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RRUGA MAXHARI U BË ME
KATËR KORSI
Për të rritur sigurinë në komunikacionin
rrugor dhe lehtësuar lëvizjen e qytetarëve
ekipet e Qytetit të Shkupit zgjeruan
rrugën Maxhari, nga kryqëzimi me rrugën
“Juzhnomoravski brigadi” deri në rrugën
“Palmiro Toliati” në gjatësi 666 metra (faza e
parë).
Me zgjerimin, kjo rrugë e ngushtë dhe
jofunksionale u bë me 4 korsi rrugore, nga dy
korsi në çdo drejtim dhe trotuare të reja. Nga
ana e majtë e rrugës “Maxhari”, shikuar nga
mbikalimi është formuar korsia e biçikletave
me gjerësi 3 metra dhe korsia e këmbësorëve
me gjerësi 1,5 metra. Nga ana e djathtë e kësaj
rruge është formuar korsia e këmbësorëve me
gjerësi 2 metra.
Gjatë punëve ndërtimore në këtë
pjesë të rrugës “Maxhari”, u vendos
kanalizimi atmosferik, nga kryqëzimi me
rrugën “Juzhnomoravski brigadi” me rrugën
“Metodija Andonov Çento” deri në mbikalimin
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në Maxhari, në gjatësi të përgjithshme 929
metra.
Në pjesën e re të zgjeruar të rrugës
“Maxhari” u vendosën 42 shtylla për ndriçim
rrugor.
Qyteti i Shkupit për këtë projekt kapital
ndau rreth 67,6 milionë denarë.
Në rrugën “Maxhari” është realizuar
edhe rrjeti i ri i ujësjellësit me profil 500
milimetra, gjë për të cilën NP „Ujësjellës dhe
kanalizim” investoi rreth 13 milionë denarë.
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U ZGJERUA DHE RIKONSTRUKTUA
NJË PJESË E BULEVARDIT “ASNOM”
PASTAJ

Ekipet e Qytetit të Shkupit këtë pranverë
zgjeruan dhe rikonstruktuan një pjesë të
bulevardit “ASNOM”, nga objekti i Federatës
së futbollit të Maqedonisë (Shtëpia e futbollit)
deri në shtëpitë e para në rrugën “Todor
Çangov”, në Lisiçe.
Me këtë projekt janë zgjeruar dhe
rikonstruktuar 430 metra nga bulevardi
“ASNOM”, kurse rruga automobilistike u bë
me 4 korsi rrugore, zhardinierë të mesme
me gjerësi të ndryshueshme, si dhe trotuare,
korsi për biçikleta dhe gjelbërim ndarës.
Gjatë punëve ndërtimore u formua kryqëzim
i ri në kryqëzimin me bulevardin “ASNOM”
me bulevardin “Fevruarski pohod”, dhe janë
rregulluar edhe dy stacione të reja autobusi.
Është vendosur kanalizim i ri atmosferik me
gjatësi 221 metra dhe me profil tubash 500
milimetra.
Për ndriçimin e rrugës automobilistike
të re të zgjeruar janë vendosur 28 shtylla për
ndriçim rrugor, me lartësi 10 metra.
Në projektin për zgjerimin dhe
rikonstruksionin e kësaj pjese të bulevardit

“ASNOM” Qyteti i Shkupit investoi rreth 31,8
milionë denarë me TVSH. Me zgjerimin,
bulevardi “ASNOM” përbën një servis të
vërtetë për banorët e banesave të reja që janë

ndërtuar në afërsi të tij, u lehtësua lëvizja në
komunikacionin rrugor, u zvogëlua kaosi dhe
u mundësua zhvillim i përshpejtuar i komunës
Aerodrom.
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PAMJE E RE PËR NJË PJESË TË RRUGËS “SARAJ”...
Rruga “Saraj” këtë pranverë u rikonstruktua
nga kisha „Sveta Zlata Meglenska” deri në rrugën
që të çon drejt fshatit Lubin. Në këtë fazë të
parë të projektit për rikonstruksionin e rrugës
automobilistike të rrugës “Saraj” u rinovuan 665
metra të kësaj rruge të rëndësishme automoblistike.
Gjatë punëve ndërtimore në rrugën “Saraj” u gërrye
asfalti i vjetër dhe i dëmtuar ekzistues, u rinovua
plotësisht shtresa bartëse dhe u shtrua asfalt i
ri. Atje ku kishte nevojë u rirregulluan pllakat e
begatonit në trotuare, dhe u niveluan kapakët
e pusetave dhe vend-grumbullimeve. Qyteti i
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Shkupit për këtë punë ndërtimore ndau rreth 5
milionë denarë.
Në Qytetin e Shkupit punohet për përgatitjen
e dokumentacionit të nevojshëm për fazën e dytë
dhe të tretë për projektin për rikonstruksionin e
rrugës “Saraj”, me realizimin e së cilës kjo rrugë e
rëndësishme rrugore do të rikonstruktohet dhe
do të marrë një pamje të re nga kisha „Sveta Zlata
Meglenska” deri në kryqëzimin me rrugën lokale lokaliteti Matka dhe kryqëzimin Tetovë.

...DHE PËR RRUGËN “GJORÇE PETROV”
Rruga “Gjorçe Petrov”
u shtrua me asfalt të ri nga
rrethrrotullimi te QT „Planet”
deri te godina e komunës. Në
pjesën me gjatësi 1.245 metra
asfalti ekzistues i dëmtuar u
gërrye dhe u riparua shtresa
bartëse, dhe pastaj u shtrua
asfalti i ri. Në vendet ku
kishte nevojë u zëvendësuan
bordurat e dëmtuara, si dhe
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vend-grumbullimet dhe kapakët e
pusetave të kanalizimit atmosferik.
U riparua edhe korsia e këmbësorëve
dhe biçikletave përgjatë rrugës
automobilistike “Gjorçe Petrov”.
Për rikonstruksionin e rrugës
automobilistike të rrugës “Gjorçe
Petrov”, nga rrethrrotullimi te QT
„Planet” deri në godinën e komunës,
Qyteti i Shkupit investoi rreth 21
milionë denarë.
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U RINOVUA RRUGA “NARODNI HEROI”
MË PARË

Rruga automobilistike dhe trotuaret e rrugës “Narodni
heroi” janë rinovuar në gjatësi 416 metra, nga kryqëzimi me
rrugën “Dimo Haxhi Dimov” deri në kryqëzimin me rrugën “Hristo
Tatarçev”.
Në këtë pjesë, e cila ishte shumë e dëmtuar, u gërrye asfalti
ekzistues, u niveluan kapakët e pusetave dhe vend-grumbullimet,

PASTAJ

u vendosën bordura të reja, u përforcua shtresa bartëse dhe u
shtrua shtresë e re asfalti. Gjatë punëve ndërtimore në rrugën
“Narodni heroi” u rinovuan trotuaret me gjerësi 1,5 metra nga të
dyja anët, të cilët janë shtruar me pllaka begatoni.
Qyteti i Shkupit për këtë punë ndërtimore shpenzoi rreth
8,5 milionë denarë.

U FORMUA PLOTËSISHT RRUGA “BORIS SARAFOV”
Rruga “Boris Sarafov”, në komunën
Gjorçe Petrov, u zgjerua në gjatësi 50 metra, gjë
me të cilën gryka e ngushtë e komunikacionit
rrugor në këtë rrugë automobilistike u
mënjanua.
- Pas bisedimeve të gjata me pronarët
e dy objekteve që shtriheshin në trasenë
kësaj rruge, dhe që duheshin shembur për të
formuar plotësisht rrugën automobilistike,
ato u kompensuan edhe për objektet edhe
për truallin. Pas shembjes së dy objekteve
të përmendura në rrugën automobilistike,
rruga “Boris Sarafov” u zgjerua në gjatësi

MË PARË

PASTAJ

prej 50 metra, sa ishte edhe ngushtimi. Me
këtë zgjerim, rruga “Boris Sarafov” edhe
në këtë pjesë u bë me 4 korsi rrugore dhe
trotuare të reja të shtruara me asfalt. Për
këtë punë ndërtimore Qyteti i Shkupit ndau
rreth 2,5 milionë denarë. Për shpronësimin e
dy objekteve që u shembën dhe për truallin
Qyteti i Shkupit dhe Komuna Gjorçe Petrov së
bashku investuan rreth 3,4 milionë denarë –
thotë kryetari Koce Trajanovski.
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PO RIKONSTRUKTOHET
BULEVARDI "PARTIZANSKI ODREDI"

Punët ndërtimore për rikonstruksionin e rrugës automobilistike
në një pjesë të bulevardit “Partizanski odredi” është në vijim.
- Bëhet fjalë për rikonstruksionin e bulevardit “Partizanski
odredi” nga kryqëzimi me rrugën “Franklin Ruzvelt” deri në kryqëzimin
me bulevardin “8. Septemvri”. Gjatë punëve ndërtimore do të kryhet
gërryerja e asfaltit ekzistues të dëmtuar dhe do të shtrohen dy shtresa
të reja asfalti në të gjashtë korsitë e bulevardit në gjatësi prej rreth 900
metra, ose rreth 1.900 metra në të dy drejtimet. Punët ndërtimore
pritet të përfundojnë për 90 ditë. Kjo është pjesa e dytë e projektit për

rikonstruksionin e kësaj rruge të rëndësishme automobilistike. Më saktë,
para disa viteve rinovuam pjesën nga Kisha “Sveti Kliment Ohridski” deri
në kryqëzimin me rrugën “Franklin Ruzvelt”. Në mënyrë plotësuese, në
vitin 2015 depërtuam dhe ndërtuam plotësisht bulevardin “Partizanski
odredi” deri në kryqëzimin te kisha „Sveti Petar i Pavle” në Gjorçe Petrov,
gjë me të cilën ky bulevard u ndërtua gjatë gjithë gjatësisë së tij – thotë
kryetari Koce Trajanovski.
Për këtë punë ndërtimore Qyteti i Shkupit ndau rreth 29,2 milionë
denarë.

