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Луѓето на Скопје 
најдобро знаат што 
е најдоброто за 
нивниот град 

Луѓето на Скопје 
најдобро знаат што 
е најдоброто за 
нивниот град 

ГРАД СКОПЈЕ

СКОПЈЕ
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Луѓето 
на градот 
се душата 
на Скопје
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„Дојдов во Скопје да 
студирам и останав 
овде“

Скопје е центарот на 
македонската култура 
и образование. 
Државните и 
приватните 
универзитети нудат 
широки можности за 
сите студенти. Голем 
број од нив остануваат 
во метрополата каде го 
продолжуваат својот 
живот.

„Каде да одам вечер?“

Скопје е град со 
богат културен живот. 
Ноќниот живот во 
метрополата е нешто 
што ги привлекува 
младите луѓе од 
другите градови. 
Настаните како Бела 
ноќ, Скопско лето, 
само придонесуваат 
за дополнително 
збогатување на 
културните настани. 
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Нашата екоНомија

Во измиНатиВе четири годиНи Скопје од миНуСНо 
Салдо како град, доСтигНа до СтепеН На СамоСтојНо 
формирање На буџет. ако градот Скопје пораНо беше 
НајНепоСакуВаН партНер На Сите компаНии, деНеС 
градот е поСакуВаН партНер за Соработка. 

Нашите граѓаНи

од буџетот На република македоНија, одНоСНо 
од парите На граѓаНите од ддВ Се одВојуВа за 
градот 0,02%, а од перСоНалНиот даНок 0,03 %. 

РЕКИ

•	Вардар (од изворот Вруток 
до вливот во Егејско Море - 
410,5км)

•	Треска (130км)

•	Лепенец (65км)

•	Пчиња (136,4км)

•	Кадина Река (33,3км)

•	Маркова Река (29км)

•	Патешка Река (понорница)

ВЕШТАЧКИ ЕЗЕРА

•	Матка и Треска

КЛИСУРИ

•	Матка, Качаничка, Таорска, Жеденска, 
Дервенска и Бадарска

ПЕШТЕРИ

•	во кањонот на р. Треска

•	неколку кај Н. Брезница

•	под Солунска Глава

ГЛЕЧЕРСКИ ЕЗЕРА

•	Салаковски Езерца на планината 
Јакупица

ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

•	42º00’ - северна географска ширина

ГЕОГРАФСКА ДОЛЖИНА

•	21º26’ - источна географска должина

НАДМОРСКА ВИСОЧИНА

•	Скопје е распространет на 1818км2, 
23км во должина и 9км во широчина и 
се наоѓа на надморска височина од 245 
метри

ПРОСЕЧНА ГОДИШНА ТЕМПЕРАТУРА

•	13,5ºC/56ºF

ПРОСЕЧНО ДЕНОВИ СО МАГЛА

•	71,4 дена

ВРНЕЖИ ОД ДОЖД

•	 просечно годишно 940мм/11 дена

ПЛАНИНИ

•	Водно со врвот Крстовар 
(1.066м)

•	Масивот Јакупица-Караџица со 
врвот Солунска Глава-Мокро 
(2.450м) и Убава (2.533м)

•	Осој 1.506м

•	Жеден 1.260м

•	Скопска Црна Гора со врвот 
Рамно (1.561м)

БРОЈ НА ЖИТЕЛИ (Попис 2002 
година)

•	Скопје - 506.926

•	Аеродром - 72.009

•	Бутел - 36.154

•	Гази Баба - 72.617

•	Ѓорче Петров - 41.634

•	Карпош - 59.666

•	Кисела Вода - 57.236

•	Сарај - 35.408

•	Центар - 45.412

•	Чаир - 64.773

•	Шуто Оризари - 22.017
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Нашите плаНоВи

Скопје треба да зажиВее како ВиСтиНСка метропола, како ВиСтиНСки културеН и екоНомСки цеНтар  На 
македоНија. тоа може да Се Стори Само ако Се СмеНи закоНот за град Скопје каде би Се прецизирале Сите 
НејаСНотии околу фуНкциоНирањето На градот.

Ѓорче Петров

Шуто Оризари

Бутел

Гази Баба

Чаир

Центар

Кисела Вода Аеродром
Сарај

Карпош
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„Скопје град 
  богат Со         
  иСторија, 
  разновиден 
  во СегашноСта“

„Скопје е мултикултурен 
град. Скопје е град на 
различности“, 

ИРЕНА

„Нашата метропола е 
нашето Скопје. Нема 
поубаво нешто од тоа да 
си дома“, 

МАРКО

„Град што не се плаши од 
промени“, 

ИЛИЈА 

„Убавината на Скопје е 
во луѓето на Скопје, во 
нивните големи срца, 
во нивниот начин на 
живот“, 

АНГЕЛИНА
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Важно е мотото: Обезбеди го денешниот ден, 

планирај за иднината. Тоа е повеќе од концепт. 

Тоа е повеќе од едно мото, тоа е начинот на 

кој функционираше градот Скопје изминативе 

четири години. Низ овие страници ќе видите 

докази за нашето работење во изминатиов 

период. Нашата трансформација започна од 

позиција на загуби и сега сме во фаза кога 

градот има средства за да може да одвојува 

за капитални инвестиции. Низ серии на 

стратешки потези успеавме да го редефинираме 

функционирањето на градот. Повеќе од јасно 

е дека без квалитетна програма нема развој 

на градот. Но уште повеќе е јасно дека без 

соодветни средства нема квалитетна програма. 

Нашата определба е секој денар даден од 

граѓанинот да биде соодветно искористен. 

Зад мене оставам проекти кои само докажуваат 

дека имав успешен мандат, исполнет со бројни 

активности, пред сè на потребите и интересите 

на граѓните на град Скопје. Наследивме 

долг од поранешната администрација во 

износ од 11 милиони евра, дополнително 

оптоварен и со неколку милиони евра од 

изгубени судски спорови. Наследивме 

лоша состојба на јавните претпријатија, 

кои речиси беа пред колапс, со долгови, 

застарена опрема, неефикасно раководење 

и скромни човечки ресурси. Во сферата 

на културата затекнавме бесперспективни 

институции запоставувани речиси една 

деценија. Проблемите во јавниот сообраќај 

и комуналните сервиси изгледаа речиси 

нерешливи. Партизацијата и нестручноста на 

администрацијата претставуваше дополнителен 

проблем. Дочекавме да се случат два циклуса 

на парламентарни избори, и што е поважно, 

и во сенка се ставија сите процеси на 

децентрализацијата. Партиско-политичките 

односи во државата постојано се проектираа 

и во односите во локалната власт и неретко 

беа пречка за остварување на посакуваните 

и проектирани цели. Сепак, и покрај тие 

објективни услови сакам да оценам дека во 

изминатите четири години имавме коректна 

и продуктивна соработка меѓу Советот и 

градоначалникот на град Скопје.

За време на нашиот мандат се случија капитални 

проекти, како клучката кај Континентал, 

булеварот Словенија, започнати се проекти 

како реконструкција на Зоолошката градина. 

Градската администрација го доби својот лик, 

културните институции започнаа да го враќаат 

приматот во градот, едноставно ги поставивме 

основите за работа, започнавме да ги средуваме 

работите.

Оставаме големи проекти за следниот 

градоначалник, оставаме средства за 

изведување на капитални инвестиции, оставаме 

полна каса.

Повеќе од јасно е дека на Скопје му треба нов 

Закон за градот. На Скопје му требаат повеќе 

одврзани раце сам да ја крои сопствената 

иднина. На скопјани им треба вистински главен 

град – метропола. Треба да се најдат решенија 

кои ќе се однесуваат на денешните проблеми, но 

кои треба да донесат некакво предвидување на 

следните децении. Краткорочни решенија, не се 

решенија што ни требаат. 

Работевме на тоа како да биде сегашноста 

подобра, а планиравме иднината да биде уште 

подобра.

Трифун Костовски 
градоНачалНик 
На град Скопје
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ГРАД СКОПЈЕ СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА СООБРАЌАЈ

СЕКТОР ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА И 
ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРНИЗАЦИЈА

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ

СЕКТОР - ИНСПЕКТОРАТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

ЈП  „ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО“
ЈП  „ГРАДСКИ ПАРКИНГ“
„УЛИЦИ И ПАТИШТА“
ЈСП - „СКОПЈЕ“
ЈП  „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“
ЈП  „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АД „ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ“

 „Никола Карев“
 „Раде Јовчевски Корчагин“
„Јосип Броз Тито“
„Михајло Пупин“
„Боро Петрушевски“
„Орце Николов“
„Кочо Рацин“
„Панче Арсовски“
„Георги Димитров“
„Васил Антевски - Дрен“
„Марија Кири Склодовска“
„Владо Тасевски“
„Димитар Влахов“
 „Браќа Миладиновци“
 „Здравко Цветковски“
„Арсение Јовков“
„Лазар Танев“
„8 Септември“
„Цветан Димов“
„Панче Караѓозов“
„Зев Љуш Марку“

Библиотека „Браќа Миладиновци“
Културно информативен центар
Дом на култура „Кочо Рацин“
Младински културен центар
Музеј на град Скопје
Универзална сала - Скопје
Зоолошка градина 
Детски културен центар „Карпош“  
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Ирена Мишева
претСедател На СоВетOT 
На град Скопје

Како претседател на Советот на град Скопје, морам 
најнапред да го изразам своето задоволство од 
големиот степен на разбирање и коректност 
меѓу советниците,  во изминатите четири години, 
независно од нивната политичката припадност, во 
работењето и конституирањето на новата позиција 
на град Скопје. 

Во перидот кој е зад нас имавме многу обврски, 
многу проблеми, бевме исправени пред многу 
предизвици кои доаѓаа пред нас како советници, и 
би можела да кажам предизвици со кои се соочивме 
како прва генерација на советници кои работевме 
согласно процедурите и законските акти во 
процесот на започнување на децентрализацијата. 

Преземањето на новите надлежности, организацијата 
на градската администрација, консолидирањето на 
финансиската состојба на градот, но и на јавните 
претпријатија и јавните установи, претставуваа 
предизвик на кој требаше да одговори Советот на 
град Скопје.
Сметам дека токму благодарение на меѓусебното 
разбирање, конзистентноста и, пред сè, високата 
морална и етичка поставеност на советниците од 
една, како и соработката со градоначалникот и 
градската администрација од друга страна, во целост 
успеавме да ги реализираме сите предизвици кои ни 
беа поставени на почетокот на мандатот. 

Децентрализацијата, плановите за работа, 
програмите на јавните претпријатија, големите 

капитални инвестиции, субвенциите за јавните 
претпријатија, новата културна политика, физибилити 
студиите за гасификација и шински превоз, како 
и многуте стратегии усвоени во овој период 
се дел од актите усвоени на 84-те седници на 
Советот. Советниците за да можат успешно да ги 
реализираат сите наброени проекти, подготовките 
ги правеа во 22 комисии и помошни тела на Советот.  
Затоа, посебно го истакнувам консензусот, како 
доминантна придобивка, затоа што претставниците 
од 17 политички партии застапени во него секогаш 
успеваа да се издигнат над партискиот интерес, кога 
беа прашањата од посебен интерес на граѓаните 
на дневен ред. И не само кон споменатите теми, 
подеднаков беше односот и кон образованието, 
социјалната заштита, управувањето со сите сегменти 
на она што претставува град Скопје, како и грижата за 
Противпожарната бригада. 

На крајот од мандатот, можам да констатирам дека 
остваривме и голема придобивка во комуникацијата 
со граѓаните и транспарентноста во работењето 
и одлучувањето на Советот; како на планот 
на директната комуникација со нив, така и со 
соработката преку невладините организации.
Градот Скопје го чувствувавме како наш град, 
град кој сакавме да се развива притоа негувајќи ја 
неговата космополитска димензија, град во кој ја 
негувавме неговата историја, традиција. Се грижевме 
за културните придобивки од минатото, но во исто 
време ја развивавме сегашноста, а како Совет имавме 
силни визии за иднината.
 
Горди сме затоа што на советниците, кои ќе нè 
заменат во советничките клупи, им оставаме за 
првпат нов амбиент каде ќе работат - нова сала која 
ќе ја почувствуваат веднаш штом ќе влезат во неа 
затоа што има историја, со нов лик онаков како што 
одговара на дигнитетот на граѓаните. На идните 
советници им оставаме и основни акти, како што се  
Статутот  и Деловникот за работа на Совет на град 
Скопје како основни инструменти за работа, со што ќе 
можат веднаш да стартуваат со работа. 
Покрај тоа, остануваат средства и капитално развоен 
буџет, со кој поефикасно ќе можат во иднина да ги 
планираат и реализираат своите проекти. 
Им го оставаме и Е-советот,   механизам кој 
дополнително ќе ја зголеми транспарентноста и 
ефикасноста на новите советници, тоа е уште едно од 
достигнувањата на овој совет на град Скопје. 

На крајот го оставаме и нашето мото “СÈ ОД 
ГРАЃАНИНОТ И СÈ ЗА ГРАЃАНИНОТ НА СКОПЈЕ“, како 
единствена идеја водилка на секој што ќе ја има честа 
да биде советник во Советот на град Скопје.
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СКОПЈЕ Е 
МУЛТИКУЛТУРЕН ГРАД, 
СО ЛУѓЕ СО ГОЛЕМА 
ДУША. СКОПЈЕ ГО 
ЧИНАТ И ГО СОЗДАВААТ 
ГРАѓАНИТЕ СО СВОЈОТ 
ДУх. ИДЕНТИТЕТОТ НА 
СКОПЈЕ СЕ ЖИТЕЛИТЕ 
НА ГРАДОТ. ДА БИДЕШ 
СКОПЈАНЕц Е НЕШТО НА 
ШТО СЕКОЈ ОД НАС СЕ 
ГОРДЕЕ. СКОПЈЕ Е МОЈОТ 
ГРАД. СКОПЈЕ Е НАШИОТ 
ГРАД. СКОПЈЕ Е НАШАТА 
МЕТРОПОЛА.
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ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИТЕ

Клучката кај Континентал  16

Булевар Словенија   20

Зоолошка градина     24

Бела ноќ      34

Матка      36
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Најдобро е кога ќе 
направите комбинација 
од практичното и 
убавото. Нешто убаво за 
глетка, а функционално. 
Нашиот град има 
уникатен карактер. 
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Клучката кај Континентал 
е решение кое го отвора 
просторот и го намалува хаосот 
во сообраќајот. 

