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ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ
ЗА ПРВПАТ ВО СКОПЈЕ
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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 ќе 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 де но ви ве 
ја пос та ви ја и 10-та плат фор ма со под-
зем ни кон теј не ри, од вкуп но 14, што ќе 
се пос та ват во цен трал но то град ско под-
рач је. На 5 ло ка ци и ќе би дат пос та ве ни 
по 4 кон теј не ри од кои 3 ќе се ко рис тат 

за од ла га ње ме шан от пад, а 1 за ПЕТ ам-
ба ла жа. На пре ос та на ти те ло ка ци и ќе се 
пос та ват по 3 кон теј не ри, 2 за ме шо вит 
от пад и 1 за ПЕТ ам ба ла жа. Е ки пи те на 
Гра дот Скоп је пос та ви ја и две плат фор ми 
со по два кон теј не ра, на две ло ка ци и во 
оп шти на та Ча ир .

Кон теј не ри те се од фир ма та АТ-
РИК од Ре пуб ли ка Сло ве ни ја и се со за-
фат ни на од 3 куб ни мет ри.

- 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 
го оп ре мив ме ЈП „Ко му нал на хи ги е на“. 
Ре а ли за ци ја та на о вој про ект ќе при до-
не се да се о сов ре ме ни из гле дот на кон-
теј не ри те за скла ди ра ње на ко му нал-
ни от от пад, да се от стра нат над зем ни те 
ме тал ни кон теј не ри и да се трг не сли ка-
та со расфр ла но ѓуб ре о ко лу кон теј не ри-
те. Са кам да у па там а пел до гра ѓа ни те, 
со вес но да ги ко рис тат но ви те кон теј не-
ри и да при до не сат за по чис та жи вот на 
сре ди на – вели гра до на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски.

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 ми ли о ни де на ри, од 
кои по 10 ми ли о ни де на ри ин вес ти ра ат 
Гра дот Скоп је и Оп шти на Цен тар , а 13 ми-
ли о ни ЈП „Ко му нал на хи ги е на“.

Новини во одржувањето на комуналната хигиена

СКЛАДИРАЈТЕ ГО ОТПАДОТ 
ВО ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ
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Јав но то прет при ја ти е „Ко му нал на хи ги е на“ ми на ти от 
ме сец 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, ка ко и фре за и дру га оп ре ма. 

- Со оваа набавка може да кажеме дека го исполнивме
ветувањето коешто пред граѓаните го дадовме во 

2009 година. Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ 

го подновивме со комплетно нова опре-
ма и возила за собирање отпад и ја по-
добри вме хигиената во градот - истакна 
градоначалникот Коце Трајановски, на 
промоцијата на новите возила.

На ба ве ни те спе ци јал ни ко му нал ни 
во  зи ла се со ка па ци тет на над град ба та од 1,5 
куб ни мет ри. Ша си ја та на ка ми о ни те е од ки-
нес ка та ком па ни ја ДСМ, а над град ба та е на 
поз на та та тур ска фир ма Ye ni Bal kan.

На ба ве ни те 5 но ви мо то кул ти ва то ри се 
од поз на та та мар ка ГОЛ ДО НИ со ја чи на од 12 
коњ ски си ли и ком плет на прик луч на оп ре ма.

За на бав ка на 10-те 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“
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Гра до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски и 
Мак си ми ли ја но Ферацоли, 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 
ја ну а ри го ди на ва 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 и ќе о воз мо жи „Дрис ла“ да пре рас не во нај сов ре ме на 
де по ни ја со пос трој ки за ре цик ли ра ње на от па дот и ис ко рис-
ту ва ње на е нер ги ја та.

- Кон зор ци у мот со кој де нес ка пот пи шу ва ме 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. Со за до вол ство го 
пот пи шу вам до го во рот за кон це си ја во тра е ње од 35 го ди ни  
и 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, ќе до би ва 20 нас то про фит, и што по ев роп ски 
стан дар ди ќе го скла ди ра от па дот - 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.

- Из гра де ни те пос трој ки ќе би дат во мож ност да ре цик-
ли ра ат над 70 нас то од влез ни от от пад и ќе о без бе дат мак си-
мал на флек си бил ност, а што е нај важ но ќе се на ма ли вли ја ни е 
врз жи вот на та сре ди на, со нис ка пот ро шу вач ка на е нер ги ја, 
глав но со ко рис те ње на е нер ги ја та ге не ри ра на од пос трој ка та за 
би о гас, до пол не ти со фо то вол та ич на пос трој ка за про из вод ство 
на е нер ги ја со со од вет на го ле ми на - ис так на во сво е то об ра ќа ње 
До ме ни ко Ферацоли, прет се да те лот на ФЦЛ Ам би ен те.

Потпишан договор за концесија 

ДРИСЛА ЌЕ СТАНЕ 
СОВРЕМЕНА ДЕПОНИЈА
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Е ки пи те на Гра дот Скоп је до се га пос та ви ја 100 мет-
ри од но ва та во до вод на мре жа по дол жи на та на у ли ца та 
Вас ко Ка ран ге лев ски, ко јаш то дол го роч но ќе 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 ди 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“ и ќе би де дол га 350 мет ри. На о вој по тег се пос та ву-
ва ат 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. Цев ки те се из ра бо те ни од дук тил но же ле зо. 
Из град ба та на но ва та мре жа ќе 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 – ве ли гра до на чал ни кот 
Ко це Тра ја нов ски.

За о вој зна ча ен гра де жен за фат Гра дот Скоп је ќе од-
во и о ко лу 7 ми ли о ни де на ри.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
И ЗА УЛИЦАТА ПЕРО НАКОВ

СЕ ГРАДИ НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА 
НА УЛИЦАТА ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ

Из град ба та на ат мос фер ска та 
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 завр ши во пред ви де ни от 
рок. Цев ки те и слив ни ци те за ат мос-
фер ска та ка на ли за ци ја се пос та ве ни, 
тро то а ри те по дол жи на та на рас ко-
па ни от дел се о фор ме ни, а де но ви-
ве е ре кон стру и ран 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 840 БИС.

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 ќе 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.
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Фе ка лен ко лек тор долг 1 300 мет-
ри со про фил од 800 ми ли мет ри де но ви-
ве се гра ди во Ин џи ко во, на сел ба Пи ту Гу-
ли, ка ко 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. Со до го во рот за из град ба на 
фе кал ни от ко лек тор од Ин џи ко во кон 
пум пна та ста ни ца Ма џа ри, ме ѓу Гра дот 
Скоп је, оп шти на та Га зи Ба ба и Ми нис-
тер ство то за заш ти та на жи вот на сре-
ди на и прос тор но пла ни ра ње, до се га се 
из гра де ни 260 мет ри, а се га по ле ка се 
за ок ру жу ва о вој о бе мен про ект што е 

од ис клу чи тел но зна че ње за о кол ни те 
жи те ли. Са кам да им се заб ла го да рам 
на гра ѓа ни те за по ка жа но то тр пе ни е и 
со ра бот ка та во ре а ли за ци ја та на о вој 
про ект - ве ли гра до на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски.

Из град ба та на но ва та фе кал на 
мре жа тре ба да завр ши до кра јот на го-
ди на ва.

СЕ ДОГРАДУВА ФЕКАЛНИОТ 
КОЛЕКТОР ВО ИНЏИКОВО
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ИЗГРАДЕН НОВ МОСТ 
НАД РЕКАТА СЕРАВА

Е ки пи те на Гра дот Скоп је из гра ди ја нов мост над ре ка-
та Се ра ва, кој што ја повр за ро лер ско-ве ло си пед ска та па те ка 
на ле ва та стра на од ре ка та Вар дар во де лот ка де што бе ше 
пре ки на та.

