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ПОЛИТИКИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
ЗА РАЗВОЈ НА
ВЕЛОСИПЕДСКИОТ СООБРАЌАЈ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основен план за употреба на велосипеди во Скопје – 2004
година.
Изградба на рекреативна патека од двете страни на реката
„Вардар“
Изградба и реконструкција на велосипедски патеки и
спуштање на тротоарите
Обележување на велосипедските патеки и премини со
црвена боја
Поставување на урбана опрема за велосипеди
(велосипедски паркинзи)
Поставување на сообраќајни знаци и воведување на
светлосни сигнали за велосипеди
Воведување на системи за изнајмување на велосипеди
Воведување на велосипедска станица во рамките на
транспортниот центар
Заштита на велосипедските патеки со физички препреки
Промоција и кампања за користење на велосипедот како
транспортно средство

ПЛАН ЗА УПОТРЕБА НА
ВЕЛОСИПЕДИ ВО СКОПЈЕ
•

Планирана е реализација во четири фази и тоа:
- Фаза 1: од Транспортен центар до Мост „Гоце Делчев“
- Фаза 2: од Транспортен центар до булевар „Србија“
- Фаза 3: од Мост „Гоце Делчев“ до улица „Ѓорче Петров“
- Фаза 4: од Кисела вода до Чаир

ФАЗА 1: од Транспортен центар
до Мост „Гоце Делчев“
•

•
•

ЦЕЛ: Решавање на комуникацискиот прекин на потегот од
Транспортен центар до мостот „Гоце Делчев“ односно до
почетокот на булевар „Партизански одреди“
Основен сообраќаен и градежен проект за велосипедска
патека низ централното градско подрачје.
Меморандум за разбирање помеѓу: Град Скопје,
РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА БСП и НВО „ПРОАКТИВА“
(Британска Амбасада).

ФАЗА 2: од Транспортен центар
до булевар „Србија“
•
•
•

ЦЕЛ: Обележување и заштита на велосипедската патека на
потегот од Транспортен центар до булевар „Србија“
Основен сообраќаен и градежен проект за велосипедска
патека од Транспортен центар до бул. Србија.
Меморандум за разбирање помеѓу: Град Скопје,
РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА БСП и НВО „ПРОАКТИВА“
(Холандска Амбасада).

РЕКРЕАТИВНИ
ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ
•
•

•

Претставуваат почетна точка на активностите за
популаризација на велосипедот
Рекреативната патека по должината на десниот брег на
реката „Вардар“
- од Мост „8 Септември“ до „Камени мост“: 2004 г
- од Мост кај Хотел „Холидеј ИН“ до Мост „Близнаци“: 2008 г
Рекреативната патека по должината на левиот брег на
реката „Вардар“
- од Мост кај Хотел „Холидеј ИН“ до Мост „Близнаци“: во
фаза на реализација

ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАРКИНЗИ
•
•
•

Соработка со НВО „Коалиција за одржлив развој“
Проект : „Со велосипед е во ред! А каде да паркирам?“
Поставување на урбана опрема за велосипеди
(велосипедски паркинзи) на следниве локации: Т.Ц
„Буњаковец“, Пазар „Буњаковец“, Пазар „Тафталиџе“
ТИНЕКС – Карпош 3, Т.Ц. „Лептокарија“, ЛУНА ПАРК и
Амбасада на Кралството Холандија.

ИЗНАЈМУВАЊЕ НА
ВЕЛОСИПЕДИ (Rent A bicycle)
•
•

•
•
•

Соработка со НВО „ЕКО – СВЕСТ“
Поставена станица за изнајмување на велосипеди на
Плоштад „Македонија“ која наскоро ќе започне да
функционира.
56 велосипеди за изнајмување
30 велосипеди во Општина „Карпош“
14 велосипеди во НВО „ ЕКО – СВЕСТ“

СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
ЗА ВЕЛОСИПЕДСКИ СООБРАЌАЈ
•
•
•
•

Обележување на патеките и велосипедските премини со
црвена боја.
Поставување на сообраќајни знаци за означување на
велосипедски патеки и премини
Поставување на сообраќајни знаци за означување на места
за паркирање на велосипеди
Поставување на светлосни сигнали за регулирање на
велосипедски премини на крстосниците

ПРОМОЦИИ И КАМПАЊИ ЗА
ВЕЛОСИПЕДСКИ СООБРАЌАЈ
•
•
•

Кампања „Вози велосипед“ на Град Скопје за промоција на
велосипедот како транспортно средство
Изработена и поставена реклама на повеќе билборди низ
градот Скопје
Изработен спот за кампањата и емитуван на повеќе
телевизиски програми

ЕВРОПСКИ ПРОЕКТ
„NICHES+“
•
•

•

•

•
•

ЦЕЛ: Промоција на иновативни концепти во транспортот
ГРАДОВИ УЧЕСНИЦИ: Artois-Gohelle (France), Burgos
(Spain), Cork (Ireland), Daventry (UK), Trondheim (Norway),
Worchestershire (UK) и SKOPJE (MACEDONIA).
WG 2: Иновативни концепти за ефикасно планирање и
искористување на инфраструктурата и интермодалните
транспортни центри.
NICHES+ концепти на кои работи градот Скопје:
-„Иновативни објекти за велосипеди во интермодалните
транспортни центри“
- „Пријателски интермодални транспортни центри за
патници“
Времетраење на проектот: 2008 – 2011 година
Повеќе информации: www.niches-transport.org

ЕВРОПСКИ ПРОЕКТ
„NICHES+“

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
•
•
•

•
•
•

Реализација на Фаза 3 од Планот за употреба на
велосипеди (во текот на 2010 година)
Реализација на Фаза 4 од Планот за употреба на
велосипеди
Обележување со хоризонтална и поставување на
вертикална сигнализација на рекреативната патека на
левиот брег на реката „Вардар“
Воведување на велосипедска станица во рамките на
транспортниот центар
Изработка на мапа на велосипедските патеки и бесплатно
делење на велосипедистите.
Поставување на информативна табла со мапа на
велосипедските патеки

