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Ударните дупки на 18 градски улици и 

булевари беа покриени со асфалт во голема-

та акција за поправка на коловозите којаш-

то во неделата, на 1 ноември, ја спроведоа 

екипи на Градот Скопје. Акцијата за поправ-

ка на оштетениот асфалт во исто време се 

одвиваше во сите скопски општини, за што 

беа ангажирани четири градежни фирми. 

 - Во оваа голема акција за крпење на 

ударните дупки на коловозите на 18 градски 

улици и булевари коишто се под надлеж-

ност на Градот Скопје ќе бидат потрошени 

околу 130 тони асфалт и ќе бидат закрпени 

околу 1.000 квадратни метри коловоз. За 

крпење на ударните дупки во оваа акција 

Градот Скопје потроши шест милиони дена-

ри. Причината поради којашто оваа голема 

акција ја спроведуваме в недела е заради 

намалениот обем на сообраќај во градот - 

рече градоначалникот на Град Скопје, Коце 

Трајановски, на почетокот на акцијата за кр-

пење на ударните дупки.

Екипите на фирмата „Изолација“ во 

неделата работеа на улиците Лазар Личе-

новски и Самоилова, како и на булеварот 

Илинден, од Зоолошката градина до улица-

та Никола Парапунов, на булеварот Никола 

Карев, од улицата Скупи до излезот на Ско-

пје кај Хиподром и на булеварот 8 Септем-

ври.

Работниците на фирмата „Бауер“ ги 

пополнуваа ударните дупки на булеварите 

Џон Кенеди и Македонско-косовска бригада 

и на улиците Лазо Трповски и Шуто Оризари.

Градежната фирма „Пелагонија – Гос-

тивар“ работеше на улиците Ѓорче Петров, 4 

Јули и на Социјалистичка зора.

Екипите на ЈП „Улици и патишта“ ас-

фалтираа ударни дупки на булеварот Пар-

тизански одреди, од Соборната црква до 

крстосницата со булеварот 8 Септември, на 

улиците Маџари, Мариовска, Атанас Митрев 

и на Инџиковски пат, како и на булеварот 

Свети Климент Охридски.
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Ударните дупки на 18 градски улици и 

булевари беа покриени со асфалт во голема-

та акција за поправка на коловозите којаш-
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СТАРТУВАШЕ
ИЗГРАДБАТА

НА ФЕКАЛНАТА 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

ВО ГОРНО
ЛИСИЧЕ

Ролерско-велосипедска патека долга 1.800 метри ќе ги поврзува Камени мост и фабриката „Комуна“, по левата страна од кејот на 

реката Вардар. Стартот на изградбата на оваа патека го означи градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на 30 октомври годи-

нава.

- Патеката ќе биде долга 1.800 метри, а широка четири метри. За подготвителните работи и за изградба на патеката ќе се потрошат 

околу 8 милиони денари, инвестиција на Градот Скопје, а на терен ќе работат екипите на „Маврово инженеринг“. Ова е прва фаза од из-

градбата на ролерско-велосипедската патека на левата страна на Вардар. Наредната година ќе работиме на вториот дел од оваа патека, 

од фабриката „Комуна“ до мостот „Близнак“, како и на третиот дел од патеката, од Камени мост кон хотелот „Александар Палас“. Се наде-

ваме дека наредната година левата страна од кејот на Вардар целосно ќе ја уредиме и граѓаните ќе може непречено да се движат по неа. 

Паралелно со изградбата на оваа ролерско-велосипедска патека ќе работиме и на кампањи за подигање на јавната свест за користење 

велосипед како алтернативно превозно средство – рече градоначалникот Трајановски, при посетата на патеката на кејот.

По должината на ролерско-велосипедската патека на левата страна на Вардар ќе се постават бетонски рабници. За изградба на 

коловозот ќе се употреби слој тампон и асфалтнобетонска смеса АБ 11. Патеката ќе биде обележана со хоризонтална и со вертикална 

сигнализација.

СЕ ГРАДИ РОЛЕРСКО-
ВЕЛОСИПЕДСКАТА  ПАТЕКА 
НА ЛЕВАТА СТРАНА НА 
РЕКАТА ВАРДАР



СКОПЈЕ

12 ноември 20095

ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ 
ОПРЕМЕНО СО ЧЕТИРИ 

НОВИ КАМИОНИ ЗА СМЕТ
Јавното претпријатие „Комунална 

хигиена“ минатиот месец се опреми со 

четири нови специјализирани возила 

за собирање смет. Новите камиони се со 

зафатнина од 16 кубни метри, со вграден 

механизам за подигање и за празнење 

на стандардни контејнери со зафатнина 

од 1,1 кубик и типски канти од 120 и 240 

литри. Постои и можност за автоматско и 

рачно управување на циклусот на работа.