- Гра дот Скоп је ус пеш но и во пред ви де ни от рок ја завр-
ши из град ба та на но ви от мост над ре ка та Се ра ва, на вли вот 
во ре ка та Вар дар . Со из град ба та на мос тот над ре ка та Се ра ва 
на гра ѓа ни те на Скоп је им се о воз мо жу ва неп ре ки на то дви же-
ње по ро лер ско-ве ло си пед ска та па те ка, од мос тот кај хо те лот 
„А лек сан дар Па лас“ до мос тот „То дор А лек сан дров“ (по ра-
неш ни от мост „Близ нак“), во дол жи на од о ко лу 8 ки ло мет-

ри. Но ви от пре мин е ар ми ра но-бе тон ски, со дол жи на од 16,6 
мет ри и со ши ро чи на од 4,6 мет ри. Ко ло во зот е ас фал ти ран. 
Ог ра да та на но ви от пре мин е из ра бо те на од че лич ни цев ки, 
а ос вет лу ва ње то е о воз мо же но со све тил ки те што ја ос вет лу-
ва ат ро лер ско-ве ло си пед ска та па те ка од ле ва та стра на на ре-
ка та Вар дар . Гра дот Скоп је за из град ба на о вој мост пот ро ши 
о ко лу 4,8 ми ли о ни де на ри – ис так на гра до на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски.

Ко си ни те о ко лу бе тон ски те кри ла на мос тот, од че ти-
ри те стра ни, се об ра бо те ни со ка мен. Прос то рот о ко лу мос тот 
ќе би де за зе ле нет.
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ЈСП ДОБИ НОВА ПЕРАЛНИЦА ЗА АВТОБУСИ
ЈСП „Скоп је“ ста ви во у пот ре ба 

но ва пе рал ни ца за ав то бу си ко јаш то е 
смес те на во ре но ви ра на та ха ла на ова 
јав но прет при ја ти е, во пун ктот во Ѓор-
че Пет ров. 

- Пе рал ни ца та има ре ла тив но 
бр за про пус на моќ, од нос но е со ка-
па ци тет за над во реш но пе ре ње 25 
ав то бу си за е ден час. Со от во ра ње то 
на о ва а пе рал ни ца се по доб ри хи ги-
е на та на ав то бу си те, а на гра ѓа ни те 
на Скоп је им о воз мо жив ме не са мо 
да се во зат во но ви, ту ку и во чис ти 
ав то бу си. Ја ста вив ме во у пот ре ба и 
вто ра та ре но ви ра на ха ла во пун ктот 
на јав но то прет при ја ти е во Ѓор че 

Пет ров, а след на та го ди на пла ни ра-
ме да ја ре но ви ра ме и ха ла та во Ав-
то ко ман да, ко јаш то ис то та ка ќе би де 
оп ре ме на со сов ре ме на пе рал ни ца 
– об јас ну ва гра до на чал ни кот Ко це 
Тра ја нов ски.

Во о ва а ре но ви ра на ха ла на 
ЈСП во Ѓор че Пет ров е вгра ден у ред за 
над во реш но ми е ње ав то бу си Е КО БУС Ц 
4000, кој што се сос то и од: ре зер во ар за 
ин дус трис ка во да, е ди ни ца за до вод на 
све жа во да, но сач на чет ки те со про дол-
же на ра ка и е лек трич на е ди ни ца. Ис то 
та ка, но ви от у ред има и вгра ден сен зор 
за во те кот на пе ре ње то да не се от стра-
ну ва ат стра нич ни те рет ро ви зо ри. 

Пе ре ње то на ав то бу си те се 
од ви ва во не кол ку фа зи, од нос но се 
ко рис тат сред ства-шам по ни за пред-
пе ре ње, пе ре ње и бр зо су ше ње на 
во зи ло то. Пе рал ни ца та е оп ре ме на и 
со прс кал ки за дол но пе ре ње на ав то-
бу си те.

За ре кон струк ци ја на вто ра та 
ха ла на ЈСП во Ѓор че Пет ров ко јаш то е 
оп ре ме на со но ва пе рал ни ца за ав то-
бу си  Гра дот Скоп је од Бу џе тот од во и 
10 ми ли о ни де на ри.

На ба ра ње на гра ѓа ни те, ЈСП „Скоп је“ во ве де три но ви проб-
ни ав то бус ки ли ни и. Но ва та ав то бус ка ли ни ја со број 33 ќе со об ра ќа 
на ре ла ци ја од Дол но Ли си че, пре ку Гор но Ли си че, на сел ба Ли си че, 
Тран спор тен цен тар , Ју годр во и плош та дот „Ма ке до ни ја“, со крај на 
ста ни ца кај До мот на пе ча тот. Ав то бус ка та ли ни ја со број 5А ќе со-
об ра ќа на ре ла ци ја од на сел ба та Дек си он во Оп шти на Ѓор че Пет ров 
до Кли нич ки от Цен тар , од нос но по тра са та - Дек си он, у ли ци те Ѓор че 
Пет ров, А долф Ци бо ров ски, бу ле ва рот Мит ро по лит Те о до сиј Го ло га-
нов, у ли ца та Ки рил и Ме то диј, бу ле ва рот Мај ка Те ре за (по ра не шен 
бу ле вар Вод њан ска) до Кли нич ки от цен тар .

По ба ра ње на гра ѓа ни те и на у че ни ци те од ОУ „Ко чо Ра цин“ 
со об ра ќа и проб на та ли ни ја, ко јаш то се уш те не ма број, а ќе се дви жи 
на ре ла ци ја од До мот на пе ча тот, пре ку бу ле ва рот Мај ка Те ре за, па 
по у ли ци те Пи ту Гу ли, Ди ми тар Пан ди лов и Ка ра ор ман.

3 НОВИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ НА ЈСП
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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 го ди на ва 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”, 215 се дво кат ни ав то бу си и 16 
се ми ни бу си од „Ју тонг“ од Ки на.

- Ова е уш те е ден го лем ден за 
ЈСП, ги про мо ви ра ме но ви те 79 дво кат ни 
ав то бу си, од кои 64 се за град ски пре воз, 
а 15 за па но рам ско во зе ње. 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 еко-мо 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 – ре че гра до на чал-
ни кот Ко це Тра ја нов ски, на про мо ци ја та 
на но ви те дво кат ни ав то бу си.

Ми нис те рот за тран спор т и врс-
ки, Ми ле Ја на ки ев ски, во сво е то об-
ра ќа ње ис так на де ка со пуш та ње то во 

у пот ре ба на но ви те ав то бу си се за ок ру-
жу ва е ден ус пе шен про ект за за ме на на 
ста ри те ав то бу си ко иш то ја за га ду ва а 
жи вот на та сре ди на со но ви и сов ре ме ни 
ав то бу си.

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, 
по тен ци ра ше де ка ова е уш те е ден ус-
пе шен про ект на Вла да та за чи ја ре а ли-
за ци ја од бу џе тот из дво и ле 57 ми ли о ни 
ев ра.

КОМПЛЕТНО ОБНОВЕН 
ВОЗНИОТ ПАРК НА ЈСП
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ЈСП „СКОПЈЕ“ – 65 ГОДИНИ НАШ ВЕРЕН СОПАТНИК

ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Јав но то со об ра ќај но прет при ја-
ти е „Скоп је“ на 17 ја ну а ри го ди на ва ја 
од бе ле жа 65-го 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.