u rinovuan stacionet
e autobusëve në bunjakovec
Ekipet e Qytetit të Shkupit deri në fund të majit të këtij viti
rikonstruktuan stacionet e autobusëve „Soboren hram” dhe „Porta
Bunjakovec”, në bulevardin “Partizanski odredi”.
Në stacionin e autobusit para “Soboren hram”, u gërrye asfalti
ekzistues i fundosur dhe i dëmtuar në gjatësi 120 metra, kurse në
stacionin e autobusit para “Porta Bunjakovec” në gjatësi 70 metra. Në të
dy lokacionet u krye riparimi i shtresës së poshtme të tamponimit dhe u
vendos rrjetë polimeri. Shtresa përfundimtare e asfaltit të shtruar është
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e tipit Split mastiks 16.
Për rikonstruksionin e këtyre dy stacioneve të autobusit në
bulevardin “Partizanski odredi” Qyteti i Shkupit ndau gjithsej rreth 6,8
milionë denarë.
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DEPËRTIM I BULEVARDIT ME
RRETHRROTULLIM DREJT “KISELA VODA”

Bulevardi “Serbia” i cili këto ditë u
zgjerua deri në rrugën “Hristo Tatarçev”
me ndërtimin e rrethrrotullimit do të
mundësojë përmirësimin e komunikacionit
rrugor ndërmjet komunave Aerodrom,
Kisela Voda dhe Gazi Baba.
- Me këtë projekt kryhet zgjerimi
dhe rikonstruksioni i bulevardit “Serbia”
nga rrethrrotullimi te “Cementarnica”
deri në rrugën “Hristo Tatarçev”, kurse në
fund të këtij bulevardi do të ndërtohet
një rrethrrotullim i ri ndërmjet bulevardit
“Serbia”, rrugës “Hristo Tatarçev” dhe
rrugës “Hristo Tatarçev” dega 2. Bulevardi
“Serbia” do të zgjerohet në gjatësi 868
metra, dhe do të formohen 4 korsi rrugore.
Përgjatë trasesë së re nga ana e djathtë

do të ketë gjelbërim anësor me gjerësi 1,5
metra dhe korsi biçikletash-këmbësorësh me
gjerësi 3 metra, kurse nga ana e majtë do të
ketë korsi për biçikleta dhe këmbësorë me
gjerësi të ndryshme. Bulevardi i ri do të ketë

gjelbërim të mesëm me gjerësi 2 metra.
Në fund të bulevardit të ri do të ndërtohet
rrethrrotullim me diametër 36 metra, dy
korsi rrugore dhe korsi për këmbësorë.
Do të kryhet edhe rikonstruksioni dhe
zgjerimi i rrugëve “Hristo Tatarçev” dhe
“Hristo Tatarçev” dega 2, në pjesët që
hyjnë në rrethrrotullimin e ri, me gjatësi
të përgjithshme 590 metra. Për largimin e
ujërave atmosferik në bulevardin “Serbia”
po ndërtohet kanalizim i ri atmosferik –
thotë kryetari Koce Trajanovski.
Bulevardi “Serbia” në këtë pjesë
dhe rrethrrotullimi do të kenë ndriçim të
ri rrugor. Qyteti i Shkupit me këtë projekt
kapital do të investojë 98 milionë denarë.

PO ZGJEROHET PJESA E DYTË E BULEVARDIT
“TRETA MAKEDONSKA BRIGADA”
Pjesa e dytë e bulevardit “Treta makedonska brigada” këto
ditë po zgjerohet nga kryqëzimi me rrugën “Vasko Karangelevski”
deri në rrugën “Nikolla Karev”. Me këtë projekt, në pjesën me gjatësi
1.400 metra, bulevardi “Treta makedonska brigada” do të ketë 4
korsi, brez të gjelbër me gjerësi 1,5 metra, korsi për biçikleta dhe
këmbësorë. Do të ndërtohet edhe zhardienierë ndarëse e mesme me
gjerësi 5 metra.
Në terren po vendoset edhe kanalizim i ri atmosferik me
gjatësi të përgjithshme 1.250 metra dhe tuba polipropileni me
profil nga 500 deri në 800 milimetra, si dhe ndriçim i ri atmosferik.
Për punët ndërtimore, për dislokimin e instalimeve nëntokësore
dhe për ndriçimin kësaj pjese te re të zgjeruar Qyteti i Shkupit do të
shpenzojë rreth 104 milionë denarë.
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Në pjesën e Çairit

SË SHPEJTI PAMJE E RE PËR BULEVARDIN
“HRISTIJAN TODOROVSKI KARPOSH”

Ekipet e Qytetit të Shkupit punojnë në
zgjerimin dhe rikonstruksionin e bulevardit
“Hristijan Todorovski Karposh”, nga bulevardi
“Xhon Kenedi” deri në rrugën “Rokomija” në
Çair, si dhe në vendosjen e ndriçimit rrugor në
këtë pjesë të rrugës.
Rruga automobilistike ekzistuese në
bulevardin “Hristijan Todorovski Karposh” në
këtë pjesë do të zgjerohet dhe do të ketë 4 korsi
rrugore me gjatësi 670 metra. Nga ana e majtë
e bulevardit, shikuar nga qendra e qytetit drejt
Çairit, do të ndërtohet trotuar, kurse nga ana
e djathtë do të formohet gjelbërim mbrojtës,
korsi për biçikleta dhe korsi për këmbësorë.
Do të vendoset edhe kanalizim i ri atmosferik
me gjatësi 280 metra dhe profil të tubave
400 milimetra, dhe planifikohet të ndërtohet
edhe rrjet i ri i kanalizimit të ujërave të zeza

me gjatësi 255 metra, si dhe rrjet i ri ujësjellësi ndriçim rrugor .
me gjatësi 850 metra. Përgjatë bulevardit
Për realizimin e këtij projekti kapital
“Hristijan Todorovski Karposh”, në këtë pjesë Qyteti i Shkupit investoi rreth 43 milionë
të rrugës, do të vendosen edhe 46 shtylla për denarë.

PO DEPËRTOHET BULEVARDI “HRISTIJAN
TODOROVSKI KARPOSH” NË BUTEL
Ndërtimi i bulevardit “Hristijan
Todorovski Karposh”, nga kryqëzimi me
bulevardin “Bosna i Hercegovina” deri
në rrugën “Natanail Kuçevishki” (faza e
parë) është në vijim. Në këtë fazë do të
depërtohen 1.000 metra nga bulevardi
“Hristijan Todorovski Karposh“.
Bulevardi i ri do të jetë me 6 korsi
rrugore, për biçikleta dhe këmbësorë
nga të dyja anët dhe gjelbërim të
mesëm. Do të vendoset edhe rrjet
i ri ujësjellësi, rrjet i ri i kanalizimit
atmosferik me profil Ф 600 milimetra,
dhe do të ndërtohet edhe kanalizimi
i ujërave të zeza. Në bulevard do të
vendoset edhe ndriçim i ri rrugor.
Për punët ndërtimore në fazën e
parë të projektit kapital për depërtimin
e bulevardit “Hristijan Todorovski
Karposh”, Qyteti i Shkupit do të ndajë
rreth 160 milionë denarë.
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KATËR KORSI PËR PJESËN E TRETË TË
BULEVARDIT “BORIS TRAJKOVSKI”
Ekipet e Qytetit të Shkupit këto ditë punuan në zgjerimin dhe
rikonstruksionin e pjesës së tretë të bulevardit “Boris Trajkovski”,
nga fabrika e mëparshme „Staklarnica” deri në hyrjen në lagjen
Pintija, me gjatësi 2.200 metra.
- Bulevardi “Boris Trajkovski” edhe në këtë pjesë do të jetë
një rrugë automobilistike moderne me 4 korsi rrugore, korsi për
këmbësorë nga të dyja anët, si dhe korsi për biçikleta nga ana e
majtë. Në terren do të ndërtohet kanalizim i ri atmosferik përgjatë
rrugës automobilistike, me tri degë, me gjatësi të përgjithshme
2.284 metra dhe profil të ndryshueshëm nga 300 deri në 1.000
milimetra. Në këtë pjesë do të vendosen edhe 121 shtylla
për ndriçim rrugor – shpjegon kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce
Trajanovski.
Mjetet për realizimin e këtij projekti kapital do të sigurohen
nëpërmjet kredisë afatgjatë vendase të Qytetit të Shkupit, i cili
nënshkroi kontratë për nën-kredi me Ministrinë e financave, në suazat
e mjeteve të siguruara me Projektin për përmirësimin e shërbimeve
komunale të financuar me kredi nga Banka ndërkombëtare për
rinovim dhe zhvillim – Banka botërore. Shuma e përgjithshme për
realizimin e këtij projekti do të jetë rreth 3,7 milionë euro.

