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Zgjerimi i rrugëve dhe bulevardeve 
kryesore të ngushta dhe jofunksionale, 
përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm 
dhe largimi i ujërave të zeza dhe atmosferike, 
përmirësimi i kushteve në të cilat mësojnë 
fëmijët tanë, rregullimi i parqeve të reja 
dhe mbjellja e drurëve të rinj, rregullimi i 
sipërfaqeve publike dhe përmirësimi i higjienës 
publike, ofrimi i manifestimeve cilësore sportive 
dhe kulturore – këto ishin qëllimet që mua dhe 
ekipin tim na udhëhoqën përpara në katër vitet 
e kaluara, në mandatin tim të dytë si kryetar i 
Qytetit të Shkupit. 

Sfidat me të cilat u përballova nuk ishin 
aspak të lehta, por duke udhëhequr nga ideja, 

se me projektet tona qytetarët tanë do të kenë 
jetë më me kualitet, dhe, se Shkupi do të bëhet 
një qytet më funksional, më i arritshëm dhe 
më i bukur, iu përvesha seriozisht punës. Tani, 
para përfundimit të mandatit tim katërvjeçar si 
kryetar i Qytetit të Shkupit është e radhës që të  
bëjmë një përmbledhje të punës së kryer. 

Për të rritur sigurinë në komunikacion 
dhe për të zgjidhur problemet shumëvjeçare 
në komunikacionin rrugor, katër vitet e kaluara 
ndërtuam katër rrethrrotullime të mëdha, 
në Autokomandë, Porta Vllae në rrugën 
“Lazo Tërpovski” dhe në bulevardin “Serbia”. 
Zgjeruam dhe depërtuam 14.499 metra rrugë 
dhe bulevarde, dhe jam veçanërisht krenar 

me zgjerimin e pjesës së tretë të bulevardit 
“Mitropolit Teodosij Gologanov” në Karposh, 
zgjerimin e bulevardit “Partizanski odredi” deri 
te kisha „Sveti Petar i Pavle” në Gjorçe Petrov dhe 
zgjerimin e pjesës së parë të bulevardit “Treta 
makedonska brigada”, në Aerodrom. Ekipet 
e Qytetit të Shkupit rinovuan edhe 19.784 
metra rrugë automobilistike, ndërmjet të 
cilave në bulevardin “Jane Sandanski”, në rrugën 
“Kemal Sejfulla” dhe në rrugën “Gjorçe Petrov”.

Gjithashtu, ndërtuam dhe 
rikonstruktuam 81.793 metra rrjet ujësjellësi, 
39.385 metra kanalizim të ujërave të zeza 
dhe 29.811 metra kanalizim atmosferik.

Ajo që është veçanërisht e rëndësishme 
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për Qytetin e Shkupit është fakti se katër vitet 
e fundit ishin vite të noviteteve në punën 
tonë, novitete nga të cilat kishin përfitime të 
drejtpërdrejta pikërisht qytetarët.

Përkatësisht, në transportin publik 
vendosëm sistemin e ri për pagimin elektronik 
të biletave dhe lokacionin automatik të 
automjeteve, me të cilin janë përfshirë autobusët 
e NQP “Shkup” dhe transportuesit privatë, gjë që 
kontribuoi për një transport publik më modern, 
më cilësor dhe më bashkëkohor për qytetarët.  

 Qyteti i Shkupit u bë lider në fushën 
e elektromobilitetit – blemë një automobil 
elektrik, 5 skuterë elektrikë dhe 5 biçikleta 
elektrike për nevojat e administratës, kurse në 
dispozicion të qytetarëve vendosëm automjete 
elektrike dhe mopedë elektrikë për shikimin 
turistik të monumenteve në qendrën e qytetit. 

Qyteti i Shkupit në vitin 2015 filloi 
dhe punoi në mënyrë intensive në realizimin 
e projektit kapital për përmirësimin e 
infrastrukturës së çiklizmit në Shkup – SHKUPI 
QYTETI I BIÇIKLETAVE 2017. Me këtë projekt u 
formua rrjet efikas i korsive të biçikletave të 
shënuara të cilat do të jenë të lidhura dhe të 
arritshme për shfrytëzim nga ana e çiklistëve. 
Deri në fund të vitit 2017, planifikojmë të 
ndërtojmë dhe rikonstruktojmë gjithsej 51 
kilometër korsi biçikletash në Shkup.

Dy garazhet me kate që i ndërtuam katër 
vitet e fundit, garazhi me kate „Makedonska 
falanga” dhe garazhi „Todor Aleksandrov” 
siguruan mbi 1.000 vende parkimi të reja, 
ndryshuan konceptin e parkimit në Shkup 
dhe zgjidhën problemet shumëvjeçare të 
qytetarëve. 

Në pjesën që i kushtohet ambientit 
jetësor dhe mirëmbajtjes së gjelbërimit, Qyteti 
i Shkupit i pari në regjion siguroi makinë për 
rimbjellen e drurëve, si dhe makinë me krah 
vinç, gjë me të cilën drurët do të mbrohen dhe 
do të rimbillen me lehtësi në lokacion tjetër, 
në vend që të priten. Ajo që është shumë 
e rëndësishme për mua, është fakti se në 
sipërfaqet e gjelbra Qyteti i Shkupit mbolli 
256.000  fidanë gjetherënës dhe halorë, të 
blera me mjetet e tij. Gjatë katër viteve të 
kaluara në territorin e qytetit janë ngritur 
rreth 330.000 metra katrorë sipërfaqe të reja 
gjelbërimi.

Për të zvogëluar ndotjen e ajrit, rrugët 
e qytetit për herë të parë filluam t’i spërkasim 
me lëndën ekologjike kalcium magnez dhe 
acetat, dhe ndamë edhe 405 subvencione për 

qytetarët për blerjen e stufave me peleti, si dhe 
2600 subvencione për blerjen e biçikletave.

Në rikonstruksionin e shkollave të 
mesme investuam mbi 134 milionë denarë, 
kurse gjatë punëve ndërtimore mënjanuam të 
gjitha çatitë prej azbesti. Në 4 shkolla të mesme 
instaluam edhe sistem për ngrohjen me gaz.

Mirënjohje për punën tonë në katër vitet 
e kaluara nuk vinin vetëm nga Ju, të nderuar, por 
edhe nga institute me renome të cilat Qytetit të 
Shkupit i ndanë disa mirënjohje, ndërmjet të 
cilave mirënjohja „Trofeu i qytetit” për politika 
proaktive për transport të qëndrueshëm, 
mobilitet dhe transport publik efikas; certifikatë 
për ambient afarist gjë me të cilën Qyteti i 
Shkupit u klasifikua ndërmjet destinacioneve 
më të mira investuese në Europën Juglindore, 
si dhe mirënjohja nga Shoqata për rrugët 
e Republikës së Maqedonisë për „Zhvillim i 
jashtëzakonshëm i rrugëve automobilistike të 
qytetit”. Ajo që më bën veçanërisht krenar është 
fakti se Shkupi hyri në zgjedhjen më të ngushtë 
për Çmimin Java europiane e mobilitetit 2016, 
përkatësisht hyri ndërmjet tre qyteteve në 
Europë për zgjidhjet më të mira për transport të 
qëndrueshëm. 

Në Qytetin e Shkupit po punohet tashmë 
intensivisht në përgatitjen e projekteve kapitale 
edhe për vitin 2017. Do të theksoj blerjen e 
autobusëve elektrikë për nevojat e Ndërmarrjes 
së transportit publik - Shkup, më së fundi do 
të fillojë me punë edhe Luna parku i ri, dhe do 
të përfundojë ndërtimi i bulevardeve “Serbia”, 
“Boris Trajkovski”, “Treta makedonska brigada”, 
“Hristijan Todorovski Karposh” në pjesën e 
Çairit dhe në pjesën e Butelit. Qyteti i Shkupit 
do të punojë në zgjerimin e rrugës “Mitropolit 
Teodosij Gologanov” nga Klubi i deputetëve deri 
në kryqëzimin me bulevardin “Sveti Kliment 
Ohridski”, në projektimin e rrethrrotullimeve për 
rrugën automobilistike nëntokësore në “Juzhen 
bulevar”, zgjerimin e rrugës “Pavel Shatev” tek 
Ministria e punëve të brendshme, depërtimin 
e rrugës së re “Eseninova” tek kombinati i 
duhanit për të lidhur direkt lagjet Kisela Voda 
dhe Aerodrom, vitin e ardhshëm katër korsi 
do të ketë edhe bulevardi “Nikolla Karev” ose e 
ashtuquajtura rruga e plastikës, do të ndërtohet 
edhe rrethrrotullimi tek Hubo market, dhe do të 
zgjerohet bulevardi “Aleksandar Makedonski” 
nga “Agroservis” deri në QSHAK.... Qyteti i 
Shkupit do të investojë  edhe në manifestimet 
kulturore dhe sportive, si dhe në mbrojtjen 
sociale dhe mbrojtjen e ambientit jetësor.

Në suazat e ciklit të vizitave në komunat e 
Shkupit, Ju të nderuar qytetarë, kishit mundësi 
të takoni përfaqësues të administratës së qytetit 
dhe të ndërmarrjeve publike të qytetit. Nga 
ato takime dolën shumë propozime cilësore 
dhe u gjet zgjidhje për shumë probleme të 
qytetit. Prandaj, Ju falënderoj në mënyrë të 
veçantë që treguat interes të madh për punën 
dhe aktivitetet e Qytetit të Shkupit dhe me 
propozimet dhe sugjerimet kontribuuat në 
mënyrë të drejtpërdrejtë për realizimin e 
projekteve më të mira për të mirën e të gjithëve. 

Ju faleminderit edhe për besimin që 
na dhatë në këto katër vite të frytshme për 
Qytetin e Shkupit dhe për besimin se nuk do t’Ju 
zhgënjejmë në pritshmëritë dhe kërkesat Tuaja. 
Në fakt, puna jonë merr pamjen e vërtetë kur Ju, 
të nderuar bashkëqytetarë jeni të kënaqur, dhe 
jeta në Shkup është më e mirë dhe më e plotësuar. 
Atëherë, me siguri e dimë se kemi përfunduar 
punë të mirë, sepse për ne, për Shkupin tonë, për 
shtëpinë tonë, ia vlen të punosh vazhdimisht me 
përkushtim dhe pa u lodhur. 

Koce Trajanovski, 
Kryetari i Qytetit të Shkupit 
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Në kryqëzimin e rrugës “16 
Makedonska brigada” me rrugën “Koce 
Metalec”, në korrik të vitit 2016 u ndërtua 
rrethrrotullimi më i madh në Shkup. Kjo 
zgjidhje e re e komunikacionit rrugor 
kontribuoi në rritjen e sigurisë në qarkullimin 
rrugor nga Autokomanda drejt Hekuranës 
dhe rregullimin e hapësirës. 

Me këtë projekt, në vendin e kryqëzimit 
ndërmjet rrugëve “16 Makedonska brigada” 
dhe “Koce Metalec” u formua rrethrrotullim 
me diametër të brezit të gjelbër të mesëm 60 
metra. Në vetë rrethrrotullim janë formuar dy 
korsi rrugore. U realizua edhe rikonstruksioni 
i rrugës automobilistike në rrugën “16 

U NDËRTUA RRETHRROTULLIMI 
MË I MADH NË SHKUP 

PASTAJ

MË PARË 

Ndërmjet lagjeve Autokomanda dhe Hekurana 
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Makedonska brigada”, me gjatësi 390 metra, 
si dhe në një pjesë të rrugës “Koce Metalec”, 
me gjatësi 240 metra. Rreth rrethrrotullimit 
dhe në rrugët hyrëse është rregulluar trotuar 
i ri dhe korsi për biçikleta. Për largimin e 
ujërave atmosferik nga rrethrrotullimi i ri 
është ndërtuar kanalizim atmosferik me 
Ф 600 milimetra dhe Ф 400 milimetra, me 
gjatësi të përgjithshme 634 metra. Gjatë 

punëve ndërtimore u realizua mbrojtja e 
tubit të gazsjellësit, dhe është vendosur rrjeti 
i ujësjellësit me Ф 200 milimetra, me gjatësi 
52 metra – thotë kryetari Koce Trajanovski.   

Rrethrrotullimi i ri ndriçohet nga 
35 shtylla për ndriçim rrugor. Në pjesën e 
mesme të rrethrrotullimit dhe nga anët është 
rregulluar sipërfaqe e gjelbër me sipërfaqe 
11.800 metra katrorë, me sistem ujitjeje me 

34 spërkatëse, 22 hidrantë, 13 puseta dhe 4 
puseta për sistemin pikë-pikë. Në pjerrësinë 
që zbukuron rrethrrotullimin dhe rreth saj u 
mbollën rreth 10.000 lule.

Për ndërtimin dhe rregullimin e 
rrethrrotullimit ndërmjet rrugëve “16 
Makedonska brigada” dhe “Koce Metalec” 
Qyteti i Shkupit investoi rreth 53,6 milionë 
denarë.
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Ekipet e Qytetit të Shkupit në maj të 
vitit 2015 ndërtuan rrethrrotullim të ri në 
kryqëzimin ndërmjet bulevardit “Partizanski 
odredi” dhe rrugëve “Aco Shopov” dhe  “Gjorçe 
Petrov”, tek Porta Vllae, kurse bulevardi 
“Partizanski odredi” u zgjerua deri në auto-
bazën e NQP-së në Gjorçe Petrov. 

Rrethrrotullimi tek Porta Vllae është me 
diametër 40 metra, rrugë automobilistike me 
gjerësi 9 metra, korsi mbrojtëse 1,5 metra dhe 
gjelbërim të mesëm. Rrethrrotullimi përbëhet 
nga dy korsi rrugore. Nëpër rrethrrotullim, 
shikuar në drejtimin nga Gjorçe Petrov, 
bulevardi “Partizanski odredi” është zgjeruar 
deri në hyrjen në auto-bazën  e NQP-së. Me 
zgjerimin, bulevardi tashmë ka tre korsi 

Tek Porta Vllae

RRETHRROTULLIMI I RI 
ZBUKUROI BULEVARDIN 
“PARTIZANSKI ODREDI”

PASTAJ 

MË PARË



 korrik 2017  | 7

rrugore në çdo drejtim, zhardinierë të 
mesme, korsi për biçikleta dhe këmbësorë. 
Gjatë punëve ndërtimore u krye edhe 
rikonstruksioni i rrugës “Gjorçe Petrov” 
dhe 162 metra nga rruga “Aco Shopov”, 
në pjesët që hyjnë në rrethrrotullim. 
Për largimin e ujërave atmosferik nga 
rrethrrotullimi është ndërtuar kanalizim 
atmosferik, me gjatësi të përgjithshme 
472 metra. 

Zgjidhja e re e komunikacionit 
rrugor tek Porta Vllae ndriçohet nga 13 
shtylla për ndriçim rrugor, dhe është 
rregulluar edhe gjelbërimi në një sipërfaqe 
të përgjithshme prej 4.604 metra katrorë.

Për ndërtimin dhe rregullimin e 
rrethrrotullimit tek Porta Vllae dhe për 
zgjerimin e bulevardit “Partizanski odredi” 
deri në auto-bazën e NQP-së në Gjorçe 
Petrov, Qyteti i Shkupit shpenzoi 53,4 
milionë denarë.
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Me qëllim që të zvogëlohet kaosi dhe 
të rritet siguria për të gjithë pjesëmarrësit në 
komunikacionin rrugor, në maj  të vitit 2013 
Qyteti i Shkupit ndërtoi një rrethrrotullim të ri 
ndërmjet rrugëve “Vtora makedonska brigada” 
dhe “Lazo Tërpovski”, në kufirin ndërmjet 
komunave Butel dhe Çair.

Rrethrrotullimi ndërmjet rrugëve 
“Vtora makedonska brigada” dhe “Lazo 
Tërpovski” është formuar në nivelin e rrugës 
automobilistike ekzistuese me gjerësi 5,5 
metra, që u shërben katër degëve. Në degët e 
rrugëve “Vtora makedonska brigada” dhe “Lazo 
Tërpovski” që të çojnë drejt rrethrrotullimit 
janë ndërtuar trotuare të shtruara me pllaka 
begatoni, kurse në mesin e rrethrrotullimit 
është mbjellë gjelbërim me sipërfaqe 1.400 
metra katrorë. Gjatë punëve ndërtimore në 
rrethrrotullim u ndërtua edhe kanalizim i ri 
atmosferik. 

RRETHRROTULLIM EDHE NDËRMJET 
RRUGËVE “VTORA MAKEDONSKA 
BRIGADA” DHE “LAZO TËRPOVSKI”

Në rrethrrotullim është vendosur edhe 
ndriçim i ri rrugor, me 9 shtylla ndriçimi, 
kurse hapësira përreth është rregulluar me 

gjelbërim.  
Për këtë projekt kapital Qyteti i Shkupit 

investoi rreth 25 milionë denarë.

PASTAJ 

MË PARË
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Bulevardi “Serbia” që këto ditë u 
zgjerua deri në rrugën “Hristo Tatarçev” 
me ndërtimin e rrethrrotullimit do të 
mundësojë komunikim më të mirë 
rrugor ndërmjet komunave Aerodrom, 
Kisela Voda dhe Gazi Baba. 

Me këtë projekt kryhet 
rikonstruksioni i bulevardit 
“Serbia” nga rrethrrotullimi te 
Fabrika e çimentos deri në rrugën 
”Hristo Tatarçev”, kurse në fund të 
këtij bulevardi po ndërtohet një 
rrethrrotullim i ri ndërmjet bulevardit 
“Serbia”, rrugës “Hristo Tatarçev” 
dhe rrugës “Hristo Tatarçev” dega 2. 
Bulevardi “Serbia” zgjerohet në gjatësi 
868 metra, dhe do të formohen 4 
korsi rrugore. Përgjatë trasesë së re 
do të ketë gjelbërim anësor me gjerësi 
1,5 metër dhe korsi për këmbësorë-
biçikleta me gjerësi 3 metra, kurse 
nga ana e majtë do të ketë korsi për 
këmbësorë dhe biçikleta me gjerësi 
të ndryshueshme. Bulevardi i ri do të 
ketë gjelbërim të mesëm me gjerësi 
2 metra. Në fund të bulevardit të 
ri po 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 atmosferike në bulevardin 
“Serbia” po ndërtohet kanalizim i 
ri atmosferik – thotë kryetari Koce 
Trajanovski.

Bulevardi “Serbia” në këtë pjesë 
të rrethrrotullimit do të ketë ndriçim 
të ri rrugor. Qyteti i Shkupit në këtë 
projekt kapital do të investojë 98 
milionë denarë. 

DEPËRTIM I BULEVARDIT 
“SERBIA” ME RRETHRROTULLIM 
DREJT LAGJES  KISELA VODA
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Në vitin 2016 ekipet e Qytetit të Shkupit 
depërtuan bulevardin “Partizanski odredi” nga 
rrethrrotullimi i ri deri tek Porta Vllae deri tek 
rrethrrotullimi te kisha „Sveti Petar i Pavle“, në 
Gjorçe Petrov. 

Në këtë drejtim, i cili ka gjatësi të 
përgjithshme 500 metra, u krye zgjerimi 
dhe rikonstruksioni i rrugës automobilistike 
ekzistuese, gjë me të cilën u formua një 
bulevard modern me 6 korsi rrugore, nga 3 në 
të dy drejtimet, me gjerësi të përgjithshme të 
rrugës automobilistike 5 metra, si dhe korsi 
për biçikleta me gjerësi 2 metra dhe korsi për 
këmbësorë me gjerësi 3 metra, nga të dyja 
anët. 

Gjatë punëve ndërtimore u ndërtua 
kanalizim i ri atmosferik, me gjatësi 447 metra 

BULEVARDI “PARTIZANSKI ODREDI” 
U DEPËRTUA  DERI TEK KISHA 
"SVETI PETAR I PAVLE"

PASTAJ

MË PARË
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dhe tuba me profil Ф 400 milimetra. Është 
vendosur ndriçim i ri rrugor me 40 shtylla me 
tre segmente me lartësi 10 metra.

Në këtë projekt kapital, i cili përmirësoi 
lidhjet rrugore në komunën Gjorçe Petrov 
me qendrën e qytetit dhe mundësoi zhvillim 
të përshpejtuar të kësaj komune Qyteti i 
Shkupit investoi rreth 40 milionë denarë.

Depërtimi i bulevardit “Partizanski 
odredi” deri tek rrethrrotullimi tek kisha 
„Sveti Petar i Pavle“, në Gjorçe Petrov, 
është vazhdim i projektit kapital të Qytetit 
të Shkupit për ndërtimin dhe rregullimin 
e rrethrrotullimit tek Porta Vllae dhe për 
zgjerimin e bulevardit “Partizanski odredi” 
deri në auto-bazën e NQP-së në Gjorçe 
Petrov, gjë me të cilën ky bulevard mori 
pamjen e tij përfundimtare.
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Bulevardi “Mitropolit Teodosij 
Gologanov” në maj të vitit 2015 u bë me katër 
korsi rrugore nga kryqëzimi me bulevardin “8 
Septemvri” deri në rrugën “Moskovska”. 

- Zgjerimi dhe rikonstruksioni i pjesës 
së tretë të bulevardit “Mitropolit Teodosij 
Gologanov” është edhe një projekt kapital 
i Qytetit të Shkupit i cili do të mundësojë 
zhvillimin më të sigurt të komunikacionit 
rrugor, zvogëlimin e kaosit dhe shkurtimin e 
kohës së udhëtimit. Në këtë pjesë të bulevardit, 
me gjatësi 1.600 metra, janë formuar 4 korsi 
rrugore, nga dy në çdo drejtim. Pjesa e rrugës 
është asfaltuar në një sipërfaqe prej 19.500 

Përmbyllja e projektit kapital 

KATËR KORSI PËR PJESËN E TRETË 
TË BULEVARDIT “MITROPOLIT 
TEODOSIJ GOLOGANOV”

PASTAJ 

MË PARË
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metra katrorë dhe është shënuar. Nga të dyja 
anët e rrugës automobilistike të zgjeruar janë 
ndërtuar trotuare me gjerësi 3,5 metra, me 
sipërfaqe të përgjithshme 9.550 metra katrorë, 
të cilat janë shtruar me elemente pauer. Punët 
ndërtimore në pjesën e tretë të bulevardit 
“Mitropolit Teodosij Gologanov” u shfrytëzuan 
edhe për vendosjen e kanalizimit atmosferik 
të ri me gjatësi të përgjithshme 1.493 metra. 
Në terren është realizuar edhe rikonstruksioni i 
rrjetit ekzistues të ujërave të zeza. Pjesa e tretë 
e bulevardit të zgjeruar “Mitropolit Teodosij 
Gologanov” ndriçohet nga 82 shtylla për 
ndriçim rrugor në të cilat janë vendosur 108 
llamba. Qyteti i Shkupit në projektin kapital për 
zgjerimin dhe rikonstruksionin e pjesës së tretë 
të bulevardit “Mitropolit Teodosij Gologanov” 
investoi 92,6 milionë denarë – thotë kryetari 
Koce Trajanovski.

Paraprakisht, duke filluar nga viti 2011, 
Qyteti i Shkupit zgjeroi bulevardin “Mitropolit 
Teodosij Gologanov” edhe nga rruga “Franklin 
Ruzvelt” deri në rrugën “Kosturski heroi” (një 
degë) dhe drejt rrugës “Sveti Kiril i Metodij“ 
deri në kthesën djathtas drejt rrugës “Naroden 
front” (dega e dytë), me ndërtimin e kryqëzimit 
turbo-rrethor, si dhe nga kryqëzimi me rrugën 
“Franklin Ruzvelt” deri në kryqëzimin me 
bulevardin “8 Septemvri”, me gjatësi 2.700 
metra.
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Pjesa e parë e bulevardit “Treta 
makedonska brigada”, nga bulevardi “Serbia” 
deri në rrugën “Franjo Kluz”, në shtator të vitit 
2014 mori pamje të re. Në pjesën me gjatësi 
1.243 metra u ndërtua rrugë automobilistike 
me katër korsi, trotuare të reja dhe korsi për 
biçikleta, u rregullua gjelbërimi, dhe u vendos 
edhe ndriçim i ri.

