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Почитувани мои скопјани,
Зошто се кандидирам за градоначалник на Скопје? Затоа што доволно го гледавме сивилото на
градот и појаснувањето на одговорните дека треба време нешто да се преземе. Градот тоне во
нечистотија, загаден воздух, урбанистички хаос, неорганизиран систем за јавен транспорт. За мене
ова не претставува недостаток на време, туку недостаток на одговорност и квалитетно менаџирање.
На Скопје му недостига систем, на Скопје му недостигаат брзи и ефикасни решенија. Доста ни е
од чекање, доста ни е од континуирани изговори, време е да почнеме заеднички да ги решаваме
проблемите. За мене не е проект реконструкција на улица, тоа е обврска на градоначалникот. За мене
не е проект поставување на осветлување, тоа е обврска на градоначалникот. За мене проекти се
суштински измени во градот што ќе им овозможат поквалитетен и подобар живот на скопјани.
Не сакам да живееме со убави спомени за Скопје, сакам заеднички да создаваме нови убави спомени
за нас и идните генерации.
Сигурна сум дека можам со своето знаење и со Вашата поддршка Скопје да го направиме модерен
град со кој ќе се гордееме.

КОЈА СУМ ЈАС?
Јас сум жена родена во Скопје каде го поминав целиот мој досегашен
живот. Пораснав во семејство каде искреноста и интегритетот се
приоритет. Создадов семејство од каде ја црпам мојата сила. Мојот
син и сопруг се мојата потпора во секој предизвик што го преземам.
Основно и средно училиште завршив во Скопје, а покрај
завршениот Правен факултет во Скопје, продолжив континуирано
да се доусовршувам. Знам дека постојаната едукација е предуслов
за успех, бидејќи секогаш постојат новини кои треба да ги научиме
и да ги применуваме. Стекнав дополнителна извршна едукација на
Универзитетот Оксфорд и Универзитетот Шефилд. Ова знаење
ми овозможи да применам многу новини во делувањето на Сојузот
на стопански комори на Македонија од кој сум дел од 2005
година, а како претседател го застапувам од 2014 година. Кога
застапувате 24 илјади мали и средни претпријатија, предизвикот
беше како да се изборам за подобри услови за работа и подобро

деловно опкружување за овие претпријатија. Во време на кризи,
на нестабилна политичка ситуација најголемиот товар паѓа врз
овие субјекти, кои вработуваат над 80% од луѓето кои се во
приватниот сектор и имаат големо учество во Бруто Домашниот
Производ на земјата. Успешно се справив со сите проблеми кои
ги имавме и со тимот воспоставивме систем на функционирање
на Сојузот значително зголемувајќи ја неговата репутацијата на
национално и меѓународно ниво. Повеќе години како меѓународен
експерт учествувам во креирањето на политиките за интегритет
и усогласување на регулатива за лидерите на земјите на Г20,
чии членови се 20те најсилни економии на светот. Член сум на
бордот на Глобалниот комитет на жени лидери, кој предводен од
Свати Мандела, внуката на Нелсон Мандела, вклучува познати
имиња како Колинда Грабар Китаровиќ, поранешен претседател
на Хрватска, Аменах Гуриб Фахим 6ти претседател на Маурициус,
Мари Кристин Огли претседателот на Светската Асоцијација на
жени претприемачи.

Она што ме прави навистина горда на професионален план е што
во 2018 година застанав на највисоката позиција во раководството
на Светската федерација на комори како единствен форум кој
раководи со над 12 700 стопански комори од целиот свет, помеѓу
само 4 жени од светот кои се носители на таа функција. Иако сум
добитник на престижни награди од Светскиот форум на бизнис
ангели, како и Самитот за претприемачи на Централна и Југоисточна
Европа, мојата најголема награда е мојот син и моето семејство.
Сметам дека моето животно и професионално искуство ме прави
квалитетен кандидат за Ваш градоначалник. Како изградена
личност и жена која со труд и посветеност успеала во личните и
професионални предизвици, одлучив да делувам и како независен
кандидат да ја добијам поддршката на жителите на Скопје. Затоа
што мојата визија е Скопје да прерасне во современа европска
метропола.

Програма за модерно Скопје

МОИТЕ 5 ПРИНЦИПИ ВО РАБОТАТА

5 принципи на моето работење како градоначалник на Скопје.
Отвореност – одлуките ќе ги носиме сите заедно. Градот Скопје мора да стане дом на сите скопјани. Нема повеќе политиканти,
експерти ќе решаваат како да се справиме со предизвиците. Преку дигитални решенија, градот брзо ќе се поврзува со своите
скопјани да им помогне при решавањето на проблемите, со гаранција за транспарентност и отчетност во работата, ќе ги
заштитиме правата на граѓаните со градски Омбудсман. Сето тоа заедно во партнерство со скопјани.
Професионалност. Скопјани се уморни од партизираноста на институциите. Потребна е одлучност, на раководните позиции да
се постават вредни, способни и исполнителни личности кои нема да потпаднат под политички притисоци и нема да се откажат
од својата визија. Компетентни луѓе на вистинските места и мотивирана градска администрација.
Емпатија. Затоа што Скопје отсекогаш бил град на солидарноста и соживотот. Моја мисија ќе биде создавање поврзан град кој
никогаш не заборава на сите свои жители, без поделби по ниту една основа. Скопје ќе се грижи за скопјани!
Одговорност. Администрацијата во градот е надлежна за своите граѓани – нема затворена врата! Ќе воведам квалитетни
стандарди во работењето и професионално вработување, конкурентни јавни набавки со постигнување на нашите општествени и
еколошки цели, како и совесно управување со имотот на градот. Сето тоа за поекономичен и правичен развој на градот.
Брзи решенија. Брзо справување со проблемите. Модерните и трајни решенија постојат кога човек посветува внимание на
проблемите на граѓаните од кои добил мандат да им служи. На Скопје му е потребен брз развој во модерна европска метропола.
Ќе ми биде исклучителна чест да се грижам за сите потреби за достоинствен живот каков заслужува секој еден граѓанин на
Скопје.
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5 НОВИ МЕГА ПАРКОВИ ВО СКОПЈЕ

БЕСПЛАТЕН ЈАВЕН АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

На Скопје му се потребни нови зелени површини – бели дробови
кои ќе се справуваат со урбаното загадување. На 5 локации во
градот кои веќе се определени, во Гази Баба, Чаир, Аеродром,
Кисела Вода и Ѓорче Петров, предвидуваме создавање паркови по
примерот на Градскиот парк. Парковите ќе бидат лесно достапни,
со дрвја и растенија, урбана опрема, спортски зони и пешачки
патеки.

Сообраќајниот хаос во Скопје ќе биде минато доколку имаме лесно
достапен и бесплатен јавен превоз. Предвидуваме ЦЕЛОСНО
БЕСПЛАТЕН квалитетен јавен градски автобуски превоз што ќе се
реализира етапно во период на прилагодување. Скопјани тогаш
ќе имаат еколошка алтернатива на автомобилите и ќе знаат да го
направат вистинскиот избор.
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5 НОВИ БУЛЕВАРИ ВО СКОПЈЕ
Доколку сакаме модерен и урбан град, со намалена бучава и
истовремено со грижа за своите граѓани и стопанството, наша
обврска е да инвестираме во брзи конекции помеѓу главните
населени места во градот. Затоа предвидуваме отпочнување на
изградба на булеварот Хрватска (во соработка со централната
власт), продолжување на булевар Борис Трајковски до Драчево,  
продолжување на булевар Словенија до Ѓорче Петров, како и
продолжување на булевар Мит. Теодосиј Гологанов од Студентскиот
дом „Гоце Делчев“ до кракот со бул. Ѓорче Петров со 4 ленти.
Предвидуваме и подземни сообраќајници под кружниот тек кај Нова
Македонија со влез од кај Кисела Вода и излез кон кружниот тек кај
Католичката црква.

Данела Арсовска

РЕВИДИРАЊЕ И ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА
ПРОЦЕНКАТА ЗА ДАНОК НА ИМОТ
Градот Скопје ќе ги ревидира и целосно прилагоди постапките
и проценките на имотот на граѓаните, а во согласност со
Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен
имот. Проценката мора да биде реална и имотот на граѓаните да не
биде преценет. Ќе спроведуваме политика на ниски, но реални и
остварливи даноци за граѓаните.
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ГАСИФИКАЦИЈА НА СКОПЈЕ – РЕШЕНИЕ
ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ
Гасификацијата на стопанството и домаќинствата е најзначајната
мерка за намалување на загадениот воздух. Воедно, природниот
гас е и поевтин енергенс. Скопјани долго слушаа за решенија
со кои ќе се гасифицира градот, но сега конечно се потребни
дела. Во соработка со Владата, предвидуваме гасификација на
сите домаќинства и приклучок за фирмите преку секундарни и
терцијарни мрежи, но и преку складни платформи за снабдување
со природен гас. За да се овозможи гас за секое домаќинство,
ќе го субвенционираме во целост приклучокот преку ваквите
системи за снабдување со природен гас. Предвидуваме и целосна
гасификацијата на сите средни училишта во градот, како и сите
институции и установи под надлежност на градот Скопје.
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25% ПОЕВТИНИ ПАРКИНЗИ
Паркирањето во Скопје мора да биде поевтино и подостапно. За
таа цел предвидуваме намалување на цената за паркирање за 25%
на сите градски паркинзи. Воедно по моделот на јавно-приватно
партнерство, предвидуваме изградба на нови катни гаражи кај
Чаирчанка, амбулантата во Чаир, Топанско поле, во Центар,
монтажни паркинзи во Аеродром, Кисела Вода и на други локации.

Програма за модерно Скопје
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ВОДНО – ЗЕЛЕН ШТИТ НА СКОПЈЕ

СООБРАЌАЕН КОРИДОР МАВРОВКА

Град Скопје нема да даде поддршка за издавање нови градежни
дозволи на Водно.
Водно и Скопје се неразделно поврзани. Со насилната и нелегална
урбанизација, апетитите на малкумина го загрозуваат овој зелен
штит на градот. Затоа се обврзуваме на прогласување на паркшумата Водно во ПАРК НА ПРИРОДАТА. На тој начин, обезбедуваме
дополнителен степен на заштита на ова парче природа кое
значи живот за Скопје и скопјани. Со дополнителна поддршка и
европски проекти ќе го направиме Водно зелен штит на Скопје.
Во програмата ќе најдете и бројни проекти за Водно, 24-часовна
лупа на Водно, намалување на возилата кои сообраќаат на
планината, зазеленување и пошумување, поттикнување на ридскопланинскиот туризам, алтернативните спортови, нови велосипедски
патеки, тракинг патеки за пешачење, зголемување на хигиената и
безбедноста и целокупната грижа за планината. Водно е обврска
на сите нас!

Решавањето на сообраќајниот хаос кај трговскиот центар Мавровка
е комплексен, но задолжителен приоритет. Затоа, во низата
капитални проекти за намалување на сообраќајниот хаос во градот,
ја сместивме и една од најфреквентните крстосници помеѓу бул.
Крсте Мисирков и бул. Гоце Делчев. Императив за новата градска
власт е да се намали застојот во сообраќајот. Со овој проект е
предвидено да се изгради модерен булевар-крстосница на неколку
нивоа кој ќе започнува од крстосницата кај East Gate Mall па се до
плоштадот кај Скопската чаршија.  
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НАЈДОБАР ЛУНА ПАРК НА БАЛКАНОТ И
ДВА НОВИ ЗАБАВНИ ПАРКА
Спомените од скопскиот Луна парк не смее да останат само
спомени. Затоа планираме брзо опремување на централниот
Луна парк во Градскиот парк со бројни содржини (ролеркостери,
вртелешки, тобогани, 7Д кино, картинг). Луна паркот ќе го отвориме
уште во првата половина на мандатот. Освен за најмладите, овој
парк на скопјани ќе им понуди содржини за сите возрасни категории.
Останатите два забавни парка се планирани во општина Гази Баба
на потегот кон општина Чаир, како и во Аеродром, преку соработка
со општинските власти и процес на јавно-приватно партнерство.
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250 НОВИ ЕКОЛОШКИ АВТОБУСИ
Заради намалување на загадувањето во главниот град,
предвидуваме транзиција кон целосно еколошки јавен транспорт.
Нашата цел е поефикасно извршување на јавниот превоз, како и
заштита на животната средина. Во соработка со централната власт
и меѓународни партнери, се обврзуваме на промена на автобуската
флота со еколошки автобуси на природен гас и електрични автобуси.

Програма за модерно Скопје
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ДОСТА Е ОД КОРУПЦИЈА ВО ГРАДОТ!

СКОПЈЕ БЕЗ ЗАБОРАВЕНИ НАСЕЛБИ

Дигитализацијата на сите услуги на градот Скопје е најдобро
решение за проблемот со корупцијата. Истовремено, се обврзуваме
на транспарентна процедура на ветинг на сите директори на
јавни претпријатија и раководители во рамки на градот Скопје. Ќе
воспоставиме соработка со Државната комисија за спречување на
корупцијата за создавање Програма за спречување корупцијата во
сите градски претпријатија, установи и училишта. Во програмата
предвидуваме и Омбудсман одговорен за пријавите за корупција
и прекршување на правата на граѓаните. Скопје ќе биде
најтранспарентната институција во државата!