- Бла го да ре ни е на пос ве те нос та 
на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
Гра дот Скоп је до би 312 но ви ав то бу си за 
ја вен пре воз на пат ни ци, нис ко под ни и 
дво кат ни. Со тоа се об но ви воз ни от пар-
к на ова јав но прет при ја ти е, а гра ѓа ни те 
до би ја е ко лош ки, си гу рен и у до бен ја-
вен пре воз. Пок рај об но ва та на воз ни от 
пар к, Гра дот Скоп је на мно гу на чи ни го 
по ма га јав но то со об ра ќај но прет при ја-
ти е. Пок рај суб вен ци и те за нис ки те це ни 
на би ле ти те кои го диш но из не су ва ат од 
два до три ми ли о ни ев ра, Гра дот Скоп-
је ин вес ти ра и во ин фрас трук ту ра та на 
јав но то прет при ја ти е. На по че то кот од 
2012 го ди на, ре кон стру и рав ме ед на 

сер вис на ха ла во ав то ба за та во Ѓор че 
Пет ров, ко ја ја оп ре мив ме со мо де рен 
ав то мат ски сис тем за одр жу ва ње на 
ав то бу си те. Ин вес ти ци ја та из не су ва ше 
10 ми ли о ни де на ри. Кон кра јот на 2012 
го ди на, ја пуш тив ме во у пот ре ба и ре-
кон стру и ра на та пе рал ни ца за ав то бу си, 
со што драс тич но се по доб ри и хи ги е на-
та во ав то бу си те. По воз рас ни те гра ѓа ни 
до би ја мож ност бес плат но да се во зат 
во ав то бу си те на ЈСП, три де на во не де-
ла та. Ќе ја спо ме нам и но ва та жич ни ца 
на Вод но, ко јаш то е до на ци ја од Вла да-
та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а со ко ја 
ус пеш но сто па ни су ва ЈСП. Поддр шка та 
на Гра дот Скоп је за ЈСП про дол жу ва. Од 
Бу џе тот на Гра дот Скоп је, во на ред ни-
те три го ди ни - раз вој но, ќе се од де лат 
о ко лу 60 ми ли о ни де на ри за из град ба на 
270 ав то бус ки пос тој ки, ка ко и 180 ми-
ли о ни де на ри за сис те мот за ав то мат ска 

ло ка ци ја на во зи ла та и за е лек трон ска 
нап ла та на би ле ти те – ре че гра до на чал-
ни кот Ко це Тра ја нов ски, на од бе ле жу ва-
ње то на ју би ле јот.

Ди рек то рот на ЈСП, Ми шо Ни ко-
лов, во сво е то об ра ќа ње се освр на на 
по че то ци те од ра бо та та на јав но то со об-
ра ќај но прет при ја ти е.

- Пр ва та во ве де на ав то бус ка ли-
ни ја во Скоп је е о на а од Ку ма нов ска тро-
ша ри на (де неш на Ав то ко ман да) пре ку 
Ке јот на Вар дар до Град ски от пар к, за 
во 1955 го ди на во гра дот да фун кци о ни-
ра ат 8 ав то бус ки ли ни и. Во 1953 го ди на 
во Скоп је за прв пат до а ѓа ат дво кат ни те 
ав то бу си. Де нес, ЈСП „Скоп је“ е мо дер но 
јав но прет при ја ти е што се раз ви ва од 
ден на ден. Рас по ла га ме со но ви, нај сов-
ре ме но оп ре ме ни ав то бу си и пре ве зу-
ва ме о ко лу 50 ми ли о ни пат ни ци го диш-
но – наг ла си Ни ко лов.

Гра дот Скоп је о без бе ди 2 243 ле ги ти ма ци и за пов-
лас тен ја вен ав то бус ки пре воз на ли ца со ош те тен вид, 
ли ца со ош те тен слух, ли ца со те ле сен ин ва ли ди тет, ли ца 
со ин те лек ту ал на поп ре че ност, буб реж но бол ни ли ца, ка-
ко и ин ва ли ди на тру дот, пен зи о не ри ин ва ли ди и во е ни 
ин ва ли ди, ор га ни зи ра ни во со од вет ни те здру же ни ја на 
гра ѓа ни на под рач је то на Град Скоп је. Од нив 2 085 се бес-
плат ни ле ги ти ма ци и, а 158 - бес плат ни ле ги ти ма ци и со 
прид руж ба.

Гра дот Скоп је це лос но ја ре а ли зи ра Прог ра ма та за 
пов лас те но ко рис те ње на јав ни от град ски пре воз на под рач-
је то на Град Скоп је, од ли ца со по себ ни пот ре би за 2013 го ди-
на, со цел да се по мог не во ос тва ру ва ње то со ци јал на гри жа 
на ли ца та со по себ ни пот ре би, по доб ру ва ње на нив но то дви-
же ње во ур ба на та за ед ни ца и нив но о лес не то вклу чу ва ње во 
со ци јал ни те и во оп штес тве ни те те ко ви на жи во тот. Вкуп ни-
те сред ства пот реб ни за ре а ли зи ра ње на Прог ра ма та из не су-
ва ат 31 218 504 де на ри.
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До кра јот на го ди на ва Јав но то со об ра ќај но прет при-
ја ти е „Скоп је“ ќе пос та ви 226 но ви ав то бус ки сто ја лиш та, на 
по ве ќе ло ка ци и низ гра дот.

- Но ви те ав то бус ки сто ја лиш та, спо ред до го во рот, 
ќе поч нат да се пос та ву ва ат во ап рил, а си те тре ба да би дат 
пос та ве ни до кра јот на го ди на ва. Ќе се пос та ву ва ат 3 ти па на 
сто ја лиш та кои се раз ли ку ва ат спо ред нив на та го ле ми на, а ис-

ти те ќе и ма ат нас треш ни ца, ин фор ма тив на таб ла, клу па за се-
де ње, кан та за от па до ци и таб ла со име на пос тој ка та и бро е ви 
на ав то бу си те ко иш то сто јат на неа. Со ова гра ѓа ни те на Скоп је 
ќе до би јат но ви мо дер ни ав то бус ки сто ја лиш та – об јас ни гра-
до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, на про мо ци ја та на про ек тот.

Ди рек то рот на ЈСП, Ми шо Ни ко лов, го пре зен ти ра ше 
из гле дот на ин фор ма тив на та таб ла што ќе сто и на си те ав то-
бус ки сто ја лиш та, а бе ше из бран на по се бен от во рен кон кур с. 
При то а, тој по тен ци ра ше де ка сос тој ба та со ав то бус ки те сто ја-
лиш та е е ден од нај чес ти те проб ле ми ко иш то до нив ги по со-
чу ва ат гра ѓа ни те и де ка со пос та ву ва ње то на но ви те пос тој ки 
це лос но ќе би дат за до во ле ни нив ни те ба ра ња.

За на бав ка на 226 сто ја лиш та се из дво е ни о ко лу 66 ми-
ли о ни де на ри.
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32 МИЛИОНА ДЕНАРИ 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

струк ци ја на ста ри те пок ри ви на у чи лиш ни те об јек ти. Пре ос та на ти-
те сред ства ќе се ис ко рис тат за ре кон струк ци ја на са ни тар ни те јаз ли, 
за ме на на дот ра е на та е лек трич на ин ста ла ци ја и за ре кон струк ци ја 
на по до ви те во у чил ни ци те и во фис кул тур ни те са ли. Од о ви е сред-
ства 5 ми ли о ни де на ри ќе се ин вес ти ра ат во у чи лиш те то „Пан че 
Ка ра ѓо зов“ ка де што во те кот на лет ни от рас пуст ќе би де извр ше на 
це лос на за ме на на пок ри вот – ве ли гра до на чал ни кот Ко це Тра ја-
нов ски.

Ми на та та го ди на за пок ри ва ње на дел од у чи лиш на та згра-
да на СУГС „Пан че Ка ра ѓо зов“ беа пот ро ше ни 1,5 ми ли о ни де на ри. 
При о вој за фат со реб рес та ли ма ри на е пок ри е на повр ши на од 520 
квад рат ни мет ри.