Важно е да се задоволат желбите 
на граѓаните, важно е Скопјани 
да знаат дека секој направен 
дел од градот е за нив, за нас, за 
нашите поколенија. 

++

+++
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и се менува во зависност од 
потребите на граѓаните. Ние 
знаеме да ја почуствуваме 
потребата за промена. 

За време на 
мандатот на 
градоначалникот 
Трифун Костовски 
се случи 
грандиозниот 
проект кој 
се градеше 

14 месеци - клучката кај хотелот 
Континентал, свечено пуштена во 
употреба на 13 Ноември 2008 година. 
Што претставува клучката? Таа е 
голема раскрсница на две нивоа, 
на која сообраќајот се одвива без 
семафори и застој. 

Градот не може да се пофали дека 
претходно имаше комуникација во 
сите насоки за влез и излез од градот. 
Со клучката се реши хроничното 
закрчување на сообраќајот кај 
Бит-пазар и кај Судската палата. Во 
исто време овозможен е директен 
пристап од населбата Автокоманда 
кон Железничката станица. А 
со средишната сообраќајница 
и кружниот тек за првпат се 
овозможува сообраќајно враќање 
назад кон Чаир и булевар Никола 

Карев. 

Колку е голем проектот покажуваат 
податоците дека за изградбата на 
клучката е промената комплетната 
инфраструктура на теренот, 
поставена е нова канализација, 
осветлување, поместени се 
скривниците на ридот Гази 
Баба. Околу кружниот тек има 
звучна бариера. Клучката покрај 
градежниот дел е збогатена и со 
и со километарската бетонска 
жардиниера која естески го украсува 
ликот на сообраќајницата на потегот 
од влезот во градот до натпатникот на 
Бит пазар. 

На потпорните ѕидови, Градот, 
дозволи цртање на графити, со што го 
поддржа проектот за обезбедување 
на посебно место каде што младите 
ќе може да ја истакнат својата 
креативност.

Изградбата се одвиваше во две фази, 
во првата беше изграден натпатник 
со приклучоци, а во втората кружниот 
тек. Инвестицијата чинеше три 
милиони евра.

КлучКаТа Кај “КонТИненТал”
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Булеварот Гоце Делчев со две нови коловозни ленти

По една коловозна лента од двете страни доби булеварот Гоце Делчев, во делот на Судска палата, со проектот на 
Градот Скопје за проширување на овој булевар. Новите ленти се широки по 3,5 метри, а долги 520 метри. Во сре-
дишниот дел од булеварот беше изведена жардиниера. Проширувањето се изведе за да се намали сообраќајниот 
метеж во овој дел од градот. Со цел ефикасно прибирање на атмосферските води, Градот постави и нова атмосфер-
ска канализација на потегот од Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” до улицата Беласица. Проектот е целосно 
беше финансиран од Град Скопје. 

Се проби булевар Србија кај цементарница “усје”

Со пробивањето на булеварот Србија, во делот на цементарницата “Усје”, Градот овозможи спојување на двете 
најголеми сообраќајници во Кисела Вода, улиците Првомајска и Сава Ковачевиќ. Проектот беше стар две децении, 
но ниедна власт претходно не се зафати сериозно со негова реализација. Тој е од особено значење за жителите на 
Кисела Вода, бидејќи влијае на растоварување на сообраќајот на главните улици во општината. Со неговата изград-
ба се очекува заживување на индустриската зона покрај оваа делница на булевар Србија.  Проектот се изведува 
во неколку фази. Во првата фаза изградени се 359 метри од комплетнот проект, односно две ленти со ширина од 
3,5 метри. За изградба на првата фаза Градот Скопје издвои 7,3 милиони денари.  Во иднина оваа сообраќаница е 
предвидено да прерасне во булеварско решение со четири ленти. Втората фаза планирано е да започне наесен 
годинава. 

Сервисна улица за социјалните згради во Бутел

Град Скопје за потребите на комплексот социјални згради во населба Бутел изведе сервисна улица, како и паркинг 
простор за потребите на станарите. Улицата е со должина од 280 метра. Ископот, како и асфалтирањето го изведе 
јавното претпријатие “Улици и патишта”. По завршувањето на градежните работи екипи од ова јавно претпријатие 
извршија оформување на заштитен простор околу гасоводната инсталација, која минува под трасата на улицата. 

Метежот кај Градска болница решен со проширена сообраќајница 

Со рампа, која дигитално се управува, како и со проширен сообраќаен пристап, засекогаш е решен метежот кај 
Градска болница. Претходно околу оваа институција секојдневно владееше сообраќаен метеж, кој го создаваа 
цивилни лица со своите автомобили, кои не водеа сметка околу пристапот за болнички возила. 
Градот Скопје изврши проширување на пристапната сообраќајница за 1,5 метри, со што наместо досегашните две 
ленти за влез на паркингот во Градската болница,  се добија три ленти. Една води кон болницата, додека другите 
две ленти служат за излез и влез на паркингот. Лентата за влезот во Градска болница, која сега е наменета само за 
болнички возила, е  физички одделена од другите две, со поставување на високи рабници. 

Мост на реката Вардар кај Транспортен центар

Значаен потфат кој во голема мера придонесе за намалување на скопскиот метеж е мостот преку Вардар кај Транс-
портен центар. Неговото довршување и пуштање во употреба беше една од првите значајни задачи на градоначал-
никот Трифун Костовски и неговиот тим по стапувањето на функцијата. 
Како капитален зафат се реализираше две години, од 2003 до 2005 година. Ги поврзува Железничката станица со 
Сајмиште и населбата Автокоманда. Ако не беше овој мост, меѓуградските автобуси сеуште ќе создаваа метеж по 
скопските улици во многу населби. Денес благодарение на него овозможен е брз излез од новата Автобуска стани-
ца кон источниот излез на Скопје.
Иако изградбата почна во времето на минатиот градоначалник Ристо Пенов, на новата гарнитура, во наследство, 
и беа оставени уште многу работи пред тој да биде ставен во употреба.Допрва се решаваа имотно правни одно-
си, се обештетуваа сопствениците на куќите во Маџир маало, а паралелно се работеше и на комплетирањето на 
сообраќајните и градежни решенија. Се градеше нова инфраструктура, се преуредуваше старата. Мостот мораше 
сообраќајно да се поврза со околните улици Никола Карев и Беласица, а за негова функционалност се уредија и 
неколку сервисни улици во Маџир маало. Од голема важност е изградбата крстосницата кај Сајмиште, која сега 
важи за најголема во Скопје. Таа овозможи растоварување на метежот кој се создаваше кај Судска палата.
За заштита на жителите од бучава и загадување, чии домови се наоѓаат непосредно до новата сообраќајница, беа 
поставени барикади од лексан-пластична маса.
Мостот кај Транспортен центар градската власт ја чинеше три милиони евра. Долг е е 134,60 метри, а широк 23,70 
метри. Има четири коловозни ленти, како и пешачки и велосипедски патеки. 
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Прв булевар во Скопје во 
последните 15 години. 
Голем проект за голем 
град. 
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Скопје е голем град, потребите на 
граѓаните секојдневно растат. Во 
брзото секојдневие на сегашноста 
времето е пари. За да се забрза 
сообраќајот во градот беше изграден 
првиот булевар во самостојна 
Македонија. 

++
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Булевар Словенија

Булеварот 
Словенија, долг 
1,8 километри, 
е единствениот 
сосема нов 
булевар, кој 
за период од 
две децении 

бил изграден во Скопје. Изминатите 
години, бившите градски власти, но 
и оние на Чаир, во неколку наврати 
ветуваа дека ќе го реализираат 
овој значаен булевар, но сепак овој 
капитален проект стана стварност во 
мандатот на Трифун Костовски. 

Се градеше една година и претставува 
сообраќајна врска на Општината 
Карпош со Чаир и Бутел. Значаен е 
и за развој на индустриската зона 
Визбегово, како и за актуелизирање 
на Аквадуктот, кој се наоѓа во негова 
близина, а претставува споменик на 
културата. 

Тој е продолжение на булеварот Босна 
и Херцеговина во Чаир. Потоа се 
спојува со магистралата која оди до 
граничниот премин Блаце. 

Сообраќајното значење на оваа 
сообраќајница е големо, затоа 
што влијае на растоварување на 
сообраќајниот метеж кој со децении 
владееше на улиците Македонско-
косовска бригада и Цветан Димов. 

Пред изградбата на оваа сообраќајна 
врска, жителите од овој дел на градот 
до центарот можеа да се  движат 
само по овие две улици. Предвидено 
е крстосницата меѓу булеварот 
Словенија и улицата Македонско- 
косовска бригада во иднина да биде 
решена со изградба на клучка. 

Должината на булеварот, заедно 
со краците, 
изнесува 2.400 
метри. Има 
четири ленти, 
од која секоја 
е широка 3,5 
метри. Граден 
е според 
булеварски 

стандарди и претставува еден 
од најскапите проекти на Градот. 
Инвестицијата чинеше околу четири 
милиони евра. На булеварот се 
поставени хоризонтална и вертикална 
сигнализација, средишно зеленило, 
канделабри.

-За навистина кус период покажавме 
дека имаме квалитет, капацитет и 
подготвеност за реализација на 
крупни зафати битни за граѓаните 
на нашиот град-изјави на свеченото 
отворање градоначалникот Трифун 
Костовски.

3.5
m

1.8
km
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Теодосиј Гологанов и адолф Циборовски- артерија на Карпош со Ѓорче Петров

Метежот на булеварот Партизански одреди значително е растоварен, благодарение на пробивањето на 
улиците Адолф Циборовски и Теодосиј Гологанов кон населбата Ѓорче Петров. Изградбата на оваа артерија 
меѓу населбите Тафталиџе и Хром почна во мандатот на бившиот градоначалник Ристо Пенов, но улиците 
комплетно беа завршени во септември 2006 година, една година откако на фунцијата градоначалник стапи 
Трифун Костовски.  
Гологанов и Циборовски ги поврзуваат општините Центар и Ѓорче Петров, а се од големо значење за реша-
вање на скопскиот метеж, особено за растоварување на сообраќајот на булеварот Партизански одреди, и 
тоа на потегот од Порта Влае до улицата Московска. 
Улицата Адолф Циборовски е долга 1,5 километри. Во еден дел е изведена како булеварско решение. Од 
двете страни на коловозот изградени се тротоари и велосипедски патеки со широчина од по два метра. 
Улицата  Теодосиј Гологанов е долга 1,2 километри. На оваа сообраќајница изградена е атмосферска канали-
зација, а реконструирана е и фекалната мрежа.  
Вредноста на оваа делница изнесува 3,3 милиони евра.   

Реконструкција на улицата елисие Поповски-Марко во Центар

 Градот Скопје и Општина Центар целосно го обновија оштетениот коловоз на улицата Елисие Попов-
ски Марко до улица Загрепска.  Пред поставувањето на новиот асфалт, беше изведена нова атмосферска 
канализација  и со тоа се овозможи прибирање на атмосферските води кои беа причина за ерозијата на 
асфалтот и честото оштетување на коловозот. Атмосферската мрежа се градеше од улицата Елисие Попов-
ски- Марко до улицата Васил Ѓоргов, каде беше приклучена на главниот атмосферски вод. 
Со реконструкцијата беше извршено и партерно уредување, како и обнова на  уличното осветлување. 

обнова на оштетената калдрма во Старата чаршија

Старата и искршена калдрма на улиците Белградска и Битпазарска целосно се обнови во 2006 година како 
резултат на соработката меѓу Градот и Општината Чаир. Партнер на локалните власти беше Фондот за До-
бро Општинско Управување
Проектот имаше за цел заживувањето на најстариот дел од Скопје. Реконструкцијата опфати вкупна повр-
шина од 1530 метри квадрати, кои се наоѓаат на улиците Битпазарска и Белградска. 

обнова на улицата Бутелска 

 Новата фекална мрежа во населба Радишани и Бутел овозможи приклучување на 30.000 жители, со што 
може да се каже дека е решен еден проблем од извонредно значење за граѓаните од овој дел од градот и 
тоа за наредните сто години.
Канализацијата е изведена во должина од 3.1 километри.
Се водеше сметка да не се оштети коловозот на улицата Радишанска, која пред неколку години беше 
целосно реконструирана. Затоа изведбата на фекалната канализација на овој потег се правеше со зафати во 
зелениот појас.   
На еден дел од делницата, Град Скопје во соработка со Општината Бутел, изврши целосна реконструкција 
на коловозот. И тоа во средишниот дел од улицата во должина од 1,5 километар, кој пред отпочнувањето на 
градежните работи за изведба на фекалната канализација се наоѓаше во многу лоша состојба. Оваа рекон-
струкција беше одложувана повеќе од 30 години. Освен што беше обновен коловозот, надземните работи 
се однесуваа на новите електрични столбови од левата страна, како и украсните канделабри од десната 
страна на улицата, нови тротоари, банкини и рабници.

уредени тротоарите на улиците Востаничка и Пржино во Кисела Вода

Град Скопје во соработка со жителите на улиците Востаничка и Пржино ги уреди тротоарите и ги асфалтира-
ше улиците во населбата Црниче во општината Кисела Вода. При изведбата, Градот ги прифати сугестиите од 
жителите и тротоарите ги изгради така што ги вклопи со пристапите на живеалиштата и гаражите на жители-
те. 
Асфалтиран беше дел на кракот од улицата Пржино до спојката со улицата Востаничка во должина од околу 
180 квадратни метри. Покрај оваа активност беа уредени и тротоарите од двете страни во должина од 440 
метри. 
На улицата Востаничка пак тротоарите се уредија во должина од 1.050 метри од двете страни. 
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Зоолошката градина 
ќе има комплетно нов 
изглед во следните две 
години.
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Нови животни пристигнуваат 
постојано. Нивните 
живеалишта ќе бидат според 
сите светски стандарди.

++
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СКОПСКАТА ЗООЛОШКА 
ГРАДИНА ДОБИВА НОВ ЛИК. 
НОВА МОДЕРНА ЗООЛОШКА 
ГРАДИНА ЌЕ ИЗРАСНЕ ВО 
СРЦЕТО НА СКОПЈЕ.За
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Скопската Зоолошка градина за 
две години ќе добие европски 
изглед. Тогаш се очекува да заврши 
целосната реконструкција, која 
започна во 2006 година. Децении 
наназад, таа, за граѓаните  беше 
само место каде животните се 
одгледуваат во несоодветни услови 
или се малтретирани од несовесни 
посетители.

Реконструкцијата на овој 
капитален проект се 
реализира со средства од Град 
Скопје, од Владата, од правни 
и физички лица.