- Новите возила значително ќе ја 

подобрат работата на ЈП „Комунална хи-

гиена“. Подготвуваме и тендер за набавка 

на уште 12 камиони со коишто се надева-

ме дека ова јавно претпријатие целосно 

ќе биде опремено. Со новите камиони ќе 

се намалат сегашните трошоци на јавно-

то претпријатие коишто се вложуваат во 

постојани поправки на возилата.  Пра-

виме значителни зафати и за подобру-

вање на функционирањето на депонијата 

„Дрисла“, за зафаќање на отпадната вода, 

како и за покривање на депонираниот 

смет. Со ова праќаме јасна порака дека 

наша намера е ЈП „Комунална хигиена“ 

успешно да функционира и оти хигиената 

во градот е наш приоритет – рече градо-

началникот на Град Скопје, Коце Трајанов-

ски на промоцијата на новите камиони.

На тендерот што го објави ЈП „Ко-

мунална хигиена“ како најдобра беше 

избрана понудата на „Ресор“ од Ниш 

којшто ги набави возилата и ја направи 

доградбата на хидрауличната преса и 

механизмот за подигање контејнери. До 

крајот на 2009 година ќе се набават уште 

две возила што се дел од истата нарачка.

Минатиот месец новите четири ка-

миони беа регистрирани и брендирани. 

Возилата се од марката „ивеко“, со мото-

ри еуро 4 дизел и АБС, АСР систем за ко-

чење. Цената на едно комунално возило 

без ДДВ е околу пет милиони денари, 

а цената на сите шест возила без ДДВ е 

околу 32 милиони денари. Возилата ќе се 

отплаќаат на 48 рати по 100.551 денар. Во 

набавката на новите возила Градот Скопје 

учествуваше со околу 16 милиони денари 

коишто беа дадени за учество. Возилата 

се земени на лизинг, со договор потпишан 

со НЛБ Лизинг.
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Нова автобуска линија со број 3Б, на 

ЈСП „Скопје“, од 27 октомври ја поврзува 

населбата Вардариште во општината Гази 

Баба со Клиничкиот центар. 

- По барање на граѓаните од на-

селбата Вардариште пробно ја пуштаме 

во сообраќај автобуската линија со број 3Б. 

Овој автобус којшто ќе сообраќа до Кли-

ничкиот центар ќе ги реши долгогодиш-

ните проблеми со јавниот превоз на околу 

5.000 жители од овој дел на градот. Градот 

Скопје преку субвенции ќе го помогне 

функционирањето на оваа линија, иако таа 

не е рентабилна. Но, Градот Скопје е дол-

жен да обезбеди навремен и квалитетен 

јавен превоз од сите делови на градот до 

центарот. Автобусот со број 3Б ќе сообраќа 

според утврден возен ред, со акцент на 

утринските и на попладневните часови, 

односно  граѓаните кога одат и се враќаат 

од работа – рече градоначалникот на Град 

Скопје, Коце Трајановски, на промоцијата 

на линијата 3Б.

 Автобусите на линијата со број 3Б 

на релација Клинички центар – Кванташ-

ки пазар ќе сообраќаат според следниов 

распоред:

- Поаѓање на возилата од Клинички-

от центар во: 6.00; 7.20; 8.40; 10.00; 11.20; 

Воведени нови линии на ЈСП „Скопје“

3Б И 22А ГИ ПОВРЗАА НАСЕЛБИТЕ ВАРДАРИШТЕ 
И ДАМЕ ГРУЕВ СО КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР

12.40; 14.00; 15.20; 16.40; 18.00 и 19.15 часот.

Поаѓање од Кванташки пазар во: 

6.40; 8.00; 9.20; 10.40; 12.00; 13.20; 14.40; 

16.00; 17.20 и 18.40 часот. Возилата на 

линијата со број 3Б ќе ги опслужуваат 

автобуските стојалишта коишто се наоѓа-

ат по трасата на линијата почнувајќи од 

Клинички центар, булеварите Водњанска 

и Свети Климент Охридски, улиците Дими-

трие Чуповски, 11 Октомври, булеварите 

Кочо Рацин, Кузман Јосифовски Питу, Јане 

Сандански, Видое Смилевски Бато, АС-

НОМ, Војводина и по улицата Перо Наков 

до влезот на Кванташки Пазар. Во спро-

тивната насока, возилата ќе се движат по 

истата траса.

Од минатиот месец со Клиничкиот 

центар се поврза и населбата Даме Груев, со 

автобуската линија 22А. Автобусите на ли-

нијата 22А ќе сообраќаат според следниот 

распоред:

- Поаѓање на возилата од Клинич-

ки центар во: 6.40; 8.00; 9.20; 10.40; 12.00; 

13.20; 14.40; 16.00; 17.20; 18.40 и 20.00 ча-

сот

Поаѓање на возилата од населбата 

Даме Груев во: 6.00; 7.20; 8.40; 10.00; 11.20; 

12.40; 14.00; 15.20; 16.40; 18.00; и 19.20 ча-

сот. Возилата на линијата со број 22А ќе ги 

опслужуваат автобуските стојалишта коиш-

то се наоѓаат по трасата на линијата почну-

вајќи од Клинички центар, булеварите 

Водњанска, Свети Климент Охридски, Пар-

тизански одреди и по улицата Лука Геров до 

населбата Даме Груев - последна стара 22 

(Новоселски пат). Во спротивната насока, 

возилата ќе се движат по истата траса.