- Rruga e vjetër dhe jofunksionale 
“Treta makedonska brigada”, e cila ishte 
sinonim i kaosit në komunikacionin rrugor, 
me këtë projekt u bë me 4 korsi rrugore, nga 
dy në çdo drejtim. Nga të dyja anët e rrugës 
automobilistike janë ndërtuar trotuare dhe 
korsi për biçikleta të shtruara me pllaka 
begatoni. Për largimin e ujërave atmosferik nga 
bulevardi “Treta makedonska brigada” është 

PAMJE E RE PËR PJESËN E PARË TË 
BULEVARDIT “TRETA MAKEDONSKA BRIGADA”

PASTAJ

MË PARË
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Pjesa e dytë e bulevardit “Treta 
makedonska brigada” këto ditë po 
zgjerohet nga kryqëzimi me rrugën 
“Vasko Karangelevski” deri në rrugën 
“Nikolla Karev”. Në këtë pjesë të 
bulevardit do të ketë 4 korsi rrugore gjë 
e cila do të lehtësojë dukshëm zhvillimin 
e komunikacionit rrugor në këtë pjesë të 
qytetit.

Me këtë projekt, në pjesën me 
gjatësi 1.400 metra, bulevardi “Treta 
makedonska brigada” do të zgjerohet, do 
të formohet brez i gjelbër me gjerësi 1,5 
metra, korsi për biçikleta dhe këmbësorë. 
Do të ndërtohet edhe zhardinierë e mesme 
ndarëse 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 500 dhe 
800 milimetra, si dhe ndriçim i ri rrugor.

Për punët ndërtimore, për 
dislokimin e instalimeve nëntokësore dhe 
për ndriçimin e kësaj pjese të re të zgjeruar 
Qyteti i Shkupit do të shpenzojë rreth 104 
milionë denarë. 

vendosur kanalizim i ri atmosferik me gjatësi 
1.300 metra – thotë kryetari Trajanovski.

Rruga e re automobilistike ndriçohet 
nga 122 llamba të vendosura në 78 shtylla me 
lartësi nga 10 metra. Janë ndriçuar edhe korsitë 
e biçikletave dhe këmbësorëve nga ana veriore 

e bulevardit, me llamba të veçanta. 
Në mesin e rrugës automobilistike të 

re të zgjeruar është ndërtuar zhardinierë me 
gjerësi 5 metra, dhe është rregulluar edhe 
gjelbërimi anësor. Gjithsej është rregulluar një 
sipërfaqe e gjelbër prej 12.000 metra katrorë, 

është vendosur rrjeti hidrant me gjatësi 2.900 
metra, me 118 spërkatëse dhe sistem pikë-pikë 
me gjatësi 5.500 metra.

Qyteti i Shkupit në këtë projekt të 
rëndësishëm investoi rreth 147,2 milionë 
denarë.

PO ZGJEROHET EDHE PJESA E DYTË E 
BULEVARDIT “TRETA MAKEDONSKA BRIGADA”
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Ekipet e Qytetit të Shkupit këto ditë 
punojnë në zgjerimin dhe rikonstruksionin e 
pjesës së tretë të bulevardit “Boris Trajkovski”, 
nga fabrika e mëparshme „Staklarnica” deri 
në hyrjen e lagjes 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. Punët 
ndërtimore në rrugën “Boris Trajkovski” do të 
shfrytëzohen për të ndërtuar kanalizim të ri 
atmosferik përgjatë rrugës automobilistike, 
me tri degë, me gjatësi të përgjithshme 2.284 
metra dhe me profil të ndryshueshëm nga Ф 
300 deri në Ф 1.000 milimetra. Në këtë pjesë 
do të vendoset edhe ndriçim i ri rrugor me 121 
shtylla për ndriçim rrugor. Me realizimin edhe 
të kësaj faze të tretë të këtij projekti, qytetarët 
do të kenë një rrugë automobilistike moderne 
me gjatësi të përgjithshme 6 kilometra nga 
Kisela Voda deri në Pintija dhe vendbanimet 

EDHE PJESA E TRETË E BULEVARDIT “BORIS 
TRAJKOVSKI” DO TË KETË PAMJE TË RE 

përreth – shpjegon kryetari Koce Trajanovski.
Mjetet për realizimin e këtij projekti 

kapital janë siguruar nëpërmjet detyrimit 
bankar afatgjatë vendas të Qytetit të Shkupit, 
i cili nënshkroi kontratë për nënkredi me 
Ministrinë e financave, në suazat e mjeteve 

të siguruara me Projektin për përmirësimin 
e shërbimeve komunale me kredi nga Banka 
ndërkombëtare për rinovim dhe zhvillim 
– Banka botërore. Shuma e përgjithshme 
për realizimin e këtij projekti është rreth 3,7 
milionë euro. 
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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 

U ZGJERUA DHE RIKONSTRUKTUA 
NJË PJESË E BULEVARDIT “ASNOM” 

“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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Rruga “Jordan Mijalkov” gjatë verës 
së vitit 2015 u zgjerua dhe u rikonstruktua 
nga kryqëzimi me rrugën “German” deri para 

U ZGJERUA RRUGA “JORDAN MIJALKOV”

kryqëzimit me rrugën “Pavel Shatev”.
Me zgjerimin, kjo  rrugë e mëparshme e 

ngushtë dhe jofunksionale do të ketë tri korsi 

rrugore me gjerësi 3,25 metra dhe gjatësi 750 
metra, korsi rrugore shërbyese me parking 
me gjerësi 6 metra dhe gjatësi 200 metra 
dhe trotuar të shtruar me pllaka begatoni. 
Rikonstruksioni i rrugës “Jordan Mijalkov” u 
shfrytëzua për të vendosur edhe kanalizim 
të ri atmosferik, dhe do të kryhet edhe 
rikonstruksioni i rrjetit ekzistues të ujësjellësit 
dhe ujërave të zeza. 

Rruga e re e zgjeruar ndriçohet nga 19 
shtylla ndriçimi në të cilat janë vendosur 32 
llamba.

Qyteti i Shkupit në projektin për 
zgjerimin dhe rikonstruksionin e rrugës “Jordan 
Mijalkov”, nga kryqëzimi me rrugën “German” 
deri para kryqëzimit me rrugën “Pavel Shatev” 
investoi rreth 45 milionë denarë.

Zgjerimi i rrugës “Jordan Mijalkov” 
në një masë të madhe do të kontribuojë në 
zvogëlimin e kaosit në komunikacionin rrugor 
nga qendra e qytetit drejt lagjes Kisela Voda 
dhe në shkurtimin e kohës së udhëtimit nga 
Karposhi drejt lagjes Kisela Voda dhe drejt 
Aerodromit.

PASTAJ

MË PARË
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Me projektin për zgjerimin 
dhe rikonstruksionin e rrugës “Todor 
Aleksandrov” kjo rrugë me frekuencë të 
madhe do të marrë një pamje të re nga 
kryqëzimi me bulevardin “Nënë Tereza” dhe 
rrugën “Belgradska”, tek SHF „Koço Racin”, 
deri te dega e kësaj rruge që të çon drejt 
“Panorama”, me gjatësi rreth 600 metra. Me 
këtë, do të mundësohet zhvillimi i lagjeve 
që gjenden në rrëzë të Vodnos, si dhe lëvizja 
e pandërprerë e vizitorëve në rritje drejt 
përmbajtjeve rekreative në Vodno.

Me realizimin e projektit për 
zgjerim dhe rikonstruksion, rruga “Todor 
Aleksandrov” do të ketë 3 korsi rrugore, me 
gjerësi 3 metra. Nga të dyja anët e rrugës 
automobilistike do të formohen korsi për 
biçikleta, si dhe trotuare me gjerësi 2 metra. 
Në terren do të kryhet rikonstruksioni i 
rrugës automobilistike ekzistuese, asfalti 
i vjetër dhe i dëmtuar do të gërryhet, do 
të rinovohet shtresa bartëse dhe do të 
shtrohet asfalt i ri. Do të rikonstruktohet 
edhe një pjesë e rrugës automobilistike  
në rrugët më të vogla që nuk kryqëzohen 
me rrugën “Todor Aleksandrov”, siç janë 
rrugët “Belgradska”, “Partenie Zografski”, 
“Tasino Cesmiçe” dhe “Slavejko Arsov”. Punët 
ndërtimore në rrugën “Todor Aleksandrov” 
do të shfrytëzohen për të rikonstruktuar 
edhe një pjesë të kanalizimit atmosferik 
të kësaj rruge automobilistike, ku në një 
gjatësi 500 metra do të vendosen tuba me 
profil 400 milimetra. Do të rikonstruktohet 
edhe një pjesë e rrjetit të ujërave të zeza, 
ku në gjatësi 300 metra do të vendosen 
tuba me profil  250 dhe 300 milimetra. Do 
të rikonstruktohet edhe një pjesë e rrjetit 
të ujësjellësit në këtë rrugë, ku në gjatësi 
200 metra, do të vendosen tuba me profil 
250 milimetra. Gjatë punëve ndërtimore, 
do të rikonstruktohen edhe pjesë të rrjetit 
atmosferik, 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 në këtë projekt voluminoz 
do të investojë rreth 39 milionë denarë. 

SË SHPEJTI ZGJERIMI I KORSIVE TË BIÇIKLETAVE 
PËR RRUGËN “TODOR ALEKSANDROV”  
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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 gjerësi të 
përgjithshme 40 metra dhe 6 korsi rrugore, 
korsi për biçikleta dhe për këmbësorë nga 
të dyja anët e bulevardit dhe gjelbërim të 
mesëm. 

Në pjesën e re të bulevardit “Hristijan 
Todorovski Karposh” do të vendoset rrjet i ri 
ujësjellësi, kanalizim i ri atmosferik me profil 
Ф 600, dhe do të ndërtohet edhe kanalizim i 
ri i ujërave të zeza. Në bulevard do të vendoset 
edhe ndriçim i ri rrugor. 

Për punët ndërtimore të fazës së parë të 
projektit kapital për depërtimin e bulevardit 
“Hristijan Todorovski Karposh”, Qyteti i Shkupit 
do të ndajë rreth 160 milionë denarë. 

PO DEPËRTOHET BULEVARDI “HRISTIJAN 
TODOROVSKI KARPOSH” NË BUTEL
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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 me profil të tubave  400 milimetra, dhe planifikohet të 
ndërtohet edhe rrjet i ri ujërave të zeza me gjatësi  255 metra, dhe rrjet i ri 
ujësjellësi me gjatësi  850 metra. Përgjatë bulevardit „Hristijan Todorovski 
Karposh“, në këtë pjesë do të vendosen edhe 46 shtylla për ndriçim rrugor . 

Për realizimin e këtij projekti kapital Qyteti i Shkupit do të investojë 
rreth 43 milionë denarë.

Në pjesën e Çairit

SË SHPEJTI PAMJE E RE PËR BULEVARDIN 
“HRISTIJAN TODOROVSKI KARPOSH”
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Me qëllim rritjen e sigurisë në 
komunikacionin rrugor dhe lehtësimin e 
lëvizjes së qytetarëve ekipet e Qytetit të 
Shkupit gjatë vjeshtës së vitit 2016 zgjeruan 
rrugën “Maxhari”, nga kryqëzimi me rrugën 
“Juzhnomoravski brigadi” deri në rrugën 
“Palmiro Toliati” në gjatësi 666 metra (faza1). 

Me zgjerimin, kjo rrugë e ngushtë 
dhe jofunksionale u bë me 4 katër korsi, 
nga dy korsi në çdo drejtim dhe trotuare të 
reja. Nga ana e majtë e rrugës “Maxhari”, e 
shikuar nga mbikalimi është formuar korsi 
për biçikleta me gjerësi 3 metra dhe korsi për 
këmbësorë me gjerësi 1,5 metra. Nga ana e 
djathtë e kësaj rruge është formuar korsi 
për këmbësorë me gjerësi 2 metra. Gjatë 
punëve ndërtimore në këtë pjesë të rrugës 
“Maxhari”, u vendos kanalizim i ri atmosferik, 
nga kryqëzimi me rrugën “Juzhnomoravski 
brigadi” me rrugën “Metodija Andonov 

RRUGA “MAXHARI” U BË ME KATËR KORSI 
PASTAJ

MË PARË

Çento” deri në mbikalimin në Maxhari, me 
gjatësi të përgjithshme 929 metra. 

Në pjesën e re të zgjeruar të rrugës 
“Maxhari” janë vendosur 42 shtylla për 
ndriçim rrugor.

Qyteti i Shkupit për këtë projekt 

voluminoz 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 Ndërmarrja 
publike „Ujësjellës dhe kanalizim“  investoi 
rreth 13 milionë denarë.
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Rruga “Boris Sarafov”, në komunën 
Gjorçe Petrov, në qershor të vitit 2016 u 
zgjerua në gjatësi 50 metra, gjë me të cilën u 
mënjanua gryka e ngushtë e komunikacionit 
rrugor në këtë rrugë automobilistike. 

- Realizuam edhe një premtim të 
dhënë qytetarëve, për zgjedhjen e problemit 
shumëvjeçar me zhvillimin e komunikacionit 
rrugor në rrugën “Boris Sarafov”. Pas 
bisedimesh të gjata me pronarët e dy objekteve 
që ishin në trasenë e kësaj rruge, dhe që duhej 
të rrënoheshin për të formuar plotësisht rrugën 
automobilistike, ato u kompensuan edhe për 
objektet edhe për truallin. Pas rrënimit të dy 
objekteve të lartpërmendura rruga “Boris 
Sarafov” u zgjerua në gjatësi 50 metra, aq sa 
ishte i gjatë edhe ngushtimi. Me zgjerimin, 
rruga “Boris Sarafov” edhe në këtë drejtim ka 
4 korsi rrugore, trotuare të reja të shtruara 
me asfalt duke formuar kështu plotësisht 
pamjen e saj. Për këtë punë ndërtimore Qyteti 
i Shkupit ndau rreth 2,5 milionë denarë. Për 
shpronësimin e dy objekteve të rrënuara dhe 

U FORMUA PLOTËSISHT RRUGA “BORIS SARAFOV”
truallin Qyteti i Shkupit dhe komuna Gjorçe 
Petrov së bashku ndanë në mënyrë plotësuese 
3,4 milionë denarë – thotë kryetari Koce 
Trajanovski.

Me formimin e plotë të rrugës “Boris 
Sarafov” u rrit në mënyrë të ndjeshme siguria 
në komunikacionin rrugor në këtë pjesë të 
Gjorçe Petrov. 

PASTAJ

MË PARË
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Në fillim të vitit 2016 ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë 
dhe rrugica” zgjeruan kryqëzimin e rrugëve “Blagoja Stefkovski” dhe 
“Zhan Zhores”, në lagjen Maxhari, komuna Gazi Baba. 

Rruga “Blagoja Stefkovski” gjatë hyrjes në kryqëzim u zgjerua 

U ZGJERUA KRYQËZIMI NË RRUGËT “BLAGOJA 
STEFKOVSKI” DHE “ZHAN ZHORES”...

PASTAJ MË PARË

për të formuar një korsi të veçantë për kthim në të majtë dhe një korsi të 
veçantë për lëvizje drejt, nga të dyja anët e kryqëzimit, gjë me të cilën u 
mundësua lehtësimi i zhvillimit të komunikacionit rrugor. 

Për realizimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit ndau 5.150.000 denarë. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit në vitin 2013 ndërtuan korsinë e tretë të rrugës “Skupi”, para kryqëzimit me bulevardin “8 Septemvri”, gjë me 
të cilën kjo rrugë me frekuencë të madhe u zgjerua në gjatësi 200 metra.

Përgjatë korsisë së re në rrugën automobilistike u formua edhe një trotuar i ri me sipërfaqe  400 metra katrorë, i shtruar me asfalt.
Për ndërtimin e korsisë së tretë rrugore në rrugën “Skupi” para kryqëzimit me bulevardin “8 Septemvri” nga buxheti i Qytetit të Shkupit 

janë ndarë rreth 3,5 milionë denarë. Në terren punuan ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica”.

...DHE KRYQËZIMI TE MOMIN POTOK

U ZGJERUA NJË PJESË E RRUGËS  "VASIL ÇAKALAROV"
Rruga “Vasil Çakalarov” 

është zgjeruar me një korsi rrugore 
në gjatësi 100 metra, nga ana e 
Shtëpisë së studentëve “Goce Delçev”, 
pikërisht nga kryqëzimi me rrugën 
“Moskovska” në drejtim të lagjes 
Gjorçe Petrov. Kjo rrugë u zgjerua 
edhe me një korsi rrugore në gjatësi 
200 metra, në drejtimin nga lagjja 
Gjorçe Petrov deri në kryqëzimin me 
rrugën “Moskovska”. 

Me zgjerimin, u mundësua 
kthim i pandërperë në të djathtë në 
korsi të veçantë për automjetet që 
paraprakisht prisnin në kryqëzim dhe 
lëshonin automjetet që lëvizin drejt. 
Për këtë punë ndërtimore Qyteti 
i Shkupit ndau rreth 3,5 milionë 
denarë. 
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Për të rritur sigurinë në komunikacionin 
rrugor dhe për të zvogëluar kaosin, ekipe 
të Qytetit të Shkupit në vitin 2014 zgjeruan 
kryqëzimin në bulevardin “Aleksandar 
Makedonski” me rrugën “16 Makedonska 
brigada”, para lagjes Autokomanda. 

Gjatë punëve ndërtimore, zhardiniera e 
mesme në një pjesë të bulevardit “Aleksandar 
Makedonski” u shkurtua, gjë me të cilën korsia 
rrugore për kthim majtas drejt rrugës “16 
Makedonska brigada” u zgjat për 120 metra. 

Bulevardi “ Aleksandar Makedonski” u 
zgjerua edhe me një korsi rrugore me gjerësi 
3,5 metra, në pjesën para dhe pas kthimit në të 
djathtë drejt rrugës “16 Makedonska brigada”, 
drejt bazës së Brigadës zjarrfikëse. Rruga 
automobilistike e bulevardit “Aleksandar 
Makedonski” në këtë pjesë u zgjerua në gjatësi 
150 metra. 

Punë ndërtimore për zgjerimin e 
kryqëzimit në këtë pjesë të kryqëzimit u 
zhvilluan edhe në këndin para Fakultetit të 
pyjeve, ku u zgjerua njëra korsi rrugore në 
rrugën “16 Makedonska brigada”, për kthim 
në të djathtë drejt bulevardit “Aleksandar 
Makedonski”. Trotuari është shtruar me pllaka 
begatoni.

Qyteti i Shkupit për këtë punë 
ndërtimore ndau rreth 5,7 milionë denarë.

KORSI TË REJA RRUGORE NË 
KRYQËZIMIN PARA AUTOKOMANDËS 

Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica” gjatë katër viteve të kaluara riparuan asfaltin në një 
numër të madh të rrugëve në komunën Shuto Orizare. Në këto aktivitete u riparuan 
rrugët “Indira Gandi”, “Nov Zhivot”, “Haxhi Jovan Shishko”, “Shuto Orizari”, “Vashington-
ska”, “Viniçka” dhe “Klisurska”, si dhe një vend parkimi.
Qyteti i Shkupit për këto punë ndërtimore investoi rreth 10 milionë denarë.

U RIPARUAN RRUGËT NË KOMUNËN SHUTO ORIZARE 
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PASTAJ

MË PARËRruga “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 automobilstike. 

Gjatë punëve ndërtimore në rrugën “Saraj” u 
gërrye asfalti ekzistues i vjetër dhe i  dëmtuar, 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. Qyteti i 
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.

U rinovuan 19.784 metra rrugë dhe bulevarde

PAMJE E RE PËR NJË PJESË TË RRUGËS “SARAJ”
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Bulevardi “Jane Sandanski” në vitin 
2015 u shtrua me asfalt të ri nga garazhi me 
kate „Ilinden” deri në kryqëzimin me rrugën 
“Vasko Karangelevski”, në gjatësi 475 metra.

Gjatë punëve ndërtimore në 
bulevardin “Jane Sandanski” u mënjanua 
asfalti i dëmtuar ekzistues, u niveluan 30 
puseta dhe ujëmbledhës, u zëvendësuan 
bordurat e dëmtuara, dhe u rinovua shtresa 
bartëse, e pas kësaj në rrugën automobilistike 
u shtrua asfalti i ri Split Mastiks me origjinë 
vullkanike në një sipërfaqe prej 9.000 metra 
katrorë. Qyteti i Shkupit për këtë punë 
ndërtimore investoi rreth 14 milionë denarë.

Ky projekt është vazhdim i projektit 
për rikonstruksionin e bulevardit “Jane 
Sandanski, të cilin Qyteti i Shkupit e realizoi 
në vitin 2012, kur ky bulevard u shtrua me 
asfalt të ri nga kryqëzimi me bulevardin 
“Serbia” deri në kryqëzimin me garazhin me 
kate „Ilinden”.

ASFALT I RI PËR BULEVARDIN “JANE SANDANSKI”...

PASTAJ

MË PARË
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Ekipe të Qytetit të Shkupit vjeshtën e 
vitit 2015 rinovuan rrugën automobilistike 
në rrugën “Kemal Sejfulla” në komunën 
Butel, nga kryqëzimi me rrugën “Ferid 
Bajram” deri në kryqëzimin me rrugën 
“Bosnja i Hercegovina”, në gjatësi 375 metra.

Në këtë pjesë të rrugës “Kemal 
Sejfulla” u mënjanua asfalti ekzistues i 
vjetër dhe i dëmtuar, u niveluan 22 puseta 
dhe ujëmbledhës, u zëvendësuan bordurat 
e dëmtuara, u përforcua shtresa bartëse, e 
pastaj rruga automobilistike  u shtrua me 
asfalt të ri. Qyteti i Shkupit për këtë punë 
ndërtimore investoi rreth 10 milionë denarë. 

Ky projekt është vazhdim i projektit 
për rikonstruksionin e rrugës “Kemal 
Sejfulla”, të cilin Qyteti i Shkupit e realizoi 
në vitin 2010, kur rruga u rikonstruktua nga 
kryqëzimi me bulevardin “Xhon Kenedi” 
deri në kryqëzimin me rrugën “Vtora 
makedonska brigada” dhe “Ferid Bajram”. 
Me këtë, rruga “Kemal Sejfulla” mori një 
pamje plotësisht të re. 

... PËR RRUGËN “KEMAL SEJFULLA”...
PASTAJ 

MË PARË
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Rruga “Gjorçe Petrov” në vjeshtën 
e vitit 2016 u shtrua me asfalt  të ri nga 
kryqëzimi tek QT „Planet” deri në godinën 
e komunës.

Në pjesën me gjatësi 1.245 metra 
asfalti ekzistues i dëmtuar u gërrye dhe u 
riparua shtresa bartëse, dhe pastaj u shtrua 
asfalt i ri. Në vendet ku kishte nevojë u 
zëvendësuan bordurat e dëmtuara, si dhe 
ujëmbledhësit dhe kapakët e pusetave 
të kanalizimit atmosferik. U riparua 
edhe korsia për këmbësorë dhe biçikleta 
përgjatë rrugës automobilistike në rrugën 
“Gjorçe Petrov”.

Realizimi i këtij projekti është me 
rëndësi të jashtëzakonshme për banorët 
e lagjes Gjorçe Petrov, si dhe për të gjithë 
pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor që 
udhëtojnë drejt daljes nga Shkupi.

Për rikonstruksionin e rrugës 
automobilistike në rrugën “Gjorçe Petrov”, 
nga rrethrrotullimi tek QT „Planet” deri 
në godinën e komunës, Qyteti i Shkupit 
investoi rreth 21 milion denarë.  