€
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Заживување на Зоолошката градина 

За три години беа потрошени 2,5 милиони евра, а целиот проект чини четири милиони 
евра. Проектот, кој беше финансиран од градот Нирнберг, беше изработен од Мартин 
Шукер, американски архитект, специјализиран за изработка на проекти за Зоолошки 
градини и Даг Енке, директор на нирнбершката Зоолошка градина. 
За три години целосно е сменета инфраструктурата, а животните добија нови живе-
алишта кои се адаптирани како природните средини од каде потекнуваат. Исто така 
збогатени се со карпи и дрвја, а оградени со дрвени балвани. 
Во обновената Зоолошка градина, како донации од други зоолошки градини, ќе прис-
тигнат многу нови животни, а за вработените е предвидена дополнителна едукативна 
обука. Од московската зоолоша градина годинава ќе пристигнат два сибирски тигра, 
донацијата од градоначалникот Трифун Костовски, кој ја презема обврска да се грижи 
и за нивната понатамошна грижа . Други нови животни кои наскоро ќе станат жители 
се голем кенгур, фоки, фламингоси, пеликани, корморани, гибон, ебу.
Раководството на Зоолошката градина поднесе и кандидатура за членство во Европ-
ската асоцијација на зоолошки градини и аквариуми (ЕАЗА). Во мај годинава се очекува 
да пристигне комисија која ќе даде оценка дали градината ги исполнува условите за 
членка на оваа асоцијација. 

-Ова што го гледам денес е многу добро. Зоолошката градина има добиено сосема 
нов лик за разлика од она што го видов пред седум години, кога прв пат ја посетив. 
Доколку се продолжи со ваков интензитет на работа и желба на менаџерскиот 
тим, за пет години, Скопје ќе добие зоолошка градина како во големите европски 
градови-изјави Доминик Тропеанов, претседател на групата за техничка асистен-
ција и добросостојба на животните при ЕАЗА, при последната посета во фебруари 
годинава.

Доколку се исполнат условите за членство, скопската градина ќе има соработка со 
350 зоолошки градини, што ќе значи поголемо остручување на нашиот кадар, како и 
размена на искуства и животни. 
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Екологијата еден 
од приоритетите на 
град Скопје.
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Да се грижиме за нашата животна 
средина. Да се грижиме за нашата 
иднина.

++

29



Градот воспостави агенда за 
решавање на еколошките 
прашања.  Еден од начините 
да се постигне целта и да се 
намали нашето штетно влијание 
е целосно посветување на 
работата. 
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Б-еКолошКИ ИнТеГРИРанИ 
ДоЗВолИ

Секторот 
за животна 
средина при 
град Скопје 
почна со 
издавање на 
Б-интегрирана 
дозвола. Се 

работи за нова надлежност на 
локалната самоуправа, пропишана со 
Законот за животна средина. Станува 
збор за еколошки стандарди кои се 
задолжителни во европските земји. 
Дел од условите за производство 
се поставување на филтри на 
оџаците, пречистителни колектори, 
пречистителни колектори на 
отпадни води, како и рециклирање 
на производството на финалните 
производи. За добивање на оваа 
дозвола потребно е стопанските 
субјекти да се придржуваат кон 
условите и стандардите пропишани 
за нејзино издавање. Сите фирми кои 
ќе добијат ваква дозвола ќе значи 
дека произведуваат, но дека не го 
загадуваат општеството. 

Градоначалникот Трифун Костовски 
во февруари 2009 ја додели 
првата Б-интегрирана дозвола за 
еколошко работење на фирмата 
“ИГМ Вратница”. Во конкуренција 
беа 28 фирми. 

Со овој вид на дозволи се 
заштитува почвата, водата и 
воздухот, но и идните поколенија, 
потенцираше градоначалникот 
Костовски на доделувањето на 
првата дозвола. 

Издавањето на 
Б-интегрирани 
еколошки 
дозволи, кое 
го спроведува 
Секторот 
за животна 
средина 

на град Скопје, е регулирано 
со владина уредба и во неа 
се предвидени активностите, 
оперативниот план и временскиот 
распоред за поднесување на 
барање за дозвола. 
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Селекција на отпад во Тафталиџе

Во ноември 2007 година, Јавното претпријатие “Комунална хигиена” почна 
со реализација на пилот-проектот за селектирање на домашен отпад. Првата 
фаза од пилот-проектот предвидува граѓаните кои живеат во Тафталиџе, 
општина Карпош, да ги издвојуваат пластичните шишиња. лименките и стара-
та хартија од останатиот домашен смет и да ги складираат во жолта, црвена 
и сина кеса. Така селектираниот отпад екипите на комуналното претпријатие 
го подигнуваат еднаш во неделата. 
За останатите граѓани од Карпош, беа поставени посебни контејнери за хар-
тија и амбалажа, а долж булеварот Партизански одреди, беа поставени десет 
еколошки острови каде жителите можат да го носат својот отпад. Местата 
беа обележани со информативни табли. 
Селекцијата на отпад ќе се примени на ниво на цел град, но дури откако ќе 
се согледаат сите димензии од неговата реализација во Тафталиџе.
Пилот-проектот беше реализиран во соработка со општина Карпош и со 
УСАИД.

одржување на минор коритото на реката Вардар

Јавното претпријатие “Улици и патишта” во договор со градот Скопје во 2007 
година почна со одржување на минор коритото на реката Вардар. Одржу-
вањето се однесува на урбаниот дел на подрачјето на Скопје, од мостот во 
Хром до булеварот Србија во населба Ново Лисиче. 
Екипите на “Улици и патишта” задолжени се за рачно и машинско чистење на 
косините на коритото, за транспорт на нанос, муљ и шут, како и за машин-
ско чистење на каналот од реката Вардар до местото Крушопек, од каде се 
обезбедува вода за езерцата во Градски парк. Со активностите е опфатен и  
Водњански канал, односно машинско чистење на неговите косини.

Голема акција за чистење на паркот и Кејот

Минатата година, пролетта, по повод Денот на волонтирање, екипи на 
јавните претпријатија “Комунална хигиена”,  “Паркови и зеленило” заедно со 
работниците од “Митал стил” спроведоа голема акција за чистење на Град-
скиот парк и кејот на Вардар. Педесетина работници од “Митал стил” заедно 
со вработените во јавните претпријатија, чистеа по должина на Кејот, и тоа 
на потегот од зградата на Владата на Македонија до Градскиот парк. Градона-
чалникот Трифун Костовски изрази благодарност за иницијативата на “Митал 
стил” и повика и други еколошки компании во иднина да се вклучуваат во 
вакви акции кои придонесуваат за почист и поубав град. 

нови 590 дрвца на улиците и булеварите

 Јавното претпријатие “Паркови и зеленило” на скопските булевари и улици 
засади 590 увозни садници кои ги нема во неговите расадници. Дрвјата се од 
видовите јасен, јавор и мал бор. Садниците беа набавени за почист и поубав 
град, имајќи ја предвид сериозната загаденост од зголемената сообраќајна 
фреквенција. Садниците се посадени кај Домот на градежниците, на улицата 
Кузман Јосифовски-Питу, на булеварот Гоце Делчев, на улицата Сава Кова-
чевиќ, но и на други булевари и улици. “Паркови и зеленило” со калемени 
листопадни садници ги уреди жардиниерите кај Македонската академија на 
науките и уметностите, но и оние кај стоковната куќа Мост. 

акција за чистење на зеленилото од лисја и отпадоци

Екипи на “Паркови и зеленило” во рамки на минатогодишната есенска акција 
ги чистеа јавните површини во градот од паднати лисја и отпадоци. Во ак-
цијата беа вклучени сите возила, камиони, како и утоварувачи на претприја-
тието. Освен чистење, работниците од “Паркови и зеленило” продолжија и со 
сеча на тополите на улицата Митрополит Теодосиј Гологанов. 

нови 100 садници од “алумина” до студентскиот дом “Гоце Делчев”

Нов дрворед од 100 нови садници од видот јасен го разубавуваат потегот од 
фабриката “Алумина” до студентскиот дом “Гоце Делчев” на улицата Митропо-
лит Теодосиј Гологанов. Новите садници се засадени на местото на старите 
исечени тополи. Екипи на “Паркови и зеленило” континуирано спроведуваат 
акција за сечење на овие дрјва кога ќе биде констатирано дека се стари и 
со болни корења, како и на барање на граѓаните заради безбедност или од 
здравствени причини - алергии. Новите дрвја се листопадни високостеблес-
ти видови кои не предизвикуваат алергии и не испуштаат мирис. 

акција “Зелена сабота” за чистење на Градскиот парк

Волонтери од европскиот центар “Млади за млади”, со поддршка на градот 
Скопје, но и со помош на јавните претпријатија “Паркови и зеленило” и 

“Комунална хигиена” го чистеа градскиот парк. Акцијата беше наречена 
“Зелена сабота”, а волонтерите го чистеа паркот од лисја, но и од отпадоци 
оставени од несовесни граѓани. 

акција “штеди ја природата” за чистење на Водно и на кејот

Над илјада кеси отпад беа собрани од кејот на Вардар и од Водно, во рамки 
на акцијата спроведена под мотото “Штеди ја природата”. Акцијата ја орга-
низираа вработените од “Прокредит банка”. Поддршка дадоа град Скопје, 
како и јавните претпријатија “Комунална хигиена”, “Паркови и зеленило” и 
“Улици и патишта” со соодветна механизација - багери, косилки, дувалки 
и друго. Чистењето на кејот се одвиваше на потегот од хотелот “Алексан-
дар палас” до новиот мост кај Железничка станица. “Улици и патишта” се 
погрижија за уредување на коритото на реката, од “Комунална хигиена” го 
расчистуваа тешкиот отпад, додека од “Паркови и зеленило” ја косеа трева-
та. Група алипинисти го чистеа Камениот мост и неговите столбови.

Првомајско чистење на Градски парк, Водно, Сарај и Гази Баба

Вработени од јавното претпријатие “Паркови и зеленило”, секоја година, 
после првомајските празници, организираа акција за чистење на Градски 
парк, спортско рекреативниот центар “Сарај” и шумите Водно и Гази Баба. 
Секоја година, три до четири тона ѓубре, оставено од од несовесните 
граѓани, се подига со трактори. Првомајската акцијата трае скоро две 
недели.

Засадени 2.000 садници на Водно

Во рамки на акцијата “Засади ја својата иднина” град Скопје самостојно 
реши да пошуми 2.000 нови садници на падините на парк-шумата Водно. 
Градските власти самостојно обезбедија садници, учесници и превоз. 
Пошумувањето се изврши на локацијата Долги рид. Во акцијата беа вклу-
чени вработени во градот и јавните претпријатија, ученици од средните 
училишта “Васил Антевски-Дрен” и “Панче Караѓозов, претставници од 
Градскиот противпожарен сојуз, “Еко мисија”, Центарот за социјални грижи 
и други. 

Засадени 955 садници во Карпош и Ѓорче Петров

Во рамки на акцијата за раззеленување на општините Карпош и Ѓорче 
Петров, екипи на “Паркови и зеленило” засадија 955 садници на различ-
ни локации.  На територијата на Карпош беа засадени 700 садници од 
видовите јавор, јасен, каталпа, туја и смрека и тоа на површините покрај 
кејот на Вардар, кај скејт-паркот, пред хотелот “Александар палас, како и во 
дворовите на градинките и училиштата. 
Во паркот во Ѓорче Петров  беа засадени 255 садници. 
Во општината Аеродром пак беа посадени 200 нови јасени и јавори, во 
паркови, но и во дворовите на основните и средните училишта.

Разубавување на жардиниерите на Бит пазар и во Кисела Вода 

Екипи на “Паркови и зеленило” комплетно ги уредија жардиниерите на 
булеварот Гоце Делчев, спроти споменикот на Скендербег, и на булеварот 
Никола Карев, во близина на Бит пазар. Беше нанесена нова земја, а се 
постави и нова хидрантна мрежа за наводнување. Во жардиниерите беа 
засадени зимзелени и листопадни садници. 
“Паркови и зеленило” во близина на маркетот “Тинекс, на површина од 
7.000 метри квадратни изврши реконструкција на тревникот, а беа засаде-
ни разни видови садници. 

нови жардиниери на скопските булевари

Градот Скопје во буџетот за 2009 година издвои 30 милиона денари за из-
градба на нови жардиниери во средишните појаси на скопските булевари. 
Жардиниерата на Кузман Јосифовски-Питу е со должина од 920 метра и 
ќе се протега од железничката станица до Народна банка на Македонија, 
додека онаа на Јане Сандански ќе биде со должина од 800 метри. Должи-
ната на жарднерата на Партизански одреди изнесува 2.650 метри, и е на 
потегот од Рузвелтова до мостот “Обединети нации”, додека на булеварот 
8 Септември е долга 1.100 метри и ќе се гради од фабриката “Алумина” до 
улицата Илинденска.  
По завршување на градежните работи “Паркови и зеленило” ќе инстали-
раат систем за наводнување “капка по капка”, а во жардиниерите ќе бидат 
засадени ниски грмушки и цвеќиња. 
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Бела ноќ за Скопјани, 
Баскерфест за Скопјани... 
Нов изглед на културниот 
живот на Скопје.
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Бела ноќ за скопјани, Баскерфест за 
скопјани... Нов изглед на културниот 
живот на Скопје.

++
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а МУЛТИКУЛТУРНО СКОПЈЕ.... 

СРЖТА НА ЕДЕН НАРОД ЛЕЖИ 
ВО НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ВРЕДНОСТИ. ДА СЕ ВРАТИМЕ 
НА НАШИТЕ КОРЕНИ.... ДА ЈА 
НЕГУВАМЕ КУЛТУРАТА.