zgjerim dhe korsi për biçikleta
për rrugën “TODOR ALEKSANDROV”
Me projektin për zgjerimin dhe
rikonstruksionin e rrugës “Todor Aleksandrov”
kjo rrugë automobilistike me frekuencë
të madhe do të ketë një pamje të re nga
kryqëzimi me bulevardin “Nënë Tereza” dhe
rruga “Belgradska”, te SHF „Koço Racin”, deri
në degën e kësaj rruge drejt “Panorama”, në
gjatësi prej rreth 600 metra.
Në terren, rruga “Todor Aleksandrov” do
të ketë 3 korsi rrugore, ndërsa nga të dyja anët
e rrugës automobilistike do të formohen korsi
për biçikleta dhe trotuare. Do të rikonstruktohet
edhe pjesa e rrugës automobilistike në rrugët
më të vogla që kryqëzohen me rrugën “Todor
Aleksandrov”, si dhe me rrugët “Belgradska”,
“Partenie Zografski”, “Tasino Çesmiçe” dhe
“Slavejko Arsov”. Punët ndërtimore në rrugën
“Todor Aleksandrov” do të shfrytëzohen edhe
për rikonstruksionin e një pjese të kanalizimit

atmosferik të kësaj rruge automobilistike,
ku në një gjatësi prej 500 metra do të
vendosen tuba me profil 400 milimetra. Do
të rikonstruktohet edhe një pjesë e rrjetit
të ujërave të zeza, si dhe një pjesë e rrjetit
të ujësjellësit të kësaj rruge. Gjatë punëve
ndërtimore, do të rikonstruktohen edhe pjesë

të rrjetit të kanalizimit atmosferik, të ujërave
të zeza dhe ujësjellësit në rrugët më të vogla
që kryqëzohen me rrugën “Todor Aleksandrov”.
Rruga “Todor Aleksandrov” do të
ndriçohet nga 33 shtylla për ndriçim rrugor.
Qyteti i Shkupit për këtë projekt voluminoz do
të investojë rreth 39 milionë denarë.
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KANALIZIM I RI ATMOSFERIK NË RRUGËT
“XHON KENEDI” DHE “KEMAL ATATURK” ...
Punët ndërtimore për
ndërtimin e kanalizimit atmosferik
në rrugët “Xhon Kenedi” dhe
“Kemal Ataturk” janë në fazën
përfundimtare.
Me këtë punë ndërtimore,
përgjatë dy rrugëve po ndërtohet
kanalizim i ri atmosferik me gjatësi
të përgjithshme 800 metra, dhe po
vendosen tuba me profil të madh
1.200 milimetra. Kanalizimi i ri
atmosferik përfundon në pusetën
lidhëse në rrugën “Cvetan Dimov”.
Me ndërtimin e këtij
kanalizimi atmosferik do të
përmirësohet largimi i ujërave
atmosferike në këtë pjesë të
komunës Çair dhe do të zgjidhet
problemi shumëvjeçar i banorëve
përreth.
Për ndërtimin e kanalizimit
atmosferik Qyteti i Shkupit do të
investojë rreth 23 milionë denarë.

...DHE NË RRUGËN “INDIRA GANDI” NË SHUTO ORIZARE

Kanalizim i ri atmosferik këto ditë po ndërtohet edhe në rrugët „1” dhe „20” në Lisiçen e
poshtme. Ky kanalizim ndërtohet në gjatësi 1.800 metra, dhe do të mbledhë dhe largojë ujërat
atmosferike në lumin Vardar.
Në këtë projekt kapital do të investohen rreth 24 milionë denarë. Mjetet janë siguruar nga
Qyteti i Shkupit dhe nga Komuna Aerodrom, përgjysmë.

Në rrugën “Indira Gandi” në
Shuto Orizare këto ditë do të ndërtohet
kanalizim i ri atmosferik.
- Me projektin kapital për
ndërtimin e kanalizimit atmosferik në
një pjesë të rrugës “Indira Gandi” do
të zgjidhet një nga problemet aktuale
me të cilin ballafaqohen banorët e
Shuto Orizares me largimin e ujërave
të reshjeve dhe përmbytjen e kësaj
rruge edhe gjatë reshjeve më të vogla
të shiut. Me këtë punë ndërtimore,
në terren po bëhet gërmime dhe po
ndërtohet rrjeti atmosferik me gjatësi
942 metra dhe me tuba polipropileni
me profil 400, 600 dhe 800 milimetra.
Rruga automobilistike në rrugën “Indira
Gandi” pas kësaj do të riparohet. Qyteti
i Shkupit për këtë aktivitet ndërtimor
kapital ndau rreth 13,7 milionë denarë
– thotë kryetari Koce Trajanovski.
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NË BULEVARDIN “PARTIZANSKI ODREDI”
U NDËRTUA KOLEKTOR I UJËRAVE TË ZEZA

Kolektor i ri i ujërave të zeza u ndërtua përgjatë
bulevardit “Partizanski odredi”, në drejtimin
nga kryqëzimi me rrugën “Moskovska” deri në
kryqëzimin me bulevardin “8.Septemvri”.
Në gjatësi prej 1.246 metra në këtë drejtim
u vendosën tuba kanalizimi me profil Ф 500
milimetra, si dhe mbi 20 puseta. Kolektori i ri i
ujërave të zeza do të rrisë në mënyrë të ndjeshme
kapacitetin e rrjetit ekzistues të ujërave të zeza
i cili është me kapacitet më të vogël, bllokohet
shpesh dhe krijon probleme për banorët e lagjes
Taftalixhe 1 dhe 2 dhe Nerezi.
Qyteti i Shkupit për këtë projekt do të ndajë
rreth 17,4 milionë denarë.

NDËRTOHET KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA
PËR TRUBAREVON – FAZA E DYTË
Kanalizimi i ri ujërave të zeza
(faza e dytë) që po ndërtohet në
vendbanimin Trubarevo do të jetë
me gjatësi 4 kilometra dhe me 2
stacione ripompimi. Ky projekt ka
një vlerë prej 22 milionë denarë,
në të cilin Qyteti i Shkupit merr
pjesë me 12 milionë denarë, kurse
Komuna Gazi Baba me 10 milionë
denarë.
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shkupi do të ketë park
zbavitës të ri modern
Treni në shina, rekuizitat e adrenalinës
dhe të fëmijëve do të jenë vetëm një pjesë
e përmbajtjeve të parkut të ri zbavitës që
ndërtohet këto ditë në vendin e Lunaparkut të vjetër, në Parkun e qytetit. Parku
i ri zbavitës do të ndërtohet në faza, dhe në
këtë fazë të parë të projektit do të ndërtohet
infrastruktura e re dhe objekte shoqëruese,
gjithashtu do të vendosen edhe disa rekuizita
zbavitëse.
- Me realizimin e projektit kapital për
ndërtimin e parkut zbavitës, shkupjanët pas
44 vitesh do të kenë park zbavitës të ri dhe
modern. Parku zbavitës do të ndërtohet në
vendin e Luna-parkut të vjetër dhe do të ketë

LUNA PARK I RI

LUNA PARK I RI

sipërfaqe prej rreth 25.000 metra katrorë.
Ndërtimi i parkut të ri të ri do të jetë në
faza, në një periudhë disa vjeçare. Për
punët ndërtimore, blerjen e rekuizitave
dhe montimin e tyre do të ndahen rreth
400 milionë denarë ose rreth 6,5 milionë
euro. Në fazën e parë është parashikuar
ndërtimi i infrastrukturës dhe objekteve
shoqëruese që janë të domosdoshme për
funksionimin e parkut zbavitës – pjesë
hyrëse-dalëse, objekt për administratën,
tualete dhe objekte të tjera shoqëruese, si
dhe rregullimi i parterit dhe hortikulturës,
për të cilën janë ndarë rreth 101 milionë
denarë. Do të vendosen edhe shtatë
rekuizita të cilat duhet të arrijnë në një
afat prej 6 muajsh, dhe për të cilat janë
ndarë rreth 130 milionë denarë. Në fazën e
dytë të projektit do të vendosen 1 rekuizitë
adrenaline, 2 gjysmë adrenaline dhe 3
rekuizita fëmijësh, si dhe një tren në shina
– thotë kryetari Koce Trajanovski.
Në parkun e ri zbavitës në Shkup
do të vendosen gjithsej 27 rekuizita,
nga të cilat 3 adrenaline, 6 familjare dhe
18 fëmijësh. Në park do të ketë lloje të
ndryshme lojërash, karosel, tobogan dhe
përmbajtje të tjera zbavitëse-rekreative.
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SI SHPENZOHEN
PARATË TUAJA
Raport vjetor financiar i Qytetit të Shkupit për
vitin 2016

Rrethrrotullimi ndërmjet
Autokomandës dhe Zhelezara
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BUXHETI THEMELOR
TË ARDHURA TË PËRGJITHSHME VITI 2016
Të ardhura tatimore
Të ardhura jotatimore
Transferta
Të ardhura kapitale

4.397.000.000
1.897.700.000
169.636.000
102.000.000
2.227.664.000

BUXHETI THEMELOR
SHPENZIME GJITHSEJ VITI 2016
Investime kapitale
Mirëmbajtja e objekteve komunale dhe infrastrukturës
Shpenzime për administratën dhe Këshillin e Qytetit të Shkupit
Realizimi i kompetencave me interes publik

4.397.000.000
2.547.539.000
955.080.000
624.190.000
270.191.000

Të ardhura të realizuara
31.12.2016
3.100.586.141
2.276.912.878
150.887.845
91.513.375
581.272.043