...DHE PËR RRUGËN “GJORÇE PETROV”

PASTAJ

MË PARË
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Rruga automobilistike dhe trotuaret 
në rrugën “Narodni heroi” në dhjetor të vitit 
2016 u rinovuan 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 pusetat e ujërave të zeza dhe atyre 
atmosferike, u vendosën bordura, u fuqizua 
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 cilat 
janë shtruar me pllaka begatoni në sipërfaqe 
1.250 metra katrorë. 

Qyteti i Shkupit për këtë punë 
shpenzoi rreth 8,5 milionë denarë. Rinovimi 
i kësaj rruge do të kontribuojë në rritjen 
e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në 
komunikacionin rrugor, në këtë pjesë të 
qytetit.

U RINOVUA RRUGA “NARODNI HEROI”
PASTAJ

MË PARË



 korrik 2017  | 31

Ekipet e Qyteti të Shkupit gjatë verës së vitit 2016 rikonstruktuan rrugën 
automobilistike në rrugën numër 5, në Saraj. U asfaltuan gjithsej 600 metra të 
kësaj rruge gjë me të cilën u përmirësua siguria për të gjithë pjesëmarrësit në 
komunikacionin rrugor.

Për rikonstruksionin e rrugës numër 5 në Saraj Qyteti i Shkupit ndau rreth 3 
milionë denarë.

Në drejtimin nga mbikalimi i 
këmbësorëve tek xhamia Jajapasha drejt 
bulevardit “Xhon Kenedi” në vitin 2015 rruga 
“Cvetan Dimov” u zgjerua dhe rikonstruktua 
në gjatësi 200 metra, nga të dyja anët e rrugës 
automobilistike. Me këtë punë ndërtimore, 
rruga u bë me 3 korsi rrugore në çdo drejtim 
dhe trotuare të reja të shtruara me pllaka 
begatoni. 

Në këtë projekt ndërtimor që do të 
kontribuojë në lehtësimin e zhvillimit të 
komunikacionit rrugor në këtë pjesë të 
komunës së Çairit, Qyteti i Shkupit investoi 
rreth 8,1 milionë denarë.

U RIKONSTRUKTUA RRUGA NUMËR 5 NË  SARAJ

U ZGJERUA NJË PJESË E RRUGËS “CVETAN DIMOV”

PASTAJ

PASTAJ

MË PARË

MË PARË
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Gjatë vjeshtës së vitit 2016 u 
rikonstruktua plotësisht rruga regjionale 
Vodno e mesme – Nerezi. Me rikonstruksionin, 
kjo pjesë e rëndësishme u shtrua me asfalt të 
ri në gjatësi  4,5 kilometra dhe gjerësi  nga 3,7 
deri në 4 metra. 

Kjo rrugë është me rëndësi të madhe për 
qytetarët që ngjiten në malin e Vodnos, si dhe 
për zhvillimin e turizmit, sepse përbën edhe 
një lidhje alternative me manastirin “Sveti 
Pantelejmon“ dhe kompleksin “Makedonsko 
selo”.

Mjetet me vlerë 14 milionë denarë 
i siguroi dhe projektin e realizoi Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë.

U RIKONSTRUKTUA RRUGA VODNO E MESME – NEREZI 

Punët ndërtimore për rikonstruksionin 
e rrugës automobilistike në një pjesë të 
bulevardit “Partizanski odredi” janë 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 asfalt në të gjashtë 
korsitë e bulevardit në gjatësi rreth 900 
metra. Kjo është pjesa e dytë e projektit për 
rikonstruksionin e rrugës automobilistike në 
këtë rrugë të rëndësishme. Para disa vitesh 
rinovuam pjesën nga kisha „Sveti Kliment 
Ohridski” deri në kryqëzimin me rrugën 
“Franklin Ruzvelt” – thotë kryetari Koce 
Trajanovski.

Për këtë punë ndërtimore Qyteti i 
Shkupit do të ndajë rreth 29,2 milionë denarë.

Në mënyrë plotësuese, ekipet e 
Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe 
rrugica” zgjerojnë rrugën automobilistike në 
bulevardin “Partizanski odredi” për të krijuar 
korsinë e katërt për kthim në të majtë në 
kryqëzimin me rrugën “Franklin Ruzvelt”. 
Zgjerimi i rrugës automobilistike realizohet 
me shkurtimin e zhardinierës së mesme të 
bulevardit në gjatësi 100 metra.

PO RIKONSTRUKTOHET NJË PJESË E 
BULEVARDIT “PARTIZANSKI ODREDI”
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Me kërkesë të banorëve të fshatit Shishevë në vitin 2015 
ekipet e Qytetit të Shkupit rinovuan rrugën kryesore e cila kalon 
nëpër këtë vendbanim. Rruga është asfaltuar në gjatësi 1.650 
metra, kurse Qyteti i Shkupit për këtë punë ndërtimore ndau 8 

PO NDËRTOHET INFRASTRUKTURA NË 
RRUGËN “NIKOLA KIROV MAJSKI”

Në lagjen Hipodrom 2

Faza e dytë e ndërtimit të 
infrastrukturës së rrugës “Nikola 
Kirov Majski” dhe rrugës 5 në 
lagjen e re Hipodrom 2 është në 
vijim.

Në këto dy rrugë të reja do 
të vendoset rrjeti i ujësjellësit, i 
ujërave të zeza dhe atmosferik, 
rrugët do të asfaltohen dhe do të 
formohen trotuare, me gjatësi 600 
metra. Vendosja e infrastrukturës 
së re të rrugës “Nikola Kirov Majski” 
dhe rrugës 5 do të mundësojë 
zhvillimin e lagjes së re Hipodrom 
2, që është në fazën e ndërtimit 
dhe për të cilën ka interes të madh 
nga ana e qytetarëve.

Në projektin kapital për 
ndërtimin e infrastrukturës në 
rrugën “Nikola Kirov Majski” dhe 
rrugës 5 në lagjen Hipodrom 2 
(faza e dytë) do të investohen 
rreth 28,6 milionë denarë, nga të 
cilat 18 milionë denarë janë nga 
Qyteti i Shkupit, kurse mjetet e 
mbetura do t’i sigurojë komuna 
Gazi Baba. 

ASFALT PËR RRUGËN NË SHISHEVË 
milionë denarë.  

Në afërsi të Shishevës u krye riparimi i shtratit të lumit 
Treska, gjë për të cilën u ndanë 2 milionë denarë në mënyrë 
plotësuese. 

Në vitin 2015 u rinovua 
rruga automobilistike e degës 
së rrugës 22, tek stadiumi 
„Boris Trajkovski” në Maxhari, 
komuna Gazi Baba. Për 
riparimin e kësaj dege me 
gjatësi 190 metra nga buxheti 
i Qytetit të Shkupit janë ndarë 
1,2 milionë denarë. 
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Poligoni urban i çiklizmit që në 
qershor të vitit 2016 u ndërtua në Parkun 
Maqedonia u bë një atraksion i vërtetë për 
fëmijët, të cilët kanë mundësi të ngasin 
biçikletat dhe të mësojnë rregullat dhe 
shenjat rrugore.

Ky poligon çiklizmi është donacion i 
Stopanska banka. Poligoni ka një sipërfaqe 
prej 660 metra katrorë, me korsi me gjatësi 
270 metra dhe pajisje urbane: bamper, 
rampë, vende parkimi për biçikleta, 
luhatëse, rrëshqitëse, shtëpizë druri, 
sipërfaqe të mbushura me rërë, stola për 
ndenje, tavolina pikniku dhe kosha për 
mbeturina. Në ndërtimin e këtij poligoni 
edukativ u përdorën materiale ekologjike. 
Vlera e këtij projekti është 1.234.000 
denarë. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit në pranverën 
e vitit 2016 riparuan një numër të madh 
rrugësh në komunat Butel dhe Kisela Voda. Në 
këtë aksion u rinovua rruga automobilistike 
në rrugët “Mrezhiçka”; “Kole Kaninski”; “Ho 
Shi Min”, “Zufir Musiq” dhe “Luba Petroviq”, në 
komunën Butel. Në komunën Kisela Voda, nga 
ana tjetër, u riparuan plotësisht rrugët 1 dhe 3 
në lagjen Usje. 

Për këtë punë ndërtimore Qyteti i 
Shkupit investoi rreth 5,1 milionë denarë.

U RIPARUAN RRUGË NË KOMUNAT BUTEL DHE 
KISELA VODA

POLIGONI URBAN I ÇIKLIZMIT ATRAKSION PËR FËMIJËT

U ZGJATUA KORSIA E PATINAVE-BIÇIKLETAVE NË BREGUN E LUMIT 
Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe NP „Rrugë 

dhe rrugica” zgjatuan korsinë e patinave-
biçikletave 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 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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Gjatë verës së vitit 2013 ekipet e Qytetit 
të Shkupit shkurtuan ishujt e këmbësorëve në 
kryqëzimin ndërmjet bulevardit “Partizanski 
odredi” dhe bulevardit “8 Septemvri” dhe 
kontribuuan në zvogëlimin e kaosit në 
komunikacionin rrugor që krijohej vite me 
radhë në këtë kryqëzim.

Me këtë punë ndërtimore u mundësua 
çlirimi i korsisë së tretë rrugore nga të dyja 
anët e rrugës automobilistike dhe qarkullimi 
më i madh nëpër tri korsitë e bulevardit 
“Partizanski odredi”. 

Për këtë punë ndërtimore Qyteti i 
Shkupit ndau rreth 1,6 milionë denarë.

Për të mundësuar zhvillimin e sigurt 
të komunikacionit rrugor, ekipet e Qytetit të 
Shkupit në vitin 2014 rikonstruktuan asfaltin e 
një pjesë të rrugës “Radishanska”, në komunën 
e Butelit, që ishte dëmtuar dhe fundosur si 
pasojë e gërmimeve. 

Në këtë punë ndërtimore u rinovua edhe 
një pjesë me gjatësi 170 metra. Asfalti i vjetër 
dhe i dëmtuar u mënjanua, u rinovua shtresa 
nën sipërfaqësore dhe u shtrua asfalt i ri. 

Për këtë punë ndërtimore Qyteti i 
Shkupit shpenzoi 1,5 milionë denarë.

U LEHTËSUA LËVIZJA NËPËR 
BULEVARDIN “PARTIZANSKI ODREDI”

U RINOVUA NJË PJESË E RRUGËS “RADISHANSKA”

PASTAJ

MË PARË

Me shkurtimin e ishujve për këmbësorë 
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Katër degët e rrugës “Crnogorska” në vitin 2014 u shtruan me asfalt 
të ri dhe trotuare të rregulluara. Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe komunës 
Gjorçe Petrov rikonstruktuan degën e rrugës “Crnogorska”, nga rruga 
“Radushka” deri në rrugën “Luka Gerov”, si dhe degët 1, 2 dhe 3 të kësaj 
rruge, tek parku para mbikalimit në rrugën “Luka Gerov”.

Nga rruga “Crnogorska” janë rinovuar gjithsej 650 metra, gjatë 
së cilës pjesët e lartpërmendura u shtruan me asfalt të ri, kurse rruga 
automobilistike u zgjerua sipas kushteve të terrenit, deri në gjerësinë 5,5 
metra. 

Qyteti i Shkupit dhe Komuna Gjorçe Petrov në këtë punë ndërtimore 
morën pjesë me nga 2,3 milionë denarë, përkatësisht për këtë projekt 
gjithsej janë investuar 4,6 milionë denarë.

PAMJE E RE PËR KATËR DEGËT E 
RRUGËS “CRNOGORSKA”

PASTAJ

MË PARË

Në urën në lagjen Maxhari 
u vendos ndriçim i ri. Periudhën 
që kaloi në këtë urë u punua në 
vendosjen e instalimit të ri elektrik, 
ku u vendosën gjashtë shtylla të reja 
për ndriçim.

Me vendosjen e ndriçimit të ri 
në këtë urë në lagjen Maxhari, u rrit 
siguria në komunikacionin rrugor në 
këtë pjesë të qytetit. Qyteti i Shkupit 
për këtë projekt nga buxheti ndau 
774.000 denarë.

PËR HERË TË PARË NDRIÇIM PËR URËN NË MAXHARI
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Gjatë 4 viteve të kaluara janë rrethuar plotësisht me gardh varrezat në Kamnik, dhe së  bashku 
me SH.A „Butel” kryhet edhe rikonstruksioni dhe rinovimi i rrethimit mbrojtës në rrethimin ekzistues 
në Butel që ishte në gjendje shumë të keqe. 

Në varrezat në Kamnik është ndërtuar edhe rrjeti primar i ujësjellësit me gjatësi 200 metra, 
për të cilin Qyteti i Shkupit investoi 2.000.000 denarë, duke mundësuar në këtë mënyrë këto varreza 
për herë të parë të lidhen me rrjetin e ujësjellësit. Janë vendosur edhe një numër më i madh çezmash 
për nevojat e qytetarëve. 

Me qëllim që të mundësohet largimi efikas i ujërave 
atmosferik nga varrezat „Butel” dhe që të pengohet përmbytja 
e një pjese të varrezave, ekipet e Qytetit të Shkupit ndërtuan 
kanalizim të ri atmosferik përgjatë rrugës “Aleksandar Urdarevski”. 

Në gjatësi 1.800 metra, nga kryqëzimi me rrugën 
“Aleksandar Urdarevski” me rrugën “Butelska” deri në mes të 
varrezave, anës rrugës, u vendosën tuba polipropileni me profil 
800, 400 dhe 300 milimetra. Tubat u lidhën në rrjetin ekzistues 

të varrezave Butel.
Gjatë punëve ndërtimore për realizimin e rrjetit atmosferik 

të ri, në shtratin e lumit Serava u realizua puseta me beton të 
armuar me lëshim më të madh uji gjë që mundëson uji i reshjeve 
të derdhet pa pengesa në lumin Serava. 

Me këtë punë ndërtimore, që zgjidhi problemet 
shumëvjeçare me grumbullimin e ujërave atmosferik, Qyteti i 
Shkupit investoi rreth 21 milionë denarë.

U NDËRTUA KANALIZIMI ATMOSFERIK 
PËR VARREZAT „BUTEL”

U ZGJERUAN VARREZAT NË BUTEL, 
KAMNIK DHE GJORÇE PETROV

Në katër vitet e kaluara 
varrezat në Butel, Kamnik dhe 
në Gjorçe Petrov u zgjeruan me 
sipërfaqe të reja, dhe atë në varrezat 
në Kamnik janë siguruar 10.400 
metra katrorë sipërfaqe të reja, në 
varrezat në Gjorçe Petrov 11.000 
metra katrorë, dhe në varrezat 
në Butel 12.554 metra katrorë 
sipërfaqe të reja.

Ekipe të Qytetit të 
Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe 
rrugica” asfaltuan rrugë të reja 
në varrezat e qytetit në Butel 
dhe Kamnik. Në periudhën nga 
viti 2013 deri në vitin 2017 në 
varrezat në Butel janë asfaltuar 
mbi 12.000 metra katrorë, gjë 
për të cilën Qyteti i Shkupit 
investoi 14,8 milionë denarë.

Në varrezat Kamnik janë 
asfaltuar gjithsej 1.000 metra 
katrorë, në vlerë 1,2 milionë 
denarë.

Me pllaka begatoni 
është rinovuar edhe sheshi tek 
Monumenti i luftëtarëve të 
LPÇ me sipërfaqe 1.200 metra 
katrorë, gjë për të cilën Qyteti i 
Shkupit investoi mbi 1.500.000 
denarë.
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AKSION I MADH PËR RIPARIMIN E    PASOJAVE NGA PËRMBYTJET 

Të shtunën, më 6 gusht 2016, një stuhi 
me përmasa të jashtëzakonshme e përcjellë 
me shi të rrëmbyeshëm, erë dhe vetëtima 
goditi Shkupin duke shkaktuar shkatërrime, 
shtëpi të përmbytura dhe të rrënuara dhe 
vuajtje të mëdha në fshatrat Singeliq, 
Inxhikovë, Creshevo, Stajkovci, Smilkovci, 
Viniçe, Straçinci dhe Haraçinë. Në përmbytjet 
e ujit humbën jetën 22 qytetarë.  

Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe 
ndërmarrjet publike të qytetit të ndihmuara 
nga ekipet e komunave të Shkupit, nga Armata 
e Republikës së Maqedonisë, Brigada për 
mbrojtjen kundër zjarreve, nga ministritë, nga 
Kryqi i kuq dhe në koordinim me Drejtorinë për 
mbrojtje dhe shpëtim që nga vërshimi i parë i 
ujit punuan pa pushim për riparimin e pasojave 
nga përmbytja. Mekanizimi ditë e natë ishte 
në terren, me cisterna dhe pompa u pastruan 
kanalet dhe rrugët, u riaftësua kanalizimi dhe 
u pastruan oborret e përmbytura. Qëllimi 
ishte që në një afat sa më të shkurtër kohor 
të rikuperohen pasojat dhe t’u mundësohet 
qytetarëve të kthehen në shtëpitë e tyre.

Katastrofa që ndodhi në Shkup ngriti 
një aksion të madh për dhënien ndihmë 
Shkupit, në radhë të parë nga komunat dhe 
vendbanimet nga Maqedonia, e pastaj edhe 
nga vendet fqinje. Si shenjë e solidaritetit, 
ndihmë në njerëz dhe mekanizim arriti nga 

Turqia, Serbia, Bullgaria, Çekia dhe nga Mali i 
Zi. Ndihmë materiale dhe financiare dërguan 
edhe nga Ambasada e Kinës, nga Nirenbergu, 
nga Lubjana, Boni dhe nga Banja Luka. 
Ndihmë në të holla dërguan edhe shumë 
vende europiane. Humanizëm dhe virtyte të 
larta treguan shkupjanët të cilët ndërmorën 
një aksion të madh humanitar, gjithashtu 
ndihmuan edhe shumë kompani dhe firma 
të cilat dhuruan mjete në të holla, materiale 
ndërtimi dhe karburante.

Në fshatrat e goditura nga përmbytjet në 

Për rikonstruksionin e infrastrukturës së dëmtuar rrugore dhe rrjetit të kanalizimit në 
vendbanimet të cilat u goditën nga përmbytjet e mëdha që ndodhën më 6 gusht të vitit 2016, 
Këshilli i Qytetit të Shkupit solli vendim me të cilin ndau 150 milionë denarë.

150 MILIONË DENARË PËR RIPARIMIN E INFRASTRUKTURËS 

Këshilli i Qyteti të Shkupit më 7 gusht 
2016 solli njëzëri vendimin për dhënien 
ndihmë në të holla për viktimat nga 
përmbytjet në territorin e qytetit të Shkupit. 
Me këtë vendim Qyteti i Shkupit, si shprehje 
solidariteti, familjeve të qytetarëve që 
humbën jetën u ndau ndihmë financiare në 
vlerë prej 180.000 denarë, për çdo anëtar të 
familjes që humbi jetën.

vijim është aksion i madh për rikonstruksionin 
e rrugëve që u dëmtuan nga uji që vërshoi. 



 korrik 2017  | 39

PO ASFALTOHEN RRUGËT NË SINGELIQ

AKSION I MADH PËR RIPARIMIN E    PASOJAVE NGA PËRMBYTJET 

Ekipet e Qytetit të Shkupit rikonstruktuan shumë rrugë në vendbanimet në 
Inxhikovë, Straçinci, Smilkovci dhe Creshevo. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe 
rrugica” riparuan rrugën përgjatë kanalit në Singeliq dhe 
dy degët e saj, si pjesë e aksionit të madh për asfaltimin e 
infrastrukturës rrugore në rajonet e përmbytura.

ASFALT EDHE PËR RRUGËT NË 
STAJKOVCI

Për të normalizuar jetën në 
vendbanimin Stajkovci, u shtruan me 
asfalt disa rrugë, si dhe degët e rrugëve 
“Vidoe Smilevski Bato” dhe “Nikola Karev”. 

Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“ 
asfaltuan rrugët e dëmtuara edhe në 
vendbanimet Inxhikovë, Creshevo dhe 
Kamnik. 

Si pjesë e aksionit të madh për asfaltimin e infrastrukturës rrugore në rajonet e 
përmbytura, në Viniçe është rinovuar rruga që të çon deri në fshat.

Kryetari Koce Trajanovski më 15 gusht 2016 në hotelin „Kontinental” organizoi 
darkë në shenjë mirënjohjeje për shpëtuesit që arritën nga qyteti i Stambollit, Turqi, dhe u 
përfshinë në mënyrë aktive në ballafaqimin me përmbytjet e mëdha. 

U RIKONSTRUKTUAN RRUGË NË SHUMË VENDBANIME 

U RIKONSTRUKTUA RRUGA “ALIJA AVDOVIQ
Në drejtimin nga kryqëzimi me rrugën “Anton Popov” deri në 

kishën në Singeliq, rruga “Alija Avdoviq” u bë me korsi të re rrugore dhe 
trouare, me gjatësi 550 metra. Qyteti i Shkupit për këtë projekt do të 
ndajë rreth 8,2 milionë denarë. 

Në këtë pjesë të rrugës “Alija Avdoviq” ekipe të NP „Ujësjellës dhe 
kanalizim” vendosën edhe rrjet atmosferik, me gjatësi 330 metra. Për 
këtë punë Qyteti i Shkupit dhe ndërmarrja publike investuan rreth 4,5 
milionë denarë.
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Në vitin 2016 ekipet e Qytetit të 
Shkupit riparuan sipërfaqen e jashtme prej 
betoni të urës „Goce Delçev”.

- Gjatë punëve ndërtimore u 
mënjanua shtresa e betonit në vendet 
ku ishte e nevojshme, u shtrua shtresa 
anti-korrozive në armaturë dhe u realizua 
riparimi dhe mbrojtja e sipërfaqes. Qyteti 
i Shkupit për këtë punë ndërtimore ndau 
rreth 11 milionë denarë – thotë kryetari 
Koce Trajanovski.

Projekti për riparimin e sipërfaqes 
së betonit të jashtme të urës „Goce Delçev” 
bëhet në bazë të ekspertizës së përgatitur 
nga kompania ndërkombëtare „Fresine”, në 
të cilën rekomandohet riparimi i sipërfaqes 
së jashtme të urës e cila është dëmtuar nga 
ndikimet atmosferike.

- Firma „Fresine”, e cila është lider në 
përgatitjen e konstruksioneve të urave, në 
vitin 2001 realizoi riparimin e elementeve 
të konstruksionit të urës „Goce Delçev”, por 
gjatë kësaj pune nuk u riparua sipërfaqja 
e jashtme e kësaj ure – shtoi kryetari 
Trajanovski.

U RINOVUA SIPËRFAQJA E JASHTME E 
URËS „GOCE DELÇEV”

PASTAJ

MË PARË
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PASTAJ

MË PARË
Mbikalimi për këmbësorë nëpërmjet 

rrugës automobilistike Shkup – Petrovec 
vjeshtën e vitit 2015 lidhi lagjet Hipodrom 
dhe Inxhikovë, në komunën Gazi Baba. Qyteti 
i Shkupit ndërtoi mbikalim çeliku me shtylla 
betoni, shkallë çeliku dhe rampë çeliku, e cila 
mundësoi kalimin e sigurt të këmbësorëve, 
këmbësorë me biçikleta dhe persona me nevoja 
të posaçme. 

Mbikalimi është i gjatë 63 metra, dhe 
i gjerë 5,4 metra. Sipërfaqja e lëvizjes është 
me gjerësi 3,1 metra. Përgjatë mbikalimit 
është vendosur rrethim me lartësi 2 metra, i 
përgatitur me profile çeliku dhe rrjetë çeliku, 
si dhe konsola për instalime. Mbikalimi i ri që 
lidh lagjet Hipodrom dhe Inxhikovë ndriçohet 
nga 12 shtylla ndriçimi, gjithashtu janë ndriçuar 
edhe rampat.

Për ndërtimin e mbikalimit Qyteti i 
Shkupit investoi rreth 38 milionë denarë. 