Културата е 
историски креиран 
систам на значења 
и значајности 
или... систем 
на верувања 
и практики во 
смисла која група 

на човечки суштества ги разбираат, 

регулираат и структуираат нивните 
индивидуални и колективни животи. 
Тоа е начин и на разбирање и на 
организирање на човечките животи. 
Што значи оваа дефиниција на 
културата најдобро се гледа од 
активностите спроведени изминатите 
четири години.
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Културен хепенинг “Бела ноќ”

 По примерот на големите културни центри Рим, Париз, Бри-
сел, за прв пат во 2005 година, Градот Скопје ја организираше 
манифестацијата “Бела ноќ”. Тоа е настан кој во една ноќ го 
ангажира целокупниот творечки потенцијал и креативност во 
градот, а граѓаните се поканети на една непосредна средба 
со културата, спортот, уметноста, солидарноста, квалитетот 
на животот. За време на одржувањето на оваа манифестација, 
која трае од вечените до раните утрински часови, Скопје е 
центар на бројни случувања како театар, солидарност, танц, 
спорт, музика, шопинг. Се дава живот на значајните места во 
градот од најтрадиционалните до најалтернативните просто-
ри за духовен израз. 
Локации на кои се одржува “Белата ноќ” се Музејот на градот, 
Универзалната сала, плоштадот Македонија, улицата Ма-
кедонија, во библиотеката “Браќа Миладиновци”, Културно 
информативниот центар, Детскиот културен центар “Карпош”, 
Младинскиот културен центар, Зоолошката градина, приват-
ните галерии и многу други  места. Се случуваат необични 
изложби на слики, инсталации, звучни и светлосни ефекти, 
модни ревии, мултимедијални перформанси, волонтерски 
акции, поетски читања, видео арт проекции.
Градот Скопје, во периодот од 2005 до 2008 година, сумата 
за подршка на оваа културна манифестација ја зголеми за 
седум пати, односно од 4,5 милиони денари на 31,6 милиони 
денари. 
Имајќи во предвид дека манифестацијата “Бела ноќ” во Скопје 
се одржува четири години, може да се каже дека прејде во 
традиција за која граѓаните даваат позитивни сигнали. 

Баскерфест

 Скопјани, за прв пат во 2006 година, под покровителство 
на Градот Скопје, имаа можност да бидат дел од интернаци-
оналниот мултикултурен фестивал “Баскерфест”,  кој понуди 
перформанси досега невидени во главниот град. Се работи 
за улична културна традиција која се случува на неколку 
локации во градот како плоштад Македонија, улица Македо-
нија и Старата чаршија. Фестивалот, кој трае неколку дена, 
нуди можност за дружба на граѓаните со жонглери, акробати, 
комичари, голтачи на оган и со уште многу други, досега 
невидени, улични артисти. Забавата за граѓаните веќе три 
години е бесплатна. 
 
Првиот “Сеевропски матурски танц” во Скопје 

Масовниот танц на матурантите од сите средни училишта на 
Град Скопје, на плоштадот Македонија, за прв пат се случи во 
2007 година. Матурската парада на најголемиот синхронизи-
ран танц во светот, ја организираа Градот Скопје, Секторот за 
меѓународна соработка и Одделението за образование при 
Секторот за јавни дејности на Град Скопје. Оваа парада, во 
која скопските матуранти учествуваа во соборување на Гини-
совиот рекорд, преку сателит ја следеа над 150.000 гледачи. 
Скопскиот плоштад беше една од 50-те локации во Европа 
каде се одржуваше оваа приредба. 
Идејата за проектот произлезе од збратимувањето на Град 
Скопје со Град Љубљана, каде ваквата парада традиционално 
се одржуваше седма година по ред.  Претходната 2006 годи-
на, над 23.000 танчерки и танчери, во Љубљана и во други 35 

европски градови, ја примија Гинисовата диплома за освоен 
светски рекорд во категоријата “Најголем истовремен танц”. 
Вклучувањето на скопските матуранти во Матурантската па-
рада 2007 година беше голем чекор напред во поврзувањето 
на европските престолнини под водство на Љубљана, која 
до сега, во танцување на улични четворки, координира 36 
градови од пет држави.

Манифестација “Звуци на чаршијата”

Со цел на посетителите да им биде свртено вниманието кон  
културниот и духовен споменик Старата чаршија , Градот 
заедно со Општина Чаир, ја промовираа манифестацијата 
“Звуци на чаршијата” . Организација за враќање на сјајот на 
чаршијата беше на Младинскиот културен центар, Детски 
театарски центар, Цивил и Лајф радио. 
Вниманието на посетителите беше задржано преку атрак-
тивни концерти, изложби, филмска и детска програма, детска 
претстава, жонглери, куклари. Во рамки на “Звуци на чАршија-
та”, во Занаетчиската комора се расправаше и за проблемите 
на еснафот и реанимација на старите занаети како фили-
гранството, опинџарството, грнчарството, јорганџиството, 
казанџиството кожарството. Беа отворени и дваесетина 
штандови за презентација на старите занаети. Низ уличките 
на чаршијата беше одржана и ревија на народни носии и 
танцови на неколку културно уметнички друштва, додека 
во просториите на Чифте Амам се проектираа филмови од 
Факултетот за драмски уметност. 
Манифестацијата се одржува веќе две години.   

Проект “Скопје метропола”

Со цел јасна визија за потребите на скопјани и културната 
јавност, Град Скопје го промовираше проетот “Скопје-Ме-
тропола”, Стремеж на проектот е да го подобри целокупниот 
културен амбиент на градот, искористувајќи ги позитивните 
искуства од културата на големите европски градови. Ини-
цијатори беа членовите на комисијата за култура, кои имаа за 
цел да ги редефинираат состојбите во културата што се под 
надлежност на Градот Скопје. 
Комисијата се придржува кон СИВАП методологијата, која 
опфаќа селекција, истражување, визија, акција и план. Ќе 
се одвива во шест етапи под мотото “Што ние можеме да 
сториме за својот град”. Со овој проект директно ќе се  влијае 
на промената на духот на Градот , односно ќе се анализираат 
состојбите во уредувањето на културната програма во ин-
ституциите.  Транспарентноста би се постигнала со целосно 
вмрежување на Градот Скопје во светскиот интернет сервис 
преку веб страница, на која сите заинтересирани би можеле 
да ги најдат потребните информации за и околу проектот 
и неговата реализација. Комисијата како иницијатор  ќе ја 
координира културната јавност, експертите во оваа област, 
претставници од општините и директорите на културните 
институции под Град Скопје. Предвидено е еднаш на три 
месеци да ги обединува во едно координативно тело на кое 
ќе расправа за проектот на посебни трибини. 
Во иднина, проектот ќе биде претставен пред сите релевант-
ни домашни и меѓународни институции, кога ќе биде побара-
на и финансиска, материјална и организациона поддршка за 
процесот на негово реализирање.
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Нов изглед на 
Матка.
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Проектот за жичарницата од Водно до 
Матка е важен за ревитализација на 
кањонот.

++
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ЈА САКАМ МАТКА... ДА СЕ 
ВРАТИ СТАРИОТ ЛИК НА 
МАТКА... ПОТРЕБЕН НИ Е 
НАЈСКАПОЦЕНИОТ СПОМЕНИК 
НА ПРИРОДАТА.
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Да се врати животот во Матка, да се направи 
обновување на убавината на каноњот е предизвик 
на кој се нафативме. Проектот за заживување на 
каноњот е само еден чекор кон враќање на старата 
Матка... Скопјани ја сакаат Матка...
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Манифестација “ја сакам Матка”

Градот Скопје и невладината организација “Фагриком” организираа големо дружење со 
граѓаните за промоција на проектот за заштита на биодиверзитетот во споменикот на при-
родата. Манифестацијата се одвиваше под мотото “Ја сакам Матка”. 
Активистите од еколошкото друштво “Еко-акција” од Сарај засадија 40 садници, донација од 
друштвото и на тој начин го поддржаа проектот на Градот Скопје. 
Градот обезбеди бесплатен превоз и закуска, а посетителите ги забавуваа етнобендовите 
“Баклава” и “Љубојна”. Најмладите можеа да уживаат во претставата со кловнови. Планинар-
скиот дом ќе обезбеди 50 отсто попуст на сите пијалаци. 

Ревитализација и реновирање на Матка 

Градот Скопје, во рамки на проектот за ревитализација и реновирање на скопскиот споменик на 
природата Кањонот Матка, реализираше низа активности кои целосно го сменија ликот на ова 
место. 
Постоечкиот паркинг простор беше проширен, а беа поставени и осум нови канделабри. За таа 
цел градските власти ја сменија и целата електрична инсталација . На планинарскиот дом пак беа 
поставени пет фенери со автентичен изглед и еден голем рефлектор. Тој е насочен кон карпите со 
цел да ги осветлува во вечерните часови. 
Околу црквата “Свети Андреа” поставена е нова заштитна ограда, во должина од седумдесеттина 
метри, со што Градот Скопје ја зголеми безбедноста на сите посетители. Пред  Планинарскиот дом 
и пред црквата “Свети Андреа” целосно беше отстранета старата парковската опрема, односно беа 
поставени дванаесеттина нови дрвени клупи во форма на триаголник. 
Пешачката патека, во должина од три и пол километри, исто беше реновирана. И тоа на потегот од 
Клинот па се до висечкиот мост кој исто така е еден од новитетите за кањонот Матка. Градот Скопје 
издвои 10 милиони денари за реализација на висечки мост преку кој пешки ќе се стасува до до 
трите пештери, Врело, Крштела и Убава. 
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Трамвајот е 
единствено решение 
од сообраќајниот хаос 
во Скопје.
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Нови велосипедски патеки 
за скопјани.

++
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ФИНАЛНО РЕШАВАЊЕ НА 
ПРОБЛЕМОТ СО ТРАНСПОРТ 
ВО СКОПЈЕ. ЕДИНСТВЕН ИЗЛЕЗ 
ОД СООБРАЌАЈНИОТ ХАОС Е 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ 
ТРАМВАЈ.

Тр
ан

сп
ор

т

Со голема 
решителност 
и упорност, 
градоначалникот 
Трифун Костовски, 
во својот 
четиригодишен 
мандат, го почна 

најкапиталниот и најсложениот проект- 
воведување на трамвај по скопските 
улици. Многумина оваа идеја ја 
нарекоа револуционерна, а скептиците 
негодуваа, но тој беше убеден дека овој 
алтернативен сообраќај ќе го спаси 
Скопје од сообраќаен колапс кој му 
се заканува во иднина. За таа цел не 
само што беше изработен проект, туку 
беше потпишан и договор со фирми 
изведувачи. Исто така беа издвоени и 
7,5 милиони евра буџетски средства за 
изведба на првата фаза. 

Свесни за големиот потфат, државните 
власти, преку Антикорупциската 
комисија, со разни агресивни 
притисоци околу јавната набавка, 
се обидоа да ја запрат постапката 
за фирма изведувач, а со тоа и да ја 
оневоможат старт на реализацијата. 
Но, градоначалникот Костовски, не 
се обесхрабри и во април годинава, 
сепак го постави камен темелникот за 
депото и шинскиот систем, при што 
симболично го старуваше трамвајот во 
Скопје. 

Изградбата на правата фаза ќе биде 
во должина од девет километри, на 
траса од населбата Ново лисиче до 
Центар. Во оваа фаза предвидена е и 

изградбата на главното депо кое ќе 
чини од пет до седум милиони евра. 
Линијата би почнувала кај терминалот 
на последната станица кај “5” и “15”, а 
би се движела по булеварите Видое 
Смилевски-Бато и Јане Сандански 
во правец на Народна банка на 
Македонија. Потоа линијата ќе води 
до “Дрводекор”, Градскиот трговски 
центар, Градска болница, Зелено 
пазарче, по што ќе се врати назад кон 
Аеродром. 

Проектот за израдба на депото и 
првата делница од трамвајскиот 
сообраќај го изработија италијанските 
фирми “Џанкарло Боно-Долџаго” и 
“Аксима дизајн”, во која се и бугарската 
фирма “Project building of gtransport 
systems” и македонската фирма “МАК 
2000”. Ќе биде употребена модерна 
шинска технологија и системи, а 
фирмите изведувачи ќе ги почитуваат 
роковите од договорите. 

Свесен дека станува збор за тежок 
проект кој ќе се изведува во подолг 
временски период, градоначалникот 
Костовски остави аманет  изградбата 
на трамвајот да биде приоритет на 
идните градски власти. 

Целосната изведба на трамвајскиот 
сообраќај предвидено е да се одвива 
во четири фази, и тоа од Ново 
Лисиче до Ѓорче Петров. Потребни се 
околу 120 милиона евра за целосно 
заокружување на  овој капитален 
проект.
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нови семафори на Првомајска 

Град Скопје  во соработка со Општина Кисела Вода реализираше 
заеднички проект за семафоризација на крстосницата на улицата 
Првомајска со улицата Народни Херои. На крстосницата поставени 
се два конзолни семафорски столба и четири обични столба.  Во 
рамките на овој проект беше проширен и дел од сообраќајницата за 
свртување во десно, од улица Првомајска кон улица Народни херои, 
во насока кон Општина Кисела Вода. Со реализација на овој проект 
значително се подобри проточноста на сообраќајот на овој потег, 
како и безбедноста на учесниците во сообраќајот.

обележување на улиците и обнова на сообраќајните знаци

Хоризонталното обележување на магистралните и собирните улици 
четири години беше една од основните задачи на екипите на Јавното 
претпријатие “Улици и патишта”. Оваа активност подразбира бојо-
сување со бела боја на пешачките премини, автобуските постојки, 
како и сигнализацијата на коловозите која им помага на возачите 
за непречено одвивање на сообраќајот. Најобемна беше задачата 
околу обновата и обележувањето на сигнализацијата на скопските 
сообраќајници кои се со поголема должина како булеварот Парти-
зански одреди, Александар Македонски, Јане Сандански, Србија, но 
и улицата Првомајска. 
Во рамки на оваа редовна активност големо внимание се посветува-
ше на менување на дотраените или оштетените сообраќајни знаци, 
односно поставување нови на местата каде се украдени од несо-
весни граѓани. ЈП”Улици и патишта” вложуваше максимални напори 
при справувањето со оваа појава, која изминативе години стана се 
позачестена.

Монтирање на 1000 штедливи лантерни на семафорите

Минатата година, јавното претпријатие “Улици и патишта”, следејќи го 
примерот на многу европски градови, постави 1000 лед-лантерни на 
семафорите низ Скопје. Беа покриени сите населби, но во најголем 
дел улиците во централното градско подрачје. Со новите лантерни 
потрошувачката на електрична енергија ќе се намали за 10 отсто. 
Освен што важат за  економични, со нив се обезбедува и поголема 
безбедност во сообраќајот. Набавката чинеше 250.000 евра, а се 
очекува Градот да ја оправда инвестицијата за четири години. 

