те 
и ма а мож ност да у жи ва ат во нас та пи те 
на жон гле ри те, пан то ми ми ча ри те, кук
ла ри те и ак ро ба ти те, ка ко и во мно губ рој
ни те кон цер ти. Ме ѓу пос пек та ку лар ни те 
нас та пи се из дво и ја точ ки те на и та ли јан

ска та ак ро бат ска тру па „Il Pos to” и на рок 
гру па та „Star boy“ од Нов Зе ланд, ко ја во 
сво и те нас та пи ком би ни ра ак ро бат ска ко
ре ог ра фи ја и пи ро тех нич ки е ле мен ти.

Ме ѓу на род ни от у ли чен фес ти
вал „Бас кер фест“ е во ор га ни за ци ја на 
Здру же ни е то на гра ѓа ни „One way“, а под 
пок ро ви тел ство на Град Скоп је. Го ди на ва 
„Бас кер фест“ ќе нап ра ви тур не ја и низ 
Ма ке до ни ја, што ќе тра е до 3 ју ли.
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Над 500 деца од 18 основни училишта од Скопје 
учествуваа на втората по ред ролертрка „Возиме кон 
иднината“ што на 26 април се возеше по булеварот 

Илинден. Трката ја организираа 
Детскиот културен центар „Карпош“ 
и Градот Скопје со цел да се поттикне 
спортскиот дух кај нашите најмлади и 
да се создадат навики за спортување.

Првото место на трката со 
ролери го освои Гордан Нацев од ОУ 
„Блаже Конески“ и му беа доделени 
ролери со заштитна опрема. Второто 
место го освои Алек Магдевски од 
ОУ „Невена ГеоргиеваДуња“, а тој 
доби комплет ролерки. Трет на целта 
пристигна Валентино Каранфи

ловски, соученик на Алек и како награда доби комплет 
заштитна опрема или заштитна кацига и штитници за 
раце и за нозе.

МАСОВНА ТРКА НА РОЛЕРКИ НА БУЛЕВАРОТ 
ИЛИНДЕН

Од ова ле то, про ек тот „Ту рис тич ка стра жа“ ос вен на плош та
дот „Ма ке до ни ја“ ќе се ре а ли зи ра и на плош та дот „Кар по шо во вос
та ни е“. „Ту рис тич ка та стра жа“ ќе би де ло ци ра на на два та плош та ди 
се кој ден, од 11 до 13 ча сот. Про ек тот ќе тра е до но ем ври, од нос но 
до де ка се по вол ни вре мен ски те ус ло ви.

Про ек тот „Ту рис тич ка стра жа“ за прв пат се ре а ли зи ра ше 
ми на та та го ди на во ор га ни за ци ја на Би ро то за ту ри зам и ин фор
ма ци и на Град Скоп је во со ра бот ка со ДКЦ „Кар пош“. На ме нет е за 
про мо ци ја на цен трал но то град ско под рач је пред ту рис ти те што 
го по се ту ва ат на ши от град. За пов пе чат ли ва и по ве ро дос тој на ту
рис тич ка пре зен та ци ја на кул тур ноис то рис ки те спо ме ни ци, о сум 
мла ди у чес ни ци во про ек тот завр ши ја о бу ка во Би ро то и се стек
на а со со од вет ни зна е ња за ка рак те рис ти ки те, ис то ри ја та и зна
че ње то на об јек ти те од бо га та та ис то ри ја на Скоп је. Пре зен те ри те 
се у ни фор ми ра ни во ма ке дон ска на ци о нал на об ле ка, ка рак те
рис тич на за од ре де ни вре мен ски пе ри о ди (ма ке дон ска ан тич ка, 
ма ке дон ска сред но ве ков нако мит ска и об ле ка од у чес ни ци те во 
НОБ пар ти зан ска).

„ТУРИСТИЧКАТА СТРАЖА“ ПОВТОРНО ВО 
ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ
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Со бо га та му зич косцен ска ма
ни фес та ци ја што на 7 ју ни се одр жа 
во У ни вер зал на та са ла и со при год на 
све че ност ор га ни зи ра на во Му зе јот на 
ма ке дон ска та бор ба за др жав ност и са
мос тој ност на 6 ју ни, Дет ски от кул ту рен 
цен тар „Кар пош“ прос ла ви 65 го ди ни од 
сво е то пос то е ње и ра бо те ње. 