Shpenzime të realizuara
31.12.2016
2.863.993.554
1.336.481.801
808.276.489
512.173.940
207.061.324
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Realizuar deri më 31.12.2016
1.336.481.801

I. Investime kapitale
SHPENZIME KAPITALE TË QYTETIT TË SHKUPIT
Ndërtimi i objekteve afariste SHTËPIA E QYTETIT
Mbikëqyrje mbi ndërtimin e SHTËPISË SË QYTETIT
Projekte për rikonstruksionin e objekteve afariste të Qytetit të Shkupit
Blerja e pajisjeve për ngrohje dhe aklimatizim

GJITHSEJ

1.336.481.801
142.992.552
120.776.514
1.088.720
889.886
215.669

Blerja e pajisjeve të tjera
Blerja e pajisjeve informatike dhe video
Softuer kompjuterik
RREGULLIMI I TRUALLIT NDËRTIMOR
Ndërtimi i rrugëve sipas kontratave të lidhura për rregullimin e truallit ndërtimor
Hapësira hyrëse (korsi, rrugë) rreth sheshit VMRO
Projekte për ndërtimin e infrastrukturës komunale
Ndërtimi i infrastrukturës komunale
Ndërtimi i lidhjeve dhe nënstacionit elektrik për LUNA PARK
NDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE
Përgatitja e projektit për LUNA PARK
Ndërtimi i LUNA PARK, blerja e REKUIZITAVE dhe montimi i tyre
Ndërtimi i garazhit me kate DAME GRUEV
PROJEKTE PËR EFIKASITET ENERGJETIK
Projektimi, rishikimi dhe realizimi i gazifikimit të shkollave të mesme dhe financimi i përbashkët i projekteve për efikasitet energjetik
NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK
Ndriçimi i monumenteve, monumenteve-përkujtimore, skulpturave dhe shatërvanëve
Ndërtimi i ndriçimit publik dhe sistemit të integruar të ndriçimit publik

360.032
14.700.848
4.960.883
43.488.648
12.359.444
344.158
714.490
30.010.046
60.510
23.892.169
5.134.416
2.596.142
16.161.611
342.133
342.133
32.916.254
2.501.878
30.414.376

NDËRTIMI DHE RIKONSTRUKSIONI I RRUGËVE MAGJISTRALE DHE MBLEDHËSE
Përgatitja e projekteve duke përfshirë dizajnin e rrugëve, rrugicave dhe rrugëve automobilistike
Ndërtimi i një pjese të bul. “ASNOM” nga stacioni i fundit 5-së drejt shtëpive në Lisiçe, faza e parë
Ndërtimi i rr. “Pavel Shatev”
Ndërtimi i rr. “Todor Aleksandrov”
Ndërtimi i rr. “Boris Sarafov”
Ndërtimi dhe Rikonstruksioni i një pjese të bul. “16-ta Makedonska brigada”, rrethrrotullim
Zgjerimi i bul. “H.T. Karposh”në pjesën e Çairit
Rishikimi i projekteve, kontrolle dhe shërbime konsulente
Rikonstruksioni, mirëmbajtja dhe ndërtimi i trotuareve, shesheve dhe shatërvanëve
Rikonstruksioni i rr. “Kej Dimitar Vlahov” si pjesë e sheshit “Sveta Maria”, në përputhje me projektin për mirëmbajtjen e rr. “Dimitar
Vlahov” nga bul. “Filip Vtori Makedonski” deri në bul. “Kërste Misirkov”
Ndërtimi i plotë i bul. ”Partizanski odredi” deri në “Sv. Petar i Pavle”, faza II
Rikonstruksioni, mirëmbajtja e urave (konstruksioni, rruga automobilistike, trotuare, gardhe, fuga dilatacioni dhe ndriçim)
Rikonstruksioni, mirëmbajtja e rrugës “Saraj” dhe rrugëve, rrugëve automobilistike në f. Glumovë
Ndërtimi, rikonstruksioni i kryqëzimit “8 - Septemvri” dhe rr. “Skupi”.
Zgjerimi dhe rikonstruksioni i bul. “III Makedonska brigada”, faza I dhe II me rrethrrotullim
Rikonstruksioni i rr. “Jordan Mijalkov” (Hekurana)
Rikonstruksioni, mirëmbajtja e “Zhena park”
Ndërtimi, rikonstruksioni i rr. “Maxhari” (faza I dhe II)
Rikonstruksioni, mirëmbajtja e rr. “Gjorçe Petrov”
Ndërtimi , rikonstruksioni i bul. “Serbia” me rrethrrotullim me rr. “Hristo Tatarçev”
Rikonstruksioni, mirëmbajtja e rr. “Narodni heroi”
Mbikëqyrje mbi ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen
Shpronësimi i truallit për ndërtimin e rrugëve
Ndërtimi, rikonstruksioni dhe riparimi i rrugëve në vendbanime në Gazi Baba
TVSH e paguar sipas kontratave të lidhura
Subvencione për blerjen e makinave për NP “Rrugë dhe rrugica”

436.188.906
8.294.161
11.544.576
265.822
8.271.831
59.558
23.931.220
9.606.322
3.856.723
36.125.366

NDËRTIMI I SINJALIZIMIT RRUGOR
TVSH për MIRËMBAJTJEN e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të tjera për QMKK
Përgatitja e projekteve të komunikacionit rrugor dhe rishikime
Përgatitja e STUDIMEVE për komunikacionin rrugor
NDËRTIMI I HAPËSIRAVE PËR PARKIM
Punkte për huazimin e biçikletave – subvencion për Parkingun e qytetit
NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIMIN ME UJË TË PIJSHËM
Ndërtimi i ujësjellësit në komunën e SARAJIT
Ndërtimi i sistemeve kryesore të tubacionit për furnizimin me ujë
Ndërtimi i ujësjellësit me Ф 250 mm HIPODROM

10.303.332
22.421.367
12.214.394
633.900
173.446
28.513.797
395.300
6.121.944
33.310.738
6.609.846
20.277.745
3.817.513
12.648.984
76.045.223
43.283.933
45.461.865
12.000.000
4.397.213
1.347.778
1.249.436
1.799.999
10.000.000
10.000.000
11.983.042
2.500.000
4.512.388
4.970.654
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NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN E UJËRAVE DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
Kanalizimi i ujërave të zeza nga rr. “Moskovska” përgjatë bul. “Partizanski odredi”
Kolektori i ujërave të zeza përgjatë bul. “V.S.Bato”
Ndërtimi i kanalizimit të ujërave të zeza në rrugën nga f. Trubarevo deri në Idrizovë
Ndërtimi i kanalizimit të ujërave të zeza në f. Luboten
Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në rr. “Boca Ivanova” dhe “A. Urdarevski”
Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në rr. “XHON KENEDI” dhe rr. “KEMAL ATATURK”
TVSH e paguar sipas kontratave të lidhura
PASTËRTIA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE)
Subvencione për NP „ Higjiena komunale” (për kontejnerët nëntokësorë)
SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)
Ndërtimi i objekteve - fasadave
PARQE DHE GJELLBËRIM (SHPENZIME KAPITALE)
Rikonstruksioni dhe ngritja e gjelbërimit publik në rrugët magjistrale dhe parqe
Blerja e makinës për rimbjellen e drurëve
Konkurs për zgjedhjen e zgjidhjes ideore dhe realizimi i Instalimeve edukative për fëmijë në Parkun Maqedonia
Përgatitja e projektit themelor për rregullimin e shpellës “Ubava” në parkun speleologjik në kanionin e Matkës

80.479.150
9.932.425
27.684.913
7.102.897
1.518.841
9.768.037
16.797.457
7.674.580
8.800.000
8.800.000
262.314.745
262.314.745
92.867.809
87.128.571
3.226.021
2.333.314
179.903

PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE)
Blerja dhe montimi i shtyllave fikse dhe hidraulike në sipërfaqet publike
Blerja e STOLAVE
Furnizimi dhe vendosja e tualeteve
Blerja e shtyllëzave për mbrojtjen e gjelbërimit
Blerja e koshave për mbeturina
Sistem Infotaç për sinjalistikë turistike
TRANSPORT PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE)
Subvencione për sistemin AVL për pagim inteligjent
Subvencione për strehët e stacioneve të autobusëve
MANIFESTIME KULTURORE DHE KRIJIMTARI (SHPENZIME KAPITALE)
BIBLIOTEKA E QYTETIT- Rikonstruksioni i filialeve
IP KOPSHTI ZOOLOGJIK – Ndërtimi dhe rregullimi i vendbanimit të jashtëm të shimpanzesë KOKO
IP KOPSHTI ZOOLOGJIK – Ndërtimi dhe rregullimi i vendbanimit të jashtëm për dy elefantët
QKF KARPOSH – Riparimi i lagështisë në bodrum (riparim i brendshëm dhe i jashtëm)
QKF KARPOSH – Blerja e kompjuterëve, printerëve dhe aparateve për fotokopjim
QKF KARPOSH – Blerja e instrumenteve të reja muzikore
IP Qendra e kongreseve „Aleksandri i Maqedonisë” – blerja e binasë
MUZEU I QYTETIT TË SHKUPIT – Blerja e pajisjeve kompjuterike
QKR – Instalimi i sistemit për ngrohje qendrore dhe freskim në IP QKR
MUZEU I QYTETIT TË SHKUPIT – Rikonstruksioni i plotë i Muzeut memorial të punëtorive ilegale për përgatitjen e armëve gjatë kohës së
LNÇ 1941-1944)
SHTËPIA E KULTURËS KOÇO RACIN - Rikonstruksioni dhe adaptimi i objektit të Shtëpisë së kulturës
Përgatitja e busteve për patronët e SHMQSH të Qytetit të Shkupit