U zgjidh problemi shumëvjeçar i qytetarëve 

MBIKALIMI PËR KËMBËSORË LIDHI 
LAGJET HIPODROM DHE INXHIKOVË 

Realizimi i këtij projekti është me rëndësi të 
jashtëzakonshme për banorët e Hipodromit 
dhe Inxhikovës sepse lokacioni vite me radhë 

përbënte një pikë të zezë komunikacioni në 
rrugën automobilistike drejt Petrovecit, me 
shumë aksidente automobilistike.
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Ekipet e Qytetit të Shkupit rregulluan 
sheshin para kishës „Presveta Bogorodica”, 
në hapësirën e rrugës ekzistuese “Dimitar 
Vlahov”, nga bulevardi “Filip Vtori 
Makedonski” deri në bulevardin “Krste 
Misirkov”, me sipërfaqe të përgjithshme 
5.500 metra katrorë. 

Me këtë projekt, rruga “Dimitar Vlahov” 
u bë zonë këmbësore. Në këtë hapësirë janë 
vendosur pllaka graniti, stola, kosha për 
mbeturina dhe dy çezma për ujë të pijshëm. 
Sheshi i ri ndriçohet nga disa tipa shtyllash 
dekorative.  

Muri i bregut, nga ana tjetër, është 
mbuluar me mermer të bardhë, kurse në të 
është montuar gardh hekuri me lartësi 75 

U RREGULLUA SHESHI PARA KISHËS 
„PRESVETA  BOGORODICA”

centimetra. 
Për të mundësuar hyrjen e automjeteve 

për raste emergjente, në hyrjen e sheshit 
janë vendosur shtyllëza hidraulike metalike.  

Qyteti i Shkupit për realizimin e 
projektit për formimin e sheshit para kishës 
„Presveta Bogorodica” do të investojë rreth 
34,3 milionë denarë.
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Nga gushti i vitit 2015 qytetarët kanë 
mundësi që të kënaqen në lojën e currilave 
të ujit dhe të llambave në shatërvanin e ri 
sipërfaqësor në sheshin „Maqedonia”, i cili 
gjendet në hapësirën ndërmjet shatërvanit 
„Luftëtari në kalë” dhe hyrjes në Urën e gurit.

Bëhet fjalë për shatërvan sipërfaqësor, 
të ashtuquajtur të thatë me formë 
drejtkëndëshi dhe shtrat të groposur 
me betonarme. Sipërfaqja mbi shtratin 
betonarme është përgatitur nga pllaka graniti 
të ndritshme. Në pllakat e shatërvanit janë 
vendosur llamba LED me vrima për futjen e 
currilit të ujit. Shatërvani përbëhet nga 128 
currila uji dhe 128 llamba, si dhe 16 spërkatës 
laminar parabolik. Uji që del nga currilat 
depërton ndërmjet pllakave, pastrohet dhe 
kthehet në sistem. 

Përveç realizimit të shatërvanit 
sipërfaqësor, u realizua edhe rikonstruksioni 
i parterit në sheshin „Maqedonia”. Pllakat 
ekzistuese dhe kubikët u hoqën, baza u 
riparua dhe u vendosën kubikë të vegjël të 
bardhë mermeri, kubikë graniti gri si dhe 
pllaka graniti të hirrëta të zeza. Sipas projektit, 
parteri i sheshit është shtruar me kubikë të 
vegjël të bardhë mermeri me dy abazhurë 
të përgatitur nga kubikë të bardhë dhe gri të 
errët graniti. Abazhuri i parë është përgatitur 
si brez me gjerësi 8 metra rreth shatërvanit 
„Luftëtari mbi kalë”, kurse abazhuri i dytë 
është përgatitur në formë drejtkëndëshi, 
me gjerësi 8 metra, rreth shatërvanit të ri 
sipërfaqësor. 

Të dy shatërvanët i bashkon korsia, e cila 
shtrihet deri në fund të sheshit dhe i jep formë 
hapësirës, duke e lidhur me monumentet e 
Dame Gruev dhe Goce Delçev dhe hyrjen në 
Urën e gurit. 

Në sheshin „Maqedonia” u mbollën 
32 drurë, kurse hapësira ndriçohet nga 
pesëdhjetë shtylla dekorative të reja.

Ky projekt është me vlerë rreth 
150 milionë denarë, nga të cilat Qyteti i 
Shkupit siguroi një të tretën, kurse Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë – dy të tretat e 
mjeteve. 

SHESHI „MAQEDONIA” U ZBUKURUA ME 
SHATËRVAN SIPËRFAQËSOR 
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Sheshi „VMRO” që u rregullua në vitin 
2015 shtrihet në një sipërfaqe prej 681 metra 
katrorë, në hapësirën prapa QT „Plaza”. Hapësira 
është shtruar me pllaka graniti, janë vendosur 
pajisje urbane – stola ndenjeje, kosha për 
mbeturina dhe topa graniti mbrojtës.

Në mesin e sheshit është formuar një 
shatërvan me shtyllë qendrore me lartësi 
10,2 metra dhe me reliev të formuar me 
ngjarje, figura dhe simbole të Maqedonisë 
dhe lëvizjes revolucionare maqedonase. Në 
majë të shtyllës është vendosur luan bronzi. 
Shatërvani është parashikuar të punojë sipas 
programit me ngjyra uji, dhe efekte ndriçimi.

Sheshi „VMRO” ndriçohet nga llamba 
dhe reflektorë, të montuar në shtylla 
dekorative.

Për ndërtimin e sheshit „VMRO” Qyteti i 
Shkupit ndau rreth 71,7 milionë denarë.

Ekipet e Qytetit të Shkupit 
rikonstruktuan dhe zgjeruan edhe rrugën 
ekzistuese që të çon nga rruga “Dame Gruev”, 

SHESHI „VMRO” PJESË E RE DHE E 
RREGULLUAR NË QENDRËN E QYTETIT 

anës objektit QT „Plaza” dhe rreth sheshit 
„VMRO”, në gjatësi 200 metra. Në këtë rrugë 
hyrëse është vendosur rrjet i ri ujësjellësi, 
kanalizim i ri atmosferik dhe ndriçim, kurse 

rruga automobilistike është shtruar me pllaka 
graniti.

Për këtë punë ndërtimore Qyteti i 
Shkupit ndau rreth 15 milionë denarë. 
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Qyteti i Shkupit gjatë vitit 2016 rregulloi 
plotësisht sheshin „Filip Vtori”, në pjesën para 
kishës „Sveti Dimitrija” dhe para Qendrës 
memoriale të holokaustit, gjë me të cilën kjo 
hapësirë mori pamjen e saj përfundimtare. 
Gjatë punëve ndërtimore, hapësira me 
sipërfaqe rreth 3.500 metra katrorë u shtrua 
me pllaka graniti, u vendosën stola, si dhe 
kosha për mbeturina.

Gardhi i kishës „Sveti Dimitrija” u 
mënjanua gjë me të cilën kisha u hap drejt 
sheshit. Për shkaqe mbrojtjeje, me gardh 
metalik është mbrojtur varri-monument në 
oborrin e kishës.

Për ndriçimin e sheshit, janë vendosur 
12 shtylla dekorative, si dhe një shtyllë 
ndriçimi me lartësi 18 metra. Në sipërfaqe 
prej 1.600 metra katrorë është rregulluar 
gjelbërimi me sistem ujitjeje dhe janë mbjellë 
drurë dekorativë.

Për largimin e ujërave atmosferik nga 
sheshi „Filip Vtori” është vendosur kanalizim i 
ri atmosferik me gjatësi 150 metra, dhe është 

PAMJE TË RE MORI EDHE 
SHESHI „FILIP VTORI” 

vendosur edhe kanalizim i ri i ujërave të zeza 
në gjatësi 150 metra.

Qyteti i Shkupit për këtë projekt për 

rregullimin e plotë të sheshit „Filip Vtori” dhe 
për  rikonstruksionin e rrjetit elektrik ekzistues 
investoi rreth 24 milionë denarë.

Para hyrjes në Çarshinë e vjetër të Shkupit 
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Shkupjanët nga shtatori i vitit 2013 kanë mundësi t’i parkojnë 
automjetet në garazhin me kate „Makedonska falanga” që është 
ndërtuar në hapësirën ndërmjet rrugës “Sveti Kiril i Metodij” dhe 
bulevardit “Maqedonia”, në qendrën e qytetit. Ky garazh  modern me 
kate ka dy nivele nëntokë dhe shtatë kate mbi tokë, me 445 vende 
parkimi. Për personat me nevoja të posaçme janë siguruar 17 vende 
parkimi. 

Në katin përdhes dhe në katin e fundit të objektit janë 
parashikuar ambiente afariste. Garazhi me kate „Makedonska 
falanga” është një objekt bashkëkohor me sistem modern për video 

445 VENDE PARKIMI NË GARAZHIN 
ME KATE „MAKEDONSKA FALANGA”

Garazhi me kate 
„Makedonska falanga” në 
vitin 2014 mori më shumë 
vota nga publiku në votimin 
në internet për çmimin 
prestigjioz „Arhitajzer A+”, 
në kategorinë objekte për 
parkim. Çmimi „Arhitajzer 
A+”, që organizohet nga 
platforma për arkitekturë 
dhe dizajn „Arhitajzer”, jep 
mirënjohje për zgjidhjet 
më të mira arkitektonike, 
hapësira dhe produkte në 
botë.

mbikëqyrje, sistem për ndjekjen e vendeve të lira të parkimit dhe 
për orientimin e automjeteve, ndriçim dhe standarde rigoroze për 
mbrojtjen kundër zjarrit.

Fasada e objektit është përgatitur nga panele laminati prej 
materiali natyror me qëndrueshmëri të madhe ndaj ndryshimit të 
temperaturave dhe ndikimeve atmosferike. Për ndriçimin e fasadës 
janë vendosur 496 llamba me dioda LED. Për ndërtimin e garazhit 
me kate “Makedonska falanga” Qyteti i Shkupit investoi rreth 743 
milionë denarë. Me garazhin me kate menaxhon NP “Parkingu i 
qytetit”.
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Si pjesë e përpjekjeve për zgjidhjen 
e problemit me parkimin në qendër, në 
vitin 2015 në rrugën “Dame Gruev” Qyteti 
i Shkupit ndërtoi garazh me kate „Todor 
Aleksandrov”. Objekti siguron parking 
publik për 604 automjete të lehta, vende 
parkimi për persona me nevoja të veçanta, 
si dhe parking për 120 biçikleta. 

Objekti ka kat përdhes, 7 kate 
mbi tokë dhe dy nivele nëntokë. Në 
katin përdhes dhe në katin e parë janë 
parashikuar vetëm hapësira afariste, 
ndërsa katet e tjera janë destinuar vetëm 
për parkim. Lëvizja e automjeteve nëpër 
kate zhvillohet nëpërmjet rampës spirale. 
Parkingu për biçikleta është rregulluar në 
këndin e objektit.

Garazhi me kate „Todor Aleksandrov” 
është pajisur me sistemet më bashkëkohore 
dhe më cilësore për zbulimin dhe njoftimin 

U NDËRTUA GARAZH ME KATE 
MODERN NË QENDRËN E QYTETIT 

për vende parkimi të lira; për pagimin e 
parkimit; video-mbikëqyrje; sistem për 
mbrojtjen kundër zjarrit; për zbulim dhe 
njoftim për gaz SO2; për mbrojtjen nga 
shkarkimet atmosferike, si dhe sistem për 

aklimatizim dhe ventilim. 
Qyteti i Shkupit për realizimin e këtij 

projekti kapital që do të lehtësojë parkimin 
në qendër të qytetit ndau rreth 780 milionë 
denarë.  
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Gjatë 4 viteve të kaluara, si 
investim i NP „Parkingu i qytetit” 
janë rregulluar parkimet në 
oborrin e Qendrës klinike me 533 
vende parkimi gjë për të cilën janë 
investuar rreth 7 milionë denarë; 
parkimi tek klubi i tenisit ABC, në 
bulevardin “Ilinden” me 33 vende 
parkimi për të cilin janë investuar 
500.000 denarë;  parkingu tek hoteli 
„Rusia”, në bulevardin “ASNOM” me 
31 vende parkimi për të cilin janë 
investuar 2 milionë denarë dhe 
nëpër rrugën “Bojmija” me 94 vende 
parkimi, ku  janë investuar 1,2 
milionë denarë.

Në hapësirën e parkingut të ri të 
ndërtuar anës bulevardit “Mitropolit Teodosij 
Gologanov”, prapa objektit “AMSM”, mund 
të parkohen 111 automjete. Parkingu është 
me sipërfaqe 1. 389 metra katrorë, kurse për 
realizimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit në 
vitin 2013 ndau 2,8 milionë denarë. 

Me këtë parking menaxhon NP 
„Parkingu i qytetit”, kurse çmimi për parkim 
është 25 denarë për një orë. Për banorët e 
objekteve banesore përreth janë siguruar edhe 
privilegje. 

PARKING  
I RI TEK AMSM

Ekipet e ndërmarrjes publike „Rrugë dhe 
rrugica” rikonstruktuan hapësirën e parkingut në 
këndin e rrugës “11 Oktomvri”, deri te Kombinati i 
duhanit. 

Në këtë parkim ka 134 vende parkimi, nga të 
cilat dy vende parkimi janë destinuar për persona 
me nevoja të veçanta. Për rikonstruksionin e këtij 
parkingu Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 4 milionë 
denarë.

U RREGULLUA PARKIMI DERI TE KOMBINATI I DUHANIT 

Ekipet e Qyteti të Shkupit rikonstruktuan dhe zgjeruan parkingun tek manastiri  
„Sveti Pantelejmon”. Pjesa e rikonstruktuar e parkingut ka kapacitet prej 72 vendesh 
parkimi, kurse me ndërtimin e parkingun të ri janë siguruar në mënyrë plotësuese edhe 
120 vende parkimi. 

Me rikonstruksionin dhe ndërtimin e parkingun të ri u përmirësua në mënyrë 
të ndjeshme hyrja për vizitorët e manastirit  „Sveti  Pantelejmon” dhe kompleksit 
„Makedonsko sello”. Në këtë projekt janë investuar rreth 8,5 milionë denarë.

Në shkollat e mesme 
„Rade Jovçevski-Korçagin”, 
„Orce Nikolov” dhe „Mihajlo 
Pupin” në nëntor të vitit 2014 
u vendosën parkingje për 10 
biçikleta, si pjesë e projektit 
„Të rinjtë në biçikletë”. Këtë 
projekt e realizoi shoqata 
„Gou Grin”, kurse financiarisht 
është përkrahur nga Qyteti i 
Shkupit. 

PARKINGJE PËR BIÇIKLETA NË TRE 
SHKOLLA TË MESME 

NP „Parkingu i qytetit” në vitin  
2013 bleu 5 automjete-karrotrec për 
nevojat e ndërmarrjes publike, gjë 
për të cilën shpenzoi rreth 12 milionë 
denarë.
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Ekipet e Qytetit të Shkupit nga 
fundi i majit i këtij viti rikonstruktoi 
stacionet e autobusëve „Soboren hram” 
dhe „Porta Bunjakovec”, në bulevardin 
“Partizanski odredi”. Në stacionin 
„Soboren hram” u gërrye asfalti i vjetër 
dhe i fundosur në gjatësi 120 metra, kurse 
në stacionin para “Porta Bunjakovec” në 
gjatësi 70 metra. Në të dy lokacionet u 
realizua riparimi i shtresës së poshtme 
tamponike dhe u vendos rrjetë polimeri. 
Shtresa e asfaltit përfundimtar që u 
shtrua është e tipit Split mastiks 16. 

Për rikonstruksionin e këtyre dy 
stacioneve të autobusëve në bulevardin 
“Partizanski odredi” Qyteti i Shkupit do të 
ndajë gjithsej rreth 6,8 milionë denarë.

Gjatë verës së vitit 2014 u 
rikonstruktuan edhe pesë stacione 
autobusi në qendrën e qytetit. Si pjesë 
e këtij projekti, u rikonstruktua edhe 
korsia rrugore e fundit e dëmtuar 
në bulevardin “Krste Misirkov”, para 
stacioneve të autobusëve te objekti 
MANU, në gjatësi 115 metra. Ekipet e 
Qytetit të Shkupit rikonstruktuan edhe 
dy korsi rrugore në rrugën “Dimitrie 
Çupovski”, para stacioneve të autobusëve 
te Rekord. Korsia rrugore para stacionit 
të autobusëve përballë Rekord u 
rikonstruktua në gjatësi 200 metra. 
U rikonstruktua edhe korsia rrugore 
e fundit para stacionit të autobusëve 
përballë Teatrit për fëmijë dhe të rinj, në 
gjatësi 60 metra. 

U rikonstruktuan plotësisht 
edhe korsitë e fundit rrugore para dy 
stacioneve të autobusëve në bulevardin 
“Kuzman Josifovski Pitu”, para Kompleksit 
të bankave dhe qendrës tregtare VERO. 
Korsia rrugore para Kompleksit bankave 
është rikonstruktuar në gjatësi 200 
metra, para dhe prapa stacionit të 
autobusëve, kurse ajo para QT “VERO” në 
gjatësi 102 metra. 

Qyteti i Shkupit për rinovimin e 
këtyre pesë stacioneve të autobusëve 
shpenzoi gjithsej 14,9 milionë denarë.

U RINOVUA RRUGA AUTOMOBILISTIKE 
PARA SHTATË STACIONEVE TË AUTOBUSËVE 

Në bulevardin „Krste Misirkov“

Në rrugën „Dimitrie Çupovski“

Në bulevardin „Partizanski odredi“
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QENDRA PËR MENAXHIMIN DHE 
KONTROLLIN E KOMUNIKACIONIT RRUGOR 

Në vitin 2013 Qyteti i Shkupit u bë 
me Qendër moderne për menaxhimin 
dhe kontrollin e komunikacionit (QMKK), 
e cila gjendet në ambientet e Stacionit 
ndërqytetas të autobusëve. Qëllimi kryesor 
i QMKK-së është grumbullimi i të dhënave 
për komunikacionin rrugor në kohë reale, 
menaxhimi me sistemin e semaforëve, 
mbikëqyrja vizuale e komunikacionit, dhënia 
prioritet automjeteve të transportit publik 
urban dhe informimi i shoferëve. 

Me realizimin e këtij projekti u zvogëlua 
edhe koha e udhëtimit dhe koha e pritjes në 
kryqëzime, u zvogëlua ndotja e ambientit 
jetësor dhe shpenzimi i karburantit, dhe u rrit 
shpejtësia komerciale në transportin publik. 

Analizat paraprake të realizuara në bulevardet 
“Partizanski odredi” dhe “Ilinden”, treguan se 
koha e udhëtimit shkurtohet për 20 për qind kur 
është aktivizuar kontrolli i semaforëve. QMKK tani 
për tani kontrollon 90 kryqëzime në territorin e 
qendrës, kurse në periudhën e ardhshme në këtë 
sistem do të përfshihen edhe kryqëzime të reja. 

Formimi i kësaj qendre është pjesë 
e projektit për Menaxhimin automatik të 
komunikacionit në Shkup i cili është financuar 
me kredi të Bankës europiane për rinovim dhe 
zhvillim prej 2,6 milionë euro, grand nga BE 
programi FP7 për hulumtim dhe zhvillim, në 
suazat e projektit CIVITAS RENESANSA (CIVITAS 
RENAISSANCE) në vlerë prej 220 000 euro, si dhe 
ndihmë teknike nga qeveria austriake me vlerë 
rreth 700. 000 euro.

Në vitin 2014 Qyteti i 
Shkupit në rrugët e qytetit për herë 
të parë vendosi shenja rrugore 
me përmbajtje të ndryshueshme, 
të cilat lajmërojnë qytetarët për 
zhvillimin e komunikacionit në 
qytet. Janë vendosur gjithsej 5 
shenja rrugore në bulevardet 
“Partizanski odredi”, “Aleksandar 
Makedonski”, “Jane Sandanski”, 
“Ilinden” dhe “Boris Trajkovski”.
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Stacione të reja autobusi janë 
ndërtuar në rrugën “Luka Gerov”, tek salla 
sportive e SHF „Tihomir Miloshevski” në 
lagjen  Novo Selo, komuna  Gjorçe Petrov. 

Për ndërtimin e stacioneve të reja 
rruga automobilistike nga të dyja anët u 
zgjerua dhe u asfaltua, dhe u vendosën 
edhe ujëmbledhës për largimin e ujërave 
atmosferik. Për realizimin e këtij projekti 
Qyteti i Shkupit ndau rreth 500.000 
denarë.

SINJALIZIM I RI NË KALIMIN HEKURUDHOR TEK USJE  
Në vitin 2014 Qyteti i Shkupit vendosi 

sistem të ri regjimi të komunikacionit 
rrugor në bulevardin “Boris Trajkovski”, në 
kalimin nëpër hekurudhën tek lagjja Usje 
ku është vendosur sinjalizim i ri rrugor dhe 
hekurudhor.

Vendosja e sistemit për rregullimin 
e komunikacionit është rezultat i 
bashkëpunimit të mirë të Qytetit të Shkupit 
me Hekurudhat e Maqedonisë-Infrastruktura, 
dhe fabrikës së çimentos „Usje”. Në terren 
janë vendosur shenja rrugore të shndritshme 
që tregojnë kalimin e rrugës  nëpërmjet 
hekurudhës në nivel dhe gjysmë-mbrojtëse 
për mbylljen e komunikacionit nëpërmjet 
hekurudhës në nivel. Paraprakisht ky kalim 

ishte rregulluar në mënyrë fizike, me flamuj, 
kurse tani kalimi është i siguruar me rampa 
dhe i sinjalizuar plotësisht. 

Ky sistem i ri është financuar nga 
Qyteti i Shkupit dhe nga fabrika e çimentos 
„Usje”.

Në rrugët dhe bulevardet e qytetit 
u vendosën 226 stacione të reja dhe të 
rregulluara autobusi, si pjesë e projektit të 
Qytetit të Shkupit dhe NQP-së. Për blerjen e 
226 stacioneve Qyteti i Shkupit ndau rreth 60 
milionë denarë.

Bëhet fjalë për dy tipa stacionesh të 
cilat ndryshojnë sipas dimensioneve, dhe 
që përbëhen nga streha; sipërfaqe xhami 
ndërmjet shtyllave me xham sigurimi i farkuar; 
tabelë informative me emrin e stacionit, harta 
e qytetit, si dhe orari i autobusëve të cilët 
kalojnë nëpër stacionin e autobusëve; stol 
ndenjeje dhe kosh për mbeturina. 

Qyteti i Shkupit nëpërmjet NQP-së 
vendosi në mënyrë plotësuese edhe 50 
stacione autobusi, nga Gjorçe Petrov deri në 
Lisiçen e re, gjë për të cilën investoi rreth 11 
milionë denarë.

U VENDOSËN 276 STACIONE AUTOBUSI TË REJA NË QYTET 
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Me iniciativë të Qytetit të Shkupit në 
shtator të vitit 2015 u formua trup koordinues, 
përkatësisht grup joformal pune, në të cilin 
marrin pjesë përfaqësues nga sektorët e 
Qytetit të Shkupit, përfaqësues të Ministrisë 
së punëve të brendshme, nga NP „Rrugë 
dhe rrugica” dhe përfaqësues të Këshillit 
republikan për sigurinë në komunikacionin 
rrugor, i cili përgatiti plan aksionar për marrjen 
e masave dhe aktiviteteve për përmirësimin e 
sigurisë në komunikacionin rrugor në Shkup.  

Për rritjen e sigurisë në rrugë deri tani 
janë ndërmarrë këto hapa: është formuar 
Këshilli për siguri në komunikacionin 
rrugor i Qyteti të Shkupit; në bashkëpunim 
me komunat janë iniciuar aktivitete 
për përcaktimin e propozim-zonave të 
komunikacionit të qetë në rrugët komunale; 
është ngritur iniciativa deri te të gjitha 
komunat të parashikojnë punësim të paktën 
të një inxhinieri të komunikacionit rrugor; 
janë vendosur 2 tregues të shpejtësisë 
dhe 1 matës shpejtësie në rrugët e qytetit; 
Qyteti i Shkupit kërkoi kontroll të përforcuar 

KËSHILLI PËR SIGURI NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR 

dhe sanksionim të personave që ngasin  
automjetet e tyre në mënyrë të parregullt; 
Qyteti i Shkupit ngriti iniciativë deri te 
Ministria e transportit dhe lidhjeve për 

përgatitjen e rregullores për 3 tipa kalimesh 
për këmbësorë unik që do të shënohen me 
sinjalizim të plotë horizontal dhe vertikal, 
ndriçim etj.

Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe rrugica” vendosën katadiopter në rrugën 
“Gjorçe Petrov”, nga rrethrrotullimi te QT „Planet” dhe rruga “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. Janë vendosur katadiopter edhe në kalimet e 
këmbësorëve në rrugët “Franklin Ruzvelt” dhe “Dimitrija Çupovski”, si dhe në bulevardet “Koço 
Racin” dhe “Goce Delçev”.

Më 2 mars 2017 u prezantua njësia shkollore rrugore në SHMQSH „Boro Petrushevski”, e cila u formua në suazat e projektit të Këshillit për 
sigurinë në komunikacionin rrugor në qytetin e Shkupit.

Në këtë njësi bëjnë pjesë 20 nxënës të vitit të dytë, tretë dhe të katërtë të cilët së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së punëve 
të brendshme do të punojnë në ngritjen e vetëdijes publike dhe do të paralajmërojnë dhe edukojnë qytetarët të cilët thyejnë rregullat e 
qarkullimit rrugor. 

NJËSIA SHKOLLORE RRUGORE E SHMQSH „BORO PETRUSHEVSKI”

Për siguri më të madhe në 
komunikacionin rrugor Qyteti i 
Shkupit dhe NP „Rrugë dhe rrugica” në 
periudhën nga viti 2013 deri në vitin 
2017 në rrugët e qytetit dhe bulevarde 
vendosën3034 shenja rrugore, dhe 
919 katadiopter. Për këtë qëllim Qyteti 
i Shkupit investoi rreth 11,2 milionë 
denarë. 

Në periudhën nga viti 2013 deri 
në vitin 2017 ekipet e Qytetit të Shkupit 
dhe të NP „Rrugë dhe rrugica” vendosën 
39 semaforë të rinj në rrugët e qytetit, 
gjë për të cilën Qyteti i Shkupit shpenzoi 
rreth 43 milionë denarë.

KATADIOPTER PËR RRITJEN E SHIKIMIT 
NË RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 
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Deri në fund të vitit 2017 Qyteti i Shkupit ndau 1640 
certifikata për kandidatët të cilët përfunduan trajnimin dhe 
dhanë provimin për marrjen e Certifikatës për shofer auto-taksi 
në Shkup. 

Me marrjen e kësaj certifikate kandidatët munden më 
lehtë të punësohen në kompanitë auto-taksi, vendoset rregull në 
transportin auto-taksi, rritet siguria e udhëtarëve, rritet kualiteti 
i shërbimit dhe eliminohet konkurrenca e padrejtë. 

NP „Parkingu i qytetit” Ministrisë 
së punëve të brendshme – Sektorit për 
punë të brendshme në qershor të vitit 
2014 i dhuroi 5 skuterë, secili i pajisur 
me skafandër mbrojtëse dhe me valixhe. 

Ky donacion për SPV-në Shkup 
është shenjë mirënjohjeje e Qytetit 
të Shkupit për bashkëpunimin e mirë 
me MPB-në, për rritjen e sigurisë të 
qytetarëve. Për blerjen e pesë skuterëve 
NP „Parkingu i qytetit” shpenzoi 600.000 
denarë.

SKUTERË DONACION 
PËR MPB  

CERTIFIKATA PËR SHOFERËT E AUTO-TAKSIVE 

Qyteti i Shkupit në vitin 2014 
u përfshi në fushatën për sigurinë në 
komunikacion “Respekto rregullat, 
respekto jetën” dhe nëpërmjet një varg 
aktivitetesh dërgoi një mesazh të qartë 
deri tek qytetarët se me përfshirje të 
përgjegjshme në komunikacion çdo njeri 
kontribuon për sigurinë e vet, por edhe 
për sigurinë e pjesëmarrësve të tjerë në 
komunikacion. 

Fushata u përkrah edhe nga shoqata 

FUSHATA „RESPEKTO RREGULLAT, 
RESPEKTO JETËN”

e taksistëve e Shkupit, që theksoi rëndësinë e 
lidhjes së rripit të sigurimit për shoferët, por 
edhe për udhëtarët në automjetet motorike. 
Duke pasur parasysh këtë, në automjetet taksi 
në Shkup në xhamin e prapmë ka etiketa të 
verdha të ngjitura që u kujtojnë shfrytëzuesve 
të transportit taksi të lidhin rripin e sigurimit.

Fushata për sigurinë në komunikacion 
„Respekto rregullat, respekto jetën” u realizua 
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.



54 |

Nga 1 janari 2017 startoi Sistemi për 
pagimin elektronik të biletave në autobusët 
e NQP-së dhe në autobusët e transportuesve 
privatë. Qytetarët zëvendësuan biletat e vjetra 
të letrës dhe kartat e lira të autobusëve me karta 
të reja elektronike, të cilat mund t’i shfrytëzojnë 
në autobusët e NQP-së dhe transportuesve 
privatë, gjë me të cilën është unifikuar sistemi 
për transport publik. Deri në fund të muajit 
janar të këtij viti janë nxjerrë 167.778 karta të 
personalizuara, dhe janë lëshuar edhe 232.453 
bileta të papersonalizuara.

Më shumë informacione për sistemin 
për pagimin elektronik në NQP dhe mënyrën e 
funksionimit të kartave të reja qytetarët mund 
të marrin në internet portalin www.skopska.
mk, si dhe në linjën telefonike falas 0 800 15 
115.

Paralelisht me vendosjen e sistemit 
për pagimin elektronik, në autobusët e 
transportit publik u vendos edhe sistemi për 
lokacionin automatik të automjeteve. Ky 

sistem mundëson që nga qendra kontrolluese 
të ndiqen autobusët në kohë reale, nëse 
respektohen oraret e përcaktuara të udhëtimit, 
si dhe mundësi për korrigjime në kohë, 
zvogëlimin e kohës së pritjes në përputhje me 
gjendjen aktuale në komunikacionin rrugor në 
rrugët e qytetit dhe marrjen e një pamje reale 

U vendos sistem i ri i pagimit të biletave në transportin publik

KARTAT ELEKTRONIKE  
ZËVENDËSUAN BILETAT E 
LETRËS DHE KARTAT E LIRA 

për numrin e udhëtarëve të transportuar sipas 
kategorive. 

Në stacionet e autobusit janë vendosur 
50 ekrane informuese nëpërmjet të cilave 
udhëtarët informohen për kohën e arritjes së 
autobusëve, dhe do të jenë në dispozicion edhe 
mjete të tjera komunikimi për informim.
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Të udhëhequr nga ideja për am-
bient më të pastër dhe më të shëndet-
shëm dhe lëvizje me emetime zero të 
gazrave të dëmshëm, Qyteti i Shkupit 
filloi procedurën për blerjen e auto-
busëve elektrikë që do të qarkullojnë 
nëpër rrugët e qytetit. Në fillim do të 
analizohet interesi publik për bler-
jen e 50 autobusëve të rinj elektrikë, 
përkatësisht 20 autobusë të mëdhenj 
fizarmonikë në të cilët mund të ud-
hëtojnë nga 150 udhëtarë (me dizajn 
tramvaj) dhe 30 minibusë. Blerja do 
të kryhet në disa vjet, ndërsa mjetet 
do t’i mbulojnë së bashku Qeveria dhe 
Qyteti i Shkupit. 

Autobusët elektrikë do të qa-
rkullojnë në linjën e cila ishte para-
shikuar për tramvajin, në relacionin 
nga Gjorçe Petrov deri në Lisiçe. Me 
ta do të arrihen efekte të shkëlqyera 
– transport publik i saktë dhe në kohë 
i cili do të qarkullojë nëpër korsinë  e 
vetë rrugore, komfor, numër i madh i 
udhëtarëve të transportuar, dhe ajo që 
është më e rëndësishmja për të gjithë 
– pa ndotje të ambientit.

Qëllimi i Qytetit të Shkupit është 
autobusët elektrikë deri në vitin 2030 
të përbëjnë mbi 50% të numrit të 
përgjithshëm të autobusëve në qytet.

Qyteti i Shkupit nga 1 gushti i vitit 
2014 uli çmimin për 50% të biletës mujore 
për transportin publik në autobusët e NQP-së, 
si dhe të biletës për transportin me teleferik 
në Vodno për personat e rritur (jo më shumë 
se 30 vjet, kurse mbi 30 vjet vetëm nëse janë 
studentë) pa prindër dhe kujdes prindëror, duke 
iu përgjigjur kështu projektit të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë për përmirësimin e 
gjendjes së fëmijëve pa prindër dhe pa kujdes 

prindëror.
Fëmijët deri në moshën 18 vjeçare pa 

prindër dhe pa kujdes prindëror kanë mundësi 
të shfrytëzojnë falas shërbimet e Ndërmarrjes 
së qarkullimit publik. 

Të gjithë të interesuarit, dokumentet 
e nevojshme duhet t’i dorëzojnë në vendin e 
shitjes së biletave të NQP-së në Autokomandë 
dhe bulevardin “Aleksandar Makedonski” 
numër 10, ku mund të merren biletat.

TRANSPORT URBAN FALAS PËR QYTETARËT E MOSHUAR 
Përveç ditës së martë, premte dhe të 

shtunë, qytetarët e moshuar që kanë mbushur 
62 vjet për gra dhe 64 vjet për burra nga 22 
qershori i vitit 2014 kanë mundësi të udhëtojnë 
falas në autobusët e NQP-së edhe ditën e diel.

Duke filluar nga 1 janari 2017 qytetarët 
e moshuar me nxjerrjen e kartave elektronike 
mund të udhëtojnë falas edhe në autobusët 
e JSP-së edhe në autobusët e transportuesve 
privatë.

Me kërkesë të qytetarëve, Ndërmarrja 
e qarkullimit publik – Shkup në janar të vitit 
2014 vendosi linjë të re autobusi me numër 
118, për vendbanimin Vizbeg. Linja e re e 
autobusit lehtësoi qasjen deri te vendet e punës 
të të punësuarve në këtë zonë dhe kontribuoi 
që qytetarët të vizitojnë më shumë kapacitetet 
shitëse në Vizbeg. 

Linja e autobusit me numër 118 qarkullon 
në relacionin nga Qendra transportuese, 
nëpërmjet bulevardeve “Kuzman Josifovski-
Pitu”, “Krste Misirkov”, “Goce Delçev”, 
“Partizanski odredi”, “8 Septemvri”, e pastaj 

LINJË E RE AUTOBUSI NË VIZBEG

TRANSPORT FALAS PËR FËMIJËT PA PRINDËR 

AUTOBUSË ELEKTRIKË 
PËR TRANSPORT MË 

CILËSOR DHE AMBIENT 
JETËSOR MË TË PASTËR  

Qëllimi i vendosjes së pagimit elektronik 
të biletave dhe lokacionit automatik të 
automjeteve të transportit publik është rritja e 
kualitetit të shërbimeve transportuese, si dhe 

numrit të udhëtarëve në autobusë.
Sistemi për lokacionin automatik dhe 

sistemi elektronik për pagim është instaluar 
në 600 autobusë të transportit publik, nga të 

cilët 385 autobusë të NQP- Shkup, dhe 215 të 
transportuesve privatë. Për realizimin e këtij 
projekti Qyteti i Shkupit dhe NQP-ja ndanë 
rreth 3 milionë euro. 

nëpër rrugën “Skupi”, bulevardi “Slovenija” dhe 
vazhdon nëpër rrugën industriale në Vizbeg 
(zona industriale). 
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Qyteti i Shkupit është qeverisja e parë 
vendore në Republikën e Maqedonisë që 
bleu automobil elektrik (elektromobil) për 
nevojat e administratës së qytetit. Automjeti 
i ri elektrik është i markës Nissan Leaf.

- Me blerjen e automobilit elektrik në 
vitin 2016 Qyteti i Shkupit u bë qeverisja e 
parë vendore në Republikën e Maqedonisë 
që ka blerë automjet elektrik. Në këtë 
mënyrë vërtetojmë angazhimin tonë për 
elektromobilitet në Shkup, me zbatimin e 
teknologjive të reja, lëvizje me emetime 
zero të gazrave të dëmshëm, ambient jetësor 
më të shëndetshëm dhe më të pastër dhe 
zvogëlim të shpenzimeve për mirëmbajtje. 
Ky automjet është me 5 dyer, me drejtues 
elektrik servo, me fuqi motorike 80 kilovat 
dhe bateri 24 kwh. Me lidhje të zakonshme 
automjeti mbushet për rreth 10 orë, kurse me 
lidhje të posaçme – për rreth 4 orë. Mbushja 
e plotë e baterisë, në energji elektrike të lirë, 
kushton 67 denarë, me të cilën automobili 
kalon 190 kilometra. Ajo që është më e 
rëndësishme është se emetimi i dyoksidit 

Shkupi lider në elektromobilitet 

QYTETI I SHKUPIT QEVERISJA E PARË 
VENDORE ME AUTOMOBIL ELEKTRIK 

të karbonit është 0 për qind, gjë me të cilën 
kontribuon në mënyrë të drejtpërdrejtë 
për ambient jetësor më të pastër dhe më 
të shëndetshëm – thotë kryetari Koce 

Trajanovski.
Për blerjen e këtij automobili elektrik 

Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 1,8 milionë 
denarë. 

Pronarët e automobilave elektrikë mund të shfrytëzojnë stacionet e reja për mbushjen 
e automobilave elektrikë, të cilët në vitin 2015 u vendosën në garazhin me kate „Todor 
Aleksandrov”, në rrugën “Dame Gruev” dhe garazhin me kate „Makedonska falanga”, në 
rrugën “Sveti Kiril i Metodij”. 
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Qyteti i Shkupit në vitin 2015 bleu 5 skuterë elektrikë dhe 5 
biçikleta elektrike për nevojat e administratës së qytetit. 

Skuterët dhe biçikletat përdoren nga shërbimet e Qytetit të 
Shkupit - inspektorët, rojet komunale dhe të tjerë. Skuterët e blerë 
kanë shpejtësi maksimale 45 kilometra në orë; kanë kohë mbushjeje 
nga 4 deri në 5 orë; me një mbushje skuteri kalon 50 kilometra, dhe 
që është më e rëndësishme, udhëtimi në largësi 100 kilometra me 
një skuter të tillë do të kushtojë 10 denarë, që përbën 70 deri në 
80 për qind kursim në krahasim me shpenzimin e një skuteri që 
shfrytëzon derivatet e naftës.

Vlera e përgjithshme e pesë skuterëve elektrik është 782.458 
denarë, kurse e biçikletave elektrike 478.962 denarë.

AUTOMOBILA ELEKTRIKË TË RINJ PËR SHIKIM 
TURISTIK 

Shtatë automobila elektrikë me retro-dizajn dhe pesë 
trotinete elektrike, vjeshtën e vitit 2015, u vunë në dispozicion të 
qytetarëve për shikimin turistik të monumenteve në qendrën e 
qytetit. 

Automjetet huazohen në punktin e NP „Parkingu i qytetit” në 
sheshin „Maqedonia”.  Bileta e udhëtimit në elektromobil është 50 
denarë, kurse për huazimin e trotinetit elektrik 100 denarë në orë. 

Për blerjen e automobilave elektrikë NP „Parkingu i qytetit” 
investoi rreth 6 milionë denarë, pa TVSH, kurse për blerjen e 5-së 
trotineteve elektrikë rreth 1,9 milionë denarë, pa TVSH. 

Në vitin 2014 u promovuan edhe 5 automobila elektrikë 
dhe 10 biçikleta elektrike të NP “Parkingu i qytetit” që janë vënë 
dispozicion të qytetarëve dhe vizitorëve të Shkupit për shikimin e 
monumenteve në qendrën e qytetit. 

Ndërmarrja publike “Parkingu i qytetit” për blerjen e këtyre 
5 automobilave elektrikë investoi 3,5 milioni denarë, kurse për 
blerjen e 10-të biçikletave elektrike shpenzoi 500.000 denarë. 
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Qyteti i Shkupit në vitin 2015 prezantoi 
dhe punoi në mënyrë intensive në realizimin 
e projektit kapital për përmirësimin e 
infrastrukturës së çiklizmit në Shkup - SHKUPI 
QYTETI I BIÇIKLETAVE 2017. Qëllimi i projektit 
është lehtësimi i lëvizjes së çiklistëve, t’u 
mundësohet të gjithë atyre që përdorin 
biçikletën të arrijnë pa pengesa dhe të sigurt 
në destinacionin e duhur për të formuar rrjet 
efikas të korsive të biçikletave të shënuara, të 
cilat do të jenë të lidhura dhe të arritshme për 
përdorim.

Me projektin SHKUPI QYTETI I 
BIÇIKLETAVE 2017 përgjatë rrugëve 
automobilistike dhe bulevardeve do të 
formohen katër rrugë kryesore biçikletash të 
cilat shtrihen në drejtimin lindje – perëndim 
dhe 7 rrugë lidhëse që shtrihen në drejtimin 
veri – jug, si vijon: RRUGA 1 -  2014-2015 - Gazi 
Baba-Qendër-Karposh; RRUGA 2  - 2015-2016 

Realizim me sukses i projektit për përmirësimin e infrastrukturës së çiklizmit në qytet 

SHKUPI QYTETI I BIÇIKLETAVE 2017

- Aerodrom-Qendër-Karposh-Gjorçe Petrov; 
RRUGA 3 - 2016-2017 - Kisela Voda - Qendër 
- Karposh; RRUGA 4 - 2016-2017 - Butel-Çair-
Qendër, si dhe shtatë rrugë lidhëse – viti 2017.

Me këtë projekt, deri në fund të vitit 
2017 do të ndërtohen dhe rikonstruktohen 
gjithsej 51 kilometra korsi për biçikleta në 
Shkup. 

Në vijim është ndërtimi dhe 
rikonstruksioni i korsive të biçikletave të 
RRUGËS 2 të projektit „SHKUPI QYTETI I 
BIÇIKLETAVE 2017”. RRUGA 2 e këtij projekti 
është me gjatësi të përgjithshme 11 kilometra 
dhe do të lidhë komunat Aerodrom, nëpërmjet 
komunave Qendër dhe Karposh, deri në 
komunën Gjorçe Petrov. Ajo 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, punët ndërtimore të korsive të 
biçikletave po realizohen përgjatë bulevardeve 
“Jane Sandanski” dhe “Partizanski odredi”. 

PO FORMOHEN 
KORSITË E 
BIÇIKLETAVE TË 
RRUGËS 2

Përgjatë bulevardit 
„Jane Sandanski“

Në bulevardin „Partizanski odredi“
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PASTAJ 

MË PARË
Çiklistët do të kenë mundësi të lëvizin 

pa pengesa nëpër korsinë e re të ndërtuar 
dhe rikonstruktuar që janë pjesë e RRUGËS 1, 
e cila lidh Gazi Babën nëpërmjet Qendrës me 
Karposhin. Korsitë e biçikletave të RRUGËS 1 të 
projektit „SHKUPI QYTETI I BIÇIKLETAVE 2017” 
u ndërtuan dhe rikonstruktuan në pranverën e 
vitit 2016.

Si pjesë e RRUGËS 1 janë ndërtuar dhe 
rikonstruktuar korsi biçikletash me gjatësi 
të përgjithshme 7.600 metra, si vijon: në 
bulevardin “Aleksandar Makedonski”, nga 

U ndërtuan korsi për biçikleta të rrugës 1

LËVIZJE E PANDËRPRERË ME BIÇIKLETË NGA GAZI 
BABA NËPËRMJET QENDRËS DERI NË KARPOSH

kryqëzimi me nivele tek hoteli „Kontinental”, 
deri në kryqëzimin me nivele Estekada, nga të 
dyja anët; në rrugën “Belasica”, nga bulevardi 
“Goce Delçev” deri në kryqëzimin me nivele 
tek hoteli  „Kontinental”, nga të dyja anët; në 
bulevardin “Goce Delçev”, nga bulevardi “Krste 
Misirkov” deri në rrugën “Belasica”, nga të dyja 
anët; në bulevardin “Ilinden”, para godinës së 
Qeverisë dhe në drejtimin nga kryqëzimi me 
bulevardin “Sveti Kliment Ohridski” deri në 
shatërvanin „Lotosov cvet”, nga të dyja anët e 
bulevardit “Ilinden”, në drejtimin nga godina 
e Gjendjes civile deri te kryqëzimi me rrugën 
“Lubljanska”, nga njëra anë. 

Për ndërtimin dhe rikonstruksionin e 
korsive të biçikletave të RRUGËS 1 dhe të korsive 
të këmbësorëve përgjatë tyre Qyteti i Shkupit 
investoi 48 milionë denarë. 

Përgjatë bulevardit „Aleksandar Makedonski“ 

Për të mundësuar lëvizjen e sigurt të çiklistëve, ekipet e Qytetit të Shkupit këto 
ditë shënojnë korsinë e biçikletave në rrugën automobilistike të bulevardit “Sveti Kliment 
Ohridski”. Korsia ka gjerësi 1,5 metra dhe shënohet me sinjalizim adekuat horizontal, 
vertikal dhe ndriçues.
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Qyteti i Shkupit, NP „Ujësjellës dhe 
kanalizim” dhe Komuna Shuto Orizare 
ndërtuan sistem të ri për furnizimin me ujë 
të pijshëm në komunën Shuto Orizare gjë me 
të cilën do të zgjidhen problemet dhjetëra 
vjeçare me furnizimin me ujë në lagjet e 
Shuto Orizares dhe një pjesë të Shkupit Veri.

Sistemi i ri furnizimit me ujë përfshiu 
ndërtimin e rezervuarit me kapacitet 4.350 
metra kub në afërsi të rezervuarëve ekzistues 
të NP „Ujësjellës dhe kanalizim” në rrugën 
“Guadalahara”; stacion pompimi te fabrika 
e mëparshme SHA „TIPO” në bulevardin 
“Sllovenia” dhe tubacion me gjatësi 2,3 
kilometra dhe profil 500 milimetra i cili çon 
nga stacioni i pompimit, nëpër rrugët “Shuto 
Orizare”, “Viniçka”, “Çe Gevara”, “Plaçkovica” 
dhe “Butelski venec”. Është ndërtuar edhe 

kanalizim atmosferik përgjatë rrugës 
“Butelski venec”, në gjatësi një kilometër dhe 
me profil tubash 400 milimetra.

Vlera e përgjithshme e investimit është 
rreth 225 milionë denarë ose 3,6 milionë euro. 

Në financimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit 
mori pjesë me rreth 106,4 milionë denarë; NP 
„Ujësjellës dhe kanalizim” – me 90,3 milionë 
denarë, kurse Komuna Shuto Orizare mori 
pjesë me 28,3 milionë denarë. 

Për furnizimin më të mirë me ujë të qytetarëve

81.793 metra rrjet ujësjellësi është ndërtuar dhe rikonstruktuar në periudhën nga viti 2013 deri në qershor të vitit 2017 për të 
përmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm të qytetarëve.

3,6 MILION EURO PËR UJËSJELLËSIN 
E RI NË SHUTO ORIZARE
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Qindra amvisëri kanë furnizim më të mirë me ujë të pijshëm me rikonstruksionin e 
rrjetit të ujësjellës gjatë vjeshtës së vitit 2014.

Në të dyja anët rrjeti i ujësjellësit është rikonstruktuar në gjatësi të përgjithshme 
prej rreth 860 metrash. Rikonstruksioni i rrjetit të ujësjellësit nëpër rrugët “Shindarovska” 
dhe “Serdarot” është investim i rëndësishëm i NP „Ujësjellës dhe kanalizim”, dhe janë 
investuar rreth 8,5 milionë denarë.

Rrjet i ri ujësjellësi me gjatësi 350 
metra në vitin 2013 u ndërtua përgjatë 
rrugës “Vasko Karangelevski”.