Го ди на ва ќе се пок ри јат две те ла ме ли ка де што се смес те ни 
у чил ни ци те.

Гра дот Скоп је го ди на ва од сво-
јот Бу џет ќе из дво и о ко лу 32 ми ли о на 
де на ри за ре кон струк ци ја на 21 сред но 
у чи лиш те, што се во не го ва над леж ност. 

- Од о ви е сред ства 18 ми ли о ни 
де на ри ќе се ин вес ти ра ат во про ек ти ко-
иш то ќе ја по доб рат е нер гет ска та е фи-
кас ност на у чи лиш та та, од нос но ќе се 
извр ши за ме на на сто ла ри ја та и ре кон-



      април 2013 | 13

Годишен финансиски извештај на Град Скопје , 2012 година

KAKO СЕ ТРОШАТ
ВАШИТЕ ПАРИ
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77% идохирп и  нчонаД

7% идохирп инлатипаК

2% ирефснарТ

14%идохирп       инчонадеН

ОСНОВЕН БУЏЕТ Извршување 31.12.2012

ВКУПНИ РАСХОДИ 4.058.500.000 2.626.587.508

I Капитални инвестиции 2.285.758.000 1.176.254.105

II Одржување комунални објекти и инфраструктура 965.300.000 864.558.871

III Трошоци за администрација и Совет на Град Скопје 488.347.000 336.197.915

IV Извршување  надлежности од јавен интерес 319.095.000 249.576.619

ОСНОВЕН БУЏЕТ Извршување 31.12.2012

ВКУПНИ ПРИХОДИ 4.058.500.000 2.634.396.287

Даночни приходи 2.585.400.000 2.030.709.715

Неданочни приходи 116.100.000 173.858.283

Трансфери 112.000.000 60.630.531

Капитални приходи 1.245.000.000 369.197.759

  
 

  

 
 

 

Капитални инвестиции 45%

Одржување комунални
објекти и инфраструктура 33% 

Трошоци за администрација
и Совет на Град Скопје 13%

Извршување  надлежности
од јавен интерес 9%
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Остварено
со 31.12.2012

I. Капитални инвестиции 1.176.254.105

Уредување на градежно земјиште (капитални расходи) 48.527.870
Изградба на улици, патишта и автопати 9.343.682
Изградба на комунална инфраструктура 38.476.787
Приклучоци за гробишта Камник 707.401

Изградба на комерцијални објекти 223.182.166
Изградба на катна гаража на улица ДАМЕ ГРУЕВ 80.017.510
Изградба на катна гаража на улица MХВ ЈАСМИН 141.015.389
Надзор над изградбата на катна гаража на улица ДАМЕ ГРУЕВ 364.334
Надзор над изградбата на катна гаража на улица МХВ ЈАСМИН 1.784.933

Проекти за енергетска ефикасност 3.483.360
Преземање мерки за енергетска ефикасност во објектите кои се под ингеренции на Град Скопје 3.483.360

Изградба на јавно осветлување 28.390.568
Изградба на јавно осветлување 13.197.335
Ревизија на проекти за јавно осветлување 553.580
Реконструкција на јавното осветлување во  СТАРАТА СКОПСКА  ЧАРШИЈА 14.639.653

Изградба и реконструкција на улици и патишта 343.731.938
Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати 33.210.703
Реконструкција на бул.Македонска војска 5.005.470
Реконструкција нa бул.Јане Сандански 22.414.901
Реконструкција нa тротоари 10.053.932
Реконструкција на бул. Илинден II фаза (и III фаза за 2013) 525.810
Реконструкција на бул.Св.Климент Охридски  II фаза 20.426.114
Реконструкција на кружен тек Св.Петар и Павле 19.135.603
Реконструкција на ул. Митрополит Т. ГОЛОГАНОВ до АЛУМИНА 35.302.024
Реконструкција на ул. Самоилова 34.098.687
Реконструкција на ул. Козле II фаза 17.125.819
Реконструкција на ул.Лазо Трповски и 2 Македонска бригада 405.087
Санација на Јужноморавски бригади 2.240.106
Реконструкција и санација на ул.Радишанска, прва фаза 9.805.905
Реконструкција на ул. Благоја Стефковски I  и II фаза (и атмосферска) 1.063.660
Реконструкција и плаќање ДДВ за реконструкција на ул. Борис Трајковски (Првомајска) 26.105.105
Кружен тек на ул.Боца Иванова 5.221.362
Изградба на мост кај Сарај 49.120.582
Реконструкција на мостови (конструкција, коловоз, тротоари, огради  и осветлување) 20.586.406
Надзор над изградбата 9.996.960
Експропријација на земјиште за изградба на улици 20.998.586
Надомест за одземен имот за изградба на улици 889.120

Изградба на простор за паркирање 1.637.403
Изградба на паркинг ЗОО - обврски 997.442
Изградба на паркинг Матка (Мечкина дупка) 639.961

Изградба на сообраќајна сигнализација 8.491.756
Набавка на семафорска опрема 2.530.905
Подготвување сообраќајни проекти и ревизии 5.960.852
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Кружен тек Св. Петар и Павле – Ѓорче Петров
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Изградба на системи за водоснабдување 9.651.311
Изградба на капацитети за водоснабдување 8.268.562
Изгр. на капацитети за вод. - потисен цевковод на ул. Салвадор Аљенде 1.382.749

Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадните води 51.545.422
Подготвување проекти за пречистителни станици и колектори 3.132.900
Изградба на атмосферска канализација КОЗЛЕ 1.735.989
Изградба на атмосферска ул.Радован Ковачевиќ-соработка со општина 2.365.218
Изградба на фекална канализација - ТУМБА МАЏАРИ 5.000.000
Изградба на фекална канализација во с.Љубанци 9.990.218
Изградба на пречистителна станици (МЗ Бајрам Шабани) II фаза 11.150.102
Изградба на пречистителна станици и колектори - Дрисла (колектор) 3 фаза 12.789.802
Изградба на фекална канализација на бул. АСНОМ 436.600
Фекална канализација во с. Љуботен 4.944.593

Јавна чистота - капитални расходи 935.693
Изградба на други објекти - џебови за контејнери 935.693

Други комунални услуги - капитални расходи 59.348.243
Подготвување проекти за станбени објекти - фасади 1.359.900
Реконструкција на станбени објекти - фасади 53.884.980
Изградба - копање бунари за технолошка вода 1.731.107
Изградба на Градска плажа 1.926.421
Надзор на реконструкција на фасади 445.835

Пaркови и зеленило - капитални расходи 57.310.397
Изработка на 2 копии од скулптурата ВЕНЕРА ПУДИКА 819.803
Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти 345.740
Проект за осветлување и озвучување на пештерата Врело во кањонот Матка 566.400
Реконструкција и подигнување на јавно зеленило на магистрални улици и паркови 53.498.397
Реконструкција на пештерата Врело во кањон Матка 758.237
Пошумување-доделување садници на граѓани/установи/МЗ 1.321.820

Урбана опрема - капитални расходи 14.781.133
Чешми на кеј на р. Вардар 2.230.520
Купување  тезги за плоштад 5.924.474
Купување  друга опрема - КЛУПИ 2.232.000
Купување  друга опрема - столбчиња за заштита на зеленилото 1.045.008
Купување друга опрема - контејнери од жица ПЕТ амбалажа 3.349.131