ЈСП „Скопје“ го промени и возниот ред 

на линијата со број 59, на релација Карпош 

III – гробишта Бутел – населба Кучевишка 

Бара. Постојниот возен ред на автобусот 59 

се задржува се до 18.30 часот, а потоа тра-

сата се менува и наместо по улиците Боца 

Иванова и Гвадалахара, автобусите ќе се 

движат по улицата Александар Урдаревски  

(преку пазарчето во Бутел).

 Возниот ред за новите автобуски ли-

нии заинтересираните граѓани може да го 

прочитаат и на Интернет-порталот на ЈСП                                                     

www.jsp.com.mk.
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СЕ РЕКОНСТРУИРААТ
1800 МЕТРИ 
ВОДОВОДНА
МРЕЖА ВО
ГОРНО ЛИСИЧЕ

За подобрување на водоснабдувањето

Екипите на Градот Скопје реконструи-

раат 1.800 метри од водоводната мрежа на 

улиците Горноврановска и Божин Николов, 

во населбата Горно Лисиче. Водоводната 

мрежа на овие две улици почна да се ре-

конструира на средината на минатиот ме-

сец, а работите на теренот досега се одви-

ваат според предвидената динамика.

- Целта на овој проект е да се извр-

ши целосна реконструкција на водоводната 

мрежа во овој дел од градот, а постојните 

цевки да се заменат со цевки со поголеми 

профили. Почнуваме со делница долга 1.800 

метри којашто очекуваме да се реконструи-

ра за 60 дена. Потоа продолжуваме со рекон-

струкција на водоводната мрежа на другите 

улици. Овој проект во голема мера ќе ги по-

добри условите за живеење во Горно Лисиче 

– рече градоначалникот на Град Скопје, Коце 

Трајановски, на стартот на реконструкцијата 

на водоводната мрежа во Горно Лисиче.

Реконструкцијата на водоводната 

мрежа на улиците Горноврановска и Божин 

Николов ја вршат екипите на „Енергомонт“, 

под надзор на стручни лица од ЈП „Водовод 

и канализација“.
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ПРВА ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРВА ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КАЊОНОТ „МАТКА“РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КАЊОНОТ „МАТКА“

Претставници на државните институции, дипломатските претс-

тавништва во нашава земја и на бизнис-секторот на 22 октомври имаа 

можност да се запознаат со убавините на кањонот Матка, специфичниот 

биодиверзитет на ова заштитено подрачје и можностите за развој на одрж-

лив туризам, на донаторската конференција за кањонот „Матка“ којашто ја 

организираа Градот Скопје и невладината организација „Фагриком“. 

- Од нас се очекува да бидеме одговорни, внимателни и грижливи 

кон природата, зашто само заедно може да ја зачуваме биолошката разно-

видност и да го збогатиме квалитетот на животот за нас и за идните генера-

ции. Заштитата на кањонот Матка и промоцијата на одржливиот туризам е 

императив за Градот Скопје и ние и во иднина силно ќе работиме на ревита-

лизација на овој бисер на природата - рече градоначалникот на Град Скопје, 

Коце Трајановски, на почетокот на донаторската конференција.

Средствата коишто ќе се соберат по оваа донаторска конференција 

ќе се искористат за реализација на предлог-програмата на Градот Скопје 

и на НВО „Фагриком“ за развој на екотуризмот во кањонот „Матка“. Про-

грамата, меѓудругото, предвидува уредување и туристичка промоција на 

спелеолошкиот парк, развој и промоција на екстремни и на планинарски 

спортови, заштита на пештерите и нивно уредување и научна едукација и 

анимација на посетителите. 

културно-уметничка програма со наград-

на игра во којашто беа доделени 15 вело-

сипеди - 8 на публиката, а 7 на ученици од 

општината Аеродром коишто покажуваат 

континуирано одличен успех.

РЕНОВИРАНА ВЕЛОСИПЕДСКАТА 
ПАТЕКА ВО ОПШТИНАТА АЕРОДРОМ

возно средство - изјави градоначалникот 

Трајановски при промовирањето на вело-

сипедската патека во Аеродром. 

На крајот на велосипедската колона 

пред трговскиот центар „Бисер“ се одржа 

Велосипедската колона којашто во-

зеше од маркетот „Веро“ во Аеродром, по 

булеварот Јане Сандански до Транспортни-

от центар и назад, кон трговскиот центар 

„Бисер“, ја одбележа промоцијата на првата 

обележана велосипедска патека во општи-

ната Аеродром. Патеката минатиот месец 

свечено ја пуштија во употреба градоначал-

никот на Град Скопје, Коце Трајановски, ми-

нистерот за животна средина и просторно 

планирање, Неџати Јакупи, амбасадорката 

на кралството Холандија во нашава земја, 

Симоне Филипини и градоначалникот на 

општината Аеродром, Ивица Коневски.