10.170.439
614.426
1.987.720
2.497.568
388.623
1.817.200
2.864.902
71.000.000
60.000.000
11.000.000
43.641.555
790.384
8.000.000
25.946.476
1.131.030
150.000
149.900
997.100
140.000
1.798.202
1.156.497

SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)
Projekte për korsi dhe ura për këmbësorë dhe biçikleta
Ndërtimi, mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i Bregut të l. Vardar, korsi për patina, biçikleta, për vrapim dhe urë për këmbësorë
Ndërtimi, mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i korsive të biçikletave
ARSIMI I MESËM (SHPENZIME KAPITALE)
Vendosja e teknologjisë së re informatike në (tabela interaktive etj.)
Furnizimi me pajisje për video mbikëqyrje
Ndërtimi i sallës së fizkulturës në SHMQSH „Boro Petrushevski”
Rikonstruksioni i godinave shkollore, sallave të fizkulturës dhe terreneve sportive
MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)
Kopshti botanik (dokumentacioni teknik dhe ndërtimi i serës prej qelqi për bimët aloktone)
Rregullimi i Gazi Babës
Rregullimi i park pyllit Vodno
Realizimi i planit të posaçëm për Vodnon
MBROJTJA SOCIALE E FËMIJËVE (SHPENZIME KAPITALE)
Përmirësimi i qasjes në SHMQSH dhe sallave të fizkulturës – pajisje
Përmirësimi i qasjes në Qytetin e Shkupit
Furnizimi me automjete motorike të adaptuara për persona me karrocë invalidësh
MBROJTJA KUNDËR ZJARRIT (SHPENZIME KAPITALE)
Mjete për telekomunikacion (radiolidhje,sistem alarmi, plotësimi i video mbikëqyrjes)
Furnizimi me simulator për goditje flake
Furnizimi me pajisje për kuzhinë
Rikonstruksioni i objekteve afariste të BMKZ

15.334.479
122.283
12.891.691
2.320.505
25.865.347
965.718
1.362.342
2.351.924
21.185.363
9.152.000
2.035.500
1.000.000
1.390.000
4.726.500
3.798.751
1.451.400
597.175
1.750.176
6.856.609
352.908
2.821.740
87.408
3.594.553

3.000.000
381.966
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Zgjerimi i bulevardit „Partizanski odredi“
në Gjorçe Petrov

Korsi për biçikleta në bulevardin
„Aleksandar Makedonski“ - projekti
„SHKUPI QYTETI I BIÇIKLETAVE“
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Rinovimi i sipërfaqes së jashtme të urës
„Goce Delçev“

Realizuar deri më 31.12.2016
II. Mirëmbajtja e objekteve komunale dhe infrastrukturës
Planifikimi urbanistik
Rregullimi i truallit ndërtimor
Mirëmbajtja e pajisjeve urbane
Ndriçimi publik
Pastërtia publike
Transporti publik lokal i udhëtarëve
Mirëmbajtja e rrugëve dhe rrugicave lokale
Gjelbërimi publik
Shërbime të tjera komunale

U formua plotësisht sheshi „Filip vtori“

808.276.489
9.673.296
6.888.092
35.473.088
95.745.811
12.039.480
260.000.000
269.152.180
20.134.114
99.170.428

qershor 2017 |

Realizuar deri më
31.12.2016
512.173.940

III. Shpenzime për administratën dhe Këshillin e Qytetit të Shkupit

Makina për rimbjelljen
e drurëve

Parku në bulevardin „Fevruarski pohod“

Realizuar deri më
31.12.2016
IV. Realizimi i kompetencave me interes publik
Përkrahje e zhvillimit ekonomik lokal
Nxitja e zhvillimit të turizmit
Paga për të punësuarit dhe kompensime për këshillat drejtues – institucionet nga fusha e kulturës nën
kompetencat e Qytetit të Shkupit
Manifestime kulturore dhe krijimtari
Sport dhe rekreacion
Arsimi i mesëm
Mbrojtja e ambientit jetësor dhe natyrës
Mbrojtje shëndetësore
Shtëpi për persona të moshuar (Programi për mbrojtje sociale)
Mbrojtja kundër zjarrit (shpenzime vijuese)

207.061.324
5.826.468
4.134.378
12.395.963
48.902.771
10.424.696
18.390.775
19.453.062
1.092.000
56.988.615
29.452.596

U ble automobil elektrik për nevojat e administratës
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Festivali i luleve i Shkupit

Raport vjetor financiar i Qytetit të Shkupit për vitin 2016
Sektori për çështje financiare i Qytetit të Shkupit
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PO FORMOHEN KORSITË
E BIÇIKLETAVE TË RRUGËS 2

Në bulevardin
„Partizanski odredi“

Në vijim është ndërtimi dhe
rikonstruksioni i korsisë së biçikletave të
Rrugës 2 të projektit„Shkupi qyteti i biçikletave
2017” qëllimi i të cilit është përmirësimi i
infrastrukturës së çiklizmit në qytet.
Rruga 2 e këtij projekti është me gjatësi

Në bulevardin „Jane Sandanski“

të përgjithshme 11 kilometra dhe do të lidhë
komunën Aerodrom, nëpërmjet komunave
Qendër dhe Karposh, deri në komunën Gjorçe
Petrov. Rruga përfshin bulevardet “Fevruarski
pohod”, “Vidoe Smilevski Bato”, “Jane Sandanski”,
“Kuzman Josifovski Pitu”, “Kej 13 Noemvri”,

sheshin „Maqedonia”, bulevardin “VMRO” dhe
bulevardin “Partizanski odredi” deri në Porta
Vllae.
Këto ditë, po zhvillohen punë
ndërtimore në korsitë përgjatë bulevardit
“Partizanski odredi”.

u zgjatua korsia e patinavebiçikletave në bregun e lumit
Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe NP „Rrugë
dhe rrugica” zgjatuan korsinë e patinavebiçikletave në bregun e lumit Vardar në Lisiçen e
epërme, nga parku i madh i bulevardit “Fevruarski
pohod” deri te ura metalike në Lisiçen e epërme,
nga ana e djathtë.
Kjo korsi e patinave-biçikletave është
formuar në gjatësi 2.000 metra, me gjerësi 4
metra. Në terren është bërë gërmimi, është
shtruar shtresa e tamponimit dhe bordurat, pastaj
edhe shtresë e re asfalti. Në këtë punë ndërtimore
janë investuar rreth 14 milionë denarë.
Kjo pjesë e korsisë së patinave-biçikletave
në bregun e lumit Vardar përbën zgjatimin e
korsisë e cila shtrihej nga ura „Todor Aleksandrov”
deri në parkun e bulevardit “Fevruarski pohod”.
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QYTETI I SHKUPIT NDAU MBI 2.600
SUBVENCIONE PËR BLERJEN E BIÇIKLETAVE
Qyteti i Shkupit ndau mbi 2.600 subvencione për blerjen e
biçikletave për qytetarët të cilët blenë biçikletë të re dhe u paraqitën
në thirrjen publike të shpallur.
Pikërisht, me qëllim që të stimulojmë qytetarët të shfrytëzojnë
biçikletën si mjet transporti në një numër sa më të madh, Qyteti i
Shkupit më 13.05.2017 shpalli thirrje publike për kompensimin e
një pjese të shpenzimeve gjatë blerjes së biçikletës, përkatësisht
mjetet që kompenson Qyteti i Shkupit janë në vlerë prej 50% të

çmimit të biçikletës, por jo më shumë se 4.000 denarë, vlerë neto,
për person.
Të drejtë për pjesëmarrje në këtë thirrje publike kanë banorët
e Qytetit të Shkupit, përkatësisht të komunave Aerodrom, Gazi Baba,
Kisela Voda, Karposh, Çair, Shuto Orizare, Qendër, Gjorçe Petrov,
Butel dhe Saraj, të cilët kanë blerë biçikletë nga dita e shpalljes së
thirrjes publike, deri në shpenzimin e buxhetit për këtë qëllim.
Për këtë qëllim Qyteti i Shkupit ndau 10 milionë denarë.

PARKINGJE KOKA-KOLA TE PARKU
I QYTETIT

Në sheshin para shatërvanit
„Lotosov cvet” në Parkun e qytetit më 12
maj u promovua parkingu i parë KokaKola për biçikleta, donacion për Qytetin
e Shkupit nga “Pivara AD Skopje” dhe
nga kompania Koka-Kola. Dy kompanitë
Qytetit të Shkupit do t’i dhurojnë 5
parkingje të tilla të cilat do të vendosen
në lokacione të ndryshme, dhe janë
në formën e shishes së njohur të KokaKola. Në çdo lokacion do të vendosen çift
parkingjesh Koka-Kola dhe Koka-Kola
Zero dhe në to mund të parkohen 24
biçikleta.
Ky projekt është realizuar edhe në
bashkëpunim me shoqatën „Na Toçak”.