Звучна сигнализација во Центар за слепи лица  

Во ноември 2007 година, градоначалникот Трифун Костовски и 
преставници од Здружението на слепи лица, ги пуштија во употреба 
уредите за звучна сигнализација на семафорите на крстосницата 
меѓу улиците Димитрие Чуповски и Македонија. Овие уреди со звук 
го најавуваат зеленото време на четирите пешачки семафори кои се 
поставени на оваа фреквентна крстосница, а имаат за цел на слепите 
лица да им обезбедат полесно и побезбедно минување на улицата. 
Освен поставувањето на звучните уреди, Секторот за сообраќај при 
Град Скопје, на оваа крстосница изврши и замена на постоечките 
лантерни со лед диоди. 
Набавката на уредите за звучна сигнализација ја обезбеди “Лајонс 
клуб” од Скопје, а замената на лантерните е направена со средства 
од Буџетот на Град Скопје. 

Гасификација на 42 автобуси на јСП

Јавното сообраќајно претпријатие “Скопје” годинава ќе гасифици-
ра уште 12 автобуси од својот возен парк, како дел од проектот за 
намалување на загадувањето од издувните гасови на нивните возила. 
Пред две години, во рамките на истиот проект, ЈСП гасифицираше 30 
автобуси. Средствата за преадаптација беа обезбедени од проектот 
“Ренесанс” на Европската унија. 
Овие автобуси ќе останат во сообраќај се додека Владата не ги наба-
ви 300-те двокатни автобуси кои вети дека ќе му ги подари на Градот 
Скопје ос цел поефикасен и поквалитетен јавен градски превоз. 
Вкупната сума која ЈСП треба да ја добие изнесува 227.000 евра. 
Јавното претпријатие веќе ја доби првата рата во висина од 80.000 
евра, при што дел од средствата ќе се искористат за гасификација, 
а останатиот дел за воведување на системот за автоматска локација 

на возилата на јавниот превоз, како и за уредување на автобуските 
постојки. 

Зелен бран на виталните скопски сообраќајници

Со цел растеретување на сообраќајниот метеж во Скопје, но и за 
поголема проточност на сообраќајот на магистралните и собир-
ните улици, Градот започна проекти за воведување зелен бран на 
неколку витални сообраќајници. Најпрво ваков режим на сообраќај 
беше воспоставен на булеварот Партизански одреди, а потоа и на 
булеварот Јане Сандански и на улицата Беласица. 
Беа изработени проектни документации, кои на терен се реализи-
раа по добивањето на согласност од Министерството за внатрешни 
работи. 
Координацијата на семафорите, со која ќе се овозможи функциони-
рање на зелениот бран на булеварот Јане Сандански се воспостави 
од зградата на Народната банка на Македонија па се до крстосни-
цата на оваа сообраќајница со булеварот Србија. 
Зелениот бран на улицата Беласица се воспостави од крстосницата 
кај Скопскиот Саем до крстосницата кај амбулантата Пролет. За 
потребите на новиот режим на сообраќај беа поставени и нови 
семафори.

нова станица за приградските автобуси 

Приградските автобуси кои со децении сообраќаа кај црквата Света 
Богородица пред три години беа преместени кај Транспортниот 
центар. На овој начин Градот обезбеди подобра комуникација на 
приградските населби со центарот на градот, но и подобри услови 
како на корисниците, така и на патниците.
Новата станица зафаќа простор од 3.000 квадратни метри. Распо-
лага со површина за пристигање на автобуси, јавен тоалет, паркинг, 
систем за управување, билетарници.
Проектот чинеше осум милиони денари.

одбројувачи на зелено и црвено светло на скопските со-
обраќајници

За поголема безбедност на скопските улици, Секторот за сообраќај 
на Град Скопје во изминативе неколку години во неколку наврата 
пушти во употреба одбројувачи на зелено и црвено време. Тие беа 
поставени на семафори на крстосници во централното градско 
подрачје, но и во други населби во градот. Одбројувачи се поста-
вени на крстосниците кај Судска палата, кај зградата на Црвениот 
крст, кај Градска болница, на булеварот Партизански одреди, 
улиците Климент Охридски, Димитрија Чуповски, Мито Хаџи Васи-
лев-Јасмин, Теодосиј Гологанов, Водњанска, како и во населбата 
Автокоманда. 
Одбројувачите имаат за цел да ги информираат возачите уште колку 
секунди ќе биде вклучено црвеното, односно зеленото светло на 
семафорот. 
Нивната набавка беше извршена од донацијата која Градот Скопје ја 
доби од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот.. Градот 
Скопје аплицираше за добивање на овие средства со проекти кои 
се наменети за подобрување на безбедноста на учесниците во 
сообраќајот и за подобрување на сообраќајот.

нова велосипедска патека во аеродром 

Со цел на граѓаните да им се овозможат услови за спортување, Град 
Скопје изгради велосипедска патека на кејот на реката Вардар, во 
делот на населбата Аеродром. Долга е еден километар, а широка 
четири метри. Се протега од новиот мост на реката Вардар, кај 
Транспортен центар, во насока кон Аеродром, до почетокот на пе-
шачката патека на кејот во оваа скопска општина. На страничните 

пак делови од патеката беа поставени клупи.
Со нејзината изградба им се овозможи на велосипедистите и ро-
лерџиите од општина Аеродром да се поврзат на старата постоечка 
велосипедска патека, која се протега од спортското игралиштето 
кај Маџир Маало до центарот на градот.
Град Скопје за изградба на патеката издвои околу 3,6 милиони 
денари
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За првпат субвенции 
за јавните 
претпријатија.
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Добри јавни претпријатија се 
предуслов за поквалитетен живот на 
скопјани.

++
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ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СЕ 
СЕРВИСОТ НА СКОПЈАНИ. 
СКОПЈАНИ ГО ЗАСЛУЖУВААТ 
НАЈДОБРОТО. 
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За спас од 
финансиски 
колапс, градската 
власт, за прв пат 
лани додели 
субвенции 
на некое од 
своите јавни 

претпријатија. 

За период од една година, Градот 
мораше да издвои околу 3,5 
милиони евра субвенции за јавното 
сообраќајно претпријатие “Скопје”, 
односно два милиони евра од 
ланскиот буџет, и милион и пол евра 
од овогодинешниот . Одлуката за спас 
на ЈСП со градски пари следуваше 
како епилог откако државните власти 
не изразија добра волја да учествуваат 
во субвенционирање на јавниот 
превоз. 

Субвенциите се доделија за да нема 
покачување на цената на јавниот 
превоз во време кога цената на 
нафтените деривати постојано 
растеше во земјата и во светот.Тоа 
беше начинот да се зачува постојното 
ниво на цената на превозот, но и за да 
се надмине диспропорцијата помеѓу 
социјалната цена на превозот и 
набавните цени на влезните трошоци. 
Беа покриени загубите, имајќи 
предвид дека 60 отсто од корисниците 
кои се превезуваат со ЈСП спаѓаат 
во категоријата бенефицирани 

корисници.   Градоначалникот Трифун 
Костовски сметаше дека субвенциите 
се најдоброто решение за граѓаните 
на Скопје, кои се соочуваат со 
финансиски проблеми поради 
економската криза. 

Имајќи ги предвид загубите, според 
извршените детаљни анализи во 
тоа време, на годишно ниво, на 
претпријатието, му недостасуваат 4,3 
милиони евра

Освен на ЈСП, градските власти, 
годинава доделија и 150.000 евра 
субвенции и на јавното претпријатие 
“Паркови и зеленило”, како и еден 
милион евра на “Комунална хигиена”. 

Градската помош 
на “Паркови и 
зеленило” беше 
доделена затоа 
што во градот 
секојдневно 
никнуваат 
нови зелени 

површини, некои уредени и од 
општините, кои потоа вработените 
од “Паркови и зеленило” ги 
одржуваат без никаков дополнителен 
надоместок. “Комунална хигиена” со 
субвенциите ќе купи нови машини, но 
ќе го плати и заостанатиот долг кон 
државата, по основ на ДДВ, во висина 
од 1,5 милион евра. Долгот е наследен 
од минатата градска власт.
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Висока зона на водоводна мрежа на улица ловќенска

Град Скопје во соработка со Општина Карпош изведе високата зона 
на водоводната мрежа на улица Ловќенска, во насока кон Водно. Со 
овој проект беше инсталирана нова водоводна мрежа, лиено-железни 
цевки со профил од 200 до 250 милиметри, во должина од 1.100 метри 
Со изведбата на овој проект беше обезбеден соодветен притисок и 
доволно вода за пиење на жителите од овој реон.

Поправка на оштетената хидрантна мрежа

Екипите на “Паркови и зеленило” континуирано спроведуваат акција за 
поправка на оштетните хидранти кои се наоѓаат во зелените површини 
во градот. Ова јавно претпријатие постојано се соочува со штети на 
хидрантната мрежа предизвикани од неодговорни граѓани. Мета на 
несовесни граѓани се вентили, капаци од шахти, како и заштитни мрежи 
пред резервоарите за вода во Градскиот парк. И покрај апелите на 
“Паркови и зеленило” за поодговорно однесување, хронична појава е 
граѓаните самоиницијативно да ги отвараат хидрантите и да ја оставаат 
водата да тече неконтролирано. 

нова водоводна мрежа на улица Дижонска во чаир 

Град Скопје заедно со Општина Чаир и турската фондација “Тика”, во 
2007 година, учествуваше во изградбата на фекална, водоводна и атмос-
ферска мрежа на улицата Дижонска, во општината Чаир. 
Со овој значаен проект, Градот, реши да им помогне на жителите од 
улицата Дижонска, кои со децении се соочуваа со големи проблеми 
при водоснабдувањето. Овој дел од градот е густо населен, околу 
15.000 жители, од кои дел воопшто немаа вода за пиење. 
Проектот предвидуваше менување на водоводот, стар 40-тина години, 
односно поставување на нов цевковод во должина од 950 метри. Ат-
мосферската канализација е долга 900 метри, додека фекалната мрежа 
е со вкупна должина и од 1.300 метри. 
Општината Чаир ја финансираше изградбата на атмосферската мрежа 
на улицата Дижонска, додека фондацијата “Тика” изградбата на фекални-
от колектор. Инвестицијата чинеше пола милион евра, а сите субјекти 
во изградбата учествуваа со една третина од вкупната сума. 

Покривање на каналот во шуто оризари и изградба на нова 
атмосферска канализација

Градот Скопје со сопствени средства во населбата Шуто Оризари из-
веде два многу важни инфраструктурни проекти. Покривањето на отво-
рениот канал со армирано бетонски цевки во  должина од 400 метри и 
изведба на атмосферска канализација со високо профилни поливинил-
ски цевки за собирање на водите во должина од  1,8 километри.
Покривањето на каналот и поставувањето на атмосферската канализа-
ција ќе значат подобри услови за живот на жителите од Шуто Оризари, 
кој до реализацијата на овие проекти  беа загрозени поради поплаву-
вањето на улиците при поголеми врнежи од дожд.

атмосферска канализација на улицата Првомајска во Кисела 
Вода

Комплексниот проблем со собирањето на водите на улицата Прво-
мајска, Градот Скопје го реши со изградба на атмосферска канализација 
на улицата Првомајска, на почетокот на населбата Пинтија. Со канализа-
цијата се регулираше одливот на атмосферските воид, кои се задржу-
ваа во вдлабнатиот дел на улицата, и се овозможи нивно одлевање во 
Маркова река.

атмосферска канализација на улицата Пелинце

Новата атмосферска канализација на улицата Пелинце ги реши долгого-
дишните проблеми на жителите кои живеат во населбата Даме Груев во 
општината Ѓорче Петров. Надојдените воид при секој пороен дожд сега 
се минато. 
Атмосферската мрежа е со должина од 1.652 метри и во неа се инста-
лирани цевки со профили од 300 и 400 милиметри за прифаќање и 
дистрибуција на атмосферските води.  По завршувањето на работите, 
атмосферската канализација беше поврзана со главниот атмосферски 
вод на улицата Лука Геров. Покрај изведбата на канализацијата на оваа 
улица, беше комплетирана и атмосферската мрежа со околните улици 
Николај Островски, Лазо Ошански и  Антон Чехов. 
По завршувањето на градежните активности, Град Скопје ја асфалтира-
ше улицата и изгради нови тротоари.

атмосферска канализација усје-Пржино

 Изведбата на атмосферската канализација Усје-Пржино е продолжу-
вање на атмосферскиот вод од Усјанскиот канал, кој  беше претходно 
изграден од страна на Град Скопје. Канализацијата е долга 400 метри 
и во неа беа инсталирани армирано - бетонски цевки со профил од 
1.500 милиметри. Со зафатот на оваа делница се зголеми опфатот на 
атмосферските води од падините на Водно и нивно насочување низ 
Усјанскиот канал во водите на реката Вардар. 
Трасата на овој дел од атмосферската мрежа се протега низ населбата 
Кисела Вода до Домот за лекување на зависници од наркотични сред-
ства, каде што се приклучува на Усјанскиот канал.

Колекторски систем во шуто оризари и атмосферска канали-
зација во чаир

Град Скопје и Владата на Австрија со заеднички сили инвестираа во 
изградба на фекална канализациска мрежа во општината Шуто Оризари 
со што решија голем број од проблемите на граѓаните од населбата 
Шуто Оризари. Австриската влада проектот го поддржа проектот со 
706.000 евра, а Градот Скопје во овој проект вложи 150.000 евра. 
Освен примарна мрежа, изградена е и секундарната мрежа која е прик-
лучена на овој систем.
На овој проект се надоврза и изградбата на атмосферската канализа-
ција на улицата Македонско Косовска Бригада, во чија изведба Град 
Скопје инвестираше околу 300.000 евра, како и покривањето на отво-
рениот канал во кој се вложени дополнителни 50 милиони денари.
Со овие инвестициски зафати Град Скопје ги задоволи потребите за 
квалитетно урбано живеење, како на граѓаните од населбата Шуто 
Оризари, така и на жителите од Чаир.

атмосферска канализација и фекален колектор на улицата 
лазар личеноски во Центар 

Атмосферските води кои се собираа на улиците околу скопското Кале 
не се повеќе проблем. Со цел нивно одведување ово реката Вардар, 
Градот изгради атмосферска канализација. Таа е изведена на потегот на 
улицата Лазар Личеноски кон локалитетот Француски гробишта во дол-
жина од 700 метри. Функцијата на овој инфраструктурен проект е да ги 
собира атмосферските води од улицата Самоилова и од просторот кој 
гравитира околу скопското Кале и да ги слева во Вардар.  
Освен атмосферска канализација, Градот на улицата Лазар Личеноски 
изгради и фекален колектор.