 - Градот Скопје ќе ја продолжи из-

градбата на велосипедски патеки и во 

другите општини. Паралелно со овие ак-

тивности ќе се одвива и кампањата за по-

дигнување на јавната свест за користењето 

на велосипедот, не само како средство за 

рекреација, туку и како алтернативно пре-
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Туристичкото вовче на Скопје од 

минатиот месец повторно е достапно за 

сите заинтересирани граѓани и за тури-

стите. Вовчето ќе сообраќа од плошта-

дот „Македонија“, по пешачката патека 

на кејот на Вардар, под мостот „Гоце 

Делчев“, по патеката зад стадионот 

„Филип Втори Македонски“ до целта во 

Луна паркот и по истата маршрута ќе се 

враќа назад, на плоштадот.

Вовчето ќе сообраќа само во ви-

кендите, кога се поволни временските 

услови. 

- Посебно ме радува што се во-

зобновува ова вовче, коешто претста-

вува убава традиција на Скопје и што 

на граѓаните, пред се на најмладите, 

ќе им овозможиме уште една можност 

за уживање - рече градоначалникот на 

Град Скопје, Коце Трајановски, на про-

моцијата на туристичкото вовче.

Пробиени се првите 700 метри од 

проширувањето на булеварот Србија, на 

потегот од крстосницата со булеварот Ви-

дое Смилевски Бато, кон крстосницата со 

булеварот 3 Македонска бригада. Екипите 

на Градот Скопје во изминатиов период 

го изведоа најтешкиот дел од работите, 

земјените ископи и трасирањето на нова-

та сообраќајница, а деновиве се изведува 

тампонирањето на коловозот. 

По завршувањето на тампонирање-

то, кон средината на овој месец треба да 

почне асфалтирањето на оваа делница, 

На новата траса се поставуваат и рабници. 

Паралелно со пробивањето на сообраќајни-

цата, изведена е секундарна атмосферска 

канализација за поставување сливници, а 

во исто време е извршена заштита на глав-

ниот атмосферски канал со профил од 1.500 

милиметри, при што се поставени повеќе 

армирано-бетонски заштитници.

ПРОМОВИРАНО ТУРИСТИЧКОТО 
ВОВЧЕ НА СКОПЈЕ

ПРОБИЕНИ 700 МЕТРИ ОД ПРОШИРУВАЊЕТО 
НА БУЛЕВАРОТ СРБИЈА

Проектот продолжува да се реа-

лизира според предвидената градежна 

динамика до изградба на целата траса од 

1.700 метри. Градежните работи на терен ги 

изведува фирмата „Маврово инженеринг“, 

а средствата во износ од 120 милиони де-

нари, колку што ќе чини изградбата на ули-

цата со уредувањето и поставувањето ново 

осветлување, целосно ги обезбеди Градот 

Скопје. 
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ГРАДОТ СКОПЈЕ 
СЕ ПОДГОТВУВА 
ЗА ПРЕТСТОЈНАТА 
ЗИМА

Финансиска поддршка во висина од 

околу 60 милиони денари одвои Градот 

Скопје за функционирање на Зимската 

служба за периодот од 15 ноември 2009 

година до 15 март 2010 година. 

Оваа одлука, заедно со целокупниот 

план за работа на магистралните и собир-

ните улици, потребните технички сред-

ства, како и структурата и поставеноста на 

Зимската служба, се дел од Програмата за 

работа на зимската служба на Град Скопје 

за одржување на магистралните и собир-

ните улици на Град Скопје во зимски услови 

2009/2010 година, којашто беше одобрена 

од Советот на Град Скопје.

Во рамките на одбележувањето на 

15 октомври, Меѓународниот ден на белиот 

стап, градоначалникот на Град Скопје, Коце 

Трајановски, ги посети просториите на Соју-

зот на слепи на Град Скопје и се сретна со 

членовите на Сојузот.

  - Градот Скопје и натаму максимално 

ќе ги поддржува активностите на ова здру-

жение. На овој ден сакам да ја истакнам 

добрата соработка којашто ја има Градот 

Скопје со Сојузот на слепи и да нагласам 

дека наредната година таа соработка ќе 

се интензивира – рече градоначалникот 

Трајановски при посетата на Сојузот на сле-

пи на Град Скопје. 

Претседателот на здружението на 

слепи лица на Град Скопје, Зоран Костади-

новски, му заблагодари на градоначалникот 

Трајановски за уредувањето на пристапот 

кон седиштето на Сојузот на слепи на Град 

Скопје, за досегашната финансиска помош, 

за бесплатните автобуски билети за повлас-

тено користење на јавниот превоз во Скопје 

на 271 нивни член и за поддршката при одр-

жување на културните манифестации кошто 

ги организира здружението.

Екипите на ЈП „Улици и патишта“ го завршија асфалтирањето на пешачките и велосипед-

ските патеки од двете страни на мостот „8 Септември“, во близина на хотелот „Александар Палас“.

Целосната асфалтирана површина на патеките од двете страни на мостот изнесува 

1.500 квадратни метри, а за нивното асфалтирање беа употребени вкупно 210 тони асфалтна 

маса. Патеките се во должина од 126 метри и широчина од 5,74 метри, а вградениот асфалтен 

слој е со дебелина од 5 сантиметри. 