Културни манифестации и творештво - (капитални расходи) 10.809.750
ЈУ Музеј на Град Скопје
Проект: Реновирање на постојната музејска поставка во Музејот на Старата скопска чаршија 2.362.920
ЈУ Културно информативен центар
 Реконструкција на влезната партија на објектот 600.000
ЈУ Младински културен центар
Извршен надзор за реализација на проектот за реконструкција на објектот 362.865
ЈУ ЦОП Универзална сала
Проект: Реконструкција на санитарни јазли 316.203
ЈУ Градска библиотека Браќа Миладиновци
Формирање спомен соба на браќата Миладиновци 197.000
Реконструкција на покривот на Библиотеката 2.655.000
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ЈУ Зоолошка градина
Живеалиште на слон и на жирафа 4.064.020
ЈУ Дом на културата Кочо Рацин
Проект: Реновирање на малиот и  големиот салон и на магацинскиот  простор 251.742

Спорт и рекреација (капитални расходи) 2.028.227
Изградба на ролерски, велосипедски и трим патеки на  пешачки мост 1.446.363
Купување на друга опрема - набавка на велосипеди за изнајмување 581.864

Средно образование капитални расходи 18.769.859
Проектирање нови училишни згради и фискултурни сали; кофинансирање со МОН 2.788.605
Реконструкции на училишни згради и фискултурни сали 15.981.254

Заштита на животна средина и природа (капитални расходи) 31.744.106
Изградба на други објекти - Ботаничка градина 4.489.455
Одбележување граници на локалитетот Гази Баба - втора фаза 1.302.956
Одбележување граници на локалитетот Водно- втора фаза 2.945.000
Изградба на други објекти - уредување на Гази Баба 983.890
Изградба на други објекти - уредување на Водно 999.150
Посебен план за заштита на Водно 3.997.500
Замена на азбестно-цементни плочи на СУГС 17.026.155

 Домови за стари лица (Програма за социјална заштита) - капитални расходи 23.600
Изведба на лифт и платформа за лица со посебни потреби во средното училиште Арсение Јовков. 23.600

Против пожарна заштита (капитални расходи) 2.026.482
Репетитор, радиоврски, разгласен систем 1.192.495
Реконструкција на деловни објекти (промена на гаражни врати центар Автокоманда) 833.987

Градска администрација -капитални расходи 259.834.825
Купување опрема и машини 6.456.489
Реконструкција и проектирање деловни објекти 1.371.370
Купување  канцелариски мебел 297.561
Акции и друг капитал (ОСНOВАЧКИ ВЛОГ) 784.125
Купување  моторни возила 6.443.184
Компјутерски софтвери 14.189.777
Изградба и надзор на Градска куќа 230.292.319Изградба и надзор на Градска куќаИзградба и надзор на Градска куќа 230.292.319

Реконструиран булевар Јане Сандански
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Остварено со 31.12.2012

II. Програми за одржување комунални објекти и инфраструктура 864.558.871

Урбанистичко планирање 27.643.621

Уредување на градежно земјиште 20.936.760

Одржување  урбана опрема 1.022.342

Јавно осветлување 94.283.792

Јавна чистота 14.061.817

Јавен локален превоз на патници 201.010.826

Одржување на локални улици и патишта 274.321.508

Јавно зеленило 15.143.314

Други комунални услуги 108.154.892

Одржување на простор за паркирање 107.980.000

Ботаничка градина
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Остварено со 31.12.2012

IV. Програми за извршување надлежности од јавен интерес 249.576.619

Поддршка на локален економски развој 11.252.402

Поттикнување развојот на туризмот 3.219.292

Плати за вработени и надоместоци за управни одбори- институции од областа на 
културата под надлежност на Град Скопје 12.141.580

Културни манифестации и творештво 53.816.255

Спорт и рекреација 39.094.000

Средно образование 85.569.070

Заштита на животна средина и природа 2.640.928

Здраствена заштита 1.355.000

Домови за стари лица (Програма за социјална заштита) 7.323.263

Противпожарна заштита (тековни расходи) 33.164.830

Остварено со 31.12.2012

III. Трошоци за администрација и Совет на Град Скопје 336.197.915

Нов мост во Сарај
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Годишен финансиски извештај
на Град Скопје , 2012 година

Април, 2013

Годишен финансиски извештај
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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 го ди на ва 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. Во те кот на го ди на ва 
пла ни ра ме на гре е ње на гас да ги прик лу чи ме и СУГС „Ар се ни 
Јов ков“ и СУГС „Зеф Љуш Мар ку“. Гра дот Скоп је во те кот на 
из ми на ти те 4 го ди ни ги ре кон стри ра ше об јек ти те на си те 21 
сред но у чи лиш те. Спо ред при о ри те ти те на у чи лиш та та бе ше 
извр ше на ре кон струк ци ја на по до ви те, ѕи до ви те, за ме на на 
сто ла ри ја та, са ни тар ни те јаз ли и це лос на ре кон струк ци ја на 
е лек трич на та ин ста ла ци ја - ис так на 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 
СУГ С„Ге ор ги Ди мит ров“.

СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И
„ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ ПОЧНАА ДА СЕ ГРЕАТ НА ГАС
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Во дво рот на сред но то у чи лиш те 
„Зеф Љуш Мар ку“ на по че то кот на го ди-
на ва 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-

Во оп шти на та Са рај нас-
ко ро ќе поч не да 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 ќе се из дво јат од  бу-
џе тот на Град Скоп је.

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. Цел та е на у че ни ци те да им се 

о воз мо жат по доб ри ус ло ви за спор ту ва-
ње и пок ва ли те тен жи вот - ис так на гра-
до на чал ни кот Ко це Тра ја нов ски, на о фи-
ци јал но то от во ра ње на но ва та спор тска 
са ла во СУГС „Зеф Љуш Мар ку“.

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ОД „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“ 
ДОБИЈА СПОРТСКА САЛА

НОВО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
ЌЕ СЕ ГРАДИ ВО САРАЈ
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Гра до на чал ни кот на Град Скоп-
је, Ко це Тра ја нов ски, на 18 ја ну а ри, во 
про тив по жар на та ста ни ца во Ав то ко-
ман да се срет на со по жар ни ка ри те што 
на 15 ја ну а ри у чес тву ва а во гас не ње то 
на го ле ми от по жар во се диш те то на 
„Ма ке дон ски пош ти“, во знак на бла го-
дар ност за нив на та нав ре ме на и пожр-
тву ва на ак ци ја.

- Са кам да Ви се заб ла го да рам за 
доб ро завр ше на та ра бо та и за Ва ша та 
нав ре ме на и бр за ин тер вен ци ја со ко ја 
спре чив те по го ле ма ште та и ши ре ње на 
по жа рот на о кол ни те об јек ти. Ова бе ше 
е ден од нај го ле ми те по жа ри во на ши от 
град во пос лед ни ве 20 го ди ни, а Вие ги 
ри зи ку вав те Ва ши те жи во ти во бор ба-
та со ог не на та сти хи ја. Ток му за ра ди 
таа пос ве те ност, се кој по жар ни кар што 
у чес тву ва ше во ак ци ја та за гас не ње на 
о вој го лем по жар ќе до би е наг ра да од 
30 нас то од сво ја та пла та – на ја ви гра-

до на чал ни кот Тра ја нов ски на сред ба та 
со по жар ни ка ри те.

Тра ја нов ски до да де де ка Гра дот 
Скоп је во пос лед ни ве 4 го ди ни кон ти ну-
и ра но вло жу ва во оп ре му ва ње на Про-
тив по жар на та бри га да на Град Скоп је, а 
таа прак са ќе про дол жи и во ид ни на.