Rrjeti i ri ujësjellësit u ndërtua nga 
kryqëzimi me rrugën “Vasko Karangelevski” 
me bulevardin “Treta makedonska brigada” 
deri në kryqëzimin tek poliklinika „Jane 
Sandanski”. Në këtë drejtim janë vendosur 
dy tubacione – i pari me profil 150 milimetra 
për zonën e lartë dhe i dyti profili 300 
milimetra për zonën e ulët. Për këtë punë 
ndërtimore Qyteti i Shkupit ndau rreth 7 
milionë denarë.

RRJET I RI UJËSJELLËSI NË RRUGËN “VASKO KARANGELEVSKI”

Rinovimi i ujësjellësit Stajkovci 
zgjidhi problemet shumëvjeçare me 
të cilat përballoheshin banorët e 
këtij vendbanimi. Në Stajkovci janë 
rikonstruktuar gjithsej 5.390 metra 
rrjet tubacioni, në projektin që është 
rezultat i bashkëpunimit të mirë të 
Qytetit të Shkupit dhe komunës Gazi 
Baba. 

Në këtë projekt NP „Ujësjellës 
dhe kanalizim” mori pjesë me rreth 12 
milionë denarë. 

U RINOVUA 
RRJETI I 
UJËSJELLËSIT NË 
STAJKOVCI 

U PËRMIRËSUA FURNIZIMI ME UJË TË 
PIJSHËM NË RRUGËN “GJORGJI KAPÇEV” 

Ekipet e NP „Ujësjellës dhe kanalizim” 
vendosën rrjet të ri ujësjellësi në rrugën 
“Gjorgji Kapçev”, në Lisiçen e epërme. 

Me këtë projekt janë rikonstruktuar 

rrjeti i ujësjellësit në rrugën “Gjorgji Kapçev” 
dhe degët e tij, dhe u përmirësua në mënyrë të 
ndjeshme  furnizimi me ujë të pijshëm në këtë 
pjesë të vendbanimit Lisiçen e epërme.    

Ekipet e NP „Ujësjellës dhe 
kanalizim” në vitin 2014 ndërtuan 
rrjet të ri ujësjellësi deri në rrugën 
“Skupi”, në lagjen Zlokuqani, komuna 
Karposh. Ujësjellësi i ri mundësoi 
furnizimin me ujë më me kualitet për 
rreth 2.000 banorë në këtë pjesë të 
qytetit.

Në terren janë vendosur tuba 
polietileni me profil 110 milimetra, 
në gjatësi 293 metra. Për ndërtimin 
e rrjetit të ri ujësjellësit në rrugën 
“Skupi” NP „Ujësjellës dhe kanalizim” 
shpenzoi rreth 4 milionë denarë.
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Rrjeti i kanalizimit atmosferik në bulevardin “Kiro Gligorov”, në 
rrugët “Finska” dhe “Pavel Shatev” dhe nën shtëpinë e mallrave „Most” 
vjeshtën e vitit 2014 u rinovuan për të penguar përmbytjen e rrugëve 
automobilistike nga reshjet e dendura të shiut. Punët ndërtimore për 
përmirësimin e kanalizimit atmosferik u realizuan edhe në pika të tjera 
kritike në qytet. Për të gjitha këto intervenime Qyteti i Shkupit ndau 
rreth 2 milion  euro.

Si pjesë e punëve ndërtimore për përmirësimin e rrjetit 
atmosferik në qytet, nëpër degët 1 dhe 2 të rrugës “Finska”, në lagjen 
Çento, ekipet e NP „Ujësjellës dhe kanalizim” vendosën kanalizim të ri 
atmosferik. Nëpër degën 1 është realizuar kanali i betonit në gjatësi 95 
metra, pusetë me precipitues dhe tub PVC me profil 400 milimetra, në 
gjatësi 36 metra. Nëpër degën 2, tërthorazi rrugës është vendosur sitë 
në afërsi të kanalit. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Ujësjellës dhe kanalizim” 
rikonstruktuan rrjetin atmosferik në rrugën “Pavel Shatev”, në afërsi të 
nënkalimit. Në kryqëzimin, e dy korsive rrugore janë vendosur edhe 

tre rrjeta tërthore prej betoni monolit dhe një ujëmbledhës, kurse 
në kryqëzim në mënyrë plotësuese janë vendosur tre ujëmbledhës.  

Është rikonstruktuar rrjeti i kanalizimi atmosferik edhe në një 
pjesë të bulevardit “Kiro Gligorov”. Së pari u realizua rikonstruksioni 
i kolektorit atmosferik ekzistues tek objekti  „Brikolazh”, në gjatësi 
57 metra, e pastaj, në anën jugore dhe veriore të bulevardit “Kiro 
Gligorov”, drejt nënkalimit, u vendosën rrjeta metalike.

U realizua rikonstruksioni i rrjetit të kanalizimit atmosferik 
në një pjesë të bulevardit “Goce Delçev”, nën shtëpinë e mallrave 
“Most”. U ndërtua kolektor plotësues me gjatësi 62,1 metra nga 
rruga automobilistike jugore deri në lidhjen me kolektorin ekzistues 
atmosferik Ф 1.000 milimetra. Nëpër rrugën automobilistike jugore 
është realizuar kanal monolit prej betoni të armuar, kurse tërthorazi, 
nëpër të dy rrugët automobilistike, është realizuar kanal monolit 
prej betoni të armuar me rrjeta metalike tërthore dhe gjatësore me 
kanale.

U përmirësua rrjeti i kanalizimit atmosferik në qytet 

Nga viti 2013 deri në qershor të vitit 2017 janë ndërtuar dhe rikonstruktuar gjithsej 29.811 metra 
kanalizim atmosferik.

KANALIZIM ATMOSFERIK MË EFIKAS 
NË KATËR LOKACIONE 

Në rrugën „Pavel Shatev“

Tek shtëpia e mallrave „Most“

Në bulevardin „Kiro Gligorov“

Në rrugën „Finska“
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Kanalizim i ri atmosferik në vitin 2017 u ndërtua në rrugët 
“Xhon Kenedi” dhe “Kemal Ataturk”.

Me këtë punë ndërtimore, përgjatë dy rrugëve u ndërtua 
kanalizim i ri atmosferik me gjatësi të përgjithshme 800 metra, dhe 
janë vendosur 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 atmosferik në këtë pjesë të komunës Çair dhe do të 
zgjidhet problemi shumëvjeçar i banorëve përreth. 

Për ndërtimin e këtij kanalizimi atmosferik Qyteti i Shkupit do 
të investojë rreth 23 milionë denarë.

KANALIZIM I RI ATMOSFERIK NË ÇAIR NË 
RRUGËT “XHON KENEDI” DHE “KEMAL ATATURK”

Kanalizim atmosferik po ndërtohet këto ditë 
edhe në rrugët „1” dhe „20” në Lisiçen e poshtme. Ky 
kanalizim do të ndërtohet në gjatësi 1.800 metra, dhe 
do të grumbullojë dhe largojë ujërat atmosferik 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.

PO NDËRTOHET 
KANALIZIMI 
ATMOSFERIK NË 
LISIÇEN E POSHTME 
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Në vitin 2013 është 
ndërtuar kanalizim i ri 
atmosferik në rrugën “Pero 
Nakov” dhe në rrugën 
840BIS në komunën Gazi 
Baba. Është rikonstruktuar 
edhe rruga automobilistike 
e dëmtuar në kryqëzimin me 
rrugën “Blagoja Stefkovski” 
me rrugën “Pero Nakov” dhe 
rrugën 840BIS, dhe janë 
ndërtuar edhe trotuare. 
Vlera e përgjithshme e 
projektit është rreth 2,8 
milionë denarë.

LARGIM PA NDËRPRERJE I 
UJËRAVE ATMOSFERIKE NGA 
RRUGA “BOCA IVANOVA”

Për të mundësuar largimin e 
pandërprerë të ujërave atmosferik dhe për 
të penguar përmbytjen e nënkalimit në 
Butel ekipe të Qytetit të Shkupit në vitin 
2016 ndërtuan kanalizim të ri atmosferik 
përgjatë rrugës “Boca Ivanova”, nga lumi 
Serava deri tek rrethrrotullimi në Butel, 
si dhe në një pjesë të rrugës “Aleksandar 
Urdarevski”, nga rrethrrotullimi deri tek 
rruga “Dushko Popoviq”.

Gjatë punëve ndërtimore për 
ndërtimin e kanalizimit të ri atmosferik 
përgjatë rrugës “Boca Ivanova” ne terren 
u realizua gërmim i ri dhe u vendosën 
tuba me profil 1.200 milimetra me gjatësi 
782 metra. Gjatë punëve ndërtimore për 
ndërtimin e kanalizimit të ri atmosferik 
në një pjesë të rrugës “Aleksandar 
Urdarevski”, nga rrethrrotullimi deri në 
rrugën “Dushko Popoviq”, nga ana tjetër, 
u vendosën tuba me 1.000 milimetra, me 
gjatësi 131 metra. 

Në këtë projekt kapital Qyteti i 
Shkupit investoi rreth 34,2 milionë denarë.

KANALIZIM  ATMOSFERIK EDHE PËR RRUGËN “PERO NAKOV”
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Kolektor i ri i ujërave të zeza 
është ndërtuar përgjatë bulevardit 
“Partizanski odredi”, nga kryqëzimi 
me rrugën “Moskovska” deri në 
kryqëzimin me bulevardin “8. 
Septemvri”. 

Në gjatësi prej 1.246 metrash 
në këtë drejtim janë vendosur tuba 
kanalizimi me profil 500 milimetra, 
si dhe mbi 20 puseta. Kolektori i ri i 
ujërave të zeza do të rrisë kapacitetin 
e rrjetit ekzistues të ujërave të zeza i 
cili është me kapacitet më të vogël, 
shpesh bllokohet dhe krijon probleme 
për banorët e lagjeve Taftalixhe 1 dhe 
2 dhe Nerezi. 

Qyteti i Shkupit për këtë projekt 
do të ndajë rreth 17,4 milionë denarë.

KOLEKTOR I RI UJËRAVE TË ZEZA NËPËR 
BULEVARDIN “PARTIZANSKI ODREDI”

Në rrugën “Indira Gandi” në  
Shuto Orizare është ndërtuar kanalizim 
i ri atmosferik. 

- Me projektin kapital për 
ndërtimin e kanalizimit atmosferik në 
një pjesë të rrugës “Indira Gandi” do të 
zgjidhen problemet akute me të cilat 
ballafaqohen banorët e Shuto Orizares 
me largimin e ujërave të reshjeve dhe 
përmbytjeve në këtë rrugë edhe gjatë 
reshjeve më të vogla të shiut. Me këtë 
punë ndërtimore u bë gërmimi dhe 
u ndërtua rrjet kanalizimi atmosferik 
me gjatësi 942 metra dhe me tuba 
polipropileni me profil 400, 600 dhe 
800 milimetra. Rruga automobilistike 
në rrugën “Indira Gandi” pastaj u 
riparua. Qyteti i Shkupit për këtë punë 
ndërtimore kapitale ndau rreth 13,7 
milionë denarë – thotë kryetari Koce 
Trajanovski.

U NDËRTUA RRJETI I KANALIZIMIT 
ATMOSFERIK NË RRUGËN “INDIRA GANDI”
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Në vendbanimet Jurumleri, 
Goce Delçev dhe Trubarevo janë 
ndërtuar 1.200 metra kanalizim i 
ri i ujërave të zeza, si dhe stacion 
pompimi për Trubarevon dhe Goce 
Delçev. Projekti për ndërtimin e 
kanalizimit të ujërave të zeza për 
këtë pjesë të komunës së Gazi Babës 
është projekt i përbashkët i Qytetit 
të Shkupit, Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe Komunës Gazi Baba. 

Këtë projekt kapital Qyteti i 
Shkupit e përkrahu financiarisht me 
19 milionë denarë.

KANALIZIM I UJËRAVE TË ZEZA PËR JURUMLERI

Në vendbanimin Inxhikovë është 
ndërtuar pjesa e tretë e kolektorit të ujërave 
të zeza traseja e të cilit të çon nga rruga 
automobilistike “Aleksandar Makedonski” në 
drejtim të stadiumit “Boris Trajkovski”, deri 
në stacionin e pompimit Maxhari. Kolektori 
është me gjatësi 679 metra.

 - Me ndërtimin e këtij kolektori u 
zgjidh problemi me pranimin dhe largimin e 
ujërave të zeza nga vendbanimet Tumba dhe 
Pitu Guli, si dhe një pjese të vendbanimeve 
Çento dhe Kamnik, kurse përfitim kanë 
rreth 30.000 banorë – thotë kryetari Koce 
Trajanovski.

Investitor i këtij projekti është NP 
„Ujësjellës dhe kanalizim”, kurse vlera e 
investimit është rreth 12 milionë denarë. 

U NDËRTUA PLOTËSISHT KOLEKTORI I UJËRAVE TË 
ZEZA PËR VENDBANIMIN  INXHIKOVË 

Në vitin 2015 është ndërtuar 
kolektori primar i ujërave të zeza për 
vendbanimin Creshevo. Kolektori 
është i gjatë 1.400 metra, me profil të 
tubave 250 milimetra. Për ndërtimin 
e këtij kolektori të ujërave të zeza janë 
investuar rreth 7 milionë denarë, nga 
të cilat 3 milionë denarë ndau Qyteti i 
Shkupit, kurse 4 milionë denarë Komuna 
Gazi Baba. 

Nga viti 2013 deri në qershor të vitit 2017 janë ndërtuar dhe rikonstruktuar gjithsej 39.385 metra kanalizim atmosferik.
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KOLEKTORI I RI I UJËRAVE TË ZEZA NË 
BULEVARDIN “VIDOE SMILEVSKI BATO”

Ekipet e Qytetit të Shkupit ndërtuan 
kolektor të ri të ujërave të zeza përgjatë 
bulevardit “Vidoe Smilevski Bato”. Kolektori 
i ujërave të zeza është me gjatësi të 
përgjithshme 771 metra, nga fundi i 

bulevardit “Vidoe Smilevski Bato” deri në 
kryqëzimin me bulevardin “Serbia”. 

Në këtë drejtim janë vendosur 
tuba kanalizimi polipropileni me profil 
800 milimetra, të cilat janë lidhur me 

kolektorin ekzistues. Është formuar edhe 
korsi për biçikleta përgjatë bulevardit 
“Vidoe Smilevski Bato”. Për realizimin e 
këtij projekti Qyteti i Shkupit ndau rreth 27 
milionë denarë.

PO NDËRTOHET KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA 
PËR VENDBANIMIN TRUBAREVO – FAZA E DYTË 

Kanalizimi i ri i ujërave të zeza (faza 
e dytë) që do të ndërtohet në vendbanimin 
Trubarevo do të jetë me gjatësi 4 kilometra 
dhe me 2 stacione pompimi. Ky projekt 
është me vlerë 22 milionë denarë, në të cilin 
Qyteti i Shkupit merr pjesë me 12 milionë 
denarë, kurse Komuna Gazi Baba me 10 
milionë denarë.

Në fazën e parë të këtij projekti në 
vitin 2015 është ndërtuar kanalizimi primar 
i ujërave të zeza në gjatësi 1,2 kilometra dhe 
stacion pompimi, ku u investuan 22 milionë 
denarë, nga të cilët 12 milionë denarë ndau 
Qyteti i Shkupit, kurse Komuna Gazi Baba - 
10 milionë denarë.
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KONTEJNERË NËNTOKËSORË – ZGJIDHJE 
PËR MBETJET NGA AMVISËRITË 

Kontejnerët nëntokësorë që në fillim të 
vitit 2015 u vendosën në shumë lokacione në 
komunat Kisela Voda, Gazi Baba dhe Aerodrom 
janë në funksion dhe mundësojnë largimin 
më efikas dhe të seleksionuar të mbetjeve të 
amvisërive.

Në komunën Kisela Voda kontejnerë 
nëntokësorë janë vendosur në tre lokacione 
– në lagjen Draçevo, në rrugën “Dimitrie 
Çupovski”; tek SHF „Krume Kepeski” dhe 
në rrugën “Mihail Çakov”, tek SHF “Nevena 
Georgieva Dunja”. Për realizimin e këtij projekti 
janë ndarë gjithsej 6,6 milionë denarë, 
përkatësisht, me nga 2,2 milionë denarë, 
marrin pjesë Qyteti i Shkupit, Komuna Kisela 
Voda dhe NP „Higjiena komunale”.

Në komunën Gazi Baba kontejnerë 
nëntokësorë janë vendosur në lagjen 
Hekurana, në rrugën “Gemixhiska”; në lagjen 
Çento (stacioni i fundit i autobusit me numër 
45, tek ndërtesat) dhe në lagjen Autokomanda 
(tek shtëpia e pensionistëve). Për këtë projekt 
janë ndarë 6,6 milionë denarë, përkatësisht, 
me nga 2,2 milionë denarë, marrin pjesë 
Qyteti i Shkupit, komuna Gazi Baba dhe NP 
„Higjiena komunale”. 

Në komunën Aerodrom kontejnerët 
nëntokësorë janë vendosur në bulevardin 
“Fevruarski pohod”; në bulevardin “Jane 
Sandanski”, tek QT „Tri biseri” dhe në 
bulevardin “Jane Sandanski”, tek QT „Kapitol”. 
Investimi i përgjithshëm për këtë projekt 

U VENDOS MËNYRË E RE E GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE TË VËLLIMSHME
Qyteti i Shkupit në dhjetor të vitit 2015 promovoi 5 

automjete të reja të NP „Higjiena komunale” për grumbullimin 
e mbetjeve të vëllimshme dhe inerte. 

Aksioni për grumbullimin e mbetjeve të vëllimshme 
dhe inerte është ndërmarrë me kërkesë të qytetarëve të cilët 
tani kanë mundësi të dakordohen me komunën në të cilën 
jetojnë dhe me NP „Higjiena komunale” dhe 4 herë në vit falas, 
në lokacione dhe orare të përcaktuara, t’i lënë sendet e tyre të 
panevojshme dhe mbetjet inerte nga rinovimi, të paketuara 
në mënyrë të rregullt në thasë.  

Për blerjen e këtyre 5 automjeteve speciale NP „ 
Higjiena komunale” investoi rreth 8 milionë denarë. 

është 6,6 milionë denarë dhe në të me të 
njëjtën shumë, me nga 2,2 milionë denarë, 
morën pjesë Qyteti i Shkupit, NP „Higjiena 
komunale” dhe Komuna Aerodrom.

Në vitin 2016 u vendosën 12 
sisteme të reja kontejnerësh nëntokësorë 
në komunat Kisela Voda, Aerodrom, Gazi 
Baba dhe Çair. Në komunën Kisela Voda 
kontejnerë nëntokësorë janë vendosur në 
lagjen Draçevo, afër stadiumit të SSK, në 
rrugën “Hristo Tatarçev” dhe në rrugën “Ivan 
Kozarov”. Në komunën Gazi Baba kontejnerë 
të tillë janë vendosur në lagjen Hipodrom 

(stacioni i fundit i autobusit me numër 
50), në rrugën “Blagoja Stefkovski” dhe në 
lagjen Maxhari  (te restoranti „Hanibal”). Në 
komunën Aerodrom kontejnerët nëntokësorë 
janë vendosur në bulevardin “Jane Sandanski”, 
në rrugën “Vladimir Komarov” dhe në lagjen 
Lisiçe e re (SHF „Aleksandar Makedonski”). Në 
komunën e Çairit kontejnerë nëntokësorë janë 
vendosur prapa godinës së komunës, në lagjen 
Topana (stacioni i fundit i autobusit me numër 
9) dhe në lagjen Çair (te restoranti „Biznis”). Në 
realizimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit mori  
pjesë me 9 milionë denarë.                                                                                  



 korrik 2017  | 69

Në maj të vitit 2014 NP „Higjiena komunale” u rinovua me 
13 automjete të reja speciale, si vijon: 

1. dy automjete speciale komunale – cisterna për larjen 
me makinë dhe manuale të sipërfaqeve publike, me kapacitet të 
cisternës prej 7m3. Janë blerë me grand nga Banka botërore për 
Qytetin e Shkupit, dhe vlera e tyre është rreth 9,5 milionë denarë.

2. tre automjete speciale komunale për transportin e 
kazanëve për mbetje – kontejnerë me kapacitet 1,1m3. Janë 
blerë me mjete të NP „Higjiena komunale”.

3. dy automjete speciale shumë funksionale të kombinuara 
me pajisje plotësuese – pajisje për pastrimin e borës, pajisje për 
hedhjen e kripës, lidhje për gërmues kanalesh, si dhe lidhje 
për grejder për sheshim. Janë blerë me mjete të NP „Higjiena 
komunale”.

4. dy automjete speciale rol-vinça, të destinuar për ngritjen 
dhe transportin e kontejnerëve me shtypje. Këto automjete janë 
blerë me mjete të NP „Higjiena komunale”. 

5.  Katër automjete për zbrazjen e kontejnerëve me 
kapacitet 1,1 metër kub të destinuara për ngritjen e mbetjeve 
në rrugët e ngushta. Vlera e këtyre automjeteve është rreth 24 
milionë denarë, mjete nga NP „Higjiena komunale”.

Investimi i përgjithshëm në NP „Higjiena komunale” këtë 
herë është 55 milionë denarë.

AUTOMJETE TË REJA PËR NP „HIGJIENA KOMUNALE” 

NP „Higjiena komunale” në vitin 
2013 u rinovua me 10 automjete të 
reja për grumbullimin e mbetjeve dhe 
5 motokultivatorë. Kamionët e rinj për 
grumbullimin e mbetjeve mund të lëvizin 

në rrugët më të vogla dhe më të ngushta, 
kurse motokultivatorët janë me pajisje 
lidhëse të plota, përkatësisht për lidhje për 
grumbullimin e borës në dimër, furça për 
trotuare dhe korsi, frezë dhe pajisje të tjera. 

Për blerjen e 10 kamionëve janë 
ndarë rreth 9 milionë denarë, kurse për 
motokultivatorët rreth 2 milionë denarë, 
mjete të cilat janë siguruar plotësisht nga NP 
„Higjiena komunale”.

13 AUTOMJETE SPECIALE PËR NP „HIGJIENA KOMUNALE” 
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200 KONTEJNERË TË RINJ PLASTIKË PËR MBETJE TË SELEKSIONUARA 
Për nevojat e NP „Higjiena komunale” në vitin 2013 janë blerë 200 kontejnerë 

plastikë për mbetje komunale me të cilat u zëvendësuan kontejnerët e vjetër metalikë në 
rrugët e qytetit. Prej tyre, 150 kontejnerë janë me ngjyrë të gjelbër dhe kapak të gjelbër 
dhe janë të destinuar për hedhjen e mbetjeve komunale, kurse 50 janë me ngjyrë të 
gjelbër dhe me kapak të verdhë dhe janë destinuar për hedhjen e ambalazhit PET. 

Për blerjen e kontejnerëve të rinj plastikë NP „Higjiena komunale” ndau rreth 2,4 
milionë denarë, pa TVSH.

N d ë r m a r r j a 
publike „Higjiena 
komunale” në vitin 2015 
bleu 1.000 kontejnerë të 
rinj plastikë për mbetje 
komunale të cilët janë 
vendosur në rrugët e 
qytetit. 

K o n t e j n e r ë t 
plastikë janë me kapak 
të sheshtë që hapet me 
mekanizëm që lëvizet me 
këmbë, kurse zbrazen me 
automjetet ekzistuese të 
NP „Higjiena komunale”. 
Për blerjen e kontejnerëve 
ndërmarrja shpenzoi 
rreth 10  milionë  denarë. 

Në qershor të vitit 2014 filloi zëvendësimi i 
kontejnerëve metalikë që ishin vendosur në rrugët e 
qytetit me kontejnerë të rinj plastikë, me kapacitet 1,1 
metër kub.