KATADIOPTER PËR SHIKIM MË TË MIRË TË RRUGËVE
AUTOMOBILISTIKE
Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe rrugica” vendosen
katadiopter në rrugën Gjorçe Petrov, në drejtimin nga rrethrrotullimi
te QT „Planet” dhe rrugën “Voin Drashkoviq” deri në urën e Sarajit.
Katadiopterët e rinj do t’u mundësojnë shoferëve shikim më të mirë
të sinjalizimit horizontal, përkatësisht refleksion më të mirë. Në këtë
drejtim janë vendosur edhe katadiopter edhe në linjat gjatësore dhe ato
janë me refleksion të bardhë, të dyanshëm.
Janë vendosur katadiopter edhe në kalimet e këmbësorëve në
rrugët Franklin Ruzvelt dhe Dimitrija Çupovski, si dhe në bulevardet “Koço
Racin” dhe “Goce Delçev”, të cilët kanë refleksion të kuq dhe të bardhë.
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U NDËRTUAN ISHUJ RRUGORË DHE
GARDH MBROJTËS

Për të rritur sigurinë e këmbësorëve në
komunikacionin rrugor, ekipet e Qytetit të Shkupit
dhe të NP „Rrugë dhe rrugica” ndërtuan ishuj për
këmbësorë përgjatë bulevardit “Partizanski odredi”,
në kryqëzimin e këtij bulevardi me rrugën “Aminta
Treti”, te “Porta Bunjakovec” dhe në kryqëzimin e
bulevardit “Kosturski heroi”, te Qendra e kongreseve
„Aleksandri i Maqedonisë”.
Gjatë kësaj, u rikonstruktuan plotësisht
dy kryqëzimet, u shënua sinjalizimi horizontal –
kalimet e këmbësorëve dhe korsitë e biçikletave
dhe u vendosën shenjat rrugore. Në kalimin e
këmbësorëve nëpërmjet bulevardit “Partizanski
odredi”, në kryqëzimin me rrugën “Kosturski heroi”
është vendosur gardh me funksion të dyfishtë – të
mbrojë dhe orientojë këmbësorët të kalojnë në
linjë të drejtë në kalimin e këmbësorëve, sepse
ishujt e këmbësorëve nga të dyja anët e bulevardit
janë asimetrikë për shkak të pjerrësisë natyrale të
rrugëve.

NJËSI SHKOLLORE RRUGORE NË SHMQSH “BORO
PETRUSHEVSKI”

Më 2 mars 2017 u prezantua njësia
shkollore rrugore në SHMQSH „Boro
Petrushevski”, e cila është formuar në suazat e
projektit të Këshillit për siguri në komunikacionin
rrugor në rrugët në Qytetin e Shkupit.
Në këtë njësi marrin pjesë 20 nxënës
të vitit të dytë, të tretë dhe të katërtë të cilët
së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së
punëve të brendshme, do të punojnë në
ngritjen e vetëdijes publike të pjesëmarrësve
në komunikacionin rrugor dhe do të
paralajmërojnë dhe edukojnë qytetarët të cilët
thyejnë rregullat rrugore. Anëtarët e njësisë
njihen për nga jelekët ngjyrë portokalli dhe

kapelet e bejsbollit.
Projekti për formimin e njësisë së parë
shkollore rrugore, përveç Qytetit të Shkupit,
Këshillit për sigurinë në komunikacionin
rrugor në qytetin e Shkupit dhe SHMQSH „Boro

Petrushevski”, në mënyrë profesionale dhe
materiale u ndihmua nga MPB, SPB ShkupSeksioni për parandalim, Këshilli Republikan
për sigurinë në komunikacionin rrugor në rrugë
dhe NQP.
Në urën në lagjen
Maxhari u vendosën gjashtë
shtylla të reja për ndriçim
rrugor.
Me këtë aktivitet
ndërtimor, u rrit siguria në
komunikacionin rrugor në
këtë pjesë të qytetit. Qyteti i
Shkupit për këtë projekt nga
buxheti ndau 774.000 denarë.
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PERSONAT ME NEVOJA TË POSAÇME USHTROJNË
ME PARALELE DHE REKUIZITA TË REJA

Personat me nevoja të posaçme kanë
mundësi të zbaviten dhe të ushtrojnë me
paralele dhe rekuizita në orë falas dhe nën
mbikëqyrje profesionale, në shkollat e mesme
të Qytetit të Shkupit „Mihajlo Pupin” dhe
„Zdravko Cvetkovski”.
Qyteti i Shkupit vjeshtën e kaluar për
herë të parë bleu rekuizita dhe paralele për
personat me nevoja të posaçme, të cilat janë
instaluar në sallat e këtyre dy shkollave të
mesme të Qytetit të Shkupit, ku dy ditë në
javë personat me nevoja të posaçme mund të
ushtrojnë dhe të shoqërohen.
Për blerjen e këtyre rekuizitave Qyteti

i Shkupit ndau 1,5 milionë denarë, kurse për
angazhimin e instruktorëve siguroi 300.000
denarë.

Këtë projekt e realizoi Qyteti i Shkupit
dhe shoqata e personave me invaliditet trupor
të Shkupit – “Mobilnost Skopje”.

U KREMTUA DITA E ZJARRFIKËSVE

Qyteti i Shkupit më 20 maj
tradicionalisht kremton Ditën e zjarrfikësve
në stacionin për mbrojtjen kundër zjarrit në
Autokomandë. Kremtimi filloi me roje nderi
të zjarrfikësve të Shkupit, kurse komandanti
i Brigadës për mbrojtjen kundër zjarrit
të Qytetit të Shkupit, Zvonko Tomeski, i
raportoi Kryetarit të Qytetit të Shkupit Koce
Trajanovski.
Qyteti i Shkupit investon në vazhdimësi
në blerjen e pajisjeve të reja, në plotësimin e
personelit dhe modernizimin e Brigadës për
mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të Shkupit.
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PAMJE E RE PËR PARKUN „ZHENA BOREC”
Parku „Zhena Borec” gjatë muajve të
kaluar mori një pamje të re dhe të rregulluar.
Ekipe të Qytetit të Shkupit dhe të NP “Parqe
dhe gjelbërim” rregulluan hortikulturën
e sipërfaqeve të gjelbra publike në park,
përkatësisht rikonstruktuan një sipërfaqe të
gjelbër prej rreth 7.000 metra katrorë, në të
cilën u realizua zëvendësimi i barit të vjetër
me të ri. Për herë të parë në gjelbërim është
vendosur sistem ujitjeje me 140 spërkatëse,
rrjet kryesor impianti me gjatësi 850 metra
dhe 24 hidrantë për ujitjen e gjelbërimit, si dhe
38 puseta kryesore dhe 17 puseta për sistemin
pikë-pikë. Për rregullimin e gjelbërimit Qyteti i
Shkupit ndau 6 milionë denarë.
Në parkun “Zhena borec” u zëvendësuan
pajisjet urbane të vjetra dhe të dëmtuara me

pajisje të reja. Janë vendosur 55 stola, 45
kosha për mbeturina, 2 çezma për ujë, dy
tavolina shahu, 12 stola pikture dhe një stol
dekorativ. Korsitë ndërmjet gjelbërimit janë
shtruar me pllaka. Për shkak të amortizimit
të rrjetit elektrik u realizua rrjet elektrik

tërësisht i ri. U montuan edhe 55 llamba të
cilat ndriçojnë pemët, si dhe ndriçim i ri me
45 shtylla dekorative për ndriçim. Për punët
ndërtimore, pajisjet urbane dhe për vendosjen
e ndriçimit Qyteti i Shkupit ndau rreth 20,2
milionë denarë.
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aksion pranveror për mbjelljen
e 5.000 drurëve në shkup

Në suazat e aksionit pranveror të Qytetit të Shkupit për mbjelljen
e 5.000 drurëve në territorin e Shkupit në shumë lokacione nëpër qytet u
mbollën fidanë gjetherënës të llojeve: panjë, mështekna, dushk, shelg,
platan, ginko biloba, kumbull, likuidamber, liriodendron, gaber, bli.
Aksionet u realizuan në rajonet: Autokomanda - bulevardi
“Aleksandar Makedonski” dhe „Agroservis”, te “Tutunska banka”,
rrethrrotullimi te Hekurana, bulevardi “Kiro Gligorov”, rruga “Tasko
Karaxha”; rajoni Rektorat - rrethrrotullimi „Detelinka”, garazhi me
kate te MTV; në rajonin Gjorçe Petrov - rruga “Gjorçe Petrov”, bulevardi
“Partizanski odredi” dhe rruga “Luka Gerov”; në rajonin Kapishtec - Parku

BILBORD EKOLOGJIK „CITY
TREE” NË QENDRËN E QYTETIT

Ambasada gjermane dhe Qendra për hulumtim dhe informim për
ambientin jetësor „Eko-svest” më 22 mars në Shkup i dhuruan bilbord
ekologjik – kombinim i bimëve vaskulare dhe myshkut të cilët krijojnë
simbiozë, dhe duke funksionuar së bashku kontribuojnë për pastrimin e ajrit
ambiental.
Bilbordi „City Tree” është vendosur në qendrën e qytetit, në rrugën
“Nikolla Klusev” dhe është instalim i qëndrueshëm për ujitjen, kapjen e
reshjeve të shiut dhe panel diellor.