Со овие активности, целосно завршува реконструкцијата на мостот „8 Септември“ 

предвидена во програмата на Град Скопје којашто опфати промена на поклопните армирано-

бетонски капаци со нови според потребните димензии, санација на гредите и поставување 

заштитни столпчиња со амблемот на Град Скопје по должината на мостот.

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТРАЈАНОВСКИ ВО ПОСЕТА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТРАЈАНОВСКИ ВО ПОСЕТА 
НА СОЈУЗОТ НА СЛЕПИ НА ГРАД СКОПЈЕНА СОЈУЗОТ НА СЛЕПИ НА ГРАД СКОПЈЕ

АСФАЛТИРАНИ ПАТЕКИТЕ НА
МОСТОТ „8 СЕПТЕМВРИ“
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ПОСТАВЕНИ 
СТОЛПЧИЊА КАЈ 
СТОКОВНАТА КУЌА 
„МОСТ“

Екипи на ЈП „Улици и патишта“ поста-

вија 6 столпчиња на пешачката патека на 

левата страна на булеварот Гоце Делчев, во 

близина на стоковната куќа „Мост“. Столп-

чињата се поставени по 3 на две локации 

на патеката со цел да се оневозможи парки-

рање на моторни возила и да се олесни дви-

жењето на велосипедистите и на пешаците. 

Поставените метални столпчиња се со 

висина од 1 метар и пречник Ф 100 милиметри. 

Претходно, ваков вид столпчиња, 

вкупно 12, беа поставени на булеварот Гоце 

Делчев, на влезот на паркингот кај спомени-

кот на Скендербег. 

ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ САДНИЦИ
Во традиционалната акција за доде-

лување садници на сите заинтересирани 

граѓани (куќни совети), културни, здрав-

ствени, образовни и јавни установи, како 

и на верските објекти, а која ја организира 

Градот Скопје, пристигнаа над 180 пријави 

од заинтересираните субјекти. Во оваа ак-

ција се планира да се доделат 4.000 садни-

ци, од вкупно 35 вида зимзелени и листо-

падни дрвја и грмушки.

Пријавувањето за акцијата заврши 

на 9 ноември. По одобрувањето на барање-

то, субјектите ќе може да си ги подигнат 

садниците во периодот од 9 до 30 ноември 

во просториите на „Флораком“ во расадни-

кот во Бутел и во ЈП „Паркови и зеленило“, 

во расадникот „Парк“.

Акцијата на Град Скопје за доделу-

вање садници се организира повеќе годи-

ни. Секоја година се доделуваат дрвца во 

вредност од два милиона денари, распо-

редени во две етапи, напролет и наесен. 

Изминатава пролет на заинтересирани 

граѓани (куќни совети) и јавни установи беа 

доделени 1.500 садници, а до Градот Скопје 

биле доставени вкупно 90 барања. 

Акцијата за доделување садници ќе 

продолжи и наредната пролет.

УТВРДЕНА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА 

ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА     

ПОТРЕБИТЕ НА ГРОБИШТАТА
Советот на Град Скопје ја усвои одлу-

ката за определување на највисок износ на 

средства за откуп на земјиште за потребите 

на Гробиштата во Скопје. Со оваа одлука 

на Советот на Град Скопје, се определува 

највисокиот износ на средства за откуп на 

земјиште во висина од 1.200 денари од 

квадратен метар, што градот може да го 

понуди и исплати во постапката за откуп 

на земјиште наменето за проширување на 

гробиштата во Скопје.

Оваа одлука се донесе заради зголе-

мување на ефикасноста при справувањето 

со имотно – правните проблеми со коиш-

то се соочува Градот Скопје при откупот на 

земјиште за проширување на површините 

на гробиштата во Скопје.

Oд вкупно предвидените 5.000 кубни 

метри речен нанос, тиња и отпадоци од реч-

ното корито на Вардар екипите на ЈП „Улици и 

патишта“ досега расчистија 3.800 кубици на-

нос во рамките на втората и третата фаза од 

големата акција за чистење на коритото на 

Вардар. Деновиве акцијата е прекината по-

ради зголеменото ниво на водата во реката.

Активностите на јавното претпријатие 

опфатија машинско чистење на косините на 

коритото, чисење на ископот и транспорт на 

РАСЧИСТЕНИ 3.800 КУБИЦИ НАНОС 
ОД КОРИТОТО НА ВАРДАР 

наносот со камиони до соодветна локација. 

Се чистеше левиот и десниот брег на корито-

то на Вардар на потегот од железниот мост 

кај МАНУ до мостот кај Новата железничка 

станица. На овој потег беше искористено ни-

ското ниво на реката Вардар што овозможи 

непречено влегување на механизацијата 

специјализирана за таа намена, при што беа 

израмнети 3.000 кубни метри нанос и се по-

полнија сите дупки и нерамнини на дното на 

коритото на овој потег. 
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ГРАДОТ СКОПЈЕ ЌЕ ДОНИРА 

500.000 ДЕНАРИ ЗА МАНАСТИ-

РОТ „СВЕТИ ЈОВАН БИГОРСКИ“
Како предлог на сите советнички групи, Со-

ветот на Град Скопје донесе одлука за доделување 

еднократна донација за манастирот “Свети Јован 

Бигорски”.  