Скопје се соочува со нерамномерен развој. Додека еден дел од
градот активно се развива, некои делови на Скопје се заборавени
и се соочуваат со проблеми кои треба да бидат заборавени во
минатиот век. Ивање, Арнакија, Волково, Даме Груев, Кучевишка
бара, Маџари, Трубарево, Припор, Драчево, Топаана, Бел Камен
Радишани, Шуто Оризари, Бардовци, Горно Нерези, Злокуќани,
Крњево, Долно Лисиче, Буковиќ, Глумово, Свиларе, Шишево,
Радуша, Ласкарци, Идризово, Наово, Брњарци, Љуботен, Булачани,
Гоце Делчев, Коњари, Идризово, Инџиково, Јурумлери, Колонија,
Раштак, Сингелиќ, Страчинци, Црешево, Јазирци, Визбегово,
Љубанци, Грачани, Кисела Јабука, Кучково, Лака, Кондово,
Никиштане, Орман ќе го имаат нашиот силен фокус. Преку постојани
анализи на состојбите, комуникација на терен со граѓаните од овие
делови на Скопје, ќе понудиме брзи решенија кои ќе значат конечно
надминување на затекнатите состојби. Програмата изобилува со
проекти за водоводна, атмосферска, канализациска, енергетска и
секаква друга реконструкција на овие населби од Скопје.
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ЗЕЛЕН СПОРТСКИ КЕЈ ОД ЃОРЧЕ ДО
ДОЛНО ЛИСИЧЕ
Кејот, од двете страни на реката Вардар, мора да прерасне во
голем зелен коридор. Овој капитален проект предвидува целосно
осветлување со паметни и штедливи светилки, засадување
погодни садници, изградба на спортски зони, комплетирање на
велосипедски, тартан и пешачки патеки, со целокупна дополнителна
инфраструктура, Скопје ќе добие повеќе од 40 километри корисна
зелена хумана површина за дружење, спорт, рекреација во
најурбаното јадро на градот. Секако, овој зелен коридор најмногу
треба да му послужи на Скопје за заштита на животната средина и
чистиот воздух.
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ЕКОЛОШКИ ЗЕЛЕН СОВЕТ
Стратешкото планирање за Скопје мора да го прават експерти
од областа на урбаното планирање, урбанизмот, архитектурата,
сообраќајот и заштитата на животната средина. Генералниот
урбанистички план на Град Скопје и придружните стратешки
документи не смее да се носат зад затворени врати, без учество
на врвни експерти и професионалци од фелата, претставници на
здруженија на граѓани и други релевантни чинители. Зелениот
совет ќе има за задача да понуди решенија за борба против
урбанистичкиот хаос во градот, поддршка при разгледувањето на
деталните урбанистички планови, како и контрола на исполнувањето
на плановите во пракса.

Програма за модерно Скопје

ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ – СЕРАВА И ЛЕПЕНЕЦ
Помалите реки во Скопје се заборавено природно и туристичко
богатство. Тие наместо напуштени диви простори, мора да
прераснат во зелени коридори за рекреација и прошетки каде
ќе се негува природата, спортот и здравите навики. Затоа
предвидуваме уредување на коридорот долж реките Серава и
Лепенец. Со планирани тартан и велосипедски патеки, фитнес
зони, детски катчиња и катчиња за пензионери, ќе придонесеме
кон функционалност и заштита на овие заборавени делови на
Скопје. На овој начин добиваме уредени површини со квалитетна
урбана опрема и зеленило каде ќе може граѓаните да се одморат и
да рекреираат.

Данела Арсовска

ЧИСТЕЊЕ НА СИТЕ ДИВИ ДЕПОНИИ ВО
ПРВИТЕ 82 ДЕНА
Дивите депонии се сериозна закана за животот на скопјани и голем
проблем со кој се соочуваме со години. Затоа, за чист воздух над
Скопје, за обезбедување чист воздух за сите нас, поставивме
приоритет – чистење на сите депонии во градот и во околината на
Скопје во првиот 82 дена од мандатот.  Со решителност, со работа
и непоколебливост ќе се избориме за тоа што ни е неопходно, чист
воздух и животна средина.
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Скопје е економски центар на Република Македонија – средиште на голем дел деловни, претприемачки и информатички процеси. Но,
Скопје не се развива рамномерно, значаен дел од граѓаните се на работ на егзистенција, во сиромаштија и невработеност. Оттука,
оваа програма е фокусирана на подобрување на локалните услови за поддршка на малите и средни претпријатија во градот Скопје
за да ги задржиме постоечките, но и да поттикнеме отворање нови добро платени работни места. Наш фокус ќе биде и поддршка на
занаетчиството, старите занаети и малите локални претпријатија за да се справиме со сиромаштијата и невработеноста во градот
Скопје.
Со ангажирање меѓународен тим од експерти за претприемништво и брз развој на нови иновативни мали компании, ќе изработиме
Стратегија за поддршка на иновации и претприемништвото на град Скопје, предвидувајќи формирање на локален иновациски фонд
за млади претприемачи, креирање на локален научно-образовен центар, локална стратегија за привлекување странски инвестиции,
поддршка на постоечките иновативни центри и изградба на нови. Новиот технолошко-иновациски парк – ИНОПАРК ќе биде центар на
овие процеси, но и зона на неограничени можности за напредок на претприемачите.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ТЕХНОЛОШКИ ПАРК – СКОПЈЕ ИНОПАРК
Градот Скопје ќе иницира изработка на меѓународен проект за првиот градски информатичко-иновациски парк во државата – Скопје ИНОПАРК.
На повеќе од 7000 метри квадратни корисна површина, сместен во непосредна близина на градот, овој парк ќе претставува простор на
современа и иновативна инфраструктура, наменета за развој на високотехнолошки компании и креативни тимски работни процеси. Идејата на
овој проект е да се овозможи научно истражување, поврзување и напредок на технолошките компании, менторирање и поддршка на старт-ап
претпријатија, но и привлекување на ИТ гиганти од светот. Ефектот за градот ќе биде зголемена потреба од добро платена работната сила од
пазарот на труд, вмреженост во заеднички систем (Co-working), додадена вредност преку истражувачки и развојни центри (R&D), позиционирање
на Скопје како технолошки центар во Западен Балкан, но и позитивен економски ефект врз пошироката заедница.

МАПА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ЗОНИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Индустрискиот капацитет кој е на располагање во економските зони во општините во градот Скопје има потреба од апликативно аналитичко
мапирање на своите капацитети. Мапирањето ќе се спроведува согласно со Генералниот и Деталните урбанистички планови како стратешки
планови на градот. Со овој проект ќе се зголеми ефикасноста при промоција на зоните и определување на нови потенцијални подрачја за
стратешките инвеститори, посебно во подрачјата во општините каде има деловно опкружување погодно за претприемништво и нови можности
за инвестиции.
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МАПА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ЗОНИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Заедно со меѓународен тим експерти, националните стопански комори и други чинители, градот Скопје ќе отпочне со развој на локални
политики за привлекување странски инвеститори. Ќе организираме годишни деловни форуми за промоција на Скопје како одлична инвестициска
дестинација. Ќе изработиме стратегија и акционен план кои ќе ги предвидат правците за развој на нови форми на соработка во насока на
привлекување странски инвеститори и обезбедување соработка со домашни компании и пласман на нивните производи на светски пазари.

ПОДДРШКА НА ПОСТОЈНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ И ПРОЕКТИРАЊЕ НОВИ

Новата градска власт ќе работи на воспоставување меѓусебен дијалог и подобрување на инфраструктурата (комунална, сообраќајна), услугите во
градот, полесни административни процедури, пристапноста во зоните и други погодности. Во соработка со општините во Градот, ќе предвидиме
и проектирање на нови економски зони, кои ќе бидат центри на висока технологија, иновации и нови информациски достигнувања.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ОБЈЕКТ ЗА СКОПСКИ САЕМ

Скопскиот саем е дел од историјата на Скопје, кој во текот на 67-годишното постоење беше средиште на бројни саемски манифестации, културни
настани и општествени збиднувања. По рушењето на објектот, Скопје остана како редок пример на град во Европа без свој саемски простор.
Затоа, ќе обезбедиме нов објект на Скопски саем. Сместен на неколку илјади квадратни метри, со одлично инфраструктурно поврзување –
новиот саем ќе биде новиот култен симбол на модерно Скопје. Скопје повторно ќе стане домаќин на регионални и светски саемски настани и
средиште на економската соработка, партнерство, иновации и нови проекти.

СОРАБОТКА СО МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Столбот на економијата се малите и средни претпријатија кои креираат работни места за над 80% вработени во приватниот сектор. Соработката
со малите и средните претријатија во градот, значи овозможување едноставни комунални и инфраструктурни решенија за претпријатијата, но
и нови форми и политики за самовработување на младите претприемачи. Градот во континуитет финансиски ќе ги поддржува, упатувајќи на
еден повисок степен на соработка.
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ПОДДРШКА НА ЖЕНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ И ЖЕНИ ЛИДЕРИ

Улогата на жената во македонското општество е важна, а сепак процентот на жени менаџери и претприемачи, жени на раководни позиции и на
клучни политички функции е далеку под европскиот просек. Затоа, новата градска власт, ќе даде поддршка на жените менаџери, со внимание
на родовото буџетирање, на градење политики за родова рамноправност во администрацијата, како и финансиска поддршка за отпочнување
нови бизниси. Ќе градиме мостови на соработка со националните и меѓународните институции и организации со цел овозможување зголемено
економско јакнење и финансиска независност на жените.

ПОДДРШКА НА NEET МЛАДИТЕ

НЕЕТ групата на млади, односно младите кои не се вработени, не се во образование ниту во обука, мора да го добијат заслуженото место
во градот Скопје. Целта на програмата е да овозможи подобрена интеграција на НЕЕТ групата на млади преку зголемена соработка меѓу
младинскиот сектор и различни институции на национално и локално ниво. Градот ќе работи на поттикнување за активно вклучување на НЕЕТ
групата во активностите на градот преку форуми, едукација, работилници и активности за вклучување на пазарот на трудот.

МЕЃУНАРОДНО ВМРЕЖУВАЊЕ НА ГРАДОТ

Градот мора да создава партнерства кои ќе значат подобрување на животот за сите скопјани и потенцијал за развој на Скопје. Вмрежување и
поврзаност на Градот Скопје со меѓународните мрежи и асоцијации на градови во коишто е член (EUROCITIES, ENERGIECITIES, LIKE, LUCI, European Cities and Marketing, AIMF, CTIF, AIMF), со цел зајакнување на улогата и креирање можности за нови мрежи на градови односно асоцијации
кои би биле од интерес за Градот Скопје. Секако дека силен импакт имаат мрежите кои даваат иницијативи за обновливи извори на енергија
и мрежите за поддршка на велосипедизмот (Cycling Institute) или иницијативите за т.н. „паметни“ проекти, повелба на градови, зелени градови
(Covenant of Mayors и Green Digital Charter) и сл.
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Скопје треба да стане модерен град со брз развој на дигиталните технологии – од една страна како сервис за своите граѓани, а од друга
со нудење можности за развој на дигитални бизниси и поширок општествен развој. Оптимално и безбедно користење, одржување и
развој на информатичките и комуникациските технологии во секојдневното работење на администрацијата на Град Скопје, како сервис
на граѓаните и деловната заедница и координација на развојот и унапредувањето на системот за управување со квалитет на Град
Скопје, се приоритет на новата администрација во градот.
Интегрираниот и транспарентен систем за управување со финансиите, системот за електронско управување со документи и Дигиталната
Архива на Град Скопје ќе нудат ефикасни решенија за граѓаните, брзо и без застој и чекање.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: SMART СКОПЈЕ
Скопје можеме да го направиме паметен дигитален град.
Планираме сеопфатна дигитална инфраструктура преку проширување на опфатот на бесплатно достапен јавен wifi интернет во сите паркови
и јавни простори, проширување на оптичката мрежа во градот, паметни системи за наводнување и осветлување на јавните простори. Секако,
инфраструктурата не значи ништо доколку немаме и дигитални услуги. Затоа предвидуваме овозможување сеопфатни дигитални услуги преку
open data системот, интерактивен портал за градски услуги и електронско предлагање иницијативи и политики. Со мобилна апликација за услуги
на Град Скопје, на скопјани ќе им се обезбеди лесен, економичен, прифатлив и еколошки пристап до решенија за сите нивни потреби.