- На ба вив ме два спа су вач ки 
чам ци со мо тор , тер мо ка ме ра, две те-

Гра дот Скоп је и јав ни те град-
ски прет при ја ти ја ак тив но се вклу-
чи ја во рас чис ту ва ње то на ште ти те 
од поп ла ви те што ми на ти от ме сец 
го по го ди ја ис точ ни от дел од на ша ва 

зем ја и по ну ди ја по мош за по го де-
ни те оп шти ни. Ед на цис тер на на ЈП 
„Во до вод и ка на ли за ци ја" дос та ву-
ва ше чис та во да за пи е ње во Оп шти-
на Штип ка де што по ра ди поп ла ви те 

бе ше поп ре чен ре дов ни от про цес на 
во дос наб ду ва ње.

Во Оп шти на Све ти Ни ко ле бе-
ше ис пра те на ед на цис тер на под при-
ти сок за чис те ње на шах ти те.

ПОМОШ ЗА ПОГОДЕНИТЕ ОПШТИНИ ОД ПОПЛАВИТЕ

БЛАГОДАРНОСТ И НАГРАДА 
ЗА СКОПСКИТЕ ПОЖАРНИКАРИ

рен ски во зи ла, заш тит ни про тив по жар-
ни ка пи и ра ка ви ци спо ред ев роп ски те 
стан дар ди и лет ни у ни фор ми. Про тив-
по жар на та бри га да на Град Скоп је во 
2010 го ди на до би и 3 но ви про тив по-
жар ни во зи ла до ни ра ни од Вла да та на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а во 2011 го ди на 
до би три но ви про тив по жар ни во зи ла за 
гас не ње по жа ри во ур ба на сре ди на. Ед-
но то про тив по жар но во зи ло е на ба ве но 
од Гра дот Скоп је, а дру ги те две про тив-
по жар ни во зи ла се до на ци ја од Вла да та 

на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Бри га да та 
до би и нов о бу чен ка дар , 25 по жар ни ка-
ри ја по се ту ва а и ја завр ши ја мо ду лар-
на та о бу ка за за ни ма ње то по жар ни кар , 
што се одр жу ва ше во прос то ри и те на 
СУГС „Ма ри ја Ки ри Скло дов ска – наг ла си 
гра до на чал ни кот Тра ја нов ски. Са мо ми-
на та та го ди на скоп ски те по жар ни ка ри 
ин тер ве ни ра ле на 1 800 по жа ри.
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Вандализам на Водно

УКРАДЕНИ АКУМУЛАТОРИТЕ 
ОД СВЕТИЛКИТЕ НА 
ВИДИКОВЦИТЕ

Гра дот Скоп је во тра ди ци о нал на та про лет на 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 до де ли 1 500 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 во две е та пи, нап ро лет и на е сен. 
Цел та на ак ци ја та е да се зго ле мат повр ши ни те под зе ле ни ло во гра дот и да се по диг не јав на та свест за зна че ње то и  за 
одр жу ва ње то на пос тој но то зе ле ни ло.

ДОДЕЛЕНИ 1 500 БЕСПЛАТНИ САДНИЦИ

Не поз на ти сто ри те ли на по че то кот 
на ме се цов извр ши ле краж ба на о сум а ку-
му ла то ри од све тил ки те на со лар на е нер-
ги ја што го ос вет лу ва ат пр ви от ви ди ко вец 
во пар к-шу ма та „Вод но“ и на уш те шест 
а ку му ла то ри од све тил ки те на со лар на 
е нер ги ја од вто ри от ви ди ко вец.

Све тил ки те што ги ос вет лу ва ат 
два та ви ди ков ци се соп стве ност на Гра дот 

Скоп је, а вред нос та на ук ра де ни те а ку му-
ла то ри из не су ва 280 000 де на ри.

Гра дот Скоп је извр ше на та краж ба 
ја при ја ви во по ли ци ја та ко јаш то тра га по 
сто ри те ли те.

Гра дот Скоп је а пе ли ра до гра ѓа ни-
те да ја чу ва ат пос та ве на та ур ба на оп ре ма 
и зе ле ни те јав ни повр ши ни, ка ко и да се 
придр жу ва ат  на ко му нал ни от ред.



 јули 2012 | 27
      април 2013 | 27

Со го лем е ко хе пе нинг, кој што се одр жа во Зо о лош ка-
та гра ди на, Гра дот Скоп је го од бе ле жа Де нот на про лет та и на 

е ко ло ги ја та, 21 мар т. Во о ва а тра ди ци о нал на ма-
ни фес та ци ја у чес тву ва а го лем број у че ни ци од 
ос нов ни те и од сред ни те у чи лиш та од Скоп је, кои 
во Зо о лош ка та гра ди на за са ду ва а сад ни ци, слу-
ша а пре да ва ња за за чу ву ва ње то на жи вот на та 
сре ди на и на би о ди вер зи те тот и спо де ли ја е ко-
по ра ки за поз дра ва и по чис та жи вот на сре ди на.

Сек ре та рот на Град Скоп је, Гор да на Клин-
ча ро ва, до де ли по фал ни ци на у че ни ци те од 28 
ос нов ни у чи лиш та за нив но то ак тив но у чес тво и 
ус пеш на та ре а ли за ци ја на про ек тот „Со би рај ПЕТ 
за да до би еш пет (5)“.

Хе пе нин гот по по вод Де нот на про лет та, 
со сво и нас та пи го збо га ти ја де ца та од Дет ски от 

кул ту рен цен тар „Кар пош“ и Град ски от ор кес тар .

КОНКУРС ЗА НАЈГОЛЕМ ПРИДОНЕС ЗА 
ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во рам ки те на тра ди ци о нал на та ма ни фес та ци ја „Де но ви на про лет та - Де но ви на е ко ло ги ја та“ Гра дот Скоп је го 
рас пи ша јав ни от кон кур с 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, на ју ба во у ре ден двор на ку ќа, згра да и сто пан ски об јект и на ју бав сос тав и цр теж на те ма е ко ло ги ја за у че-
ни ци те од ос нов ни те и од сред ни те у чи лиш та. Цел та на кон кур сот е да се про мо ви ра и да се по пу ла ри зи ра гри жа та за 
жи вот на та сре ди на и за при ро да та.

Спо ред ус ло ви те на јав ни от по вик, Гра дот Скоп је ќе из би ра:
1. 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 во за чу ву ва ње то на жи вот на та 

сре ди на);
2. Нај го лем при до нес во об лас та на заш ти та та на жи вот на та сре ди на (прав ни и/или фи зич ки ли ца кои со сво ја та 

ак тив ност и за ла га ње 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, во смис ла на заш-
ти та на ме ди у ми те и об лас та на жи вот на та сре ди на, на ма лу ва ње на ко рис те ње то на не об нов ли ви ви до ви е нер ги ја и сл.);

3. На ју ба во у ре ден двор (двор на об јект за ин ди ви ду ал но до му ва ње, ко лек тив но до му ва ње и ин сти ту ци ја, фир ма 
или сто пан ски об јект);

4. 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);
5. На ју бав цр теж 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).
При ја ви те на за ин те ре си ра ни те гра ѓа ни, нев ла ди ни ор га ни за ци и, јав ни ус та но ви, прет при ја ти ја и дру ги прав ни 

и фи зич ки ли ца се дос та ву ва ат по пош та на ад ре са: Град Скоп је - Сек тор за заш ти та на жи вот на та сре ди на и при ро да та, 
бу ле вар И лин ден број 82, или во ар хи ва та на Гра дот, ка ко и на те ле фон ски те бро е ви 3297-273 и 3297-302.

Во Зоолошката градина

ГОЛЕМ ЕКОХЕПЕНИНГ 
ЗА ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА

е ко ло ги ја та, 21 мар т. Во о ва а тра ди ци о нал на ма-
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Гра до на чал ни кот на Град 
Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, на 18 
ја ну а ри ја при ми де ле га ци ја та 
на Оп шти на Лес ко вац, Ре пуб ли-
ка Ср би ја, пред во де на од гра до-
на чал ни кот на Лес ко вац, Го ран 
Цве та но виќ и за ме ник гра до на-
чал ни кот, Го ран Ву ка ди но виќ.