Донацијата од Градот Скопје е во износ 

од 500.000 денари и е наменета за санирање 

на штетите предизвикани од пожарот што се 

случи на 30 септември. Во пожарот беше нане-

сена штета во износ од над 5,5 милиони евра, а 

трајно се уништени објекти и предмети чијашто 

историска и културна вредност е непроценлива.

ЧЕТВРТА СРЕДБА НА КООРДИНАТИВ-

НОТО ТЕЛО НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ
Предлозите на општините и нивните 

приоритети за Буџетот на Град Скопје за 2010 

година, собирањето на комуналниот смет, 

како и информациите од наплатата и подел-

бата на решенијата за данок на имот, беа 

главни теми на четвртата седница на Коорди-

нативно тело на градоначалниците на скоп-

ските општини, којашто се одржа кон крајот 

на минатиот месец.

Градоначалникот на Град Скопје, Коце 

Трајановски, изјави дека општините преку 

нивни предлози и идеи треба да учествуваат 

во подготвувањето на Буџетот на Град Скопје 

за 2010 година. 

- Во заедничка комуникација општи-

ните треба да ни ги достават приоритетите 

и приоритетните проекти, коишто се реали-

зираат на подрачјето на нивните општини, а 

се во надлежност на Град Скопје и треба да ги 

финансира Градот Скопје – рече градоначал-

никот Трајановски.

На координативното тело на градона-

чалници се зборуваше и за функционирањето 

на зимската служба во градот, како и за про-

цесот на промена на Генералниот урбанис-

тички план на Скопје.

ДОНЕСЕН РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ 

НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Советот на Град Скопје на осмата седни-

ца којашто се одржа на 14 октомври годинава 

ги усвои предлог-измената и дополнувањето 

на Буџетот на Град Скопје за 2009 година, како 

и предло- измената и дополнувањето на Пла-

нот на програми за развој за периодот 2009-

2011 година. 

Со донесувањето на овие две одлуки, 

Буџетот на Град Скопје за 2009 година се нама-

ли за околу 270 милиони денари.

Повеќе од 800 ученици од 21 средно 

училиште на Град Скопје на почетокот на ок-

томври учествуваа во спортските натпревари 

што се одржаа во рамките на манифестација-

та  „ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, ЗАЖИВЕЈ ГО САРАЈ“, во 

Спортско рекреативниот центар „Сарај“. Крос, 

одбојка на песок, ракомет, кошарка и фудбал 

беа само дел од дисциплините во коишто се 

натпреваруваа скопските средношколци. 

- Наредната година во мај во наша-

ва земја ќе се одржи спортска Олимпијада 

на којашто ќе учествуваат средношколци од 

цела Македонија. Токму затоа ќе ја искорис-

там оваа пригода за да ви препорачам да ја 

искористите оваа учебна година за подготов-

ки и веќе во мај да имате формирани екипи 

за претстојната Олимпијада. Целта на Градот 

Скопје е да создава здрави генерации, а тоа 

можеме да го постигнеме само со активно 

учество во спортските настани, зашто идни-

ната на нашава земја е во рацете на младите 

луѓе коишто спортуваат и го чуваат своето 

здравје во ова урбано и модерно време – 

им порача градоначалникот на Град Скопје, 

Коце Трајановски на средношколците.

На Третиот интернационален фес-

тивал за промоција на вино, „Вино-Скоп 

2009“, што од 15 до 18 октомври се одр-

жуваше на плоштадот „Македонија“ беа 

испиени 28.000 литри вино. Фестивалот го 

посетиле околу 60.000 гости, што покажува 

дека посетеноста на годинашниов  „Вино-

ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, 
ЗАЖИВЕЈ ГО САРАЈ

Манифестацијата „ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, 

ЗАЖИВЕЈ ГО САРАЈ“ е дел од проектот „ДА за 

пријателството - НЕ за насилството“ и има за 

цел да придонесе за подобрување на мулти-

етничките односи меѓу учениците од сред-

ните училишта на Град Скопје.

„ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, ЗАЖИВЕЈ ГО СА-

РАЈ“,  се одржува вторпат, во организација на 

Град Скопје.

Скоп“ е поголема за четириесетина про-

центи во споредба со лани.

На фестивалот на виното се претста-

вија 35 домашни и странски винарии. 

Продажбата на виното и храната беше 

организирана преку испечатени купони во 

вредност од 30, 50, 100 и 200 денари.

НА „ВИНО-СКОП 2009“ 
ИСПИЕНИ 28.000 ЛИТРИ ВИНО
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СЕ ЧИСТАТ СЛИВНИЦИТЕ

НА АТМОСФЕРСКАТА

КАНАЛИЗАЦИЈА
Екипите на ЈП „Водовод и канализа-

ција“ деновиве ги чистат сливниците на 
атмосферската канализација од паднатите 
лисја. Во извршувањето на овие сезонски 

ПОВТОРНО ВОВЕДЕНИ НАГРАДИ-

ТЕ ЗА НАЈДОБРИ ЕКСПОНАТИ НА 

„МАКИНОВА 2009“ И „ЕКОНОВА“
По неколкугодишна пауза, „Награ-

дата на Градоначалникот на Град Скопје“  

за најдобрите експонати од интернацио-

налната изложба на пронајдоци, технички 

унапредувања, нови производи и тво-

рештво на млади - „МАКИНОВА 2009“ и 

од меѓународната изложба на технички 

унапредувања и иновации од областа на 

животната средина „ЕКОНОВА“ годинава 

повторно се воведува. 