СИТЕ УСЛУГИ ОД ГРАДОТ СКОПЈЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Ќе ги дигитализираме сите услуги и информации за граѓаните. Истите ќе ги направиме лесно достапни и едноставни за користење. Ќе работиме
на трансформација на градската управа во ефикасна, паметна управа која е отворена и ориентирана на давање услуги на граѓаните, правните
лица, државни и јавни институции, во најбрз можен рок.
Овој проект е значаен за поедноставување на добивањето услуги, но и борбата со бирократските бариери и корупцијата.
Во состав на овој проект се предвидени алатки за директна комуникација на граѓаните со градоначалникот, каде можат да се пријават
нерегуларности со цел стекнување доверба за транспарентност, отвореност и достапност.
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СТАТУС НА МОЈОТ ПРЕДМЕТ

Градот мора да развива систем со кој граѓаните и стопанството во градот ќе го знаат статусот на решавање на нивните предмети поднесени
во архивата на Град Скопје, преку лесно достапна корисничка апликација на градскиот портал, како и преку смс и емаил. Во таа смисла
предвидуваме, постојана двонасочна комуникација со граѓаните преку известување за документи кои се готови, нивна достава или потсетување
за обврските за одреден период, уплати кон Град Скопје и испраќање персонализирани или сервисни смс известувања до граѓаните.    

SKOPJE SMART CARD

Новата градска власт ќе обезбеди повеќенаменска картичка за сите видови услуги со цел да се обезбеди интегрирана урбана мобилност и
полесно функционирање во сите видови сообраќај на подрачјето на Град Скопје (паркинг-услуги, изнајмување велосипеди и институциите под
надлежност на Град Скопје).

УПРАВУВАЊЕ СО ПАРКИНГ МЕСТА ПРЕКУ КОНТРОЛЕН ЦЕНТАР НА ГРАДОТ

Добивање информација во реално време за слободни паркинг места во град Скопје. Граѓаните ќе ги добиваат информациите преку поставени
информативни табли на повеќе локации на булеварите кои гравитираат кон центарот на градот или преку мобилната апликација.

МОДЕРЕН ЦЕНТАР ЗА СООБРАЌАЈ (ЦУКС) И НОВИ СООБРАЌАЈНИ СИСТЕМИ

Преку воведување на поголем опфат на крстосници кои ќе спаѓаат под Центарот за сообраќај, очекуваме да го намалиме времето на транзитирање
низ градот и контрола на јавниот транспорт. Воедно, ќе се води сметка за ажурирање на сообраќајниот режим со цел пренасочување на
сообраќајот на други понефреквентни булевари за јавниот превоз.

БЕЗБЕДНИ ПЕШАЦИ: ПРЕКИНУВАЧИ НА СЕМАФОРИТЕ ЗА НАЈАВА НА ПЕШАЦИ

Преку претходно мапирање на клучните точки, на семафорите каде се наоѓаат пешачки премини со помала фреквенција на пешаци, ќе воведеме
прекинувачи за полесно и побезбедно преминување на улиците.
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Соочувајќи се со нечистиот воздух, Скопје мора да ги аплицира најеколошките форми на мобилност и да креира политики за еколошки,
иновативен, современ град на сите видови сообраќај. Мораме да ја зголемиме пристапноста до објектите, а сообраќајниците да бидат
брзи конектори на населбите во градот Скопје. Затоа, програмата предвидува сеопфатни и системски инвестиции во подобрување на
локалната патна и велосипедска инфраструктура, БЕСПЛАТЕН јавен автобуски превоз, креирање нови места за рекреација и еколошки
такси транспорт.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: СКОПЈЕ - ГРАД НА ВЕЛОСИПЕДИ
Скопје има поставеност со вистински потенцијал да стане Град на велосипеди. Нашата цел е да го подигнеме степенот на употреба на велосипедот
како превозно средство, да го намалиме аерозагадувањето, да го подобриме психофизичкиот развој на граѓаните и да ги промовираме сите
алтернативни форми на движење во градот. Но, за тоа се потребни брзи и модерни решенија.

НОВИ ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ

Предвидуваме нови велосипедски патеки од Бутел преку Чаир кон Центар, од Гази Баба до Центар, од Драчево преку Кисела Вода кон Центар
и од Даме Груев кон Ѓорче Петров. Не смее да има булевар во Скопје без велосипедска патека. Потребен ни е развој на велосипедската мрежа
и од приградските населби кон центарот на Скопје - Сарај, Волково, Радишани, Бутел, Стајковци, Драчево, Сопиште, Водно и други.

НОВИ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ

Планираме изградба на нови монтажни паркинг места за паркирање велосипеди во скопските општини до културни установи, банки, образовни
институции и услужни објекти. Безбедносно заштитени и со видео-надзор, овие места ќе гарантираат сигурност и безбедност од кражби и
оштетувања.

BIKE RIDE&SHARE - СИСТЕМ ЗА САМОИЗНАЈМУВАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ

Итно ни е потребна и модернизација на системот за изнајмување велосипеди, со современа апликација за самоизнајмување во рамки на Скопје.
По примерот на многу европски метрополи, преку партнерство со иновативни ИТ компании ќе воведеме модерен систем за изнајмување
велосипеди, со технолошки современ проект на самоизнајмување. Со овој проект ќе бидат опфатени сите скопски општини, со позиции за
изнајмување и оставање на велосипедите, грижа за нив во еден центар и контрола на искористеноста. Нашата цел е да се подигне степенот
на патувања со велосипед и намалување на аерозагадувањето, подобрување на психофизичкиот развој на граѓаните и искористување на сите
можни форми за алтернативно движење во градот.

26

Програма за модерно Скопје

Данела Арсовска

1000 БЕСПЛАТНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛОСИПЕДИ И ТРОТИНЕТИ ГОДИШНО

Во соработка со општествено одговорни компании, ќе обезбедиме за 1000 свои граѓани годишно, бесплатни електрични тротинети и велосипеди,
избрани според претходно утврдени критериуми, по пат на јавна и транспарентна селекција.

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА НАБАВКА НА ВЕЛОСИПЕДИ

Предвидуваме зголемување на поддршката за набавка на велосипеди, како и електрични тротинети.

МЕЃУНАРОДНА ВЕЛОСИПЕДСКА ТРКА

Во функција на промоција на стратешкиот проект Скопје - Град на велосипеди ќе биде организацијата на велосипедска трка во градот Скопје.
Со оваа трка, Скопје ќе се позиционира на мапата на европски градови за развој на спортот и велосипедизмот.

SCOOTER SHARE СИСТЕМ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ

Искористувајќи ги погодностите на мобилната апликација, предвидуваме паметен систем за изнајмување електрични тротинети во целиот град.
По примерот на европските метрополи, преку јавно-приватно партнерство ќе обезбедиме простор за лесно и брзо изнајмување и враќање
електрични тротинети за олеснување, популаризација на овој алтернативен начин на превоз. Сето тоа со цел намалување на сообраќајниот
метеж, зголемена грижа за животната средина, намалени емисии на штетни гасови и полесен и ефикасен транспорт на сите граѓани.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: НОВИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИТЕ
Со цел поголема достапност на јавниот автобуски превоз и олеснета мобилност на граѓаните, предвидуваме нови линии на јавниот градски
превоз кои ќе ја поврзуваат западната и источната, како и северната и јужната страна од градот (Топаана со Козле, Кисела Вода со Бутел, итн).
Исто така, на барање на жителите ќе ги продолжиме постоечките автобуски линии до нови станици онаму каде што за тоа постои потреба.

ПОСЕБНА ЛЕНТА ЗА ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ

Со овој проект е предвидено одвојување на јавниот градски превоз од останатиот сообраќај. На тој начин, ќе се обезбеди скратување на
времето на патување, помало загадување на воздухот и поефикасен јавен сообраќај.
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ОБНОВУВАЊЕ НА СИТЕ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ

Сите автобуски постојки во Скопје ќе добијат модерен лик со информативни табли, заштита од атмосферски состојби, уредени клупи и канти
за отпадоци, паметни табли.

ЕКОЛОШКИ ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПРИВАТНИТЕ ГРАДСКИ АВТОБУСКИ ПРЕВОЗНИЦИ

Со овој проект понудуваме субвенционирање за набавка на ефикасни еколошки возила кои  директно и значително ќе влијаат на потрошувачката
на гориво и квалитетот на воздух во градот.

ГАСИФИКАЦИЈА НА АВТОБАЗА НА ЈСП ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Искористување на природниот гас, како енергенс кој поминува во дворот на автобазата на ЈСП во Ѓорче Петров, со супституција на енергенсот
за загревање лесно масло (нафта) со природен гас, на објектите коишто се наоѓаат во кругот на автобазата на ЈСП Ѓорче Петров. Искористувајќи
ја доводната мрежа на природен гас во објектите се отвора можноста да се изгради точка каде истата ќе се користи за автобусите на ЈСП кои
користат како гориво природен гас.

WI-FI ИНТЕРНЕТ ВО ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ

Заради подобра поврзаност, предвидуваме супер брз и бесплатен интернет во јавниот градски превоз. Дополнително, на јавни локации и во
автобусите, предвидуваме USB полначи за мобилните уреди на скопјани.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ЕКО ТАКСИ ВОЗИЛА
Со овој проект директно ќе влијаеме на создавање одржлив урбан транспорт, заради заштита на квалитетот на амбиентниот воздух. Такси
возилата во Скопје годишно минуваат неколку десетици илјади километри. Ние ветуваме дека еден дел од такси возилата ќе бидат на електричен
погон, а Град Скопје на секоја станица за такси служба ќе постави најмалку еден брз полнач. Овие такси возачи ќе бидат ослободени од давачки
кон градот за лиценци. За заштита од дивите таксисти ќе побараме законски измени за секое такси возило да има и зелена регистарска
табличка. Дополнително, во соработка со централната власт и меѓународни партнери, Градот Скопје ќе ги субвенционира такси-компаниите до
20% од набавната цена по возило при набавка на нови електрични возила, и ќе пристапиме кон обезбедување на намалување на давачките за
годишна регистрација.
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EKO АВТОМОБИЛСКИ ПРЕВОЗ

За поттикнување на употребата на електрични возила, Град Скопје ќе овозможи субвенции за купување електрични возила до 20% од набавната
цена, ќе ги ослободи сопствениците на електрични возила од плаќање паркинзи, а воедно и ќе инсталира по најмалку еден полнач на паркинзите
на отворено под негова надлежност, но и најмалку по еден полнач во катните гаражи.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГУП НА
ГРАД СКОПЈЕ 2022-2032
Генералниот урбанистички план претставува стратешки просторен развоен документ со општи елементи за развој и функционирање на Градот
Скопје во сите сегменти на живеење за период од една декада. Планот ги дефинира основните насоки на развој и регулација на инфраструктурата
(комунална, сообраќајна).  Затоа тој не смее да биде донесен зад затворени врати, без учество на врвни урбанистички експерти, здруженија
на граѓани, но и сите заинтересирани и засегнати скопјани. Процесот на негово донесување ќе го отвориме за сите, поканувајќи ги сите
чинители да дадат свој придонес во изработката на план кој е визионерски, модерен, напреден, но и реално остварлив. Новата градска власт,
ќе предвиди запирање на бетонизацијата и зголемување на процентот на зелени површини, еколошки развој на градот, но и визија за Скопје
како град за сите негови граѓани.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ – НОВА ПЕШАЧКА ЗОНА
Преку дисперзија на сообраќајот од централното градско јадро и реконструкција на улица Македонија со дополнително зеленило и одвод,
ќе овозможиме слободна пешачка зона од Старата скопска чаршија, преку плоштадот Македонија па сѐ до Музејот на Град Скопје (Старата
железничка станица). Дополнета со пешачка зелена зона на улицата Димитрија Чуповски (Рекорд), ова ќе претставува најголемата централна
пешачка зона во поширокиот европски регион. За скопјани и туристите ќе обезбедиме бесплатен превоз со мини електромобили и други
еколошки начини на движење на овој простор.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ЖИЧНИЦА ОД СКОПЈЕ ДО СРЕДНО ВОДНО
Уште во почетокот на новата градска администрација, ќе ја започнеме реализацијата на проектот Жичница на Водно во неговата втора фаза започнувајќи од подножјето на парк шумата Водно кон средно Водно. Со овој проект предвидено е да се намали сообраќајниот метеж за време
на викенди, заштита на животната средина на парк шумата, но и обезбедување дополнителна туристичка атрактивност на градот.
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СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: КРУЖНИ ТЕКОВИ ЗА БРЗ И БЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ
Црпејќи од искуствата на бројни европски градови, со решавањето на неколку сложени крстосници во Скопје преку големи кружни текови,
предвидуваме изградба на неколку модерни решенија за брз и безбеден сообраќај во Скопје. Дел од најголемите приоритети во овој дел се:
кружниот тек кај маркет Хубо, како и голем кружен тек на крстосницата кај бул. 8 Септември, Никола Карев и Качанички пат. Нови кружни текови
предвидуваме и кај Нова Македонија, во Сарај на бул. Ѓорче Петров, кружниот тек во Автокоманда кај 16та Македонска бригада, во населба
Аеродром на бул. К. Ј. Питу, ул. Фрањо Клуз и С. Кавракиров и во населба Лисиче на 12та Македонска бригада и бул. Србија. Во соработка со
општините во градот Скопје предвидуваме и бројни други помали кружни текови за да гарантираме проодно, безбедно и брзо движење за сите
учесници во сообраќајот.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ЈУЖЕН КОРИДОР
Слободниот тек на сообраќај има повеќекратно значење за животната средина и мобилноста. Со овој проект се очекува да се реши сообраќајниот
метеж во центарот на градот.  Предвидените кружни текови пред Нова Македонија, на почеток на бул. Кочо Рацин и на раскрсница на ул. Јордан
Мијалков со ул. Павел Шатев. Исто така, ќе се направи мост помеѓу кружен тек на бул. П. Шатев и кружен тек на бул. К. Рацин. Предвидено е
под кружниот тек кај Нова Македонија да се направи подземна сообраќајница со влез од кај Кисела Вода и излез кон големиот кружен тек кај
Католичката црква. На делот кон Кисела Вода под мостот, кој е меѓу двата кружни текови, исто така ќе има подземен булевар кој ќе излегува
кон Рампа во Кисела Вода.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ИСТОЧНАТА ПОРТА НА СКОПЈЕ

При влез во град Скопје предлагаме генерално сообраќајно решение кое ќе го намали сообраќајниот метеж. Решението е со изградба на улици,
клучка Хиподром Инџиково, натпатник за пешаци кај Велково меанче, детелинка на мост кај Агросервис, проширување од Агросервис до АСУЦ
(трета лента) и раскрсница на 16 Македонска Бригада со бул. Александар Македонски.  