Изградба на фекална и атмосферска мрежа во Маџари и 
Инџиково

Јавното претпријатие “Водовод и канализација” пред пет години почна 
со изградба на фекална канализација за населените места Маџари, Хи-
подром, Инџиково и Стајковци, но интензивната изградба се одвиваше 
во мандатот на градоначалникот Трифун Костовски. Се работи за најго-
лем проект на иградба на фекална мрежа во цела Македонија долга 14 
километри. Се вградуваа цевки широки еден метар, а се работеше на 
длабочина од 7,2 метри. Во тек е втората фаза од вкупно четири, со цел 
канализацијата да биде пуштена во употреба. Освен недостатокот од 
пари, проблем при изградбата правеа и подземните води.

Изградбата на канализацијата ќе овозможи решавање на проблемот со 
отпадните и атмосферските води во источниот дел од градот, односно 
излегување во пресрет на жителите во овој реон кои со децении 
користеа септички јами. При секој пороен дожд, фекалиите од јамите, 
се излеваа по улиците на овие населени места, а сега се очекува на 
канализацијата да се приклучат околу 80.000 жители. 
Паралелно со канализацијата се градеа и фекален и атмосферски 
колектор.
Вкупната сума за оваа инвестиција изнесуваше 120 милиони денари, од 
кои 61 милиони денари обезбеди Владата, по иницијатива на Општина 
Гази Баба. 
Дел од оваа фекалната мрежа беше почната во времето на бившите 
градски власти, но само мал дел, кој не бил довршен и тоа во спротивна 
насока. 

Бојосување на столбовите за улично осветление

Покрај одржувањето на осветлението на градските улици, градските 
власти спроведоа акција за бојосување на 2.200 столба за улично освет-
ление во сите населби во Скопје. Целта на оваа акција е разубавување 
и санирање на комуналната инфраструктура, која како последица на 
временските прилики и човечкиот фактор со текот на времето прет-
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прела оштетувања. 

Санација на улици во Центар, Карпош и Радишани 
Во рамки на редовните активности за обнова на оштетените 
скопски улици, во 2007 година, екипите на јавното претприја-
тие “Улици и патишта”, ги санираа прекопите во општините 
Центар, Карпош и Радишани, односно на улиците Салвадор 
Аљенде, 29-ти Ноември, Божин Николов, Букурешка, Љубо-
тенски пат, прекопите на патот за Катланово и на плоштадот 
пред Трговскиот центар. 
Во рамките на оваа акција се крпеа и ударните дупки на 
улиците во многу населби. Беа опфатени крстосницата меѓу 
булеварот Партизански одреди и Лондонска, Видое Сми-
левски-Бато, како и на улиците Битпазарска, Социјалистичка 
зора, Првомајска, Скоевска, Митрополит Теодосиј Гологанов, 
11-ти Октомври, Јужен булевар, Бертранд Расел, Апостол 
Петков, Моцартова. 
За поголема безбедност на пешаците се поставуваа армира-
но-бетонските плочи на тротоарите на мостовите Обединети 
нации, 8-ми Септември и на мостот на револуција на булева-
рот Кочо Рацин.
На улицата Среќко Пужалка во населбата Гази Баба се изврши 
тампонирање, додека во населбата Црниче беше асфалтиран 
крак од улицата Востаничка. 
Во Чаир пак “Улици и патишта” извршија семафоризација на 
крстосницата меѓу улиците Џон Кенеди и Лазо Трповски.
 
асфалтирање на улици во Карпош и крпење на дупки 
во Бутел

Екипите на “Улици и патишта”  есента 2007 година извршија 
тампонирање и асфалтирање на улиците Бетовенова, Емил 
Зола и Виктор Иго во населба Кисела Вода.  На тротоарите 
беа поставени рабници, како и павер елементи. 
Претпријатието исто така изврши санација на ударните 
дупки на сервисните и станбените улици во општината Бутел 
и Ѓорче Петров, а ги асфалтираше и патеките во кругот на 
касарната Илинден. 
Јавното претпријатие ја асфалтираше улицата Ловќенска во 
општината Карпош, а ги санираше прекопите на општинските 
улици во Гази Баба и во селото Нерези.
На улиците Водњанска, Митрополит Теодосиј Гологанов, 
Орце Николов, Козле, Васил Ѓоргов и на улиците во село-
то Орман беше извршено бележење на хоризонталната 
сигнализација, а на пешачкиот мост на реката Вардар беше 
монтирана заштитна ограда. 
Во рамки есенските активности на “Улици и патишта” започна 
и чистењето на речното корито на Вардар, во делот зад ста-
дионот. Се чистеше ниската вегетација на Кејот, од фабриката 
“Орка” кон населба Влае.
Во ноември истата година беа санирани  ударните дупки на 
улицата Ферид Бајрам во населбата Бутел, на улицата Мито 
Хаџи Василев Јасмин и на булеварот Партизански одреди. На 
улицата Новопроектирана во населбата Карпош беше извр-
шено асфалтирање на коловозот, а беа поставени и рабници. 
Екипите на “Улици и патишта” на третиот дел од улицата Маке-
донија работеа на преуредување на коцката. 
Зимата 2007 година се санираа ударни дупки на улицата 
Ќемал Сејфула, додека асфалтирање на прекопи се изврши на 
улиците Шекспирова, Алберт Анштајн и Варшавска. Во цен-
тралното градско подрачје и на улицата Козле се бележеше 
хоризонталната сигнализација, а асфалтирање се изврши на 
патот кон црквата “Свети Пантелејмон”.    

асфалтирање на улица лисец во Горно лисиче 

Градот Скопје, односно екипи на јавното претпријатие “Улици 
и патишта”, извршија комплетна реконструкција на улицата 
Лисец во населбата Горно Лисиче. На улицата долга 521 
метри, а широка шест метри, беше отстранет стариот асфалт, 
при што беше поставен тампон, нов асфалт, рабници и 12 
сливници. 
На оваа улица, Град Скопје исто така изведе и фекалната кана-
лизација со што им овозможи на жителите од околните куќи, 
во текот на реконструкцијата, да ги регулираат приклучоците 
за канализација. 

Претходната годиа пак Град Скопје изведе атмосферска канализација 
по целата должина на улицата Лисец. 
За комплетна реконструкција на улицата Лисец беа одвоени околу 10 
милиони денари. 

асфалтирање на улици во автокоманда и ченто

Градските власти во соработка со Општина Гази Баба минатата година 
поставија нов слој асфалт на улиците Бапчор, Франц Лист, Карл Либнехт 
и улицата број 881. На улицата Алија Авдовиќ во населбата Ченто беа 
асфалтирани четири крака, додека со зеднички средства на локалните 
власти беше изграден паркинг кај полициската станица во Автокоман-
да. Паркингот е со површина од 1.300 квадратни метри и е наменет за 
33 возила. 

Санирање на ударни дупки во Кисела Вода, Ѓорче Петров и 
Центар

Во текот на 2008 година се работеше на санирање на улиците и крпење 
на дупките на неколку улици во населбите Ѓорче Петров, Кисела Вода, 
Центар, но и други населби. Беа санирани оштетувањата на коловозите 
на улиците 11 Октомври, Првомајска и Виа Игнатиа, додека асфалтира-
ни беа прекопите на улиците Рајко Жинзифов. Орце Николов и Салва-
дор Алјенде. Нови тротоари беа поставени на улицата Народни херои. 
Во Ѓорче Петров како дел од активностите на Градот беа санирани 
дупки и прекопи на улицата Лука Геров, како и на булеварот Партизан-
ски одреди, на потегот од пешачкиот мост кон населбата Карпош 
Ударни дупки беа закрпени на булеварот Јане Сандански во Аеродром, 
но и на улиците Самоилова и Митрополит Теодосиј Гологанов во Цен-
тар, Козле, Втора Македонска бригада, Хо Ши Мин и Ќемал Сејфула. 

асфалтирање на улицата 37 во Сингелиќ

Град Скопје заедно со Општина Гази Баба извршија асфалтирање на 
четири крака од улицата 37 во населеното место Сингелиќ. Улицата е 
со должина од 500 метра, а вкупна површина од 2.000 метри квадратни. 
Средствата ги обезбедија Градот и Општината. 

асфалтирање на улицата кон Природно-математичкиот фа-
култет

Минатата година, Град Скопје изврши комплетна реконструкција на 
улицата која води кон Природно-математичкиот факултет. Екипите на 
“Улици и патишта” го асфалтираа тротоарот во должина од 150 метри, а 
беше поставена и банкина од двете страни, висока еден метар. Трасата 
на улицата е со должина од 670 метра. Реконструкцијата чинеше четири 
милиони денари. 

Закрпени улици во Кисела Вода, Карпош, Центар и Ѓорче 
Петров

Во зимските месеци во минатата година јавното претпријатие “Улици 
и патишта” изврши санирање на ударни дупки и прекопи на улици во 
населбата Кисела Вода, и тоа на Димо Хаџи Димов, Бихаќка и Огњан 
Прица. Во Карпош беа санирани дупки на Братфордска, Митрополит 
Теодосиј Гологанов и Васил Ѓоргов. Во Ѓорче Петров, пак, беа закрпени 
дупки на патот меѓу селата Волково и Орман. 
Екипи на јавното претпријатие работеа на поставување нови со-
обраќајни знаци на булеварите Свети Климент Охридски и Александар 
Македонски. Беа санирани оградите на булеварите во градот, како и 
заштитната ограда кај Стоковната куќа “Мост”.

Изградени првите две туристички бироа 

За поефикасен развој на туризмот во Скопје, како и за промовирање 
на културата и историјата на градот, во просториите на Културно ин-
формативниот центар (КИЦ), како и во рамки на Транспортниот центар, 
Градот Скопје, изгради две туристички бироа. 
Задача на вработените во овие објекти е да посредуваат во обезбеду-
вање услуги во доменот на сместувањето на туристите, како и да про-
даваат билети за културни, забавни, спортско-рекреативни и стопански 
приредби. Воедно и да даваат туристички информации и да вршат дист-
рибуција на информативно-промотивен материјал.Странските туристи, 
но и сите заинтересирани граѓани, во него ќе можат да купат сувенири, 
разгледници, брошури, туристички карти, филмови и фотоапарати. 
-Во Македонија се испреплетуваат многу култури и и тоа цивилиза-
циско богатство треба на најдобар можен начин да се претстави пред 
странските туристи-изјави на отварањето на Туристичкото биро градо-
началникот Трифун Костовски. 
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Бироата соработуваат со сите скопски туристички агенции.
Третото биро ќе биде отворено во Старата чаршија, а за таа цел Градот 
Скопје оствари контакт со Занаетчиската комора. Идејата е тоа да се 
смести во просториите на комората. 

Изградени 21 пристапни рампи во средните училишта и во 
културните установи

Во рамки на Програмата за поголема пристапност до градските кул-
турни институции на лицата со посебни потреби, Град Скопје, изгради  
пристапни рампи во 18 средни училишта, како и три во градски инсти-
туции- Домот на културата “Кочо Рацин”, Младинскиот културен центар и 
Универзалната сала. Постоечката рампа во Музеј на град Скопје само се 
обнови, додека во градската библиотека “Браќа Миладиновци” пристап-
носта се реши со платформа.  
Со изградбата на рампите значително е олеснет пристапот на овие лица 
при следење на културните случувања, додека во средните школи тие 
се реализираа со цел вклучување на лицата со посебни потреби во 
воспитно образовниот процес, но и заради подобрување на квалитетот 
на живеење на студентите и младинците со хендикеп. 
Градот Скопје, како што изјавија претставници од здруженијата на сту-
денти и младинци со хендикеп, е една од првите институции што излезе 
во пресрет на лицата со хендикеп и со конкретни чекори ја олеснува 
пристапноста до јавните институции..

Модернизација на скопската Противпожарна бригада

Градоначалникот Трифун Костовски годинава додели 300 парчиња 
зимска заштитна опрема на вработените од скопската Противпожарна 
бригада. Градот Скопје, својот однос кон овие храбри луѓе, во мандатот 
на градоначалникот Трифун Костовски, го искажуваше со континуирани 
акции за доделување опрема, но и со многу донации од збратимени 
градови, кои придонесоа за модернизација на бригадата. Вредноста на 
последното доделување на зимска опрема изнесуваше 1.840.000 денари.
Командантот на бригадата Благоја Менковски во неколку наврати изјави 
дека претходно бригадата, кога се наоѓала под државна капа, била 
заборавена, но сега недостасува да се набави уште мал дел опрема и 
пожарникарите да бидат опремени како и нивните европски колеги. 
Ценејќи го квалитетот на работата на пожарникарите, но и нивниот 
професионализам, Градот годинава издвои 25.880.000 денари за набавка 
на противпожарни возила, теренско возило, како и информатичка и 
комуникациска опрема. 
Пожарникарите, иако се под градска каппа, често се ангажираат и при 
гасење пожари на територијата на цела Македонија. 
Модернизација на Противпожарната бригада-Скопје беше еден од 
главните приоритети на Костовски при преземањето на надлежноста со 
децентрализацијата. Пред децентрализацијата, бригадата потпаѓаше под 
Министерството за внатрешни работи. 

Реконструкција на тротоарите на Пластичарската улица во 
чаир

Пешаците на булеварот Никола Карев конечно се безбедни, благодаре-
ние на соработката на Градот Скопје и Општината Чаир кои ги рекон-
струираа тротоарите и го решија неколкудецениоскиот хаос на оваа 
улица, попозната како Пластичарска улица. 
Со проектот извршена е целосна реконструкција на тротоарите на  по-
вршина од 8.000 квадратни метри. Тротоарите се поплочени со бехатон 
по целата должина на булеварот. Заменети се и рабниците, а поставени 
се и сигурносни метално - лиени железни столбчиња. 
На булеварот изградена е и пешачка патека, со ширина од 1,5 метри. Таа 
пак е оградена со 1.200 столбчиња од делот за паркирање и со железна 
ограда од изложбениот простор на продавниците. 
Проектот е заокружен со обележување на хоризонталната сигнализа-
ција на овој булевар.
Средствата за реконструкцијата, во висина од 17 милони денари, ги 
обезбеди Град Скопје.

“Комунална хигиена” ја презеде одговорноста за хигиената на 
Водно и Матка

Во минатата година, “Комунална хигиена” ја презеде одговорноста за 
одржување на хигиената на излетничките места Матка и Водно. Одржу-
вањето на хигиената на овие места не е во нивна надлежност, но овој 
потег на комуналците е со цел подобрување на квалитетот на животната 
средина. Изминатите години за излетничките места се грижеа екипите 
на “Паркови и зеленило”
Според планот, Матка е предвидено да се чисти еднаш неделно, додека 

на Водно ќе се интервенира по потреба. 
Во ланската акција за чистење на Матка и Водно, која траеше четири 
дена,  беа собрани два тони ѓубре, како и градежен шут. 
Комуналците, на Водно, на врвот кај Милениумскиот крст, поставија го-
лем контејнер кој ќе служи за потребите на планинарскиот дом “Водно”, 
но и на посетителите на парк шумата. 