Добитник на „Наградата на Градона-

чалникот на Град Скопје“ – Макинова 2009 

е авторот Никола Бурчевски за експонатот – 

Микроконтролери. Добитник на „Наградата 

на Градоначалникот на Град Скопје“ – Еко-

нова 2009 е Веле Николовски за експонатот 

– Екосистем за градење. 

- Ми претставува особена чест што 

традицијата за награда на Градоначалникот 

на Град Скопје за иновативни и креативни 

решенија, презентирани во рамки на мани-

фестацијата МАКИНОВА ја обновуваме во Ев-

ропската година на креативност и иновации, 

што е уште еден доказ за нашата посветеност 

кон поттикнувањето и промоцијата на креа-

тивноста - истакна градоначалникот на Град 

Скопје, Коце Трајановски на доделувањето на 

наградите. 

Добитниците на наградите се оп-

ределени со одлука на меѓународна 

оценувачка комисија, а експонатите беа 

оценувани според следниве критериуми: 

оригиналност на пронајдокот, постоење 

инвентивен чекор, индустриска примен-

ливост, вештина во презентацијата и мож-

ност за комерцијализација. 

Овие две манифестации се одржуваат 

во рамките на Меѓународниот саем на ме-

талургија, електроника, неметали и градеж-

ништво „ТЕХНОМА“.

ДОНИРАНА СЕМАФОРСКА ОПРЕ-

МА ЗА ПРИЛЕП, КАВАДАРЦИ И 

ЗА КОЧАНИ
Градот Скопје ќе донира дел од стари-

те семафорски лантерни на општините При-

леп, Кавадарци и на Кочани, одлучи Советот 

на Град Скопје.

Станува збор за семафорски лантерни 

од постарата генерација што се значително 

потешки за сервисирање и за одржување 

во исправна и оперативна состојба и коиш-

то постепено се отстануваат од градските 

улици во Скопје.

Ултрамаратонците коишто од Нова 

Градишка во Хрватска трчаа до Крушево 

и на тој начин ја одбележаа двегодишни-

ната од смртта на македонската поп-

икона Тоше Проески, на 18 октомври на 

плоштадот „Македонија“ ги пречека гра-

доначалникот на Град Скопје, Коце Траја-

новски. Градоначалникот Трајановски им 

пожела срдечно добредојде на маратон-

ците во Скопје и го поздрави нивниот го-

лем подвиг.

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТРАЈАНОВСКИ ГИ ПРЕЧЕКА 

УЧЕСНИЦИТЕ ВО УЛТРАМАРАТОНОТ ВО ЧЕСТ НА ТОШЕ

ПОСТАВЕНИ ДВЕ 
ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ 
ЗА СТАЦИОНАРОТ 

„ВАРДАРИШТЕ“
Екипите на ЈП „Комунална хигиена“ на 

пристапниот пат од улицата Перо Наков кон 

стационарот „Вардариште“ поставија две 

информативни табли коишто ќе им помог-

нат на заинтересираните граѓани полесно 

да го најдат Стационарот за хуман третман и 

контрола на бездомните кучиња.

 На таблите е испишан бесплатниот те-

лефонски број на Стационарот „Вардариште“, 

8201-315 и Интернет-страницата на ЈП „Ко-

мунална хигиена“ каде што може да се до-

бијат сите дополнителни информации.

 Ултрамаратонците на градоначални-

кот Трајановски му доделија благодарница 

и статуетка од Меѓународната фондација 

„Тоше Проески“ – Крушево.

 Ултрамаратонот за Тоше е во органи-

зација на Меѓународната фондација „Тоше 

Проески“ - Крушево и Фан клубот на Тоше од 

Република Македонија. Годинава во ултра-

маратонот учествуваа најдобрите петнаесет 

маратонци од повеќе атлетски клубови од 

Република Македонија.

активности вклучена е целокупната меха-
низација, вакуумцистерните, а по потреба и 
цистерните под притисок. 

Во чистењето на сливниците се вклу-
чени и привремено ангажираните работ-
ници од Градот Скопје и од Агенцијата  за 
вработување (во согласност со Проектот за 
организирање јавни работи во водоснабду-
вањето и одведувањето на отпадните води).
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Паднатите лисја коишто се собираат 

од јавните зелени површини ќе се пре-

твораат во квалитетно природно ѓубриво 

– компост во пилот-проектот за компос-

тирање што минатата недела го почнаа 

Градот Скопје и ЈП „Паркови и зеленило“. 