НОВА ВНАТРЕШНА ОБИКОЛНИЦА ВО ГАЗИ БАБА И БУТЕЛ

На Скопје му е потребна нова внатрешна обиколница, а тоа е новиот булевар Хрватска. Затоа предвидуваме изградба на првата фаза од бул.
Хрватска од подвозникот кај Бутел до кружниот тек кај Автокоманда. Ова ново решение има карактер на внатрешна обиколница и ќе овозможи
побрзо и посигурно поврзување на општина Гази Баба со Бутел и Чаир. Долгоочекуваниот проект, ќе го затвори вториот кружен прстен во
Скопје, ќе ја намали сообраќајната гужва во населба Железара и ќе резултира со брз и ефикасен сообраќај во овој дел на Скопје.
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СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ПРОШИРУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ
За вистинско поврзување на овој дел од Скопје, во програмата предвидуваме фокус на проширување и реконструкција на една од главните
артерии на градот – булеварот Цветан Димов. Опремен со уште по една дополнителна лента, како и надвозник од мостот Битпазар до Христијан
Тодоровски Карпош, оваа делница ќе претставува ефикасен и брз конектор на општините Чаир, Бутел и Центар.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ПОВРЗУВАЊЕ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА СО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Со мост над железничката пруга ќе се продолжи ул. Народни херои до бул 3-та Македонска бригада во Аеродром. Со ова ќе се добие уште една
сообраќајна врска помеѓу овие две општини кои се густо населени и имаат голема потреба од комуникација.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: МОСТ ПОМЕЃУ МАЏАРИ И ЛИСИЧЕ
Со цел олеснување на економскиот транспорт кај многубројните инвеститори во делот на Маџари, предвидуваме продолжување на улицата
Маџари од рампата во Маџари преку Вардариште до реката Вардар, со нов мост на реката и продолжување до раскрсницата на бул. АСНОМ со
булеварот Февруарски поход. Со ова ќе осигураме растеретување на булеварот Киро Глигоров, но и директно поврзување со трет мост помеѓу
општините Аеродром и Гази Баба.

НОВИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА АВТОМОБИЛИ

Ќе обезбедиме нови паркинг места за паркирање на автомобили во општините надвор од централното градско подрачје, нови катни и монтажни
гаражи во Чаир, Аеродром и Кисела Вода.

“PARK & RIDE” – ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ

На влезoвите од градот ќе се обезбедат големи паркинг простори за паркирање возила кои доаѓаат од околните градови. До секој паркинг
обезбедуваме редовна автобуска линија. Да заборавиме на метежот при влезот во градот и на дополнителните трошоци.
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НОВИ УЛИЦИ
НОВ КРАК НА УЛ. БОЦА ИВАНОВА ОД КРУЖЕН ТЕК ДО УЛ. Х.Т. КАРПОШ ВО ЧАИР
ИЗГРАДБА НА НАТПАТНИК ОД ЛАЗО ТРПОВСКИ ДО БОЦА ИВАНОВА ВО БУТЕЛ

Со овој проект ќе се овозможи уште еден пристап до гробиштата во Бутел како влез и излез за Ш. Оризари и општина Бутел кон центар.

УЛ. АЛЕКСАНДАР УРДАЕВСКИ ВО БУТЕЛ

Постојниот пат е со индустриска дотраена и руинирана коцка, така што при движење се оштетуваат возилата. Ќе се реконструира од првиот
влез во гробиштата Бутел, до обиколница при што ќе се постави нова атмосферска канализација, улично осветлување и пешачки патеки.

ПРОШИРУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКО-КОСОВСКА БРИГАДА ВО ЧАИР

Проширувањето ќе обезбеди побрзо и побезбедно патување од и до Шуто Оризари, Чаир и Бутел.

УЛ. БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ ВО ГАЗИ БАБА – НОВ БУЛЕВАР СО ДВЕ ЛЕНТИ

Улицата Благоја Стефковски е една од најпрометните улици, така што во утринските часови, но и во текот на денот се создаваат долги колони
возила. Затоа предвидуваме етапно да ја прошириме со по две ленти во двата правци од Макпетрол до Хиподром.

УШТЕ ЕДНА ЛЕНТА НА БУЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД АГРОСЕРВИС ДО АСУЦ

Дел од источната порта на Град Скопје, во утринските часови е најоптеретена сообраќајница во градот бидејќи влегуваат возила од источните
населби на Г. Баба, од  приградските општини, од источниот и средишниот дел на Македонија. Затоа е потребно проширување на влезот за уште
една коловозна лента со велосипедска и пешачка патека во должина од 1 км. Со ова ќе се растерети сообраќајот и ќе се зголеми безбедноста.

НАТПАТНИК КАЈ ХИПОДРОМ СО ВЛЕЗ/ИЗЛЕЗ НА БУЛ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

Ова ќе овозможи растеретување на сообраќајот по улица Маџари за жителите на Триангла, Маџари и  Хиподром  и сообраќајот по улица Ченто,
бидејќи жителите на Инџиково, Питу Гули и дел од Ченто, ќе го користат овој влез.
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НАТПАТНИК ВО АВТОКОМАНДА НА БУЛ А. МАКЕДОНСКИ И 16 МАКЕДОНСКА БРИГАДА

Ова ќе ја зголеми безбедноста на раскрсницата, а ќе ја зголеми проточноста по двете сообраќајници. Исто така, ќе го олесни влезот и излезот
во населбата Автокоманда. Со спојување на ул. 16 македонска бригада и бул. АСНОМ и градењето на новиот трговски центар во Автокоманда,
значително ќе се зголеми сообраќајот, затоа ова е уште една причина повеќе за изградба на овој натпатник.

ДЕТЕЛИНКА НА НАТПАТНИКОТ КАЈ АГРОСЕРВИС ВО ГАЗИ БАБА

Ова е локација каде постојано има бројни сообраќајни несреќи. Со изградба на детелинката ќе се надминат овие проблеми.

15 КОРПУС ВО ГАЗИ БАБА

Изградбата ќе започне од раскрсницата кај Напредок до пругата, подвозник под пругата и спојување со  бул. Киро Глигоров кај Фершпед. Ова
ќе биде дополнителен и алтернативен влез и излез од Скопје, со што ќе се создадат подобри сообраќајни услови.

ИЗГРАДБА НА КЛУЧКА КАЈ ЈУРУМЛЕРИ НА ДРЖАВЕН ПАТ А4 ДЕЛНИЦА ХИПОДРОМ-ПЕТРОВЕЦ

Во соработка со централните власти ќе се реализира овој проект со кој ќе се овозможи побрз пристап на граѓаните од населеното место
Јурумлери до автопатот А4, а со тоа и растеретување на сообраќајот по ул. Благоја Стевковски низ Хиподром, Маџари и Триангла, со што ќе се
зголеми безбедноста во сообраќајот.

УЛ. БОРИС КИДРИЧ

Улицата Борис Кидрич ќе се протега од бул. Трета македонска бригада до ул. Симеон Кавракиров при што ги спојува и  ул. Анастас Митрев и  
ул. Венјамин Манџуковски.

ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛ. СКУПИ

Ова е значајна улица и со нејзино проширување ќе се растерети сообраќајот и ќе се обезбеди одличен пристап до историскиот локалитет
Скупи. Планирано е проширување од бул. 8-ми Септември до локалитет Скупи.

ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛ. МАКЕДОНСКА ВОЈСКА ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Проширувањето ќе се изврши од кружниот тек кај Црквата Свети Петар и Павле до надвозникот кон населбата Даме Груев.
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КРУЖЕН ТЕК НА УЛ. МАКЕДОНСКА ВОЈСКА И УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА УЛ. ЛУКА ГЕРОВ ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Продолжување на улицата Лука Геров од населба Даме Груев право до пругата, преку пругата и поврзување на улицата покрај пругата. Со ова
ќе се подобри безбедноста и ќе се избегне сообраќајната гужва во Ново Село. Исто така, ќе се намали времето за патување од и кон Волково.

ПОВРЗУВАЊЕ НА МАТКА СО ОБИКОЛНИЦА

Со ова ќе се овозможи побезбедно и побрзо поврзување со локалитетот Матка бидејќи ќе се избегне поминување низ густо населените места
Сарај и Глумово.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАДСКИ УЛИЦИ И БУЛЕВАРИ

Ул. Перо Наков, ул 1632 кај Кванташки, ул. 808 кај Пивара, реконструкција на ул. М. А. Ченто од ул. Финска до заобиколница со кружен тек на
раскрсница на  ул. М. А. Ченто и ул. Алија Авдович и реконструкција на асфалтниот слој на надвозникот кај АСУЦ.
-    Ул. Радишанска од ул. Боро Кралевски до последна 57-ка, ул. Бутелска од ул. А. Урдаревски до заобиколница и кракот до бул. Х. Т.
     Карпош
-    Ул. 100 и 101 во Волково со изградба на атмосферска канализација и велосипедска патека
-    Ул. Беласица, ул. М. Т. Гологанов од К. Охридски до турбо кружниот тек, ул. Н. Карев од К. Ј. Питу до бул. Г. Делчев, ул. Т. Александров
     од ул. С. Арсов до ИЗИС, ул. Кирил и Методиј од Нова Македонија до турбо кружен тек.
-    Бул. Србија од Ј. Сандански до мост Близнак, бул. АСНОМ од бул. Србија до бул. Фебруарски Поход
-    Ул. Д. Х. Димов, ул. Х. Татарчев од Мечкаров до ул. Драчевска од Маркова река до бензинската на Макпетрол со атмосферска
     канализација, велосипедска и пешачка патека.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА СКОПЈЕ

Реализацијата на овој долгогодишен стратешки проект за целиот град, е од суштинско значење. Ова претставува финализирање на последната
фаза од реализацијата на изведбата на систем за преработување на отпадни води, како капитален проект ќе се изгради систем за пречистување
на фекалиите, зачувување на животната средина и животинскиот и растителен свет во реката Вардар.

АВТОМАТИЗАЦИЈА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ

Оптимизација на водоснабдителен систем кој ќе овозможи заштеда на електрична енергија, вода, контрола на притисокот на мрежата што
директно влијае на дефектите и загуби на вода во системот.
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МАГИСТРАЛНИ ВОДОВОДНИ ЦЕВКОВОДИ

Изработка на студија за утврдување на состојбата на двата главни магистрални метални цевководи, едниот кој оди по Партизанска и другиот кој
оди по бул. Словенечка и бул. Босна и Херцеговина. Изградени се во 1967 година со метални цевки кои имаат ограничено време на трајност. За
да превенираме несакани појави во иднина, градот треба да ги има сите информации за овие клучни цевководи во Скопје.

ВОДОВОД ПО БУЛ. ХРВАТСКА

Со овој проект се предвидува да се земе вода од втората магистрална водоводна цевка која оди во Железара и преку оваа водоводна линија да
се однесе до бул. А. Македонски кај АСУЦ, а потоа до населбите Ченто, Стајковци, Сингелиќ, Инџиково и Хиподром.

МРЕЖА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА АВТОКОМАНДА И ЖЕЛЕЗАРА

После изградбата на булеварот Хрватска ќе пристапиме кон реализација на нова мрежа со пумпна станица и резервоар за Железара и
Автокоманда.  

ДОИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЧЕНТО, СТАЈКОВЦИ, СИНЃЕЛИЌ, ИНЏИКОВО,
ХИПОДРОМ

Изградба на водоводна линија од Агросервис по бул. Александар Македонски, ул. Маџари, ул. М. А. Ченто до постојните резервоари во Ченто
и изградба на нов резервоар. Исто така, од мостот во Маџари еден крак од водоводната мрежа по булеварот А. Македонски, да продолжи
до новата населба во Хиподром. Со оваа изградба ќе се подобри водоснабдувањето на населбите Ченто, Стајковци, Сингелиќ, Инџиково и
Хиподром.

ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО ЉУБАНЦИ, ЉУБОТЕН, РАШТАК, БУЛАЧАНИ, ВИНИЧЕ, СТРАЧИНЦИ, БРЊАРЦИ

Во соработка со општините Гази Баба и Бутел, ќе се подобри водоснабдувањето во Љубанци, Љуботен, Раштак, Булачани, Виниче, Страчинци
и Брњарци.

ПРОЕКТ ЗА ВИСОКА ЗОНА АЕРОДРОМ

Изработка на инвестиционо техничка документација за висока зона за Аеродром.

ПРИФАЌАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ ВОДИ ОД СОПИШТЕ И ПРИПОР

Изработка на инвестиционо техничка документација за  прифаќање  на атмосферските води од Припор и Сопиште.
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УРЕДУВАЊЕ НА УСЈАНСКИ КАНАЛ

Ќе се изработи ново техничко решение со кое трајно ќе се реши проблемот со проточноста и миризбата на усјански канал. Преку поставување
на спортски содржини, патеки за трчање и зазеленување на просторот, овој канал повеќе нема да претставува еколошка опасност за овој дел
на Скопје.

ПОВРЗУВАЊЕ НА ВТОРА ЈУЖНА ВИСОКА ЗОНА ОД ЖДАНЕЦ ВО КАРПОШ

Ова поврзување ќе се изврши од Козле до резервоарот Жданец и ќе овозможи поквалитетно водоснабдување на жителите во овој дел на град
Скопје.

ПУМПНА СТАНИЦА И РЕЗЕРВОАР ЗА ПОДОБРО ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Изградба на пумпна станица, потисен цевковод и резервоар, со што ќе се добие трајно решавање на проблемот со недоволен притисок во
мрежата на Општина Ѓорче Петров. Со квалитетен проект се решава овој долгогодишен проблем.

ВОДОВОД ВО С. ЛАСКАРЦИ И С. БУКОВИЌ

Со ЈП Водовод и со меѓуопштинска соработка со општина Сарај ќе се овозможи квалитетно водоснабдување во овие две села.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНИ МРЕЖИ

Ќе се продолжи со инвестирање во реконструкција и замена на водоводни цевки на територија на сите општини во Град Скопје.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНИ МРЕЖИ

Ќе се продолжи со инвестирање во реконструкција и замена на водоводни цевки на територија на сите општини во Град Скопје.  

ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКИ МРЕЖИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

Заедно со општините ќе се продолжи со инвестирање во изградба на атмосферски мрежи во руралните подрачја во сите општини во Град Скопје.

ИЗВЕДБА НА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ПО КРАК НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
Изведба на фекален колектор од населбата Гази Баба (во Чаир) до натпатникот кај клучката Континентал.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ШУТО ОРИЗАРИ

Со меѓуопштинска соработка со Општина Шуто Оризари ќе се направи атмосферска канализација на неколку улици во општината.
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Создаваме образовни институции кои се безбедни за сите деца, родители, за сите вработени и за сите посетители. Сместени во
енергетски ефикасни објекти и со минимален отпечаток кон животната средина. Условите за работа во сите градски установи, училишта,
младински центри овозможуваат квалитетен образовен, воспитен и социјален процес. Образовните институции во Скопје се места за
поддршка на различностите, соработката, соживотот.
Градот се обврзува да биде предводник во изградба на модерна образовна инфраструктура и современи услови за учење.
Модернизацијата на сите училишта ќе ја правиме согласно ЕУ стандардите, со цел подобрување на условите за учење. Ќе обезбедиме
еднакви можности за образование за сите (стипендии за ученици и студенти од социјално загрозените семејства), но и силни инвестиции
во наставниот кадар. Искористувајќи ги европските фондови за образование, ќе градиме систем со кој ќе се гордееме. Образование
во Скопје за 21-виот век!
Младите остануваат во фокусот на оваа програма. Загриженоста за нивната иднина и проблемите со иселувањето, недостатокот на
простор за младите луѓе, неможноста да се осамостојат, како и проблемите поврзани со образованието и вработувањето на квалитетни
и добро платени работни места се само дел од проблемите со кои се соочуваат младите. Но, имаме план. Со брзи и ефикасни решенија
ќе им покажеме на младите дека местото им е тука, дома – во Скопје!

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: НОВА ГИМНАЗИЈА ВО АЕРОДРОМ
Заради овозможување на просторни и модерни услови во образовните процеси, предвидуваме изградба на ново средно училиште (гимназија) на
територијата на општина Аеродром. Нашата цел е да ја подобриме пристапноста на учениците од сите делови на градот до квалитетни училишта
и да ги унапредиме условите во кои учат учениците, а со тоа и квалитетот на воспитно-образовниот процес. Ова училиште ќе овозможи доволно
капацитети во пресрет на големата заинтересираност и потреба токму во овој дел на Скопје.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: НОВИ ОБЈЕКТИ ЗА СУГС БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ И СУГС ЛАЗАР ТАНЕВ
Обезбедување подобри услови за реализација на наставниот процес, се императив за новата градска власт за да се пристапи кон изградба
на нов објект за средното училиште  СУГС Браќа Миладиновци во Драчево, како и за СУГС Лазар Танев во Аеродром. Со изградбата ќе се
обезбеди современа квалитетна настава и услови за квалитетно стручно образование.
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НОВА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Вложувањето во капацитети за едукација се јавува како непресушна потреба на град кој треба да се развива и надградува. На Скопје му е
потребна уште една градска библиотека за сите студенти, ученици и љубители на пишаниот збор. Место каде скопјани може да се социјализираат
и едуцираат. Овозможена преку партнерство со приватниот сектор и социјално претприемништво, новата градска библиотека, лоцирана во
општината Аеродром, ќе биде опремена со најмодерна техничко-технолошка опрема.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Градот ќе работи и на модернизација и реконструкција на постоечката градска библиотека „Браќа Миладиновци“, подобрување на пристапот до
интернет, овозможување електронска база на стручни списанија, подобрување на инвентарот итн. Во соработка со општините во Град Скопје,
се предвидуваат и читални во скопските општини, кои ќе послужат како простор за учење, дружење и истражување.

ИЗГРАДБА НА ФИСКУЛТУРНА САЛА ЗА СУГС ДИМИТАР ВЛАХОВ

Заради  обезбедување квалитетна настава по предметот спорт, но и поттикнување спортски навики кај младите, ќе се изгради фискултурна сала
која ќе обезбеди квалитетна настава во функција на здравјето на учениците.    

ИЗГРАДБА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИГРАЛИШТА ВО СИТЕ СРЕДНИ ШКОЛИ
ОПРЕМУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА СО ФИТНЕС ЦЕНТРИ (ЗОНИ)

Целта на овој проект е да се поттикнат учениците на здрави животни навики и вежбање на отворено. Опремувањето на средните училишта, ќе
биде со најсовремени фитнес реквизити и справи во состав на училиштата, но и во нивните дворни површини.

ПОДДРШКА ЗА НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ СРЕДНОШКОЛЦИ

Новата градска власт ќе преземе активности за финансиска поддршка на надарените и талентирани ученици. Ќе го финансираме настапот на
научни и спортски олимпијади на средношколците и младите од градот Скопје.

ПОДДРШКА НА СРЕДНОШКОЛЦИ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

Со овој проект се има за цел да се даде финансиска поддршка во вид на стипендија за средношколци кои треба да го продолжат својот
образовен процес,  а се во социјален ризик.
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ПОДДРШКА НА СРЕДНОШКОЛЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Со овој проект се има за цел да се даде финансиска поддршка во вид на стипендија за средношколци кои треба да го продолжат својот
образовен процес, а се деца со попречености (физички или интелектуални).

ПРОМОЦИЈА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УСПЕШЕН НАСТАВНИК

Секоја година преку јавен оглас, наставниците од сите училишта можат да аплицираат по однапред утврдени критериуми. Оваа мотивација ќе
придонесе за поголема ефективност на наставникот во наставниот процес.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Унапредување на наставниот процес и следење на модерните технологии преку набавка на информатичка опрема (таблети за секој ученик и
наставник) и обука за наставниот кадар за истата. Градот Скопје ќе продолжи со опремување на стручните училишта со современи нагледни
средства за изведување на практичната настава и поддршка на отворање реални  училишни компании во средните стручни училишта.

СПОРТ ДОСТАПЕН ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ

Новата градска власт ќе обезбеди опремување на спортските сали со специјализирана  опрема и реквизити за лица со попречености,  процес
кој ќе го менаџираат стручни кадри.

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО (HUB)

Со цел да се поттикне младинското претприемништво, во рамки на Младинскиот културен центар, преку процес на социјално претприемништво
и во соработка со невладиниот сектор, ќе започне со работа Центар за младинско претприемништво. Освен градење на претприемачки
капацитети кај младите, центарот ќе има за цел и да го поттикне вмрежувањето на инвеститорите, младите претприемачи, како и заинтересираните
иноватори.

е - МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

Потреба од дигитализација на услугите кои на своите граѓани им ги овозможува Градот Скопје, во објектот на Младинскиот културен центар,
преку модернизирање на неговите услуги. Сите содржини, сервисот за невладини организации, како и услугите кои ги нуди МКЦ ќе бидат
достапни во електронска форма.
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Е- МЛАДИ

Со еден клик секој млад човек од Скопје треба да биде во можност да ја добие информацијата која му е потребна. Независно дали се работи
за услуги кои ги нуди градот или пак настани кои се организираат, како и корисни информации – сѐ треба да биде лесно достапно за младиот
човек. На специјално дизајнирана апликација за мобилни телефони, како и на веб-страница, Градот ќе ги постави сите корисни содржини за
младите луѓе.

САЕМ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Градот Скопје ќе организира специфичен настан за млади луѓе преку здружување на сите актери вклучени во младинската работа преку
поттикнување на заеднички информации, размена на идеи и развивање соработка помеѓу младинските здруженија и младите и други програми
насочени кон младите. На саемот ќе се организираат и обуки за подготовка и пишување предлог проекти и управување со проектен циклус,
како за повиците на домашните институции, така и за меѓународните и фондовите на ЕУ. Целта на саемот е да ги поврзе младите со можностите
за наоѓање работа и напредок во професијата, но и работодавачите со потенцијалните нови вработени во нивните компании.

SKOPJE IT MEETUP

По примерот на европските и светските настани за млади претприемачи и програмери, Градот ќе поддржи организирање на неколкудневен
хакатон за произведување на најдобрите социјални ИТ проекти за локални средини. На настанот учество би зеле и ИТ компаниите од градот и
државата кои би сакале да учествуваат и да ги спонзорираат учесниците. Најдобрите програмери кои ќе изработат бизнис план и иновативна
апликација, би добиле субвенции за отворање на сопствен бизнис.

СКОПЈЕ – ГРАД ЗА МЛАДИТЕ

За да ја осигура комуникацијата и учеството на младите во носењето на одлуките во Градот Скопје, ќе отпочне транспарентна, инклузивна и
широка постапка на формирање на Собрание на млади на Град Скопје, од кое ќе произлезе и формирање на Совет на млади на Град Скопје.
Истото ќе се предвиди со дополнувања на постоечките одредби од Статутот на Град Скопје кои го предвидуваат формирањето на Центар за
млади со стратешки документи, дебатен клуб, обуки за социјално загрозени млади луѓе, преку организирање настани за млади, како отворени
денови за млади, кампањи, трибини. Овој центар ќе ги поттикне младите и ќе биде поддршка за да се посветат на образование и континуирано
да се информираат.
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СОВЕТ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Градот Скопје, преку отворен повик ќе воспостави Совет на граѓански организации, кој ќе овозможи отчетност, вклученост, а ќе придонесе за
квалитет во контактот помеѓу градот и невладините организации кои делуваат во него. Преку активно учество на бројни граѓански организации
од најразлични области, во иднина ќе се дефинираат приоритетните области за проекти и програми кои ќе бидат финансирани од Градот Скопје.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
Скопје треба да стане лидер помеѓу главните градови на државите кандидати за членство во Европската унија по апликации и реализација
на проекти од претпристапниот процес со ЕУ. Само така ќе покажеме сериозност, одговорност и посветеност во реализација на крупни
европски проекти. Затоа предвидуваме формирање на Канцеларија посветена на проекти од претпристапната помош од ЕУ, која ќе ја унапреди
подготвеноста на градот за долгоочекуваните евроинтеграции. Во овој процес, планираме клучна улога на збратимените градови, кои ќе ни
помогнат да го зајакнеме дијалогот со Европската Унија, но и да споделиме искуства, да изградиме партнерски пристап во реализација на бројни
европски проекти.