NP „Higjiena komunale” bleu 450 kontejnerë 
plastikë për mbetje të përziera (kontejner i gjelbër 
me kapak të gjelbër) dhe 50 kontejnerë plastikë për 
ambalazh PVC dhe kanoçe (kontejner i gjelbër me 
kapak të verdhë) gjë për të cilën shpenzoi rreth 7,5 
milionë denarë. 

PO ZËVENDËSOHEN KONTEJNERËT E VJETËR METALIKË 

U BLENË 1. 000 KONTEJNERË 
PLASTIKË PËR MBETJE 
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Në vitin 2013 Qyteti i Vjenës i dhuroi 
Qytetit të Shkupit tre automjete të cilat 
Qyteti ia dha në përdorim ndërmarrjeve 
publike „Higjiena komunale” dhe „Rrugë dhe 
rrugica”. Të dy kamionët janë destinuar për 
grumbullimin e mbetjeve, kurse automjeti 
i tretë është kamion ngarkues-kripe që 
përdoret gjatë dimrit nga  shërbimet 
dimërore. 

Në nëntor të vitit 2015 Qyteti i Shkupit mori 80 
kontejnerë plastikë, donacion nga SHPK „Pakomak” – 
Shkup. Këto kontejnerë janë me formë speciale, në formë 
zileje, me vrimë për hedhjen e mbetjeve dhe janë me tri 
ngjyra, në varësi të llojit të mbetjeve që do të hidhet në ta. 

Ndërmarrja publike e priti e përgatitur donacionin 
nga „Pakomak” – bleu dhe adaptoi automjet special për 
grumbullimin e mbetjeve nga këta kontejnerë. Automjeti 
ka kapacitet 8 ton dhe dorë vinç e cila mund të ngrejë 
kontejner me peshë deri në 5 ton. Për blerjen e këtij 
automjeti me krah vinç NP „Higjiena komunale” shpenzoi 
rreth 6 milionë denarë.

80 KONTEJNERË DONACION NGA PAKOMAK

AUTOMJETE ELEKTRIKE PËR 
PASTRIMIN E SHESHEVE TË QYTETIT

Sheshet e qytetit dhe zonat e 
këmbësorëve nga fillimi i vitit 2016 
pastrohen dhe mirëmbahen me automjete 
elektrike.

- NP „Higjiena komunale” është 
ndërmjet ndërmarrjeve të para publike 
e cila ka  blerë automjete elektrike, që 
shfrytëzohen për pastrimin, larjen dhe 
lustrimin e pllakave të mermerit në sheshin 
„Maqedonia”, si dhe për pastrimin  e 
shesheve të tjera dhe zonave për këmbësorë 
në territorin e qendrës së qytetit. NP 
„Higjiena komunale” bleu dy automjete 
elektrike – fshesa „Eureka”, një automjet 
– fshesë elektrike me fuqi motorike 5-6 
kilovat dhe një automjet special komunal 
për grumbullimin e mbetjeve nga kazanët 
me kapacitet 120 litra – për grumbullimin 
e mbetjeve, për të cilin ndau rreth 13,5 

VJENA DHUROI TRE AUTOMJETE PËR NDËRMARRJET PUBLIKE 

milionë denarë – thotë kryetari Koce 
Trajanovski.

NP „Higjiena komunale” bleu edhe tre 

mopedë elektrikë – dy nga 2,5 kw dhe një 
1,2 kw, të cilët përdoren nga të punësuarit 
në këtë ndërmarrje publike.
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Qyteti i Shkupit në tetor të vitit 2013 
mori çmimin prestigjioz „Trofeu i qytetit 
2013” për transportin publik dhe turizmin 
në grupe që çdo dy vjet ndahet nga Unioni 
ndërkombëtar për transportin rrugor (IRU). Ai u 
jep mirënjohje pushteteve lokale nëpër botë të 
cilat zbatojnë politika proaktive për transport 
të qëndrueshëm, mobilitet dhe transport 
publik efikas. Qyteti i Shkupit mori këtë çmim 
për politikën e tij gjithëpërfshirëse ambicioze 
për masa të qëndrueshme për mobilitetin 
e qytetarëve dhe vizitorëve, infrastrukturë 
rrugore moderne dhe promovimin e Qytetit të 
Shkupit si një destinacion atraktiv turistik.

Është kënaqësi e veçantë që juria 
ndërkombëtare për “Trofeu i qytetit” 
dallon përpjekjet e Qytetit të Shkupit për 
organizimin e transportit publik dhe për 
zëvendësimin e plotë të parkut të automjeteve 
të Ndërmarrjes së transportit publik „Shkup”. 
Qyteti i Shkupit vitet e fundit intensifikoi 
punët për përmirësimin e infrastrukturës 
dhe transportit publik, pasurimin e ofertës 
turistike, promocionin e vizitave turistike me 
udhëheqës dhe autobusë turistikë, si dhe në 
afrimin e të gjitha destinacioneve turistike në 
Shkup dhe rrethinat e tij deri te vizitorët. Në të 
njëjtin drejtim do të vazhdojmë edhe më tej –  
tha kryetari Koce Trajanovski, në ndarjen e këtij 

SHKUPI MORI ÇMIMIN PRESTIGJIOZ 
NDËRKOMBËTAR “TROFEU I QYTETIT 2013”

çmimi prestigjioz në Kortrejk, Belgjikë.
Në konkurrencën më të ngushtë për 

çmimin „Trofeu i qytetit” u gjendën qytete 
të tilla si Malmo, Koventri, Liverpul dhe 
Viena, ndërmjet të cilëve juria-komisioni 
ndërkombëtar shpalli  si më të suksesshmin 

Shoqata për rrugët e Republikës 
së Maqedonisë më 9 janar 2014 i ndau 
mirënjohjen Qytetit të Shkupit për 
„Zhvillimi i jashtëzakonshëm i rrugëve 
automobilistike të qytetit”, si pjesë 
e kremtimit të jubileut - 45 vjet nga 
themelimi i kësaj shoqate. Mirënjohjen 
për Qytetin e Shkupit e pranoi Kryetarja 
e Këshillit të Qytetit të Shkupit, Irena 
Misheva. 

MIRËNJOHJE 
NGA SHOQATA 
PËR RRUGËT 

qytetin e Shkupit.
Në Unionin ndërkombëtar për transport 

rrugor (IRU) është anëtarësuar edhe Bashkësia 
ekonomike për transport rrugor „Makedonija 
Soobraqaj” AMERIT, anëtar i së cilës është edhe 
Ndërmarrja e transportit publik „Shkup”.
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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 

QYTETI I SHKUPIT NDËRMJET TRE QYTETEVE 
ME MOBILITET MË TË MIRË TË QËNDRUESHËM 

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 „Sveta Marija”; 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. 

Qyteti i Shkupit tradicionalisht 
kremton Javën europiane të mobilitetit 
dhe më 16 dhe 22 shtator prezanton 
aktivitete të shumta dhe projekte 
të lidhura me mobilitetin, kurse 
qytetarët kanë mundësi të edukohen, 
të shkëmbejnë eksperienca pozitive 
dhe të marrin pjesë në forume që kanë 
të bëjnë me sistemin transportues 
të qëndrueshëm. Java europiane e 
mobilitetit përfundon më 22 shtator, 
Dita pa automobila, me defile të mëdha 
çiklizmi nëpër rrugët e qytetit. 

Qyteti i Shkupit kremton Javën europiane të mobilitetit 

PARADË E MADHE ÇIKLIZMI NËPËR RRUGËT E QYTETIT 
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Qyteti i Shkupit ndau 405 subvencione 
për qytetarët si kompensim për një pjesë të 
shpenzimeve për blerjen e stufave me peleti. 
Me këtë masë, Qyteti i Shkupit kompensoi 70% 
të vlerës së stufës, por jo më shumë se 30.000 
denarë. Masa nuk përfshin amvisëritë të cilat 
kanë lidhje me ngrohjen qendrore të qytetit.

Për ambient jetësor më të pastër dhe më të shëndetshëm 

U NDANË 405 SUBVENCIONE 
PËR BLERJEN E STUFAVE ME PELETI

Të drejtën për pjesëmarrje në dy thirrjet 
publike që shpalli Qyteti i Shkupit, e para 
vjeshtën e vitit 2016, kurse e dyta në pranverë 
të 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 të thirrjes publike dhe dorëzuan 

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 të mbrojë ambientin jetësor dhe ajrin 
ambiental nga ndotja.

Qyteti i Shkupit nga data 21 deri më 27 mars tradicionalisht 
shënon ditën e parë të pranverës me aktivitete të ndryshme që kanë 
për qëllim ngritjen e vetëdijes për ambient jetësor më të pastër dhe 
më të shëndetshëm. Në vitin 2016 në këtë ditë u organizua aksioni 
për pastrimin e pjesës së dytë të parkut të qytetit në të cilën morën 
pjesë 150 nxënës nga 5 shkolla të mesme të Qytetit të Shkupit. Në 

bashkëpunim me Brigadën për mbrojtjen kundër zjarreve të Qytetit të 
Shkupit dhe NP „Parqe dhe gjelbërim”, nga ana tjetër, u pastrua liqeni 
në pjesën e dytë të Parkut të qytetit, me ndihmën e barkës. 

Anëtarët e Qendrës për mbështetjen e personave me pengesa 
intelektuale „PORAKA”, mbollën lule dhe u përfshinë në pastrimin e 
gjelbërimit.

DITËT E PRANVERËS – DITËT E EKOLOGJISË 

Konkursi tradicional i qytetit për zgjedhjen e kompanisë më ekologjike, 
kontributin më të madh në mbrojtjen e ambientit jetësor, për oborrin e rregulluar 
më mirë dhe për hartimin më të mirë me temë nga ekologjia për nxënësit e  
shkollave fillore dhe të mesme, që Qyteti i Shkupit e shpall më 21 mars si pjesë 
e manifestimit „Ditët e pranverës– Ditët e ekologjisë”, çdo vit tërheq vëmendjen 
e qytetarëve. 

Qëllimi i këtij konkursi është të dërgojë mesazh të fuqishëm tek qytetarët 
dhe bashkësinë e biznesit për të ruajtur të pastër ambientin jetësor. 

SHPËRBLIME PËR KONTRIBUTIN MË TË 
MADH PËR MBROJTJEN E AMBIENTIT 

Strategjia e parë 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 zbatohen në pesë vitet 
e ardhshme për ballafaqimin me sukses me 
ndryshimet klimaterike dhe fuqizimin e rezistencës 
urbane.

Kjo strategji është përgatitur me përkrahjen 
teknike dhe financiare të Programit për zhvillim të 
Kombeve të bashkuara (UNDP). Në të janë përfshirë 
aksionet për zvogëlimin e ndryshimeve klimaterike, 
të bazuara në Inventarin e përgatitur të gazrave serë 
për vitin 2008 dhe për vitin 2012, të llogaritura për 
tre sektorët kryesorë: furnizim me energji, ndërtesa 
dhe transport. 

STRATEGJIA E PARË 
PËR NDRYSHIMET 
KLIMATERIKE E 
QYTETIT TË SHKUPIT 
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A e ndani automjetin tuaj me miqtë dhe kolegët, a do të merrnit pjesë 
në një rrjet të organizuar për ndarjen e automjetit dhe çfarë do t’ju motivonte 
të ndani automjetin me udhëtarë të tjerë – janë vetëm një pjesë e pyetjeve që  
ishin në fokusin e Javës europiane të mobilitetit 2016 kur u prezantua projekti 
„Nda automjetin”, pikërisht SocialCar, në të cilin merr pjesë Qyteti i Shkupit, dhe 
qëllimi i të cilit është zhvillimi i vetëdijes publike për udhëtim të përbashkët 
nëpër qytet për shkak të zvogëlimit të ndotjes së ambientit dhe zvogëlimit të 
shpenzimeve.

Projekti SocialCar duhet të zhvillojë rrjet të ri komunikimi për mobilitet 
të mençur, këmbimin e informacioneve për ndarjen e automjetit, të integruar 
me sistemet ekzistuese të transportit. Projekti do të shfrytëzojë përparësinë 
e mediumeve sociale për komunikim dhe këmbimin e informacioneve për 
transport që të mundësojë informacionet më të mira udhëtarëve në kohë reale. 
Projekti SocialCar financohet nga Programi për hulumtime dhe inovacione i 
Komisionit Europian – Horizont 2020. 

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 

QYTETI I SHKUPIT NDAU MBI 2.600 
SUBVENCIONE PËR BLERJEN E BIÇIKLETAVE 

thirrje publike për kompensimin e një pjese 
të shpenzimeve gjatë blerjes së biçikletës, 
përkatësisht mjetet që kompenson Qyteti 
i Shkupit janë në vlerë 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. 

ORA E PLANETIT TOKË 

Qyteti i Shkupit u përfshi në aksionin „Ora e planetit Tokë” – aksioni më i madh vullnetar i cili ka për qëllim që nëpërmjet ndërprerjes simbolike 
të ndriçimit për një orë të dërgojë një mesazh të fuqishëm për shpëtimin e planetit Tokë.

Përgatitja e studimit për financimin, ndërtimin 
dhe punën e stacionit të pastrimit të ujërave të zeza 
për Shkupin është në fazën përfundimtare. Studimi 
duhet të përcaktojë qasjen më të mirë për financimin, 
ndërtimin dhe menaxhimin me stacionin e pastrimit 
i cili do ju shërbejë 600.000 banorëve, nëpërmjet 
zgjedhjes së skemës financiare dhe teknologjike më 
adekuate për realizimin e punëve. 

Përgatitja e studimit përkrahet financiarisht nga 
Fondi për studime dhe ndihmë në sektorin privat – 
FASEP dhe Qeveria franceze me mjete në vlerë 729.000 
euro.

STUDIM PËR NDËRTIMIN 
E STACIONIT TË 
PASTRIMIT TË 
UJËRAVE TË ZEZA 

NDANI AUTOMJETIN, KURSENI PARA, 
MBRONI AMBIENTIN JETËSOR 

PASTAJ MË PARË
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Tek ndërtesat e reja përgjatë bulevardit 
“Fevruarski pohod” ekipet e Qytetit të Shkupit në vitin 
2014 rregulluan brezin e gjelbër me sipërfaqe 13.197 
metra katror. Në këtë sipërfaqe të gjelbër është mbjellë 
bar dhe janë mbjellur 240 drurë - frashër, katalpa, breza 
dhe  keleruter. 

Në sipërfaqen e re të gjelbër është vendosur 
rrjeti hidrant me gjatësi 780 metra; 117 spërkatëse; 
18 hidrantë; 16 puseta dhe në një pjesë sistemi pikë 
për pikë. Në terren punuan ekipet e NP „Parqe dhe 
gjelbërim”. Qyteti i Shkupit për rregullimin e gjelbërimit 
përgjatë bulevardit “Fevruarski pohod” shpenzoi rreth 
4,5 milionë denarë.

240 DRURË NË PARKUN ANËS BULEVARDIT “FEVRUARSKI POHOD”

Për Shkupin më të gjelbër dhe më të mirë 

Ekipet e Qytetit të Shkupit 
vitet e fundit në aksione të rregullta 
mbollën 256.000 fidanë të cilët 
zbukuruan pjesën urbane të qytetit – 
bregun e lumit Vardar, parqet, drurët 
anës bulevardeve dhe sipërfaqe të 
tjera publike. Qyteti i Shkupit këto 
fidanë i bleu me mjetet e tij. 

Në aksionet pranverore 
dhe të vjeshtës për ndarjen e 
fidanëve të gjithë qytetarëve të 
interesuar, këshillave banesorë dhe 
bashkësive urbane dhe vendore dhe 
institucioneve publike nga viti  2013 
deri në korrik të vitit 2016, Qyteti i 
Shkupit u ndau 8.100 fidanë.

256.000 FIDANË PËR SHKUPIN
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PASTAJ

MË PARËPjesa e dytë e parkut “Maqedonia”, 
që shtrihet përgjatë bulevardit “Mitropolit 
Teodosij Gologanov”, në qershor të vitit 2015 
mori një pamje të re dhe të rregulluar. 

Në këtë park ka sipërfaqe të gjelbër me 
sipërfaqe rreth 32.000 metra katrorë, u formua 
korsia për këmbësorë me zhavorr të bardhë 
dhe një korsi e asfaltuar me 48 stola ndenjeje, 
kosha për mbeturina dhe pajisje të tjera 

U GJELBËRUA EDHE PJESA E DYTË 
E PARKUT „MAQEDONIA”

urbane, janë vendosur edhe 3 vend panorama, 
kurse në njërin prej tyre janë vendosur 4 tabela 
shahu mermeri. Në park ka përmbajtje për 
fëmijët, si dhe rekuizita për ushtrime fitnes.  

Në pjesën e dytë të parkut “Maqedonia” 
është vendosur rrjeti hidrant me 192 
spërkatëse me të cilat vaditet gjelbërimi. 

Ekipe të Qytetit të Shkupit në 
vitin 2013 ngritën një lulishte të re 
dhe rregulluan me gjelbërim Parkun e 
ri të 100 drurëve ndërmjet bulevardit 
“Mitropolit Teodosij Gologanov” 
dhe rrugës “Jurij Gagarin”. Deri tani 
në këtë park u mbollën 87 fidanë 
gjetherënës.  

PARKU I 100 DRURËVE  

Për rregullimin e pjesës së dytë të parkut 
“Maqedonia” Qyteti i Shkupit ndau rreth 
15 milionë denarë. Në park është vendosur 
edhe ndriçimi i ri për të cilin Qyteti i Shkupit 
shpenzoi rreth një milion denarë. Që parku të 
marrë pamjen e tij të vërtetë u mbollën më 
shumë se 300 drurë gjetherënës.
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U RREGULLUA GJELBËRIMI NË BULEVARDIN “VIDOE 
SMILEVSKI BATO”

Ekipe të Qytetit të Shkupit në vitin 
2014 rregulluan një pjesë të gjelbërimit 
në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato”, në 
qendrën rajonale Aerodrom, e cila është me 
sipërfaqe 2.250 metra katrorë. Në gjelbërim 
është vendosur sistemi i ujitjes pikë - pikë me 
25 spërkatëse dhe tre hidrantë, është mbjellë 
bar, gjithashtu janë mbjellë edhe 150 drurë 
bliri, mështekna, panja dhe keleruterë.

Në rregullimin e gjelbërimit punuan 
ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim”.

Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP 
„Higjiena komunale” në vitin 2014 pastruan 
depon informale në rrugën “Garsija Lorka”, 
në Shuto Orizare, ku u mënjanuan mbi 
1.500 metra kub mbetje e përzier. Pas 
pastrimit të terrenit të punësuarit në NP 
“Parqe dhe gjelbërim” mbollën mbi 100 
drurë halorë dhe shkurre, gjë me të cilën 
kjo hapësirë mori një pamje të re dhe të 
rregulluar. 

Në sipërfaqen 
publike të gjelbër në 
bulevardin “Nikolla 
Karev”, nga kazerma 
Ilinden deri te semaforët 
tek Momin potok ekipe 
të Qytetit të Shkupit 
mbollën 220 fidanë 
halorë të llojit tuja. 
Hapësira që më parë ishte 
depo informale u pastrua, 
nga ajo u mënjanuan mbi 
100 metra kub mbetje 
dhe u rregullua. Për 
rregullimin hortikulturor 
të hapësirës Qyteti i 
Shkupit investoi 329.072 
denarë, kurse në terren 
punuan ekipet e NP 
„Parqe dhe gjelbërim”.

DRURË TUI NË 
BULEVARDIN 
“NIKOLLA 
KAREV”

Gjatë vitit 2013 u rinovuan drurët përgjatë rrugëve dhe 
bulevardeve në 10 komunat e Shkupit.

Në këtë aksion përgjatë bulevardeve dhe rrugëve u mbollën 
gjithsej 2.177 fidanë, nga të cilat në Komunën Aerodrom - 401 
fidanë, në Komunën Kisela Voda - 124 fidanë, në Komunën 

Gjorçe Petrov - 63 fidanë, në Komunën Qendër - 433 fidanë, në 
Komunën Karposh - 453 fidanë, në Komunën Çair - 140 fidanë, në 
Komunën Butel - 300 fidanë, në Komunën Gazi Baba - 178 fidanë, 
në Komunën Shuto Orizare - 50 fidanë dhe në Komunën Saraj - 35 
fidanë.

AKSION PËR RINOVIMIN E DRURËVE NËPËR BULEVARDE  

DRURË NË VEND TË DEPOS 
INFORMALE NË SHUTO ORIZARE 

PASTAJ

MË PARË
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Parku me sipërfaqe rreth 100.000 metra 
katrorë në korrik të vitit 2016 u rregullua 
në komunën Aerodrom, anës bulevardit 
“Fevruarski pohod”, në stacionin e fundit të 
autobusit me numër 5. Në këtë park, rreth 
90.000 metra katrorë janë sipërfaqe të gjelbra, 
gjë me të cilën ky është parku i dytë për nga 
madhësia në Shkup, pas Parkut të qytetit. 

- Në parkun e ri janë gërmuar 2 puse 
nga të cilat shfrytëzohet uji për vaditjen e 
sipërfaqeve të gjelbra, është vendosur rrjet i ri 
hidrant me 16.000 metra zorrë për ujitje, rreth 
270 spërkatëse dhe 70 hidrantë, janë formuar 
edhe korsi për këmbësorë me gjatësi të 
përgjithshme 1.700 metra, rreth të cilave janë 
formuar 55 xhepa për stola ndenjeje, kosha 
për mbeturina dhe pajisje të tjera urbane – 
thotë kryetari Koce Trajanovski. 

Në park janë ndërtuar dy 2 terrene 
lojërash për fëmijë me rekuizita prej materiali 
natyror. Një terren është shumëqëllimor dhe 
mund të përdoret për basketboll dhe futboll. 
Përgjatë parkut janë vendosur edhe 5 vend 

panorama. Në terren punuan ekipet e NP 
„Parqe dhe gjelbërim” dhe NP „Rrugë dhe 
rrugica”, kurse për realizimin e këtij projekti 
Qyteti i Shkupit ndau rreth 44 milionë denarë.

Në ndërtimin e këtij parku Komuna 

Në sipërfaqe prej 100.000 metra katrorë 

U RREGULLUA PARKU I RI NË AERODROM 

Aerodrom mori pjesë në vendosjen e pajisjeve 
urbane dhe ndriçimit, në park janë vendosur 
rreth 150 shtylla dekorative gjë për të cilën 
Komuna Aerodrom ndau rreth 9 milionë 
denarë. 

PASTAJ

MË PARË
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Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP 
„Rrugë dhe rrugica” në gusht të vitit 2015 
ndërtuan dy korsi të reja këmbësorësh në 
parkun natyror „Gazi Baba” dhe rregulluan 
hapësirën me vend panorama, pajisje 
urbane dhe përmbajtje zbavitëse. 