За таа цел, во дворот на ЈП „Паркови и 

зеленило“ е ископана дупка со димензии 

30 на 30 метри и длабочина од 1,5 метри 

во којашто ќе се истураат лисја прочисте-

ни од други отпадоци што се собираат од 

зеленилото (гранки, хартија и пластика). 

Собраните лисја на природен пат ќе скапу-

ваат и ќе се претвораат во ѓубриво коешто 

ќе се користи за потребите на ЈП „Паркови 

Градот Скопје го почна пилот-проектот за компостирање

Паднатите лисја коишто се собираат

Градот Скопје го почна пилот проектот за компостирање

ПАДНАТИТЕ ЛИСЈА ЌЕ СЕ ПРЕТВОРААТ 
ВО КВАЛИТЕТНО ПРИРОДНО ЃУБРИВО

и зеленило“. Компостот се очекува да се 

добие за околу  една година.

- Собраните лисја од зелените по-

вршини во градот јавното претпријатие 

„Паркови и зеленило“ досега ги носеше на 

депонијата „Дрисла“. Од зелените површи-

ни во градот годишно се собираат по околу 

150 тони листна маса. Со тоа се создаваат 

големи трошоци за транспорт и депони-

рање на лисјата. Со овој пилот-проект за 

компостирање, јавното претпријатие „Пар-

кови и зеленило“ ќе произведува квали-

тетно природно ѓубриво за свои потреби и 

ќе ги намали трошоците за транспорт и за 

депонирање. На овој начин ќе се оствари 

заштеда од 2 милиона денари. Проектот за 

компостирање натаму ќе го надградуваме. 

Ќе покренеме и иницијатива да ги потти-

кнеме граѓаните коишто живеат во куќи 

да го компостираат зелениот отпадок од 

нивните дворови и да заштедат – рече гра-

доначалникот на Град Скопје, Коце Траја-

новски, на промоцијата на пилот-проектот 

за компостирање.

Компостирањето претставува кон-

тролирано биолошко разградување на ор-

ганските материи во присуство на кислород 

и под дејство на микроорганизми и притоа 

се добива компост - висококвалитетно ор-

ганско ѓубриво.
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Одборот за доделување на престижната градска награда „13 Ноември“ којашто традиционално се доделува на празникот на градот 

– 13 Ноември, донесе одлука познатото признание на Град Скопје за 2009 година да им го додели на:

 

  Од областа на ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

- СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА“ – СКОПЈЕ

(за посебен придонес во унапредувањето на воспитно-образовната дејност) 

  Од областа на КУЛТУРАТА 

- Проф. ГОРДАНА ЈОСИФОВА- НЕДЕЛКОВСКА 

(музички уметник - за високи достигнувања на македонската и меѓународната музичка сцена) 

 - ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ

(за долгогодишна континуирана афирмација на културното творештво во Скопје)   

  Од областа на УМЕТНОСТА

- СИМОН ТРПЧЕВСКИ

(музички уметник, пијанист, за постигнати високи музички дострели во земјава и во светот) 

 Од областа на ЗДРАСТВЕНАТА ЗАШТИТА

- Прим. д-р ПЕТАР КРОНЕВСКИ

(максилофацијален хирург - за долгогодишнa работа во областа на здравството) 

- Специјална болница за хируршки болести „ ФИЛИП ВТОРИ“

(за врвни достигнувања во областа на кардиохирургијата) 

 Од областа на АРХИТЕКТУРАТА И ГРАДЕЖНИШТВОТО 

- КОСТА ЗЕКМАНОВСКИ

(Дипл. град. инж., вработен во Град Скопје - за особени остварувања во изградбата на патната инфраструктура и унапредување на 

комуналното уредување во Скопје) 

- КОЛЕ ЈОРДАНОВСКИ

(градежен инженер во пензија - за особен придонес во изградбата и развојот на Скопје по земјотресот од 1963 година)  

  Од областа на МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА 

- Проф д-р ВОЛФГАНГ РАЈЗЕР од Сојузна Република Германија

(за особен придонес во областа на инвазивната и интервентна кардиологија во Република Македонија)

- Доцент д-р КНЕГИЊА РИХТЕР - СОКОЛОВСКА

(за унапредување на менталното здравје и за техничка и финансиска помош за градот Скопје) 

  УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

- ВАСИЛ КУЗЕВСКИ

(ученик во осмо одделение во ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје, за континуиран одличен успех и активно учество во наставните и 

воннаставните активности и постигнати резултати на меѓународни, републички и регионални натпревари по математика)

- МИХАЈЛО ЃЕОРЃИЕВСКИ 

(студент на Медицинскиот факултет – Скопје, за континуиран одличен успех и активно учество во наставните и воннаставните 

активности и постигнати одлични резултати на Медицинскиот факултет во Скопје)  

Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2009 година беше составен од единаесет членови. Од четириесет 

важечки ливчиња, врз основа на Правилникот за Наградата „13 Ноември“ и годинава наградата ја добиваат кандидатите коишто добиле 

барем две третини од гласовите на членовите на Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2009 година.

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА 
„13 НОЕМВРИ" 

НА ГРАД СКОПЈЕ



Sk
op

sk
io

t
 a

kv
ad

uk
t