На сред ба та се раз го ва ра-
ше за прод ла бо чу ва ње на со ра-
бот ка та ме ѓу Скоп је и Лес ко вац 
во сфе ри те на ло кал ни от е ко ном-
ски раз вој, кул ту ра та, ур ба низ-
мот, спор тот, со ци јал на та заш ти-
та и об ра зо ва ни е то.

На 1 мар т, гра до на чал ни кот на 
Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, се срет-
на со за ме ник-гра до на чал ни кот на Град 
Бу дим пеш та, Иш тван Ѓор ѓ. На сред ба та 
при сус тву ва а и Пат рик Бо рош од Ди-
рек ци ја та за ме ѓу на род ни од но си на 
Бу дим пеш та, Лас ло Та маш, член на е ко-
ном ска та ко ми си ја, Н.Е. д-р Јо жеф Бен це, 
ам ба са дор на Ун га ри ја во Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, Шан дор Мат јуш, втор сек ре тар 
во ам ба са да та и д-р А ти ла Пин тер , со вет-
ник, за ме ник на ам ба са до рот на Ун га ри ја.

- Ги за поз нав на ши те гос ти со про-
ек ти те кои ги ре а ли зи ра ше Гра дот Скоп је, 
но и со о ни е што се во фа за на под го тов-
ка и за ед но дис ку ти рав ме за мож на та 
ме ѓу себ на со ра бот ка на мно гу по ли ња 
ка ко што е кул ту ра та, га си фи ка ци ја та, 
со об ра ќа јот, об ра зо ва ни е то, спор тот, но 
и и ни ци ја ти ви те за збра ти му ва ње на 
скоп ски те оп шти ни со не ко и оп шти ни на 

Град Бу дим пеш та. Ова е са мо по че ток на 
на ша та ус пеш на со ра бот ка - ис так на гра-
до на чал ни кот Тра ја нов ски.

Тра ја нов ски им се заб ла го да ри 
на чле но ви те на ун гар ска та де ле га ци ја 
за ог ром на та поддр шка што Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја ја до би ва од Ре пуб ли ка Ун-
га ри ја во неј зи ни те ев ро ин тег ра цис ки 
про це си.

 - Ов де во Скоп је, на вис ти на 
зас та ну ва зди вот ко га ќе ја ви ди те ар-

хи тек тон ска та ек спан зи ја на гра дот. 
Од лич на та со ра бот ка ме ѓу на ши те две 
др жа ви е на вис ти на доб ра ос но ва за 
на ша та ме ѓуг рад ска со ра бот ка во ид ни-
на. Ис кус тва пос то јат на две те стра ни, а 
ис кре но се на де вам де ка на ша та кон-
крет на со ра бот ка ќе стар ту ва со кул тур-
на та раз ме на, а по то а со ра бот ка та ќе се 
прод ла бо чи и во дру ги те об лас ти - ре че 
за ме ник-гра до на чал ни кот на Бу дим-
пеш та, Иш тван Ѓор ѓ.

Меѓународна соработка

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТРАЈАНОВСКИ СЕ СРЕТНА 
СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ЛЕСКОВАЦ

СРЕДБА СО ЗАMЕНИК-ГРАДОНАЧАЛНИКOT НА 
БУДИМПЕШТА
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ОТВОРЕНА ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА ВО МУЗЕЈОТ НА

СТАРАТА 
ЧАРШИЈА

На 22 ја ну а ри бе ше от во ре на за 
јав ност 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 ли-ан. 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.

- Ова е до каз за за ла га ња та на 
Град Скоп је за раз вој на по ве ќе сег мен-
ти од кул ту ра та и тоа: об но ва и о сов ре-
му ва ње на град ски те кул тур ни ус та но-
ви, про мо ци ја на кул ту ра та во Ста ра та 
скоп ска чар ши ја и се ка ко при до нес кон 
раз вој на кул тур ни от ту ри зам, што е во 
сог лас ност со Стра те ги ја та за раз вој на 
кул ту ра та на Град Скоп је во пе ри о дот 
2012-2015 го ди на - ис так на гра до на чал-
ни кот Ко це Тра ја нов ски, на от во ра ње то 
на пос тав ка та.

Му зеј ска та пос тав ка се сос то и од 
по ве ќе об лас ти:

Ар хе о лош ки от дел ги пре зен ти ра 
пред ме ти те до би е ни со ар хе о лош ки те 
ис тра жу ва ња во Чар ши ја та и на Скоп-
ско то ка ле во кон ти ну и тет од сред ни от 
век до ос ман лис ки от пе ри од. Пре ку мо-
не ти и ке ра мич ки пред ме ти се до би ва 
сли ка та за жи во тот во Чар ши ја та и прет-
ста ва за раз но вид на та тр гов ска и кул-
тур на ис преп ле те ност на о вој прос тор .

Ис то рис ки от дел, пре ку рас ка жа-
на та ис то ри ја на ле ви от брег на ре ка та 
Вар дар од 11. век на ва му, пре ку из ло-
же ни фо тог ра фи и, кар ти и пла но ви, го 
при ка жу ва ос но ва ње то, раз во јот и жи-

во тот на Ста ра та скоп ска чар ши ја, ка ко 
и ис то ри ја тот на поз на чај ни те кул тур но-
ис то рис ки спо ме ни ци во Чар ши ја та.

Ет но лош ки от дел го пре зен ти ра 
жи во тот во Чар ши ја та пре ку не го ви те 
нај до ми нан тни про фе си и: за на ет чис-
тво то, тр го ви ја та и у гос ти тел ство то ко-
иш то ег зис ти ра ат во со се ма из ме нет 
вид. На пос тав ка та гла вен ак цент е ста-
вен на по ве ќе за на е ти: ќур чис ко-ко жу-
вар ски, па пу џис ки, тер зис ко-ср ма џис ки, 
ку јун џис ки от, ка зан џис ки и др.

Пос тав ка та е збо га те на и со у мет-
нич ки де ла ин спи ри ра ни од мо ти ви те на 
Чар ши ја та. Зас та пе на е пр ва та ге не ра-
ци ја на ма ке дон ски сов ре ме ни ли ков-
ни у мет ни ци (Мар ти нов ски, Пан ди лов, 
Вла ди мир ски, Ко џо ман и др.), ка ко и 
дел од сов ре ме ни те ли ков ни у мет ни ци 
на Ма ке до ни ја (А нас та сов, Ма зев, Пер-
чин ков и др.).

От во ра ње то на му зеј ска та пос-
тав ка ќе при до не се за по доб ра е ду ка ци ја 
на мла ди те и за поз на ва ње со кул тур но то 
бо гат ство на Гра дот Скоп је, но и во за јак-
ну ва ње то на ту рис тич ка та по ну да на гра-
дот, за то а што о вој му зеј е цен тар пре ку 
кој ту рис ти те и гра ѓа ни те ќе ја о соз на ва ат 
бо га та та ис то ри ја на Чар ши ја та и неј зи-
но то фун кци о ни ра ње низ ве ко ви те.
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ОДБЕЛЕЖАН РОДЕНДЕНОТ... НА МКЦ