ЕРАЗМУС СКОПЈЕ

Преку новата Канцеларија посветена на проекти од претпристапната помош од ЕУ, сите скопски училишта треба да прераснат во Еразмус
училишта, а Скопје да биде регионален лидер во аплицираните и добиените проекти за развој на образованието, невладиниот сектор, младите,
мобилноста и иновациите.

СОРАБОТКА СО ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ

Соработката меѓу збратимените градови не завршува со потпишувањето на меморандумот помеѓу двата града, токму напротив тогаш започнува.
Имено тоа значи дека двата града имаат услови на зајакнување на билатералниот дијалог, размена на искуства и пракса во различни области.
Несомнено збратимувањето значи поддршка во услови на потреба од помош или во размена на непроценливи искуства при аплицирање за
достапните ЕУ фондови и други асоцијации и мрежи.
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Ние мораме да воведеме концепт на зелен и чист град, преку предвидување зелена архитектура, изградба на центри за управување со
отпад, воведување на концептот на циркуларна економија преку паметно управување со отпадот и материјалите, целосен третман на
отпадните води. Преку зелена транзиција, наша обврска е да ги поправиме штетите и последиците од долгогодишната запуштеност на
градот, но и да дадеме поттик за креирање здрав град со висок квалитет на живот за сите негови граѓани.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: 100 ИЛЈАДИ НОВОЗАСАДЕНИ ДРВА ГОДИШНО
Градот Скопје ќе обезбеди 100 000 квалитетни садници на автохтони видови дрвја годишно, наменети за пошумување на однапред утврдени
реони во пошироката околина на градот. Ќе предводиме и организираме пролетни и есенски акции за пошумување со вработените во градската
администрација и сите градски претпријатија, училиштата во градот, партнерските граѓански организации, општествено одговорните компании
и сите заинтересирани граѓани. Скопје повторно слободно ќе дише!

ЛУПА НА ВОДНО

Со овој проект  се има за цел да се даде 24-часовно внимание на белите дробови на Скопје. Ќе се започнат низа активности за негова заштита.
Имено во низата активности се предвидуваат и следните: со изградба на жичницата од Скопје до Средно Водно и квалитетен јавен превоз,  
предвидуваме затворање на Водно за возила. Воведуваме 24 часовна патрола на Водно, подигање на нивото на заштита на Водно кое со
децении не е направено, како и заштита на шумското и природно богатство.

УРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ПАРК ШУМА ГАЗИ БАБА

Во срцето на градот Скопје имаме непроценливо природно богатство како што е парк шумата Гази Баба. На овој локалитет ќе се обноват
постојните и ќе се направат нови пешачки и велосипедски патеките, урбана опрема и летниковци. Исто така, ќе се одржува постојното зеленило
и дрвореди како и ќе се пристапи кон ново зазеленување.

ПОДИГНУВАЊЕ НОВИ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО СКОПЈЕ

Со овој проект се има за цел да се даде поголемо внимание на зазеленување и нови зелени острови кои ќе придонесат за намалување на
загадувањето. Ќе се направат нови зелени површини кај ФФМ, помеѓу нас. Лисиче и Т. Чангов, кај депонијата во Ново Село, кај депонијата
Вардариште, покрај Вардар во Карпош и на бројни други места.
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ЕКО ПАТРОЛЕН СПАСИТЕЛЕН ТИМ

Со овој проект  имаме за цел  да се формира тим кој ќе дејствува превентивно, ќе се грижи за безбедноста на планинарите и ќе дејствува брзо
и ефикасно при несакани последици на падините на Водно, Парк шума Гази Баба, Скопска Црна Гора и сл. Со овој проект имаме за цел да ја
подигнеме свеста за заштита на планината и за подобри услови за рекреативците за чија безбедност и помош ќе постои овој еко патролен тим.

ЦЕЛОСНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗЕЛЕН КАТАСТАР

Со овој проект, градската администрација ќе работи на евиденција на целокупното зеленило (дрвја и зелени површини). Ова ќе биде основа за
правење стратегија за зазеленување на Скопје, системско одржување и обновување на зеленилото.

ИЗРАБОТКА НА СОЛАРЕН КАТАСТАР НА СКОПЈЕ

Инвестирањето во обновливи извори на енергија претставува императив за новата градска власт како услов за приближување на услугите
на граѓаните. Со оваа алатка  се очекува секој граѓанин да  добие информација за исплатливоста на изворите за греење и производство на
електрична енергија, соларни колектори, бидејќи ќе бидат евидентирани сите индивидуални и колективни домаќинства во Скопје. Оваа алатка
ќе дозволи да се добие информација за целосната инвестиција, поставувањето на соларните колектори и нивната оправданост. Алатката ќе
биде достапна за граѓаните во електронска верзија, по чија изработка би отпочнало субвенционирање на населението.

МОНИТОРИНГ НА ВОДИ ШТО ГИ ХРАНАТ ИЗВОРИТЕ НА СКОПЈЕ

Поради опасноста од загадување на подземните води градот Скопје ќе врши постојана контрола на подземните води преку поставената
пиезометарска мрежа (челични перфорирани цевки на одредена длабочина). Ова е особено важно за подземните води кои ги напојуваат
изворите Рашче и бунарското подрачје во Нерези.

ИЗНАОЃАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА СКОПЈЕ

Зголемувањето на  населението во Скопје и проблемите со водоснабдувањето, упатуваат  на потреба за изнаоѓање нови извори на вода. Со
овој проект се предвидува изработка на проекти за изнаоѓање на алтернативни извори за водоснабдување, од изворот Врело, Кадина, Патишка
река и нови бунари.
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ИЗГРАДБА НА НОВИ БУНАРИ ЗА ПОЛЕВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ

Градот Скопје има недостиг на техничка вода за полевање на зелените површини. Затоа ќе обезбедиме зелените површини да се полеваат
преку бунарски систем. Со тоа питката вода повеќе нема да се користи за наводнување на зелените површини.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ЗЕЛЕНИ ГРАДСКИ ОБЈЕКТИ
Градот Скопје треба да постави пример кон градење современи еколошки објекти и кон засилена употреба на обновливи извори на енергија.
Затоа предвидуваме проекти за енергетска ефикасност на објекти со промена на фасади, прозорци и врати. Од исклучителна важност е и
гасификацијата на сите средни училишта со автоматско управување на самиот систем на затоплување на истите. Сите објекти под надлежност
на градот ќе започнат и проекти за поставување фотоволтаични панели, со цел намалување на трошоците за електрична енергија, со примена
на обновливи извори на енергија.

СУБВЕНЦИИ ЗА ГРАДЕЊЕ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ
Предвидуваме субвенции за градење на соларни и фотоволтаични панели.

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИ
ДОМАЌИНСТВА

Субвенционирање на домаќинствата на дел од трошоците за поставување изолација. Со ова се очекува финансиска заштеда на трошоците на
граѓаните кои ги употребуваат за затоплување на домовите, намалување на потрошувачката за ладење и намалување на емисиите на штетни
гасови. Субвенционирањето ќе биде до 50% од инвестицијата односно најмногу до 90.000 денари.

ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ, ИНВЕРТЕР КЛИМИ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ

Во насока на подобрување на амбиентниот воздух на граѓаните им се понудуваат еколошки форми за загревање и во насока на намалување на
внатрешното загревање. Со овој проект се  продолжуваат субвенциите за поекономични форми на загревање.

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ЗА ЗАМЕНА НА АЗБЕСТНИ КРОВОВИ

Со овој проект се предвидува преку јавен повик да се субвенционираат граѓаните за замена на старите азбестни кровови кои се опасни по
здравјето на граѓаните.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИСО 14 001 СТАНДАРД ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Воведување на Стандард ИСО 14 001, стандард за животна средина, е императив за новата градска управа, во време на глобално затоплување
и висок процент на загадување на амбиенталниот воздух. Се очекува да се воведе сертификацијата за животна средина на сите институции под
градската управа (јавните претпријатија, културните институции, образовните установи и сл).

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ГРАД СКОПЈЕ

Со овој проект се има за цел да се набави опрема, да се акредитира лабораторијата и да се добијат сертификати кои ќе имаат улога да ги мерат
сите оние кои ја загадуваат животната средина. На тој начин ќе се врши контрола на загадувачите на целата територија на град Скопје и заедно
со Инспекторатот за животна средина ќе бидат 24 часа мобилни со цел доследна примена на прописите од областа на заштита на животната
средина.

РАСАДНИК ЗА РАСТЕНИЈА

Целосно обновување на постојниот расадник кој ќе биде опремен со најнови системи и механизација со цел да произведе што повеќе дрвја за
потребите на град Скопје. Ќе се бара и нова локација со поголема површина за да се произведат повеќе зимзелени и листопадни дрвја.

СТАКЛЕНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦВЕЌИЊА ВО ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Со цел да се зголеми сопственото производството на цвеќиња, ќе ги зголемиме капацитетите на претпријатието за зазеленување на што
поголеми површини, при што ќе се намалат трошоците за транспорт и набавка.

ГАРДЕН ЦЕНТАР НА ВЛЕЗ ВО ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Ќе отвориме нов гарден центар на влезот во ЈП Паркови и зеленило во кој ќе можат да се купат цвеќиња, садници, украсен камен и реквизити
за хортикултурно уредување. На тој начин ќе бидеме атрактивни на пазарот за хортикултура, подостапни за граѓаните и за компаниите кои имаат
зелени површини за уредување.

УРЕДУВАЊЕ НА ГРОБИШТА БУТЕЛ

Во соработка со АД Бутел, ќе се доуредат гробиштата во Бутел, ќе се предвиди реконструкција на сервисните улички, обезбедување урбана
опрема, редовно чистење на просторот, како и подобрено обезбедување. Предвидуваме и проширување на гробиштата во Бутел, Камник и
Ѓорче Петров.
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СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ
Постојните решенија за справување со проблемот со илјадниците бездомни кучиња во Скопје не ги дава посакуваните резултати. Затоа, по
извршената комплетна ревизија на работењето на ЈП Лајка, во соработка со релевантните здруженија за заштита на животните, ќе изработиме
нова стратешка програма за работа на ова претпријатие и проширување на капацитетите за згрижување на животните со цел згрижување до
вдомување. Предвидуваме сектор за прва помош на животни, хуман третман за животните од улиците, како и кампањи за подигање на свеста
на жителите на градот.

ГРИЖА ЗА ПОГРЕБУВАЊЕ НА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ

За сопствениците на миленици ќе се обезбеди и ќе се уреди локација за погребување на домашни миленичиња во соработка со здруженијата
за заштита и грижа на домашни миленичиња.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ГРАД БЕЗ ДЕПОНИИ – пријави депонија 24 часа
Депонијата во Вардариште е еден од најголемите проблеми во градот, а диви депонии последните години има буквално во секоја населба, од
Карпош и Бардовци до Ново Село, па се до Лисиче, Кисела Вода, Чаир и Шуто Оризари. Затоа предвидуваме сеопфатен план за чистење и
санирање на сите диви депонии на територијата на градот, со цел превенција на загадување на воздухот, почвата и водите. Истовремено, преку
мобилната апликација и отворањето 24/7 достапен телефонски број – се обврзуваме на 24-часовна комунална и инспекциска служба која ќе
реагира на сите повици и информации за обид за креирање дива депонија и исфрлање големи количини шут и ѓубре. Јавната хигиена е обврска
на сите нас.

ОБНОВУВАЊЕ НА ВОЗНИОТ ПАРК НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА СО ЕКО- ВОЗИЛА

Со цел да се подигне степенот на хигиена на улиците и околу точките каде се депонира смет (контејнери), ќе се набават нови камиони кои ќе
ги следат најновите достигнувања во одржување комуналната хигиена. Постојните  возила ќе се конвертираат во возила на еколошки погон.

СЕЛЕКТИРАЈ ПАМЕТНО - ПРИМАРНА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАДОТ

Првичната селекција на отпадот доаѓа од домаќинствата, заради тоа првичното селектирање и заштита на животната средина е клучно. Преку
овој проект секое домаќинство ќе добие корпа за отпадоци за паметно селектирање (хартија, пластика и стакло). Собраниот селектиран отпад
домаќинствата ќе може да го одлагаат на определени места, а за тоа да добијат финансиски надомест.
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ЛОКАЦИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ГРАДЕЖЕН ОТПАД

Дефинирање на рециклажни точки за дислокација на градежен шут во сите општини на територијата на Град Скопје. Ќе се залагаме да се
направат центри за преработка на градежен шут и демонтирање на стари возила за отпад со цел можност за нивно отстранување од скопските
паркинг места.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНИ ТОАЛЕТИ

Овој проект произлегува поради недостаток на јавни тоалети  во централното градско подрачје. На фреквентните места во градот, ќе поставиме
модерни јавни тоалети.

УНАПРЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЈП ДРИСЛА

Заради повисок степен на грижа кон животната средина ќе се пристапи кон низа активности за унапредување на активностите за прочистување
на отпадните течности, кои се испуштаат во Маркова Река, преку изградба на ќелии (за органски и комунален отпад) за одлагање на отпад
согласно европските стандарди. Во состав на ЈП Дрисла во наредниот 4-годишен мандат предвидуваме изградба на фабрика за селекција на
комуналниот отпад со капацитет на опфат за Скопскиот плански регион. Главната улога е да се одвојуваат пластика, стакло, хартија, текстил,
метал и дрво и притоа истите да бидат понудени на пазарот за секундарни суровини. Заради економскиот бенефит по системот “waste to energy” планираме изградба на систем за црпење на депонискиот гас, негово безбедно согорување и производство на електрична и топлинска
енергија.
Се планира и изградба на постројка за третирање на инертниот-градежен отпад, кој се создава во Скопскиот Регион и производство на
секундарен градежен материјал, кој ќе се користи како подлога за изградба на улици и патишта во Градот Скопје.
Планираме и изведба на компостара за биоразградлив отпад, пред сè за трева, дрва и лисја, кои ќе се добиваат и од ЈП Паркови и зеленило и
од јавните површини. Од компостарата ќе се произведува природно ѓубриво за зелените површини во Градот Скопје.
Ќе поставиме основен и резервен мониторинг систем за следење на сите еколошки параметри кои влијаат на животната средина. Системот за
мониторинг на квалитетот на воздухот, водата и почвата ќе биде видлив за сите граѓани и институции и ќе работи 24 часа во текот на целата
година.
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СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ЗЕЛЕНА ЗОНА ВАРДАРИШТЕ
Решението за зелено Скопје е секоја дива депонија да ја претвориме во парк. Затоа, уште од првиот ден ќе се зафатиме со решавање на едно
еколошко прашање од највисок интерес за Скопје и скопјани. Ќе ја ревидираме старата студија за просторот Вардариште, а потоа ќе започнеме
со потребните активности за преадаптација на ова запуштено место во зелена зона, негово оградување, зазеленување, изградба на спортскорекреативни терени. Целта ни е сликите за загадено Вардариште да заминат во историјата, а овој нов зелен појас да стане омилено катче на
граѓаните во тој дел од градот.
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Скопје е на мапата на туристички градови кои треба да се посетат во Југоисточна Европа. Наша главна цел е континуирано зголемување
на бројот на туристи кои го посетуваат Скопје, преку нов модел за развој на туризмот и креирање нови туристички понуди и форми на
туризам, силни маркетинг капацитети со цел промоција на Скопје како достапна и атрактивна туристичка дестинација со богати туристички
содржини, со помош и поддршка на човечките ресурси во секторот туризам и угостителство.
Фокус ќе ни бидат туристичките бироа и канцеларии на градот, ќе предвидиме поддршка при креирање туристички апликации за
знаменитостите на Скопје, промоција и поддршка на локалниот туризам, екотуризам и алтернативен туризам.

ПОСЕТИ ГО СКОПЈЕ

Целта на овој проект е преку веб страна да се промовира Скопје како туристичка дестинација, како и претставување на туристичкиот потенцијал
на градот преку фотографии и кратки видео презентации.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ГРАДСКАТА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА

Со овој проект градот Скопје ќе ја подобри туристичка понуда и ќе направи план за квалитетна промоција пред странските и домашните туристи
и посетители. Ова ќе значи мапирање и одржување на сите културно-историски објекти кои се важни за туристичката понуда на градот Скопје:
-    туристичките локалитети и институции (поставување табли, кратка содржина за историјата на објектот, осветлување  и сл),
-    одредување на места за паркинг,
-    поставување на туристички патокази,
-    поставување на јавни тоалети околу туристичките капацитети,
-    одржување на хигиена на утврдените туристички точки
-    активности во соработка со туристичките водичи во градот

РАЗВОЈ НА МАТКА

Со овој проект се предвидува изградба на висечки мост на местото Висок рид на Матка, со што би се овозможило поврзување со пешачката
патека од манастирот Св. Андреа со пештерите Врело, Крштална и Убава. Целта на овој проект е пристап до спелеолошките објекти и по    
копнен пат, а самиот мост би бил и одлична визуелна атракција за разубавување на  прекрасната природна околина.
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ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НА СКОПСКОТО КАЛЕ

Симболот на Скопје, по кој градот е препознатлив во светот, за жал е запуштен, без изложби на артефакти и без туристичка понуда. Затоа,
со сеопфатен проект изработен со релевантните државни институции, општините и невладините организации, предвидуваме уредување,
ревитализација и одржување на Кале, со цел да стане едно од местата кое сведочи за богатата историја на Скопје, но е и исклучително
атрактивно за посета на туристите и жителите на Скопје.

СКОПЈЕ ЗОО – НОВ АКВАРИУМ

Градот Скопје во следниот период ќе работи на изградба, модернизација и подобрување на условите за престој на животните во ЗОО Скопје.
Нехуманите живеалишта заминуваат во историјата, а ќе ги искористиме и просторите за воведување нови содржини – како аквариум, едукативни
катчиња, како и програма за имплементирање посети за деца со попречености. Поттикнување на волонтерската работа во ЗОО Скопје, викенднастани, ТВ емисии и видеа на социјалните мрежи само ќе ја дополнат улогата како општествено одговорно јавно претпријатие.

АЛПИНИСТИЧКИ ПАТЕКИ “ВИА ФЕРАТА”

Овој проект подразбира изведба на алпинистичка патека низ кањонот Матка, со точно трасирани патеки и ангажирани професионалци (обучувачи
– инструктори) кои ќе овозможат  аматерски искачувања, а воедно и можност за професионалци алпинисти кои се бават со алпинизам.

STREET FOOD FESTIVAL

Овој проект ќе значи приближување на Скопје до светските трендови на манифестации и поддршка на локалните мали претпријатија. Во Скопје
како и во светот последнава деценија, во подем се мали компании, чија основна дејност е подготовка и продажба на брза улична храна и
пијалаци. Нивната понуда се висококвалитетни оброци комбинирани од модерна и традиционална кујна, локална и меѓународна, на атрактивен
и забавен начин. Овој настан би се одржал во Градскиот парк во Скопје, со специјализирани штандови за брза храна. Во проектот би биле
поканети да се вклучат збратимените градови на Скопје и сите заинтересирани гастрономски центри.
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Скопје е град на спортот. Врвните европски успеси на Вардар, на македонските таеквондисти, но и на бројните фудбалски, кошаркарски
и други спортски екипи и индивидуалци се мотив за идната градска администрација. За нови спортски радости на навивачите и на сите
скопјани. Треба да направиме повеќе за спортот во Скопје! Спортот има образовна, здравствена и кохезивна општествена улога и за
професионалците, но и за рекреативните спортисти. Состојбите на постојната спортска инфраструктура, нерамномерна распределба
на постојните спортски и рекреативни објекти во скопските општини, како и несоодветното управување со некои од клубовите кои се
поврзани со градот, се клучните проблеми. Но, со искрен пристап, чесност и вклученост на поширок круг спортски работници, можеме
да дојдеме до резултати со кои ќе се гордееме.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ФИТНЕС ЗОНИ ВО СЕКОЈА НАСЕЛБА
Затворањето на фитнес и другите спортски сали во рамки на мерките за превенција од пандемијата со Ковид-19, ја покажа важноста на
спортувањето на отворено. Но, истовремено, се покажа и недостигот на катчиња за спорт за скопјани. Затоа, во рамки на мандатот предвидуваме
Град Скопје да изгради фитнес-зони со современи справи за вежбање на отворено во сите населби во градот.

СПОРТСКИ РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ХРОМ

Во Хром планираме изградба на спортски комплекс по светски стандарди. Центарот ќе предвиди трим и вело патеки, терен за ракомет, терен
за кошарка, тениски игралишта, терен за одбојка на песок, детско игралиште. Цел е формирање на целина со фудбалското игралиште и
создавање спортски комплекс со квалитетни содржини.

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ СПОРТСКИ САЛИ ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ

Набавка на опрема и реквизити за опремување на спортски сали за спорт и рекреација за лица со попречености. Во тој контекст, ќе бидат
ангажирани стручни лица од областа на физичката култура кои ќе држат часови на овие лица за подобрување на нивниот психофизички развој.

ИЗГРАДБА НА ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ ОД СРЕДНО ВОДНО ДО ВРВ

Ќе проектираме и креирае нови велосипедски патеки од Средно Водно до врвот на Водно. На тој начин, ќе промовираме здрави животни
навики, вело сообраќај и уживање во убавините на Водно.
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ИЗВЕДБА НА ТАРТАН ПАТЕКА НА КЕЈ

Внесување на нови содржини покрај кејот на Вардар, преку подобрување на условите на атлетичарите и аматерските тркачи кои рекреативно
или професионално го користат кејот. Имено преку овој проект, ќе се проектира и изведе посебна патека наменета за тркачите одделена од
вело патеката, во должина од 5 км, почнувајќи од скејт паркот па се до мост Обединети  Нации.

БАЗЕН ВО ШУТО ОРИЗАРИ

Долгогодишното барање на граѓаните на Шуто Оризари за базен зазема значаен дел од нашето внимание. Градот ќе изработи проект за
изнаоѓање партнери за изградба на базен во овој дел на Скопје, кој ќе претставува место за рекреација за сите генерации.

МОБИЛНИ ЕДИНИЦИ ЗА РЕКРЕАТИВЦИ

Градот Скопје мора да им излезе пресрет на спортистите и рекреативците. Затоа предвидуваме обезбедување на мобилни единици за хигиена,
туш, соблекувални при организацијата на рекреативни активности, како и на клучните спортски точки на Кејот на Вардар и на Водно.

ГРАДСКА СРЕДНОШКОЛСКА ЛИГА ВО ФУДБАЛ, КОШАРКА И РАКОМЕТ

Скопје е познато по своите спортски таленти. За да го поттикнеме аматерскиот и средношколскиот спорт, градот ќе го зголеми фокусот и ќе
поттикне организација на Градска средношколска спортска лига. Сите средни училишта од градот Скопје ќе бидат поттикнати да земат учество
во овие натпревари, а градот ќе ги обезбеди ресурсите и признанијата за најдобрите во сите категории.
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Кон развојот на културата треба да се пристапи разбирајќи ја како форум каде што се среќаваат сите скопјани. Креативните, културните
и образовните потенцијали потребно е да добијат поттик со цел обликување на нашата иднина. На Скопје му се потребни нови принципи
кои ќе ја истакнат културата како важен столб на градскиот живот. Поттикнувајќи ја нејзината видливост, имаме обврска да обезбедиме
услови за нејзин развој.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: НОВ ОБЈЕКТ НА УНИВЕРЗАЛНАТА САЛА
Универзалната сала е белегот на солидарноста во Скопје. Изградена уште во 60-тите години на минатиот век, како резултат на светската
солидарност и помош, ова место стана центар на сите културни случувања во градот, но и на култните манифестации Златно славејче, Скопски
џез фестивал, Буба Мара, Скопски фестивал, бројни концерти, претстави, промоции, со учество на реномирани домашни и интернационални
гости. Затоа на Универзална ќе ѝ го вратиме сјајот, ќе го зголемиме нејзиниот капацитет, сценски и придружни содржини за повторно да
прерасне во култно место на кое сите скопјани му се радуваат.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: КОНЦЕРТНА АРЕНА НА ОТВОРЕНО
Да добиеме можност за посета на најголемите имиња од светската сцена, во близина на СРЦ Кале, ќе изградиме концертна арена на отворено
со соодветна бина, паркинг, пристапни патеки и целокупна дополнителна опрема и содржини. Скопје повторно ќе биде организатор и домаќин
на светски настани на мега популарни изведувачи.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: РИТАМОТ НА СТАРАТА ЧАРШИЈА
Од исклучителна важност е да ја заживееме чаршијата и занаетите, да ја зголемиме нејзината туристичко-економска понуда и да ја направиме
задолжително место за сите посетители на Скопје, но и на сите скопјани. Градот треба да посвети дополнителна грижа, во рамки на своите
надлежности, за зачувување и популаризација на Куршумли Ан, Капан Ан, Сули Ан, Чифте Амам, Даут-пашин Амам и Безистенот. Понатаму, ќе
работиме на целосно соодветно осветлување на чаршијата, поддршка и промоција на старите занаети, олеснување на пристапот до чаршијата
и нејзина популаризација. Ќе дадеме и поддршка за организирање на голем број културни настани на просторот на Старата чаршија.
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КИНО И ТЕАТАР ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На општината Аеродром и недостасува простор за културни збиднувања, театарски претстави, фестивали и други настани. Затоа, во соработка
со општината, ќе инвестираме во нов културен центар во Ново Лисиче. Наменето за сите професионални и аматерски групи, ова културно катче
ќе има целогодишна програма на театарски, филмски, мултимедијални, ликовни, танцови и секакви други изведби. Во согласност со потребите
и во соработка со заинтересирани групи, градот планира поддршка за формирање нов театар во општина Аеродром.