 Дет ски от кул ту рен цен тар „Кар
пош“ ве ќе 65 го ди ни е не рас кин лив дел 
од ма ке дон ски от културен ам би ент, 
прет ста ву вај ќи дом на не кол ку ге не ра
ци и на да ре ни де ца. ДКЦ „Кар пош“ мо же 
да се по фа ли де ка сво и те по че то ци му ги 
дол жат ис клу чи тел ни и ми ња на ма ке
дон ска та у мет ност и спор т. Пр ви те ма
ли че ко ри во сво и те го ле ми ка ри е ри во 
о ва а ин сти ту ци ја ги нап ра ви ја приз на ти 
ди ри ген ти, во кал ни со лис ти, при ма ба
ле ри ни, ин стру мен та лис ти, ком по зи то

ри и ша хов ски ве ле мај сто ри, со што о ва а 
град ска ус та но ва мо же да ја вбро и ме во 
ед на од нај плод ни те јав ни ин сти ту ци и 
во др жа ва та. ДКЦ „Кар пош“ и во ид ни на 
ќе би де цен тар на дет ски от ак ти ви зам и 
е ду ка ци ја, да вај ќи зна чи те лен при до нес 
во ма ке дон ски от ја вен жи вот  ис так на 
гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, на 
от во ра ње то на ма ни фес та ци ја та.

Све че нос та се одр жа под мо то то 
„65 го ди ни Дет ски кул ту рен цен тар „Кар
пош“СИ НО НИМ НА ДЕТ СКО ТО ТВО РЕШ
ТВО И КУЛ ТУ РА ТА ЗА ДЕ ЦА. Пок ро ви тел 
на нас та нот бе ше соп ру га та на Прет
се да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
Ма ја И ва но ва, не ко га шен член на пи о
нер ски от дом, а во У ни вер зал на та са ла 
нас та пи ја Вје чес лав По пов скиво ка лен 
со лист; ба лет ска та гру па на ДКЦ „Кар
пош“ со из ва док од „Ле бе до во е зе ро“; 

сцен скому зич ки пер
фор манс „Сне жен град“; 
„Мла ди те ам ба са до ри“ 
 гос ти Лил ја на Трп чиќ и 
Јор дан Са мар џис ки; „Ро
ле ри ја да на сце на“; „Ап
ри ли ја да на сце на“; „Оро 
без гра ни ци“нас тап 
на фол кло рен ан самбл; 
„Мо дер ни тан ци“тан

цо ва гру па; Вик то ри ја И ва нов ска на ви
о ли на; Дар ко Ба гес ки квар теткла сич на 
ги та ра; „Та нец“ и фол клор ни от ан самбл 
на ДКЦ „Кар пош“.

Во рам ки на Ма ни фес та ци ја та 
нас та пи ја и поз на ти јав ни лич нос ти кои 
не ко гаш би ле дел од сек ци и те на ДКЦ 
„Кар пош“: пи ја нис тот Си мон Трп чев ски, 
пе јач ка та Вик то ри ја Ло ба, поп ѕвез да та 
и ак тер Влат ко И ли ев ски и чле но ви те на 
фол клор ни от ан самбл „Та нец“.

Пок рај број ни те сек ци и, ДКЦ 
„Кар пош“ го диш но одр жу ва и раз ни ма
ни фес та ци и во кои у чес тву ва ат де ца од 
гра дин ки те и од ос нов ни те у чи лиш та од 
Скоп је и од о ко ли на та. Так ви ма ни фес
та ци и се: „Иг рам и пе ам за мо ја та мај
ка“, „Сне жен град“, „Цр та ње на ас фалт“, 
нат пре вар во кла сич на ги та ра, Ги тар 
Фест„Тре мо ло“, „Ап ри ли ја да“, „Ро ле ри
ја да“, Ме ѓу на род ни от фес ти вал „Оро без 
гра ни ци“, „У чи лиш на кви зо те ка“ ,„Ве сел 
плош тад на зај ди сон це“ и уш те мно гу 
дру ги ма ни фес та ци и и при ред би.

Во рам ки на о фи ци јал но то од бе
ле жу ва ње на о вој зна ча ен ју би леј, бе ше 
про мо ви ра на и Мо ног ра фи ја та 65 го ди
ни ДКЦ „Кар пош“,про ек ти ран до ку мен
та рен филм за ДКЦ „Кар пош“, до де ле ни 
бла го дар ни ци, а бе ше ис пе а на и но ва та 
хим на на ДКЦ, чиј што ав тор е Дра ган 
Ми јал ков ски. Ма ни фес та ци и те за од бе
ле жу ва ње на ју би ле јот 65 го ди ни ДКЦ 
„Кар пош“ беа пос ве те ни на не ко гаш ни
те, се гаш ни те и ид ни кар по шов ци...

ДКЦ „КАРПОШ“ ПРОСЛАВИ
65 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ



ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТСНОТ -СКОПЈЕ DIRECTORATE OF CULTURE AND ARTS -SKOPJE

ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТСНОТ -СКОПЈЕ DIRECTORATE OF CULTURE AND ARTS -SKOPJE