По по вод 40 го ди ни пос то е ње, 
на 18 ја ну а ри го ди на ва 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 1963 го ди на на и ни ци ја ци ја 
на фран цус ки от у мет ник Ро бер т Фи ли о, 
поч на сла ве ње то на де нот на кој е „ро-
де на у мет нос та“. Сим бо лич но e од ре-
ден 18 ја ну а ри, па от то гаш из ми на ти ве 
50 го ди ни низ све тот се ор га ни зи ра ат 
мно губ рој ни нас та ни со ко иш то се од бе-
ле жу ва о вој ден. Сле деј ќи ги гло бал ни те 
слу чу ва ња, МКЦ го од бе ле жу ва свет-
ски от ден на у мет нос та, збо га ту вај ќи ја 
прос ла ва та со уш те е ден ју би леј, сво јот 
ро ден ден – че ти ри де це ни и пос то е ње 
на Мла дин ски от кул ту рен цен тар -Скоп-
је. Нас та нот о ва а го ди на но си сим бо ли-

чен нас лов „Ро ден де нот...“, и суб ли ми-
рај ќи ги во се бе два та ро ден де ни, ну ди 
прог ра ма, ко јаш то ка ко и ми на ти те две 
го ди ни на о вој ден бук вал но го „о ку пи-
ра“ прос то рот на МКЦ. И што би мо жел 
дру го да ка же чо век на мои 36 го ди ни, 
за пол ни 40 го ди ни на о ва а ус та но ва, 
мес то то ка де што сво и те ка ри е ри ги 
поч на ле ре чи си си те ма ке дон ски ре жи-
се ри, ак те ри, ли те ра ти, ли ков ни у мет-
ни ци, со е ден збор си те о ни е  што се дел 
од кул тур но-у мет нич ко то мил је на о ва а 
зем ја. Не ма по у бав на чин да се прос ла-
ви ро ден де нот на МКЦ од о вој со нај не-
се кој днев на та из лож ба на три те ге не ра-
ци и на ед но од нај го ле ми те у мет нич ки 
и ми ња кај нас, Ко џо ман - ре че ди рек то-
рот на МКЦ, Злат ко Стев ков ски.

На из лож ба та при сус тву ва ше и 
гра до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це 
Тра ја нов ски.

- За о ви е че ти ри де це ни и во о вој 
кул ту рен цен тар се ор га ни зи ра ни над 10 
000 у мет нич ки нас та ни, ка ко те а тар ски 
прет ста ви, ли те ра тур ни чи та ња, ли-

ков ни из лож би, ин ста ла ци и и пер фор-
ман си. О вој по да ток збо ру ва и за по се-
те нос та на МКЦ во о ви е 40 го ди ни, ток му 
за то а Гра дот Скоп је фи нан сис ки по ма га 
во ре кон струк ци ја та на о вој об јект и во 
по доб ру ва ње то на ус ло ви те во ко иш то 
ра бо тат вра бо те ни те и у мет ни ци те, но 
и ка де што, се кој днев но до а ѓа неб ро е на 
пуб ли ка. Гра дот Скоп је и во ид ни на ќе ги 
поддр жу ва про ек ти те и прог рам ски те 
ак тив нос ти на о ва а мла дин ска кул тур на 
ин сти ту ци ја - ис так на гра до на чал ни кот 
Тра ја нов ски. 

Во ком плет но ре но ви ра на та га-
ле ри ја во МКЦ (за прв пат по 40 го ди ни), 
бе ше пос та ве на не се кој днев на из лож ба 
на де ла од три те ге не ра ци и ма ке дон ски 
ли ков ни у мет ни ци: Ко џо ман I, II и III. 
Пос тав ка, ко ја зна чи 110 го ди ни у мет-
нич ки кон ти ну и тет, поч на та од ос но во-
по лож ни кот на сов ре ме ни от ли ко вен 
из раз во Ма ке до ни ја, Ван гел Ко џо ман I, 
пре ку Ми лош Ко џо ман II, е ден од на је-
таб ли ра ни те и на јак ту ел ни ма ке дон ски 
ли ков ни у мет ни ци, и Ван гел Ко џо ман III. 

Во ки но то „Фро си на“, бе ше одр-
жан о ри ги на лен по ет ски пер фор манс 
(ПЕС НИ ЛО), во чи иш то рам ки у чес тву-
ва а по ве ќе мла ди по е ти. Во ки но то „Ми-
ле ни ум“ и ки но то „Фро си на“ се при ка жа 
24 ча со вен фил мски ма ра тон. На сце на-
та во Дан синг са ла та на МКЦ нас та пи ја 
„Про та го нист“ од Гос ти вар , „Пар ке ти“ 
од Би то ла, „D` Дал тонс“ од Скоп је, „Con-
qu e ring Li on“ од Те то во и „Кан да Ко џа и 
Не бој ша“ од Бел град.
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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 90-
те го ди ни од ми на ти от век.

- Ка ко што ве тив ме 
пред не кол ку ме се ци, бис ти-
те на о ви е деј ци се пов тор-
но пос та ве ни во Град ски от 
пар к. А пе ли рам до жи те ли те 
на Скоп је да ги чу ва ат о ви е 
бис ти би деј ќи тие се зна чај но 
о бе леж је на на ши от град и на 
Град ски от пар к. Во на со ка на 
нив но за чу ву ва ње и заш ти та, 
по го ле мо вни ма ни е ќе пос ве-
тат и од јав но то прет при ја ти е 

„Пар ко ви и зе ле ни ло" – ре че гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов-
ски, на про мо ци ја та на бис ти те.

Трај ко Ста ма тов ски, прет се да те лот на Град ски от од бор 
на Со ју зот на бор ци те из ра зи бла го дар ност до Гра дот Скоп је за 
ре а ли за ци ја та на о вој про ект, би деј ќи со не го се да ва по чит на 
дел од нај гран ди оз ни те лич нос ти од на ша та ис то ри ја.

Бис ти те се из ра бо те ни спо ред и деј ни те ре ше ни ја на 
а ка дем ски те скул пто ри Бе ди Иб ра хим и Со кол Цфар ку од Фа-
кул те тот за ли ков ни у мет нос ти, по прет ход но рас пи шан ја вен 
кон кур с. 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.

Град ска та биб ли о те ка „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ до би 
до на ци ја од 5 675 кни ги на тур ски ја зик, ка ко ре зул тат на 
со ра бот ка та со Ми нис тер ство то за кул ту ра и ту ри зам на 
Тур ци ја и На ци о нал на та биб ли о те ка на Тур ци ја во Ан ка-
ра, Биб ли о те ка та во на ци о нал но то соб ра ни е на Тур ци ја, 
ка ко и во сог лас ност со Спо год ба та за кул тур на со ра бот ка 
на две те зем ји.

Кни ги те се со нај раз лич ни нас ло ви од об лас та на 
бе лет рис ти ка та, дет ска та ли те ра ту ра, струч на ли те ра ту-

„Пар ко ви и зе ле ни ло" – ре че гра до на чал ни кот Ко це Тра ја нов-

Донација

Во градскиот парк

5 675 КНИГИ НА ТУРСКИ ЈАЗИК ЗА БИБЛИОТЕКАТА 
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

ПОСТАВЕНИ ШЕСТ БИСТИ НА ИСТАКНАТИ 
ЛИЧНОСТИ ОД МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА

ра, е ду ка тив ни ма те ри ја ли и мо ног ра фи и, што ќе при до-
не сат за раз во јот на мул ти кул ту ра лиз мот во на ши от град 
и др жа ва та, за јак ну ва ње на по чит та и при ја тел ство то ме ѓу 
тур ски от и ма ке дон ски от на род, ка ко и ре а ли зи ра ње на 
мож нос та за от во ра ње тур ско кат че во Биб ли о те ка та, ка де 
што гра ѓа ни те од тур ска на ци о нал ност ќе мо жат да из нај-
мат ли те ра ту ра на сво јот мај чин ја зик.

Во знак на бла го дар ност за го ле ма та до на ци ја на 
кни ги, на прет се да те лот на На ци о нал на та биб ли о те ка на 
Тур ци ја во Ан ка ра, Тун џер А џар , му бе ше до де ле на пла ке-
та.
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