НОВИ ЗАБАВНИ ПАРКОВИ ВО ЧАИР-ГАЗИ БАБА И АЕРОДРОМ

Најмладите треба да имаат простор за забава и дружење. Со сеопфатен проект на јавно-приватно партнерство, предвидуваме локации за нови
забавни паркови во градот.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: СКОПЈЕ ГРАД НА ФЕСТИВАЛИ
МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЕЛЕКТРОНСКА МУЗИКА

Базирајќи се на историските забави на отворено по кои Скопје беше препознатливо, а по регионален пример на меѓународниот фестивал
Егзит во Нови Сад, град Скопје ќе иницира и поддржи организирање меѓународен фестивал на популарна музика, на кој свое учество ќе имаат
светски познати музички уметници.

ФЕСТИВАЛ ГРАДСКИ ПАРК (City Park Festival)

Скопје е познато по големиот фестивал на отворено во Градскиот парк – предводен од Македонската филхармонија, со учество на бројни други
музички, танцови, ликовни, балетски, литературни и секој друг вид уметници. Од исклучителна важност е ваквиот фестивал да се возобнови со
поддршка на Град Скопје во повеќедневен, меѓународен, мултимедијален спектакл – ФЕСТИВАЛ ГРАДСКИ ПАРК. Овој фестивал ќе прерасне
во промотивен форум за нови и алтернативни уметници, гостување на балкански и светски ѕвезди, како и промоција на нови домашни и
меѓународни уметнички проекти.

ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ – МУЗИКАТА НА ДЕЦАТА

Култното Златно славејче кое е симбол на Скопје ќе се возобнови со вклучување на повеќе фестивалски вечери, летен и зимски фестивал,
домашни и меѓународни гостувања, свој хор и студио за снимање, оркестри итн.
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СКОПСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Скопскиот џез фестивал е еден од симболите на Скопје. Во таа смисла, градот мора да ја продолжи и зголеми поддршката за организирање на
овој фестивал со светско реноме. Само на тој начин ќе се гарантира популаризација, одржување и подем на овој фестивал кој го зазема своето
место на листата најквалитетни џез фестивали во овој дел од Европа.

ФЕСТИВАЛИ 12 МЕСЕЦИ ВО ГОДИНАТА

Планираме организација и поддршка на фестивали на најразлични теми во сите делови на градот. Скопје се гордее со своите Skopje Film Festival,
Скопско лето, Пиволенд, Баскерфест, Виноскоп, Урбанфест, Супер Скопје, Skopje Street Festival, Винтерленд, Бела Ноќ и бројни други настани
кои ќе придонесат за зголемен квалитет на животот во градот.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: СКОПЈЕ-ЕВРОПСКА ПРЕСТОЛНИНА НА КУЛТУРАТА
Град Скопје ќе спроведува низа активности за добивање статус - Скопје европски град на културата за 2028 година.

СКОПСКИОТ АКВАДУКТ – КУЛТНО МЕСТО ЗА СКОПЈАНИ

Скопскиот аквадукт е еден од најмаркантните споменици на културата во Скопје. Сепак, по иницијалните постапки за негова ревалоризација и
изработката на Основниот проект за конзервација, истиот не е доволно заштитен и популаризиран. Затоа активно ќе работиме на популаризација
на овој исклучителен белег на градот, како и активности во рамки на надлежноста на Град Скопје за уредување на пристапниот простор и
дополнителните содржини во близина на аквадуктот.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ЦЕНТАР ЗА АЛТЕРНАТИВНА УМЕТНОСТ
Во соработка со уметнички групи и здруженија предвидуваме опремување на центри и хали за развој на урбаната култура и алтернативната
уметност, аматерските музички бендови и други уметници. Запуштените и руинирани простори под надлежност на градот, ќе прераснат во
центри на креативност, дружење, промоција и популаризација на музичките, ликовните, танцовите и сите други уметности.

СКОПЈЕ-КРЕАТИВА

Со овој проект се предвидува организирање на фестивал за креативни индустрии во Скопје.
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БИЕНАЛЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Организирање на Меѓународно Биенале на Град Скопје во сеќавање на скопскиот земјотрес, преку организирање на ликовни колонии и
изложби кои ќе дадат слика за развојот на Скопје преку уметничка призма.

ЗАЖИВУВАЊЕ НА АРТ ХАЈ-ТЕХ

Поврзување на уметноста и технологијата преку заживување на арт хај-тек, организација на уметничка - дигитална колонија со учество на
домашни и странски експерти, уметници, ИТ стручњаци.

МЛАДИТЕ КРЕИРААТ ВО МКЦ

Ќе предвидиме зголемена активност на Младинскиот културен центар, со цел поголема инволвираност на младите, поддршка на нови и
алтернативни настани, како и развој на домашната уметничка сцена. МКЦ ќе организира бројни концерти, изложби, работилници, трибини со
познати домашни и странски гости.
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Наша цел е да го направиме Скопје град кој промовира социјална правда, вклученост и безбедност за сите негови жители преку
системски, сеопфатни и иновативни програми на социјална политика. Скопје мора да биде град кој гарантира квалитетен живот од
најраното детство до старост. Социјалната политика на градот треба да се создава не само преку придобивки и услуги, туку и преку нови
концепти на социјални инвестиции и иновации и да отвора простор за активно учество во различни сфери на животот. Ова особено се
однесува на социјално ранливите социјални групи како што се лицата со попречености, пензионерите, возрасните изнемоштени лица,
невработените, сиромашните лица и лицата со ниски примања, жртвите на семејно насилство, повеќедетните семејства, самохрани
родители, згрижувачки семејства, лица без здравствена заштита, зависници, бездомници, лица под супсидијарна заштита и припадници
на маргинализираните групи.

СТРАТЕШКИ ПРОЕКТ: ПРИСТАПНИ РАМПИ И ЛИФТОВИ ВО СИТЕ ГРАДСКИ ОБЈЕКТИ
Скопје е хуман град кој се грижи за сите свои граѓани. Затоа, предвидуваме организирање советодавно тело составено од претставници
и здруженија за правата на лицата со попречености, кое ќе ги креира програмите и политиките за овие категории лица. Наш приоритет е
унапредување на пристапноста во Град Скопје, преку изградба на лифтови и лифтовски платформи и пристапни рампи, за подобар пристап за
лицата со попречености до сите објекти под надлежност на Град Скопје.

ГРИЖА ЗА СИТЕ

Градот Скопје ќе развие програма за грижа за скопјани од сите возрасни категории, со особено внимание на младите и пензионерите. Ќе
обезбедуваме нега и помош за стари изнемоштени лица, заштита на жртвите на насилство, лица со попречености итн.

СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО МЕРКА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

При планирањето на новите сообраќајници и реконструкција на постоечките, градот Скопје ќе внимава тие во целост да одговараат на потребите
на мобилноста на лицата со физичка попреченост. Исто така, новите автобуси во јавниот превоз ќе имаат соодветни ниски платформи за
пристап на лицата со попреченост.

ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ГРАДСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Предвидуваме заштитна квота за вработување на лицата со попреченост во градските институции.
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ИНКЛУЗИВНИ СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Градот Скопје заради подобрување на условите на децата со попреченост, а со цел за вклучување во секојдневното живеење, ќе набави
реквизити за игралишта, и истовремено ќе обезбеди пристапност за сите деца.

НАБАВКА НА ВОЗИЛО ЗА ЛИЦА СО ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Набавка на возила за лица со телесна попреченост за чие движење е неопходна инвалидска количка.

ИЗГРАДБА НА НОВИ ТАКТИЛНИ ПАТЕКИ

Градот Скопје ќе изгради тактилни патеки со цел подобрување на пристапноста за лицата со оштетен вид.

ПОМОШ И НЕГА ЗА СТАРИ ЛИЦА ВО ДОМОТ

На волонтерска основа ќе обезбедиме помош за старите лица во нивните домови. Помошта ќе се состои од основна нега, набавка на лекови и
основни производи, како и од дополнителни активности.

ЦЕНТРИ ЗА СЕМЕЈНО И РОДОВО НАСИЛСТВО

Формирање на Центри за жртви од семејно и родово базирано насилство и насилство базирано врз основ на сексуална ориентација.  Центарот
ќе има простор за советување и простор за згрижување жртви на различни форми на насилство.

ГРИЖА ЗА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

Во време на силни предизвици кај младите предизвикани од здравствената криза, лошата економска состојба, иселувањето и пороците на кои
се изложени младите, од исклучителна важност е градот да посвети силно внимание на грижата за менталното здравје на младите. Оттука,
Град Скопје ќе организира и поддржува едукативни работилници на тема ментално здравје, но и ќе работи на подобрување на достапноста
на здравствени услуги во областа на грижата за менталното здравје. Градот ќе финансира програми, проекти и активности од областа на
здравствената заштита.
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Градот Скопје има своја надлежност во начинот на извршување на обврските од областа на безбедноста, заштитата и спасувањето
во услови на кризни состојби и елементарни непогоди. Поради климатските промени, постои постојана закана од чести екстремни
метеоролошки промени – град, поројни врнежи, екстремни температури и топлотни бранови, кои претставуваат реални закани, при што
системот за цивилна заштита мора да биде подготвен да реагира соодветно.
Безбедноста, заштитата и спасувањето од пожари е врвен приоритет во гарантирањето на безбеден и сигурен град. Плановите за
заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи на подрачјето на Град Скопје и други
прашања што се однесуваат на безбедноста, заштитата и спасувањето мора да бидат модернизирани и во согласност со новите
потреби кои се појавуваат во градот.

СКРАТУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ПРИСТИГНУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ

За скратување на времето за пристигнување на интервенции во делови од градот предвидуваме изградба на
-   Нова противпожарна станица во општина Бутел со капацитет за пет противпожарни возила со што значително би се скратило потребното
    време за пристигнување во овој дел од градот.
-   Нова противпожарна станица во општина Кисела Вода со капацитет за пет противпожарни возила со што значително би се скратило
    потребното време за пристигнување во овој дел од градот.
-   Реконструкција на сите постоечки противпожарни станици на територијата на градот и нивно ентериерно опремување, како и доградба на
    противпожарната станица во населбата Драчево со зголемување на нејзиниот капацитет за ефикасно покривање на тој дел на градот.
-   Изградба и опремување на современ едукативен центар во кругот на единицата за вежба на вработените со цел усовршување на вештините
    потребни за професијата.

ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБА СО ВОЗЕН ПАРК НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЕДИНИЦА

За подобрување на состојбата со возниот парк кој е неопходен за ефикасно функционирање на противпожарната единица предвидуваме:
-   Набавка на нови противпожарни камиони за гаснење пожари во урбана средина со што би се направила целосна замена на дотраените
    противпожарни возила од овој тип.
-   Набавка на нови противпожарни камиони и теренски возила за гаснење шумски пожари и пожари на отворен простор со што би се направила
    замена на дотраените противпожарни возила од овој тип во целост.
-   Набавка на нови противпожарни возила за технички интервенции при сообраќајни незгоди и разни техничко-технолошки несреќи кои во
    целост и недостасуваат на противпожарната единица.
-   Набавка на нови противпожарни возила за превоз на пожарникари и средства за интервенирање.
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НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА

За подобрување на состојбата со неопходната опрема за брза и ефикасна интервенција на противпожарната единица предвидуваме набавка
на специјална опрема, и тоа:
-   За подобрување на безбедноста на вработените во противпожарната единица набавка на комплетна заштитна униформа за интервенции во
    урбана средина за сите вработени според последните европски нормативи.
-   Стандардна противпожарна опрема согласно сите европски нормативи.
-   Специјализирана опрема за справување при земјотреси и поплави.
-   Специјализирана опрема за заштита на дишните органи на вработените при интервенции и опрема за одржување на истите во сопствен
    современ сервис.

КАДРОВСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЕДИНИЦА

За подобрување на состојбата во противпожарната единица во однос на персоналниот состав, во најкраток рок предвидуваме:
-   Вработување на соодветен кадар кој би ги исполнил сите предвидени критериуми, за достигнување на соодветна бројна состојба според
    систематизацијата.
-   Едукација на вработените во специјализирани центри надвор од државата за стекнување со вештини на ниво на инструктори кои стекнатото
    знаење би го пренеле на останатите вработени.
-   Превентивна работа на единицата со посетување на објекти за колективно домување и други правни субјекти со цел подобра имплементација
    на мерките за заштита од пожари.
-   Итно подобрување на стандардот на вработените, со интервенирање во Kолективниот договор на ниво на работодавач и понатамошно
    подобрување со уредување на Законот за пожарникарство.

ПРЕВЕНИРАЊЕ НА ПОПЛАВИ И ДРУГИ ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ

Градот Скопје ќе изработи специјална стратешка Програма за справување со поплави и други природни непогоди, која ќе значи превенција,
откривање на недостатоците, менаџирање и решавање на проблемите на инфраструктурен, организациски и стратешки план заради справување
со последици од природни непогоди.
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