Цистерни и видиковци на Водно

Јавното претпријатие “Паркови и зеленило”, во соработка со Против-
пожарната бригада на Град Скопје, на Водно поставија три цистерни со 
вода, а изградија и видиковци за набљудување на парк шумата.
Цистерните и видиковците беа поставени со цел поефикасна дојава при 
евентуално пожари на Водно, кои особено се закануваат во летните 
месеци, и брзо дејствување на противпожарните екипи. 

Декоративен бунар и видиковец во Градски парк

За поубав изглед на Градскиот парк, “Паркови и зеленило” изградија де-
коративен бунар и видиковец, а околината хортикултурно ја уредија со 
цвеќиња. По завршувањето на изградбата, вработените во ова јавно пре-
тпријатие се погрижија за комплетно чистење од отпадоци на зелените 
површини во првиот и вториот дел од паркот , како и за нивно косење.

уредување на карактеристичниот пејсаж Гази Баба

Во рамки на проектот за уредување на карактеристичниот пејсаж Гази 
Баба, “Паркови и зеленило” ги расчисти патеките и го обнови зеленилото 
кое долги години беше во исклучително лоша состојба. 
Деградацијата на вегетацијата во карактеристичниот пејсаж Гази Баба 
е честа појава како поради напасувањето на добиток, така и поради 
пожарите. Исто така долги години изразена е појавата на изградба на 
дивоградби во рамки на заштитеното подрачје. 
Во рамки на проектот, кој беше производ на зедничка соработка меѓу 
Општина Гази Баба и Град Скопје, беа изградени нови патеки, три русти-
кални видиковци, настрешници со клупи и маси, како и две чешми. 

летна училница на Водно

За подигање на свеста за зачувување на животната средина, Градот 
изгради еколошко катче на Водно, односно летна училница, стреи со 
клупи, маси, чешми и видиковци. Летната училница е наменета за уче-
ниците од средните училишта  за одржување на разни манифестации од 
областа на екологијата. 
Изградбата на еколошкото катче е во рамките на градската манифес-
тација “Денови на пролетта-денови на екологијата”. Секоја година, по 
повод оваа манифестација, Градот распишува конкурс за најубаво 
уреден двор и најдобра творба од областа на екологијата за основните и 
средните училишта. 

Спортската сала предадена на државно јавно претпријатие 

Град Скопје во 2006 година изврши примопредавање на спортската 
сала во изградба на јавното претпријатие ДООЕЛ”Борис Трајковски”. 
Претпријатието беше основано од Владата со цел довршување на сала-
та. Причина за ова одлука беше немањето доволно средства за нејзино 
довршување до почетокот на Светското првенство на жени во ракомет 
кое се одржа во Скопје. 
Од доаѓањето на градоначалникот Трифун Костовски па до предавањето 
во салата во неа беа вложени околу три милиони евра, односно вкупно 
шест милиони евра од почетокот на изградбата. Поради претходните 
вложувања, Градот има удел во нејзината сегашна сопственост. 
Градските власти објектот внатрешно го оформија со трибини, простор 
за монтажни трибини, подтрибински простор, мала сала, простории за 
соблекувални, службени простории, подрумски простор, како и просто-
рот меѓу големата и малата сала. Покрај карабината, беа вградени сите 
внатрешни водоводни и електроинсталации. 

Реконструкција на влезниот партер во Старата чаршија

Влезниот партер на Старата скопска чаршија, кој го карактеризираа ис-
кршени плочи, ќе добие нов лик. Градот Скопје заедно со Општина Чаир 
почнаа целосна реконструкција со која ќе бидат опфатени скалилата, 
партерот, и самиот влез на чаршијата. Реализацијата се одвиваше фазно, 
за да не биде попречено движењето на минувачите. 
Во првата фаза ќе бидат извадени сите плочи од партерот, ќе следува 
израмнување на просторот, а потоа ќе се постават нови плочи. Инвести-
цијата чини осум милиони денари, а по половина сума издвоија Градот и 
Општината Чаир. 
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Иднината на Скопје е 
наша иднина.
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Да направиме сѐ Скопје да 
биде вистинска метропола.

++
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ИДНИНАТА НА СКОПЈЕ Е ВО 
ЖЕЛБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ. ТРЕБА 
ДА СЕ ПОЧИТУВА НИВНОТО 
МИСЛЕЊЕ. СКОПЈЕ НА 
СКОПЈАНИ.
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Гасификација 

За да започне гасификација на градот, во 2007 година, со одлука на Советот на град Скопје, беше фор-
мирано јавно претпријатие “Енергетика Скопје”. Надлежностите на јавното претпријатие се дистрибу-
ција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на гасот, снабдувањ¬е со топлинска 
енергија, дистрибуција на геотермална енергија, како и производство на енергија од обновливи 
енергетски извори.
Моментот на донесувањето на одлуката беше значаен, бидејќи таа беше усвоена во време кога 
земјата се соочува со недостаток на енергија, а на располагање се други можности за намалување на 
трошоците на граѓаните и стопанските субјекти за затоплување. 
Со цел наоѓање на стратешки партнер кој би инвестирал во гасоводна мрежа и на кој ќе му бидат 
продадени половина од акциите, претпријатието потоа беше трансформирано во акционерско 
друштво. Градоначалникот Трифун Костовски истакна дека најдобра варијанта е градот при продаж-
ба на акциите да не ја надмине границата од 50 отсто за да не се дозволи друг да биде доминантен 
сопственик. 
Студијата за процени на гасификацијата на Скопје ја изработи турската фирма “Игдаш”. Според неа 
изградбата на примарната мрежа би чинела околу 45 милиони евра, а целосната гасификација на 
градот би изнесувала околу 100 милиона евра. По наоѓањето на стратешки партнер, кој изградбата би 
ја изведувал фазно, се очекува гасот во мрежата да потече за шест години. 
Предвидено е проектот да почне од населбите кои имаат најдобри услови за гасификација, а потоа 
би продолжил и во други делови од градот. Целосна гасификација на градот би се случила во 2026 
година. 
Во минатата година, градските власти испратија писма до осум фирми со понуди да бидат партнери 
во акционерското друштво. Градот имаше преговори и со Владата, со цел да ја стимулираат индус-
тријата околу потрошувачката на гас. 

Проширување на Илинденска

Проширувањето на Илинденска, од фонтаната Лотосов цвет до крстосницата со булеварот 8 Септ-
меври, останува зафат кој ќе мора да го доврши наредната градска власт. Проширувањето на овој 
булевар, на кој секојдневно има сообраќаен метеж, досега ќе беше завршено, но бирократските не-
согласувања со властите во општините Центар и Карпош, оневозможија целосна реализација на овој 
проект. Иако градот поседуваше комплетна документација, општините од необјасниви причини, една 
година одбиваа да издадат градежни дозволи за овој зафат. 
За проширувањето на Илинденска, како едно од ветувањата на градоначалникот Трифун Костовски, 
обезбедени се средства, изведувач, а изградени се и 500 метра од атмосферската канализација во 
делот на Илинденска каде не постојат имотно-правни проблеми. Освен надминување на несогласу-
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вањата со општините, она што останува е и на хартија да се добие позитивен одговор од Министерството 
за транспорт и врски за закуп на градежното земјиште на 99 години. Тесното грло на Илинденска тогаш ќе 
стане минато. 

Пионерскиот дом Карпош со целосно нов лик

Старата зграда на Пионерскиот дом Карпош на булеварот Илиденска ќе се врати во живот. После четири 
децении запуштеност почна целосната реконструкција на овој културен дом, изграден 1908 година како 
семејна куќа. Делумно е реновиран по поплавата во 1962 година, но целосно во 1967 година. Оштетувањата 
од земјотресот во 1963 година биле санирани со пари од пионерите во тогашна Југославија. 
Градот Скопје за освежување на споменикот на културата издвои шест милиони денари. Надворешниот 
изглед нема да се менува, туку само ќе се реставрира фасадата. По завршувањето на обновата, ќе се постави 
и ново осветление. Во внатрешниот дел, пак, на зградата ќе се постават нови подови, инсталации, прозорци, 
санитарни јазли. 
Желбата на градоначалникот Трифун Костовски е, град Скопје преку промоција на младите членови на сек-
циите што работат во оваа установа, да ги промовира белезите на град Скопје и во странство.
 
на Рашче му за заканува загадување

Во рамките на работилницата на тема “Управување, користење и заштита на изворот Рашче”, организирана 
од градот и клубот “Ротари”, градоначалникот Трифун Костовски упати апел до државните институции и сите 
стручни лица да се вклучат во заштитата на изворот Рашче. Неговиот став, околу ова прашање, кој многупа-
ти го повторуваше во неговиот мандат беше дека проблемот со Рашче, кој како извор е скапоцен за градот 
Скопје, мора да се издигне на едно повисоко ниво. 
Со цел сфаќање на сериозноста на проблемот градот, но и стручни лица, со години предупредуваат на 
опасностите кои му се закануваат на изворот и квалитетот на водата. Проблеми за изворот се комбинатот 
“Јегуновце”, разни диви и легални сепарации на песок, каменоломи, бензински пумпи кои се потенцијална 
опасност поради хаварии, употребата на вештачки ѓубрива во земјоделството. Локалните фирми и индус-
трии неретко работат и со динамит, што предизвикува тектонски нарушувањата на почвата и изворот. 
Анализата на градската администрација покажа дека голема опасност, за која мора што побрзо да се најде 
решение, е регулацијата на реката Вардар во каптажата 1, каде при големи врнежи, реката се излева и соз-
дава проблеми. Изворот се сочувува од загадување благодарение на натчовечките напори на вработените 
од јавните претпријатија “Комунална хигиена” и “Водовод и канализација”.  Од градот посочија дека со цел 
зачувување на Рашче потребно е да се направи трајна програма, да се дефинираат подземните води што го 
хранат изворот, но и да се изработи студија за домаќинствата и индустријата. 

новиот пат на Водно за Сончев град може да предизвика еко-катастрофа

Градоначалникот Трифун Костовски во минатата година во неколку наврати се спротивстави на идејата на 
Агенцијата за патишта за сеча на дрвја на Водно за градење на сообраќајница на Водно за потребите на 
новата населба Сончев град во Сопиште. 
Градските власти предупредија дека планираниот регионален пат ќе отвори пат за уште поголемо уништу-
вање на парк-шумата, но и за нова урбанизација. Укажаа дека изградба на сообраќајната инфраструктура во 
заштитеното подрачје ќе поттикне изградба на нови улици за потребите на други населби, но ќе ги зголеми 
апетитите и за поголема узурпација од нови диви градби. 
Од јавното претпријатие “Паркови и зеленило”, пак, јавно, но и преку писмени дописи до Агенцијата за 
патишта, ја потенцираа важноста на Водно за Скопје како бели дробови кои му помагаат на градот да диши. 
Воедно предупредија дека сечата на дрвја може да предизвика пожари, поплави и еко-катастрофа за градот. 

Проширување на улицата кај Тутунски комбинат

По надминување на недоразбирањата со општина Центар околу издавањето на градежна дозвола, градот 
почна со проширување на улицата Трета македонска бригада кај Тутунски комбинат. Недоразбирања со 
општинските власти, кои траеја со месеци, имаше и за проширување на булеварот Илинден, што беше ди-
ректна причина за пролонгирање на овие два значајни проекта. Паралелно со одвивањето на градежните 
работи на оваа улица крстосница, ќе се проширува и булеварот Илинден. 

53



За
ед

ни
чк

а 
ви

зи
ја

 з
а 

ид
ни

на
та

Според проектот, проширувањето на улицата Трета македонска бригада значи уште една лента, и 
тоа од амбулантата “Пролет” па до Тутунски комбинат. По завршувањето на градежните работи ќе се 
обезбеди полесен проток на возилата во овој дел од градот, каде со години, поради тесното грло, 
владее неподнослив сообраќаен метеж. 
Проектот за проширување на оваа улица е еден од капиталните проекти на градоначалникот 
Костовски како негов придонес за решавање на сообраќајниот хаос во Скопје.

Модернизација на депонијата Дрисла

Градските власти, во мандатот на градоначалникот Трифун Костовски остварија преговори со не-
колку фирми за реализација на проект на депонијата “Дрисла” за нејзина модернизација и намалу-
вање на загадувањето на животната средина. Тема на преговорите беше искористување на капаци-
тетите од депонијата, односно метанот, за производство на електрична енергија. 
Пред две години стручни лица од јапонската корпорација “Шимицу и Сумитомо” извршија испиту-
вања, а направија и физибилити студија за изградба на електрана, но преговорите не вродија со 
плод.  
Со децентрализацијата, менаџирањето со отпадот во согласност со европската регулатива стана 
обврска на локалната власт.
Досегашната практика на неискористување на отпадот доведува само до загадување на животната 
средина, особено на почвата и водите. Поради тоа оваа состојба мора што побрзо да се надмине. 
Во својот мандат градоначалникот Трифун Костовски оствари средби како со градоначалникот на 
општина Студеничани Алајдин Зекири, така и со жителите од селата кои гравитираат околу Дрисла. 
На средбите беше разговарано за проблемите со кои жителите се соочуваат, како и за анализите 
на подземните води во околината на Дрисла, направени од овластена лабораторија, кои покажале 
дека нема присуство на тешки метали и други опасни супстанци  во водите во овој дел од градот. 

нова лента на булеварот Видое Смилевски-Бато

Во февруари годинава градот почна со проширување на булеварот Видое Смилевски-Бато, кој ги 
дели населбите Ново Лисиче и Реонски центар. Проектот предвидува проширување на десната 
лента за 510 метри, и тоа од крстосницата со булеварот Србија до крстосницата со булеварот Фе-
вруарски поход. Важноста на овој проект е голема, бидејќи со проширувањето ќе се изведе и нова 
лента за трамвајски шини. 
По завршувањето на градежните работи, ќе се добие булевар со ширина од 23,5 метри по целата 
негова должина. Односно 10,5 метри ќе бидат широки коловозните ленти, додека 6,5 метри ќе 
отпаднат на зелениот појас. Во средишниот дел на булеварот ќе биде изградена жардиниера. 
За поголема безбедност на рекреативците, ќе биде изградена патека за велосипедисти, широка 2,5 
метри. За собирање на атмосферските води ќе бидат изградени сливници. 
Изградбата градот го чинеше 30 милиони денари.