„Maqedonia”, Parku i gazetarëve, bulevardi “Mitropolit Teodosij
Gologanov”; rajoni Karposh 1 dhe 2 – bulevardi “8.Septemvri” (te
„Aleksandar Palas”), bulevardi “Mitropolit Teodosij Gologanov”,
bulevardi “Partizanski odredi”, bulevardi “Ilinden” (QKF „Karposh”);
rajoni “11.Oktomvri” – rruga “Mihail Cakov”, rruga “Hristo Tatarçev”,
bulevardi “Boris Trajkovski”; rajoni Karposh 3 – bulevardi “Ilinden”,
rruga “Bledski dogovor”, bulevardi “Partizanski odredi”; rajoni
Karposh 4 - bulevardi “Partizanski odredi”; rajoni Çair – në park,
rruga “Ferid Bajram”, bulevardi “Hristijan Todorovski Karposh”, rruga
“Kërste Asenov”, rruga “Kemal Sejfula”, rruga “Bosna i Hercegovina”,
rruga “Boca Ivanova”, rruga “Aleksandar Urdarevski”; rajoni Kalaja
– Ambasada amerikane, parkingu Kalaja; rajoni Qendër - bulevardi
“Sveti Kiril i Metodij”, bulevardi “Kuzman Josifovski Pitu”, rruga “11.
Oktomvri”, bulevardi “Koço Racin”; rajoni Aerodrom – bulevardi
“Treta makedonska brigada”, rruga “Vasko Karangelevski”, kisha te
“Majçin dom”, hotel „Rusia”, Bregu i lumit Vardar prapa „Tri biseri”,
bulevardi “Jane Sandanski”; Qendra rajonale – bulevardi “Vidoe
Smilevski Bato”, bulevardi “Treta makedonska brigada”, bulevardi
“Fevruarski pohod”, bulevardi “Serbia”, te PTT; rajoni Lisiçe e re –
bulevardi “Vidoe Smilevski Bato”, zhardinierë e mesme përballë
“Parku i parajsës” dhe “Parku Nirnberg”; si dhe në rajonet e parkut të
qytetit, “Parku i parajsës”, Gazi Baba dhe Fushë Topanë.

qershor 2017 |

SHKUPI ËSHTË DASHURI, DASHURIA
ËSHTË LULE
Më 27 dhe 28 maj në parkun
„Maqedonia” u mbajt Festivali i katërt i luleve
i Shkupit, ku vizitorët kishin mundësi të blejnë
aranzhime lulesh, të shprehin artin e tyre
me lulen, të marrin këshilla të vlefshme për
mirëmbajtjen e gjelbërimit, të shoqërohen në
ambient të hapur dhe të argëtohen. Motoja
e festivalit të sivjetmë ishte „Shkupi është
dashuri, dashuria është lule”.
- Qyteti i Shkupit vitet e fundit
investoi shumë në zbukurimin e sipërfaqeve
publike me lule dhe gjelbërim. Mbollëm mbi
256.000 fidanë, kurse me lule dhe figura
lulesh zbukuruam shumë sipërfaqe publike.
Një praktikë e tillë e Qytetit të Shkupit do të
vazhdojë edhe në periudhën që është para
nesh dhe shpresoj se do të jetë shembull
edhe për institucionet e tjera dhe për sektorin
privat për të ruajtur, mbrojtur dhe zbukuruar
ambientin në të cilin jetojnë me lule dhe
gjelbërim – tha kryetari Koce Trajanovski, në
hapjen e festivalit.
Në të dy ditët e festivalit në
parkun „Maqedonia” vizitorët mund të
shikonin kopshtet e luleve – ekspozita të
profesionistëve dhe nxënësve; dizajnime të
lulishteve; kat artistik me mesazhe ekologjike,
shfaqje teatrore, galeri të hapur, performanca
multimediale, ushtrime në ambient të hapur,
si dhe përfshirjen e tyre në punëtori kreative.
Festivali i katërt i luleve i Shkupit është
nën organizimin e Qytetit të Shkupit dhe NP
„Parqe dhe gjelbërim”.

JANË VENDOSUR 8
TABELA UDHËRRËFYESE
TURISTIKE
Për provimin e objekteve kulturore-historike
dhe orientimin më të lehtë të qytetarëve dhe turistëve,
Qyteti i Shkupit vendosi 8 tabela udhërrëfyese, në
tetë lokacione në qendër të qytetit – në sheshin
„Filip Vtori”; në sheshin „Maqedonia”; përballë
“Porta Maqedonia”; përballë Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë; te hoteli „Holidej in” dhe në rrugën
“Maqedonia”.
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Për ambient jetësor më të pastër dhe më të shëndetshëm

U NDANË 405 SUBVENCIONE PËR
BLERJEN E STUFAVE ME PELETI

Qyteti i Shkupit ndau 405 subvencione
për qytetarët si kompensim për shpenzimet
për blerjen e stufave me peleti. Me këtë masë,
Qyteti i Shkupit kompenson 70% të vlerës së
stufës, por jo më shumë se 30.000 denarë.
Masa nuk do të përfshijë amvisëritë të cilat
kanë lidhje me ngrohjen qendrore të qytetit.

Të drejtën për pjesëmarrje në dy thirrjet
publike që u publikuan nga Qyteti i Shkupit,
e para në vjeshtën e vitit 2016, dhe e dyta në
pranverën e vitit 2017, kanë banorët e Qytetit
të Shkupit të cilët kanë blerë stufë me peleti
për ngrohjen e ambientit të tyre shtëpiak
pas ditës së shpalljes së thirrjes publike dhe

që kanë dorëzuar Formular për kërkesë për
shfrytëzimin e të drejtës për këtë kompensim.
Për këtë qëllim Qyteti i Shkupit investoi rreth
12,2 milionë denarë.
Me këtë masë, Qyteti i Shkupit ka për
qëllim mbrojtjen e ambientit jetësor dhe ajrit
ambiental nga ndotja.

ORA E PLANETIT TOKË 2017
MË PARË

PASTAJ

Qyteti i Shkupit më 25 mars ishte pjesë e aksionit global „Ora në monumentet, Ura e gurit, Kalaja e Shkupit, Ura „Oko” dhe Ura e
e planetit Tokë 2017” dhe për një orë fiku ndriçimin në disa objekte artit.
dhe lokacione në qendrën e qytetit. Në periudhën nga ora 20:30 deri
Ky manifestim botëror dërgon një mesazh të fortë për shpëtimin
në orën 21:30 Qyteti i Shkupit fiku ndriçimin në sheshin „Maqedonia” e planetit dhe zvogëlimin e ndryshimeve klimaterike.

STRATEGJIA E PARË PËR NDRYSHIMET
KLIMATERIKE E QYTETIT TË SHKUPIT
Strategjia për ndryshimet klimaterike e Qytetit të Shkupit
u promovua më 4 prill 2017. Ky dokument i rëndësishëm me titull
„Shkupi rezistues” është përgatitur nga ekspertë dhe qytetarë dhe
përmban analiza gjithëpërfshirëse, rekomandime dhe masa që duhet
të realizohen në pesë vitet e ardhshme për ballafaqimin me sukses me
ndryshimet klimaterike dhe fuqizimin e rezistencës urbane.
- Kjo strategji është përgatitur me mbështetjen teknike
dhe financiare të Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara
(UNDP). Në të janë përfshirë aksione për zvogëlimin e shkaqeve
për ndryshimet klimaterike, të bazuara në Inventarin e përgatitur
të gazrave serë për vitin 2008 dhe për vitin 2012, të llogaritura për
tre sektorët kryesorë: furnizimi me energji, ndërtesa dhe transport.
Gjatë kësaj, janë marrë parasysh tashmë aktivitetet e ndërmarra

nga Qyteti i Shkupit në fusha të ndryshme: efikasiteti energjetik,
transporti publik, përmirësimi i kushteve për zhvillimin e transportit,
zhvillimi i transportit alternativ, mbrojtja e ajrit dhe ujërave,
shërbimet komunale, gjelbërimi, mbrojtja e shëndetit të njerëzve,
ndihma për njerëzit në nevojë dhe personat me nevoja të posaçme etj.
Plani aksionar i Strategjisë parashikon një numër të madh aktivitetesh
në të gjitha fushat, ku, prioritet më të lartë kanë parandalimi dhe
mbrojtja nga përmbytjet dhe infrastruktura e gjelbër – tha kryetari
Koce Trajanovski, në promocionin e këtij dokumenti të rëndësishëm.
Me këtë strategji për herë të parë vlerësohet potenciali për
zvogëlimin e emetimeve të gazrave serë në qytet dhe dobësitë në
sektorët kryesorë ndaj ndryshimeve klimaterike – siç janë: ujërat,
shëndeti dhe zvogëlimi i rrezikut nga katastrofat.
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QYTETI I SHKUPIT NDËRMJET TRE QYTETEVE
ME MOBILITET MË TË MIRË TË QËNDRUESHËM
Qyteti i Shkupit është ndërmjet tre
qyteteve europiane me zgjidhjet më të mira
për mobilitet të qëndrueshëm, së bashku me
qytetet e Lisbonës, Portugali dhe Malmo, Suedi.
Çmimi Java europiane e mobilitetit 2016, i cili
jep mirënjohje për pushtetet lokale të cilët
investojnë në përmirësimin dhe promovimin
e transportit urban të qëndrueshëm u nda
me 20 mars 2017 në Bruksel, dhe i takoi
qytetit të Malmos. Në ndarjen e çmimit morën
pjesë edhe kryetari i Qytetit të Shkupit Koce
Trajanovski dhe Kryetarja e Këshillit të Qytetit
të Shkupit, Irena Misheva.
Çmimi Java europiane e mobilitetit
ka të bëjë me edicionin e pesëmbëdhjetë
të Javës europiane të mobilitetit (JEM) që u
mbajt nga data 16 deri më 22 shtator 2016,
në të cilën u përfshinë 2.427 qytete, që është
pjesëmarrja më masive në këtë manifestim
deri tani. Sipas Komisionit europian, Shkupi
u dallua në sigurimin e një vizioni afatgjatë