електронска наплата во јавниот превоз и автоматско следење на автобусите

Јавното сообраќајно претпријатие “Скопје” од годинава ќе почне со електронска наплата во јавниот 
превоз наречен “смарт тикетинг” систем. Турската фирма “Ксмет карт” ќе инсталира електронски 
уреди во 250 автобуси. Во други 150 автобуси ќе биде инсталирана опрема, со цел да бидат вклуче-
ни во сообраќај, само доколку се јави потреба за тоа заради дефект.  
Новите картички ќе овозможат безготовинско плаќање на услугата. Ќе имаат важност пет години, 
односно ќе се купуваат еднаш, а потоа само ќе се надополнуваат. Нивниот изглед ќе биде како 
картичките кои се користат за мобилните телефони. Продажбата ќе се одвива во билетари, но не е 
исклучена можноста да се најдат и во поголемите супермаркети. 
Со овој вид на наплата ќе се овозможи следење на бројот на патниците, рентабилноста на линиите, 
а ќе се елиминира проблемот со фалсификување на билети. 
Паралелно со воведување на електронската наплата, ЈСП ќе го реализира и проектот за автоматско 
следење на автобусите. Со овој систем ќе се следи дали и колку автобусите се придржуваат кон 
возните редови, но и колкава е потрошувачката на гориво. Се очекува придобивките од овој сис-
тем најмногу да се почувствуваат во иднина кога ЈСП ќе воведе систем на наплата по километар. 
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Булевар Македонска војска 

Изградбата на новиот булевар Македонска војска во Ѓорче Петров влегува во ветените капитални проек-
ти на градоначалникот Трифун Костовски за разрешување на метежот во Скопје , односно олеснување на 
движењето на возилата во оваа општина. Булеварот се градеше на потегот од улицата 4 Јули, покрај црквата 
“Свети Петар и Павле”, па сè до улицата Ѓорче Петров. Долг е 630 метри, а широк седум метри. Ќе се вози по 
три коловозни ленти, а за собирање на водите од дождовите беше поставена и атмосферска канализација. 
Булеварот ќе добие четири ленти, откако ќе биде дислоцирана Единицата на противпожарната бригада.
За првата фаза од проектот градот Скопје одвои 21 милион денари.
Во втората фаза предвидена е изградба на 1,2 километри од булеварот, односно спојување на сообраќај-
ницата со стадионот на фудбалскиот клуб “Македонија Ѓорче Петров”, со што ќе се овозможат услови за 
пристап при одржување на меѓународни натпревари. 

Плоштад под црквата “Света Богородица”

Под црквата “Света Богородица”, на коритото на Вардар, градот предвиде изградба на мал плоштад. Тој не 
е замислен да биде голем, туку да биде врска на кејот со коритото на реката Вардар. За таа цел ќе бидат 
изградени скалила. 
Со последниот ребаланс на буџетот во 2008 година, освен за изградба на плоштад под црквата “Света Бо-
городица”, беа издвоени средства и за уредување на десната страна на кејот на Вардар според проекти од 
студентите на Архитектонски факултет.

Жичарница на Водно

Зошто жичарница од Водно до Матка? Затоа што скопјани  со овој проект може да уживаат во панорамски-
от дел на Скопската котлина и опкружувањето. Идејата е жичарницата да  отпочнува од средно Водно или 
долните падини на Водно, преку Милениумскиот крст, потоа  по сртот на Водно со попатни две станици. 
Попатните станици би биле со ресторан, кафетерија и урбани спортски терени. Жичарницата треба да завр-
ши на левиот и десниот брег на Треска кај Матка, каде со лифт ќе се спуштаат туристите до кањонот Матка. 
Во Матка има минумим дваесет темели на разурнати цркви кои датираат од 10. односно 11. век, кои може да 
се возобноват. Езерото Матка треба да биде под комплетна еко-биолошка заштита, посебно по реконстру-
ирање на пештерите, од кои едната е над, а другата е под вода. Овие пештери според својата структура се 
многу слични на Постоинсаката пештера во Република Словенија. Според проценките на експертите овој 
тип на пештера може да биде единствена по својата должина во светот. Проектот за Матка предвидува и 
забрана на моторни возила, механизацијата мора да биде со инсталирани еколошки чисти енергенси кои 
нема да ја загадуваат околината. Идејата е на Матка да има капацитети со ресторани, екслузивни кафитерии. 
Што добива Скопје со овој проект?
Скопјани ќе може да уживаат во падините на сртот на Водно и кањонот Матка, ќе го намали моторниот 
сообраќај со оглед на малиот капацитет на прием на автомобили во кањонот. Со зголемување на присуство 
на граѓани во овој дел на Скопје, ќе се намали можноста за подметнување на пожари кои се сè почести во 
последно време и го загрозуваат животот. 

Преиспитување на уставноста и законитоста на планот “Мал ринг” 

Во јуни, минатата година, градоначалникот Трифун Костовски поднесе иницијатива за преиспитување на 
уставноста и законитоста на планот за централното градско подрачје “Мал ринг”, усвоен од Советот на 
општина Центар. Градските власти сметаат дека се направени низа незаконски пропусти при донесувањето 
на овој план, и поради тоа не дадоа позитивно мислење пред тој да биде усвоен. 
Градоначалникот Костовски на неколку прес-конференции образложи дека иницијативата пред Уставниот 
суд ја покренал поради фактот дека овој план е против Законот за град Скопје, но и спротивен на Гене-
ралниот план на град Скопје, со што директно ги засега  граѓаните на општината Центар, но и граѓаните на 
Скопје.
Костовски предупреди на проблематични урбанистички решенија, кои во иднина може да се покажат како 
лоши за централното градско подрачје, но и покрај неговите апели, Уставниот суд и државната власт не 
реагираа на сериозните забелешки. 
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Како проблематични решенија тој наведе неколку, меѓу кои предвидениот објект на левиот брег 
на Вардар, до “Комерцијална банка”, чија височина е 29 метри, новиот театар кај старотот Еврејско 
маало, планираната црква на плоштадот Македонија, како и музејот на ВМРО. 
Според најавите, во објектот на Кејот е планирано да биде сместен Уставниот суд и други државни 
институции, но локацијата, предупреди градоначалникот, нема соодветни сообраќајни услови. 
Градбата воедно е ризична поради близината на речното корито. За црквата на плоштадот тој 
рече дека не ги исполнува сите услови за реализација, додека лоши сообраќајни решенија се 
понудени за локацијата каде се возобновува стариот театар, како и делот каде треба да се гради 
Музејот на ВМРО. 
Во иницијативата до Уставниот суд, градоначалникот предложи до донесувањето на конечната 
одлука, Судот да донесе решение за запирање на извршувањето на Одлуката за измена и дополна 
на планот “Мал ринг”. По осум месеци по поднесувањето на иницијативата, Уставниот суд даде 
мислење дека ставот на градот не е обврзувачки. 
Градските власти дадоа негативно мислење и за спомениците кои со планот е предвидено да се 
градат на разни локации во строгиот центар на градот. Особено околу изградбата на споменик на 
Александар Македонски на плоштад Македонија, имајќи предвид дека градот Скопје воопшто не 
беше консултиран околу оваа идеја, а плоштадот го има на користење за период од 99 години. Во 
мандатот на Трифун Костовски, град Скопје даде иницијатива, на местото на Александар Маке-
донски да се изгради споменик на трагично загинатата ѕвезда Тоше Проески, како нешто што ќе 
апелира на љубов и разбирање. Идејата, според резултатите од спроведените интернет анкети, 
наиде на поддршка кај граѓаните на Скопје, но не и кај државните власти.

ако не се сменат законите за финансирање, Скопје нема да стане метропола

Скопје уште пет века нема да стане метропола ако остане во сегашните граници или ако вака про-
должи да се шири, е ставот на градоначалникот Трифун Костовски околу сегашната регулатива за 
градот Скопје. Тие не му нудат можност за развој на градот, напротив го уназадуваат. 
Во својот четиригодишен мандат, Костовски постојано укажуваше на потребата од измена на за-
коните за Скопје, односно од поставување на нови рамки во кои Скопје ќе функционира. За оваа 
цел беше спроведена и кампања наречена “ Да ги менуваме законите”, но државната власт остана 
глува на овие барања. 
Идејата на Костовски е градот да не биде поделен како досега на 10 единици, туку да стане една 
општина. Исто така урбаниот дел на градот да се одвои од руралниот, сè со цел да се обезбеди 
беспрекорно функционирање и квалитетно решавање на проблемите на скопјани. Градот, исто 
така, ќе мора да добие буџет кој ќе изнесува една третина од државниот, како што е практика во 
многу земји како Хрватска, Словенија, Србија и други.  Предлогот е тој да изнесува од 700 до 800 
милиони евра, наспроти сегашниот кој е 28 милиони евра. 
Во состав на Скопје, според Костовски, треба да останат општините Центар, Карпош, Аеродром, 
Кисела Вода, Гази Баба и Чаир. Ставот на Костовски  е дека во сегашни рамки не е возможно да се 
обезбеди рамномерен финансиски развој на сите делови од територијата на Скопје, кој се проте-
га на 48 километри, а уште помалку да се реализираат капитални објекти. 
Клучно за градот е неговото финансирање. Предлог-измените на законите за финансирање на 
Скопје, кои градските власти ги предадоа на министерот за транспорт и врски Миле Јанакиески, 
предвидуваат во градска каса да се слеваат 60 отсто од персоналниот данок, 10 отсто од данокот 
за додадена вредност, блок-дотации. Предлог измените предвидуваат со градежното  земјиште 
да располагаат Градот и општините, а не државата. Сега многу мал дел од даноците кои ги плаќа-
ат скопјани завршуваат во градската каса. Нелогичната распределба на даноците од државната 
власт, го оневозможува Градот реално да може да ги реши сите проблеми кои ги мачат скопјани. 

Канцеларија во Брисел

Од необјасниви причини, Владата ја блокираше иницијативата на градот Скопје да отвори канце-
ларија во Брисел, Белгија за остварување контакти со земјите-членки на Европската унија. Преку 
канцеларијата градот требаше да обезбедува поддршка за проекти, а истовремено да врши про-
мовирање на Скопје и лобирање на партнерства пред институциите на ЕУ. Заложбата на градските 
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власти за добивање неповратни средства од европските фондови е со цел решавање на горливите пробле-
ми на скопјани, односно капитални инвестиции, за кои се потребни многу средства за нивна реализација. 
Одобрувањето за оваа иницијатива требаше да пристигне од Министерството за надворешни работи, но 
оттаму без никакво објаснување, во јануари годинава, испратија само краток одговор дека барањето се 
одбива. Идејата за канцеларија во Брисел беше поддржана од Советот на град Скопје. 

Градот Скопје кредитно способен 

Градот скопје од агенцијата  „Стандард и Пурс“ го доби својот прв кредитен рејтинг - ББ стабилен на збирно 
ниво. Направен првиот чекор со кој се отвараат можностите на градот за негово кредитирање и изведу-
вање на проекти од капитално значење за скопје, како што е на пример трамвајот. Градот како еден од 
најголемите должници во земјава, изминативе четири години со домаќинско работење прерасна во град со 
позитивно салдо и поволен кредитен рејтинг. Кредитниот рејтинг на фирмите и на државните институции 
им обезбедува полесен пристап до светските финансиски пазари. 

Плодна меѓународна соработка 2005-2009

Четириесетина високи делегации предводени од градоначалници, заменици-градоначалници, претседатели 
на совети и високи функционери го посетија Градот Скопје во изминатите четири години.
Најтесна соработка беше остварена со збратимените градови  Темпи /САД/, Нанчанг /НР Кина/, Нирберг и 
Дрезден /Германија/, и посебно инпонираше возобновената соработка со Варен /Белгија/ и Дижон /Фран-
ција/. Во оваа групација спаѓа и Истанбул, со кој се негуваат посебни врски, како и со престолнината на 
Русија, Москва. 
Гости на градот Скопје беа и претставници на Волагонг /Австралија/, Стокхолм /Шведска/, Подгорица /Црна 
Гора/, Сараево /БИХ/, Белград, Софија, Тирана, Љубљана, Букурешт, Атина, Штутгард, Марибор, Идрија, Бари 
и Талин.
На планот на билатералната соработка, Скопје склучи уште две збратимувања со Љуљана и Подгорица, а 
беше потпишана и спогодба за соработка со Сараево. 
Доминантно на средбите со странските претставници беше размената на искуства за работењето на град-
ските администрации, за финансирањето на локалните самоуправи, евроасоцијациите и користењето на 
средствата од европските фондови, размена на искуства од областа на децентрализацијата и слично. 
Скопје беше домаќин на 11-та Конференција на градоначалниците на Унијата  на главни градови на цен-
трална и југоисточна Европа. Покрај оваа конференција, од европските манифестации беше одржана и 
ТРАНСПАУЕР конференцијата за урбани сообраќајни концепти, како и еднодневна работилница на УИТП /
меѓународната унија за јавен транспорт/.
Градот Скопје ја подржа организацијата на меѓународната манифестација ФОРУМ-Скопје „Soul for Europe“. 
Основната идеја на манифестацијата е да ги собере на едно место политичарите, граѓанскиот сектор, претс-
тавниците од економската и културната сфера на регионално ниво, како и од други Европски земји, вклу-
чувајќи и членови на Европскиот парламент, со цел да дискутираат за улогата на културата и граѓанските 
иницијативи за градење на демократските структури и подигнување на нивото на економијата и социјалата 
во Европа.
Град Скопје, беше главен поддржувач на иницијативата за одржување на европското биенале на млади 
уметници, кое благодарение на поддршката ќе се одржи во септември оваа година и на него ќе учествуваат 
1.000 млади уметници од Европа. 
Покрај посетите од претставниците на странските метрополи, градоначалникот Трифун Костовски оствари 
одлична соработка и со странскиот дипломатски кор, акредитиран во Република Македонија и со странски-
те мисии. 
Градоначалникот Костовски учествуваше на неколку собири на ОБСЕ; НАТО и други релевантни евро-атлан-
ски асоцијации.
Градот Скопје стана придружна членка на Еуроситис, организација во која членуваат главните градови на 
земјите членки на Европска Унија, а многу малку градови од останатите држави во Европа ја имаат честа да 
бидат придружни членови. 
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