për mënyra të qëndrueshme transporti,
përparim në sigurimin e shërbimeve më
të mira transportuese për qytetarët, si dhe
përkushtimin në projektin SOCIALCAR i cili
qytetarëve do t’u mundësojë të ndajnë
automobilin e tyre me të tjerët, për të kursyer
para për transport dhe për të mbrojtur

ambientin jetësor.
Përveç pjesëmarrjes aktive në projektin
SOCIALCAR, Qyteti i Shkupit deri tani ka
realizuar masa të përhershme të shumta për
përmirësimin e mobilitetit të qëndrueshëm
në qytet, ndërmjet të cilave: në autobusët e
transportit publik është vendosur sistemi për
pagimin elektronik të biletave dhe lokacionin
automatik të automjeteve; Qyteti i Shkupit
dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë
bënë të ditur blerjen e 50 autobusëve të rinj
elektrikë; funksionon Qendra për menaxhimin
dhe kontrollin e komunikacionit rrugor;
është ndërtuar edhe mbikalim këmbësorësh
ndërmjet lagjeve Hipodrom dhe Inxhikovë; janë
ndërtuar rrethrrotullime të reja te Porta Vllae
dhe në lagjen Autokomandë; është ndërtuar
garazhi me kate „Todor Aleksandrov”; është
ndërtuar edhe poligoni i fëmijëve-biçikletave
në parkun „Maqedonia”; Qyteti i Shkupit bleu
5 skuterë elektrikë, 5 biçikleta elektrike dhe 1
automobil elektrik për nevojat e administratës
së qytetit, dhe së bashku me NP „Parkingu i
qytetit” hapi stacionet e para për mbushjen e
automjeteve elektrike në Shkup, në dy garazhe
me kate; është rregulluar edhe sheshi i ri para
kishës „Shën Maria”; Është formuar parku
„Maqedonia 2”, përgjatë bulevardit “Mitropolit
Teodosij Gologanov”; është ndërtuar park i ri
në bulevardin “Fevruarski pohod”, në sipërfaqe
prej 100.000 metra katrorë; sheshi „Filip Vtori”
është formuar edhe në pjesën e kishës „Sveti
Dimitrija” dhe në pjesën te Muzeu i Holokaustit
dhe shumë projekte të tjera për përmirësimin
e mobilitetit.
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7.000 NXËNËS U PËRFSHINË NË LIGAT
E SHKOLLAVE TË MESME
Në garat përfundimtare të Final-four
më 3 dhe 4 maj që u luajtën në sallat sportive
të SHMQSH „Koço Racin” dhe të SHMQSH „Orce
Nikollov” u dalluan ekipet më të mira në ligat
e shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit për
vitin shkollor 2016/2017 në sportet ekipore
futsal, hendboll, basketboll dhe volejboll, në
konkurrencën për meshkuj dhe femra.
Gjatë këtij viti shkollor në sistemin e
garave të shkollave të mesme të Qytetit të
Shkupit morën pjesë 245 ekipe, dhe u luajtën
mbi 1.000 ndeshje ku u përfshinë rreth 7.000
nxënës nga 29 shkolla të mesme të Shkupit.
Sipas rezultateve të garave finale:
Në futsal – meshkuj ekipet më të mira ishin:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Vasil Antevski-Dren”
Në futsal – femra, si më të mira u dalluan:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Vasil Antevski-Dren”
Në hendboll – femra, dy vendet e para i fituan:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Vasil Antevski-Dren”
Në hendboll – meshkuj, ekipet më të mira ishin:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Vasil Antevski-Dren “
Në volejboll – meshkuj, dy vendet e para i fituan:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Zef Lush Marku”
Në volejboll – femra, rezultat më të mirë arritën:
Vendi i parë: SHMQSH „Nikolla Karev”
Vendi i dytë: SHMQSH„Rade Jovçevski-Korçagin”

Në basketboll – meshkuj, ekipet më të mira ishin:
Vendi i parë: SHMQSH „Nikolla Karev”
Vendi i dytë: SHMQSH „Vasil Antevski-Dren”
Në basketboll femra, si më të mira u dalluan:
Vendi i parë: SHMQSH „Vasil Antevski-Dren”
Vendi i dytë: SHMQSH „Nikolla Karev”
Kampioni i qytetit dhe fituesi i vendit të
dytë nga rajoni i Shkupit i cili është më i madhi
në Maqedoni marrin pjesë në garat finale në
nivel shtetëror. Këtë vit, shkollat e mesme të
Qytetit të Shkupit në kampionatet shtetërore
për shkollat e mesme të Maqedonisë fituan 22
medalje ari, 16 argjendi dhe 15 bronzi.

Është me rëndësi të përmendet se si
pjesë e ligave të shkollave të mesme të Qytetit
të Shkupit organizohen 10 liga të cilat zgjasin
gjatë gjithë vitit shkollor, si në hendboll,
basketboll, futsal, volejboll, ping-pong dhe
qitje, kurse në pjesën e sporteve individuale
dhe sporteve të tjera organizohen gara në
atletikë, badminton, karate dhe shah.
Qyteti i Shkupit nëpërmjet Lidhjes së
sportit të shkollave të mesme çdo vit investon
në zhvillimin e sportit të shkollave të mesme.
Për organizimin e sportit të shkollave të
mesme në Shkup, Qyteti i Shkupit këtë vit
ndau 2.300.000 denarë.

së shpejti sallë e re fiskulture për QSHAK „BORO PETRUSHEVSKI”
Në oborrin e QSHAK „Boro Petrushevski” në vijim është
ndërtimi i sallës së re të fizkulturës. Salla e re e fizkulturës do të ketë
kat përdhes dhe një kat, sallë të madhe sportive, sallë ping-pongu,
sallë të vogël gjimnastike, ambient për rekuizita, tri gardëroba,
tualete dhe ambiente për profesorët.
Në fazën e parë të projektit, është ndërtuar objekti i sallës
dhe është përfunduar fasada, përderisa rregullimi i brendshëm dhe
pajimi do të kryhet në periudhën e ardhshme, përkatësisht në fazën
e dytë të këtij projekti.
Për realizimin e fazës së parë të projektit për ndërtimin e
sallës së re të fizkulturës për nevojat e QSHAK „Boro Petrushevski”
Qyteti i Shkupit do të ndajë rreth 10,9 milionë denarë.
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RRUGË TË MBUSHURA PLOT E PËRPLOT NGA
PJESËMARRËSIT E MARATONËS SË SHKUPIT
Maratonasit kenianë edhe këtë vit
ishin më të suksesshmit në Maratonën
tradicionale të 13-të të Shkupit Viz Er 2017.
Nëpër rrugët e Shkupit më 7 maj vrapuan
mbi 8.500 pjesëmarrës nga 51 vende të
botës – maratonas, gjysmë maratonas dhe
amatorë.
I pari në finish në garën e
maratonës arriti Kiprotic Kirui nga Kenia
me kohën 2.14.58 orë, duke lënë pas
vetes bashkatdhetarët e tij Edvin Kipruto
Kirva dhe Samuel Kimutai Kiptum. Në
konkurrencën për femra, Stela Barsosio nga
Kenia kaloi e para me kohën 2.33.40 orë,
para bashkatdhetareve të saj Salina Jebet
dhe Gladis Bivot.
Në gjysmë-maratonë me gjatësi
21.097 kilometra i pari ishte atleti ynë Dario
Ivanovski, i cili vrapoi me kohën 1.11.26 orë,
para bashkatdhetarëve Atanas Ançevski
dhe Milosh Rançiç. Te femrat të parat
kaluan promotorët e Maratonës së Shkupit
të sivjetme, trinjaket nga Estonia - Leila, Lili
dhe Lina Luik duke zënë tri vendet e para.
Në garën në pesë kilometra për
femra më e shpejtë ishte Margo Bojaxhieva
nga Maqedonia, ndërsa te meshkujt më i
shpejti ishte Bogdan Cvetkovski.
Organizatorët e edicionit të sivjetmë
Viz Er Maratona e Shkupit 2017 janë Qyteti
i Shkupit dhe Liga e sporteve të Shkupit,
Agjencia për sport dhe të rinj, si dhe Federata
e atletikës e Republikës së Maqedonisë,
Delegacioni i Bashkimit europian në
Maqedoni dhe klubet e atletikës. Fondi i
përgjithshëm i shpërblimeve i maratonës
është 17.500 euro. Qyteti i Shkupit për
organizimin e maratonës këtë vit ndau
1.200.000 denarë, dhe vuri në dispozicion
të gjitha ndërmarrjet publike.
Terrenet e volejbollit dhe hendbollit në rërë në Plazhin e
qytetit „Park” janë hapur për qytetarët. Të gjithë të interesuarit
mund të merren me sport falas dhe të argëtohen në këto terrene
çdo ditë, nga ora 10 deri në orën 24.

Caktimi i orarit për shfrytëzimin e terreneve kryhet nëpërmjet
numrit telefonik 071/217 390, në periudhën nga ora 10 deri në orën
23:30 çdo ditë, ose në vetë terrenin sportiv në të njëjtën periudhë.
Orari për shfrytëzimin falas është me kohëzgjatje 1 orë.
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Parada e maturës 2017

Shkupi kreativa

Panairi pranveror i punimeve
të dorës shtëpiake

Apriliada 2017

Baskerfest 2017 - vibracione pozitive në qytet

IKAS 2017

Roleriada 2017

Panairi ndërkombëtar i
bamirësisë për vitin 2017