Pikërisht, është ndërtuar korsia 
e këmbësorëve në parkun natyror „Gazi 
Baba” që shtrihet nga Fakulteti i shkencave 
natyrore drejt lagjes Hekurana, nga ana e 
Çairit. Korsia është me gjatësi 1.200 metra, 
dhe gjerësi nga 2,6 deri në 3 metra, në 
varësi të kushteve të terrenit. Është shtruar 
me zhavorr të bardhë, kurse përgjatë saj 
janë vendosur 3 korsi për këmbësorë me 
elemente për fitnes, element rekreativ për 
fëmijë, 15 komplete stola druri me tavolina, 
çezma për ujë dhe 4 vend panorama. Në 
mënyrë plotësuese, është rregulluar edhe 
korsia për këmbësorë me gjatësi rreth 400 
metra dhe gjerësi 3 metra, e cila të çon 
nga Fakulteti i shkencave të natyrës deri 
tek kopshti i mëparshëm i fëmijëve në Gazi 
Baba. Kjo korsi është shtruar me asfalt dhe 
ndriçohet nga 31 shtylla ndriçimi. Janë 
vendosur edhe 4 shtylla në të cilat janë 
montuar 4 reflektorë për ndriçimin e terrenit 
të futbollit dhe 2 reflektorë për ndriçimin e 
terrenit të basketbollit. Ekipet e NP „Parqe 

PËRMBAJTJE TË REJA NË 
PARKUN NATYROR „GAZI BABA”

dhe gjelbërim”, nga ana tjetër, punuan në 
rregullimin e gjelbërimit dhe vendosjen e 
elementeve rekreative. Në këtë projekt për 

Në shtator të vitit 2016 u promovua karta tematike për parkun natyror „Gazi 
Baba”, përgatitjen e së cilës e financoi Qyteti i Shkupit. Në kartën për këtë kat të bukur të 
gjelbëruar në zemër të qytetit janë prezantuar sipërfaqja dhe kufijtë e territorit të mbrojtur, 
vegjetacioni i pranishëm dhe rregullimi me përmbajtje për qëndrim më të këndshëm të 
qytetarëve, me theks të veçantë në prezantimin e të gjitha korsive, qëllimin e tyre dhe 
gjatësinë. 

rregullimin e Parkut natyror „Gazi Baba” 
Qyteti i Shkupit investoi rreth 6,6 milionë 
denarë.
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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. 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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Në vitin 2016 Qyteti i Shkupit bleu 
makinë të re me krah vinç për nevojat e 
ndërmarrjes publike „Parqe dhe gjelbërim”. 
Automjeti-traktor është makinë me krah 
vinç në të cilin mund të montohen elemente 
plotësues dhe të shfrytëzohet për realizimin 
e aktiviteteve të punës së kësaj ndërmarrje 
publike. 

Në krahun e vinçit mund të montohen 
edhe më shumë pjesë plotësuese – element 
për krasitjen e shkurreve dhe drurëve, që 
përdoret për krasitjen efikase dhe të shpejtë 
të degëve të përkulura mbi rrugë, si dhe 
për rregullimin e drurëve nëpër bulevarde, 
në parqe dhe në sipërfaqe të tjera publike; 
kosa për kositjen e sipërfaqeve jo të sheshta 
të gjelbërimit (brigjet e lumenjve në të 
cilat ka mbirë bar, pjerrësi dhe pjesë të 
sipërfaqeve të gjelbra që nuk arrihen lehtë); 
furçë anësore (për  pastrimin e barit nga ana 
e jashtme e zhardinierëve të bulevardeve, 
bordurave, korsive në parqe etj.); element 

Për mbrojtjen dhe rregullimin e gjelbërimit 

U BLE MAKINË ME KRAH VINÇ ...

për pastrimin e kanaleve nga dheu, lymi, 
gurët dhe bari. 

Për blerjen e kësaj makine Qyteti 
i Shkupit shpenzoi rreth 6,7 milionë 

denarë, mjete të siguruara nga Projekti 
për përmirësimin e shërbimeve komunale 
i financuar nga Banka ndërkombëtare për 
rinovim dhe zhvillim –Banka botërore.
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Për të mbrojtur gjelbërimin e qytetit 
dhe ambientin jetësor Qyteti i Shkupit në 
vitin 2016 bleu një makinë për rimbjellen 
e drurëve dhe u bë kështu qeverisja e parë 
vendore në regjion që disponon me një 
mekanizim të tillë.

- Qyteti i Shkupit bleu makinën e 
re për rimbjelljen e drurëve për nevojat e 
ndërmarrjes publike „Parqe dhe gjelbërim”. 
Me përdorimin e këtij mekanizimi, drurët 
mund të rimbillen dhe transportohen në 
mënyrë të shpejtë dhe efikase, pa u dëmtuar. 
Kjo do të thotë se me këtë makinë, gjatë 
ndërtimit të infrastrukturave të ndryshme, 
nuk do të ketë nevojë për prerjen e drurëve 
të vjetër, por të njëjtët do të mbillen përsëri 
në një lokacion tjetër – sqaron kryetari Koce 
Trajanovski.

Makina për rimbjelljen e drurëve ka 
katër lopata në funksion. Mund të përdoret 
për rimbjelljen e drurëve me trung me 
trashësi maksimale 40 centimetra. Ajo 
përdoret atje ku lejojnë kushtet e terrenit 
dhe e njëjta mund të përdoret në terren dhe 
lokacion ku ekzistojnë instalime të cekëta 
dhe nëntokësore.

Për blerjen e kësaj makine për 
rimbjelljen e drurëve Qyteti i Shkupit 
shpenzoi rreth 16 milionë denarë, mjete të 
siguruara nga Projekti për përmirësimin e 
shërbimeve komunale, i financuar me kredi 
nga Banka ndërkombëtare për rinovim dhe 
zhvillim – Banka botërore.

... DHE MAKINË PËR RIMBJELLJEN E DRURËVE 
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Qyteti i Shkupit nga viti 2013 në 
shumë lokacione nëpër qytet mbolli 25.000 
trëndafila, të cilët jo vetëm zbukurojnë 
bulevardet dhe sipërfaqet e gjelbra të parqeve 

SHKUPI QYTETI I LULEVE 

por edhe pastrojnë truallin.
Ekipe të Qytetit të Shkupit zëvendësojnë 

rregullisht fidanët verorë dhe dimërorë nëpër 
bulevarde, zhardinierë dhe korsitë në parqe 

me 600.000 lule.
Në vitin 2016 u hapën sipërfaqe të reja 

të gjelbra plotësuese, dhe u mbollën edhe 
8.000 tulipanë.

TOP LULESH ZBUKUROI BULEVARDIN VMRO
Ekipet e Qytetit 

të Shkupit vendosën top 
lulesh në gjelbërimin 
e mesëm të bulevardit 
VMRO, para objektit 
„Posta e Maqedonisë”. 
Figura prej lulesh është 
përgatitur nga rreth 
3.000 lule.

Për ujitjen e 
topit prej lulesh është 
vendosur sistem i plotë 
automatik ujitjeje.
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Dy flutura, dy 
mjellma, tre lejlekë, 
merimangë, 
breshkë, pallua, 
buf, kërmill, piano 
dhe gjel zbukuruan 
sipërfaqet e gjelbra 
të qytetit. Figurat e 
luleve u përgatitën 
nga  ekipet e 
NP „Parqe dhe 
gjelbërim”.

FESTIVALI I LULEVE NË SHKUP
Festivali i luleve i Shkupit katër 

vite me radhë tërheq vëmendjen e një 
numri shumë të madh qytetarësh të cilët 
kanë mundësi të blejnë lule, të shprehin 
artin e tyre me lulet, të marrin këshilla, 
të shoqërohen në ambient të hapur dhe 
të argëtohen.

Festivali i luleve i Shkupit i cili 
u mbajt në pjesën e dytë të parkut 
të qytetit, kurse këtë vit në parkun 
„Maqedonia”, është nën organizimin e 
Qytetit të Shkupit dhe të NP „Parqe dhe 
gjelbërim”. 
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Ekipet e NP „Rrugë 
dhe rrugica” vjeshtën 
e vitit  2016 rinovuan 
korsitë e këmbësorëve 
të shtruara me zhavorr të 
bardhë në pjesën e parë 
të parkut të Qytetit.

Punëtorët me 
mekanizim dhe në 
mënyrë manuale shtruan 
rreth 20 ton zhavorr 
të bardhë në pjesë të 
caktuara ku kishte mbirë 
bar ose ku ishte dëmtuar 
nga reshjet e dendura të 
shiut.

Shkupjanët në tetor të vitit 2013 kanë 
edhe një kat për rekreacion dhe sport në 
natyrë. Korsia e këmbësorëve në park pyllin 
„Gazi Baba” u rikonstruktua dhe u zgjerua në 
gjatësi 2.140 metra, anës saj u vendosën 4 
stacione këmbësorësh me nga pesë rekuizita 
fitnesi, dhe u ndërtua edhe një shtëpizë 
e cila shfrytëzohet nga rojet e korsisë së 
këmbësorëve. 

Për këtë projekt Qyteti i Shkupit ndau 
rreth 1,8 milionë denarë, kurse në terren 
punuan ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica” dhe 
NP „Parqe dhe gjelbërim”.

U ZGJERUA KORSIA PËR VRAPIM NË PARKUN „GAZI BABA”

Adhuruesit e natyrës dhe sporteve të alpinizmit 
mund të ngjiten në korsinë e rinovuar malore për 
këmbësorë „Slovenska”, e cila në qershor të vitit 2015 mori 
një pamje të re nga stacioni policor „Vodno” deri në Vodnon 
e Mesme. Korsia u rikonstruktua nga Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me Federatën e sporteve të alpinizmit dhe 
me NP „Parqe dhe gjelbërim”.

Korsia e rinovuar është me gjatësi 2.100 metra. 
Gjatë rikonstruksionit, në korsi janë vendosur 34 shkallë 
të reja druri, dhe janë rinovuar dhe ndërtuar 30 shkallë 
ekzistuese. Për lëvizje të sigurt, në tre vende është 
vendosur gardh mbrojtës. Janë montuar edhe shtatë 
udhërrëfyes dhe katër tabela informative.

Në Vodno

U RINOVUA KORSIA MALORE „SLOVENSKA”

PAMJE E RE E KORSIVE NË PARKUN E QYTETIT 
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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 Luna-parkut 
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 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.

LUNA PARK I RI 

LUNA PARK I RI 

SË SHPEJTI PARK I RI ZBAVITËS NË SHKUP
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Në Kopshtin zoologjik në Shkup 
filloi ndërtimi i vendbanimit për pinguinë. 
Për ndërtimin e vendbanimit Kopshti 
zoologjik ndau rreth 19 milionë denarë.

Në kopshtin zoologjik në vitin 2015 
është ndërtuar vendbanim i ri për fokat dhe 
flamengon e vogël. Pishina me ujë është 
me kapacitet 450 metra kub, dhe për ta 
mirëmbajtur kualitetin e ujit është vendosur 
rreth qarkullues nëpër pusetën rregulluese, 

VENDBANIM I RI PËR FOKAT 

Në kopshtin zoologjik është hapur edhe një qendër e re edukative shumë funksionale 
e cila shfrytëzohet edhe si kënd lojërash, sallë për seminare dhe takime, qendër informative 
... Ndërtimi i qendrës është financuar nga IP „Kopshti zoologjik”, i cili për realizimin e këtij 
projekti ndau rreth 5,7 milionë denarë.

stacion pompimi për ujin e papastër, 
stacion pastrimi për ujërat e zeza, rezervuar 
për ujin e pastruar, filtër automatik vetë-
pastrues, pompa qarkulluese, sterilizues 
UV për dezinfektimin e ujit, rregullues për 
kripë etj. 

Ky projekt është financuar nga IP 
„Kopshti zoologjik”, si dhe nga donacione 
nga Lotaria shtetërore e Maqedonisë dhe 
nga Agjencia për komunikime elektronike. 
Investimi është me vlerë rreth 6,4 milionë 
denarë.

Në kopshtin zoologjik 
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Vitin e kaluar në pjesën qendrore të 
Kopshtit zoologjik në Shkup filloi ndërtimi i 
vendbanimit të shimpanzesë. Vendbanimi do 
të jetë i arritshëm nga të tria anët e korsive 
këmbësore për vizitorët, kurse nga ana 
perëndimore kufizohet me vendbanimin e 
elefantëve. 

Hyrja në objekt për kujdestarët do të 
jetë nga ana veriore nën nivelin e korsisë 
këmbësore, deri tek e cila arrihet me shkallë 
dhe rampë, përderisa për vizitorët janë 
destinuar dy hyrje/dalje në anën jugore dhe 
veriore.

Vendbanimi i jashtëm do të jetë një 
nivel nëntokë, i mbyllur, me profile të pjerrëta 
rrethore çeliku dhe rrjetë adekuate për 

Në kopshtin zoologjik në vijim është ndërtimi 
i vendbanimit të ri për elefant, gjë për të cilin Qyteti 
i Shkupit ndau 26 milionë denarë. 

Vendbanimi i projektuar për elefantin 
përbëhet nga pjesa e brendshme dhe e jashtme, 
të cilat janë të ndara në dy pjesë për dy elefantë. 
Vendbanimi i jashtëm është një imitim i ambientit 
në të cilin jetojnë elefantët dhe i është kushtuar 
vëmendje e veçantë dyshemesë, pjesëve të 
mbushura me ujë dhe rregullimit hortikulturor. 

Vendbanimi i brendshëm përbëhet nga 
pjesa për ushqim dhe për të fjetur, një pjesë për 
mbikëqyrje, një pjesë për vizitorët dhe një pjesë për 
kujdestarët e tyre. Gardhi sekondar është elektrik 
me tension të ulët.

Pas përfundimit të vendbanimit, në Shkup 
duhet të arrijnë dy elefantë, gjë me të cilën pas 
24 vjetëve në kopshtin zoologjik përsëri do të ketë 
elefant në fondin e kafshëve.

PO NDËRTOHET VENDBANIM PËR ELEFANT 

Në organizimin e Qytetit të Shkupit, Federatës së peshkimit të 
Maqedonisë, Ministrisë së bujqësisë dhe pylltarisë dhe ekonomisë së 
ujit, Inspektoratit shtetëror të bujqësisë dhe Ministrisë së ambientit 
jetësor dhe planifikimit hapësinor, në qershor të vitit 2016 në ujërat e 
lumit Vardar, tek hoteli Aleksandar Palas, u lëshuan 1.500 copë trofta 
endemike maqedonase (Salmo macedonicus Karaman,1924). 

Ujërat e lumit Vardar u pasuruan me peshq edhe në vitin 2015 
me 5.000 copë trofta endemike maqedonase, aktivitet nën organizimin 

SHTËPI E RE PËR SHIMPANZENË 

21.500 TROFTA U LËSHUAN NË  UJËRAT E VARDARIT DHE TRESKËS
e Qytetit të Shkupit, GEF (Fond global për mbrojtjen e ambientit 
jetësor dhe natyrës), Institutit të blegtorisë –Seksioni për peshkim dhe 
Federatës maqedonase të peshkimit.

Në vitin 2014, nga ana tjetër, 5.000 copë trofta endemike 
maqedonase u lëshuan në ujërat e lumit Treska.

Qëllimi i këtij projekti është që të mundësohet mbrojtja e troftës 
maqedonase dhe rritja e numrit të këtyre peshqve në ujërat e lumenjve 
Vardar dhe Treska dhe në akumulimet Matka, Sveta Petka dhe Kozjak. 

vendbanimin e shimpanzesë. Fasada e objektit 
do të përgatitet me gurë ose me pllaka graniti 
në gjendjen e tyre më rustike, të ndërthurur 
në mënyrë plotësuese me trungje drurësh 

nën kënde të ndryshme, që të duket si ndonjë 
objekt i rrënuar.

Qyteti i Shkupit në realizimin e këtij 
projekti do të marrë pjesë me 8 milionë denarë. 
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134 MILIONË DENARË PËR 
RINOVIMIN E SHKOLLAVE TË MESME 

Katër vitet e kaluara për rinovimin 
dhe rikonstruksionin e objekteve dhe sallave 
sportive në shkollat e mesme Qyteti i Shkupit 
ndau gjithsej 134.446.275 denarë.

Gjatë pushimeve verore, për të 
përmirësuar kushtet në të cilat mësojnë 
gjimnazistët,  Qyteti i Shkupit rikonstruktoi 
objektet e shkollave të mesme dhe sallave 
sportive sipas prioritetit për intervenim që  u 
depononuan nga shkollat nën kompetencat 
e tij. Sipas kërkesave të deponuara është 
zëvendësuar zdrukthëtaria dhe dritaret, janë 
rikonstruktuar çatitë, janë riparuar dyshemetë 
në shkolla dhe në sallat sportive dhe janë 
rinovuar nyjat sanitare.

 Gjatë verës së kaluar punë ndërtimore 
u kryen 16 shkolla të mesme, kurse Qyteti 
i Shkupit për realizimin e këtij projekti nga 
buxheti ndau  22.326.063 denarë. Në vitin 
2013 janë rikonstruktuar 16 shkolla të mesme 
dhe nga buxheti i Qytetit të Shkupit janë 
ndarë 47.300.540 denarë,  në vitin 2014 janë 
rikonstruktuar 15 shkolla të mesme dhe nga 
buxheti janë ndarë 33,5 milionë denarë, kurse 
në vitin 2015 janë rikonstruktuar 9 shkolla të 
mesme dhe nga buxheti janë ndarë 31.319.672 
denarë.

Punët ndërtimore për rikonstruksionin e 
objekteve dhe të sallave sportive të shkollave 
të mesme të Qytetit të Shkupit kontribuuan 
për plotësimin e standardeve për efikasitet 
energjetik dhe përmirësuan në mënyrë të 
ndjeshme funksionalitetin dhe pamjen e 
objekteve shkollore.

NUK KA MË ÇATI AZBESTI 
NË SHKOLLAT E MESME 

Me zëvendësimin e çative të vjetra 
prej azbesti në objektin shkollor dhe sallën 
sportive të SHMQSH „Zdravko Cvetkovski” 
gjatë verës së vitit 2015 Qyteti i Shkupit 
mënjanoi çatitë e dëmshme prej azbesti 
nga të gjitha shkollat e mesme nën 
kompetencat e tij, që më parë ishin të 
mbuluara me pllaka azbesti.

PASTAJ

MË PARË

SHMQSH „Pançe Arsovski“
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SHMQSH „Josip Broz-Tito” në vitin 2014 është tashmë 
shkollë me efikasitet energjetik, përkatësisht godina shkollore 
ka fasadë dhe çati të re energjetike, dhe u zëvendësuan edhe 
dritaret. 

Fasada e re u realizua me mbështetjen financiare të UNDP-
së dhe kushtoi 3.905.717 denarë, në të cilat Qyteti i Shkupit 
mori pjesë me 2.331.300 denarë. Me marrjen e masave për 
efikasitet energjetik parashikohet kursimi i energjisë për rreth 
30%, përmirësimi i temperaturës ambientale në ambiente dhe 
zvogëlimi i energjisë së futur për ngrohje. 

Në shkollën e mesme të Qytetit të Shkupit “Orce Nikolov” janë 
zëvendësuar të gjitha dritaret e vjetra me dritare me efikasitet energjetik, u 
vendos çati e re me izolim, si dhe izolim nga ana e brendshme e mureve të 
jashtme, me projektin që në fillim të vitit 2016 e realizoi Qyteti i Shkupit dhe 
UNDP-ja.

Gjatë punëve ndërtimore u freskua edhe fasada, përkatësisht u lyen 
tullat me sipërfaqe 506 metra katrorë, dhe janë lyer të gjithë trupat ngrohës 
në shkollë, në të cilat janë instaluar 163 ventile të reja. Mjetet financiare për 
realizimin e këtij projekti në vlerë prej 3.588.057 denarë janë grumbulluar 
nëpërmjet financimit të përbashkët të Qytetit të Shkupit dhe UNDP, kurse 
Qyteti i Shkupit mori pjesë me 2.000.000 denarë. 

U RIKONSTRUKTUA GODINA E SHMQSH „ORCE NIKOLOV”

SHMQSH „JOSIP BROZ-TITO” 
– SHKOLLË ME EFIKASITET ENERGJETIK 

PASTAJ

MË PARË
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NGROHJE ME GAZ PËR SHKOLLAT „GEORGI 
DIMITROV” DHE „ZDRAVKO CVETKOVSKI” ...

Shkollat e mesme „Georgi Dimitrov” dhe „Zdravko Cvetkovski” në vitin 
2013 filluan të ngrohen me gaz. Gazifikimi i shkollave të mesme është projekt 
me realizimin e të cilit Qyteti i Shkupit kontribuon për ambient jetësor më 
të pastër, sepse zëvendësohet karburanti në gjendje të lëngshme (vaj për 
amvisëritë, mazut) me gaz natyror, eliminohet emetimi i dyoksidit të sulfurit 
dhe blozës, ka zvogëlim të madh të oksideve azotike dhe zvogëlim të ndjeshëm 
të dyoksidit të karbonit.

Për gazifikimin e këtyre dy shkollave Qyteti i Shkupit investoi 6.490.000 
denarë. Pas vendosjes së gazifikimit pritet kursim për ngrohje nga 45 deri në 50 
për qind, kurse kthimi i investimit për 2 deri në 3 vjet.

Shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit „Arseni Jovkov” dhe „Zef Lush Marku” filluan të ngrohen me gaz vjeshtën e vitit 2015.
Projekti për gazifikimin e dy shkollave është me vlerë 15 milionë denarë. Sipas përllogaritjeve, pritet të kursehen rreth 50 për qind të mjeteve 

financiare që më parë shpenzoheshin për ngrohje dhe kthimi i investimit për rreth katër vjet. 

... DHE PËR SHKOLLAT „ARSENI JOVKOV” 
DHE „ZEF LUSH MARKU”

SHMQSH „Georgi Dimitrov“

SHMQSH „Arseni Jovkov“

SHMQSH „Zef Lush Marku“
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Në oborrin e shkollës së mesme „Zef 
Lush Marku” në fillim të vitit 2013 u ndërtua 
një sallë e re sportive. Objekti është me 
sipërfaqe 1 300 metra katrorë, disponon me 
tribunë me kapacitet 400 ndenjëse, dhoma 
zhveshjeje, kabina dushi, nyja sanitare, 
ambiente për rregullimin e rekuizitave 
sportive, si dhe ambiente të veçanta për 
mësuesit e lëndës sport dhe aktivitete 
sportive. 

Për ndërtimin e kësaj salle Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë ndau rreth 
40 milionë denarë, kurse Qyteti i Shkupit, 
për lidhjen e kësaj salle sportive me rrjetin 
e ngrohjes qendrore, ujësjellësit dhe 
kanalizimit ka ndarë rreth 3 milionë denarë.

GJIMNAZISTËT E „ZEF LUSH MARKU” 
ME SALLË TË RE 

Nxënësit e QSHAK „Boro Petrushevski” 
do të kenë mundësi të merren me sport në 
sallën e re të fizkulturës që po ndërtohet 
në oborrin e shkollës së mesme. Salla e re 
e fizkulturës ka edhe kat përdhes, sallë të 
madhe sporti, sallë ping-pongu, sallë të 

vogël gjimnastike, ambient për rekuizita, 
tri gardërobë, tualete dhe ambiente për 
profesorët.

Në këtë fazë të parë të projektit për 
ndërtimin e sallës së fizkulturës në QSHAK 
„Boro Petrushevski” është parashikuar 

ndërtimi i objektit deri në fazën karabina, 
përderisa rregullimi dhe pajisja do të realizohet 
në fazën e dytë. Për realizimin e fazës së parë 
të projektit për ndërtimin e sallës së fizkulturës 
për nevojat e QSHAK „Boro Petrushevski”, 
Qyteti i Shkupit do të ndajë 10,9 denarë.

SË SHPEJTI SALLË E RE FIZKULTURE 
PËR QSHAK „BORO PETRUSHEVSKI” 
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NË SHUTO ORIZARE U NDËRTUA SHKOLLË E MESME 

SHMQSH „Shaip Jusuf ” është emri i ri i shkollës së 
mesme të re që në fillim të vitit të ri shkollor 2015/2016 u 
hap në komunën Shuto Orizare. Shkolla e re mesme është 

me sipërfaqe të përgjithshme 4.405 metra katrorë dhe ka 12 
klasa, 4 kabinete, sallë të madhe fizkulture, sallë leximi dhe 
bibliotekë. 

Shkolla e re e Qytetit të Shkupit „Saraj” në Saraj hapi dyert për nxënësit më 1 shtator 2016. 
Kjo shkollë e mesme e re është me sipërfaqe të përgjithshme 4.405 metra katrorë, kurse në të mësimi zhvillohet në 12 klasa, 4 kabinete, sallë 

të madhe fizkulture, sallë leximi dhe bibliotekë.

SHKOLLË E RE E MESME EDHE NË SARAJ

Qyteti i Shkupit në vitin 2015 për herë të parë realizoi 
projektin për përkrahjen e garave në shumë lëndë të cilat 
realizohen nga shoqata të akredituara për organizimin e 
garave në shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit. Për 55 
nxënësit të klasifikuar më mirë në garat regjionale të Shkupit 
u ndanë fletëlavdërimi dhe shpërblime në para me vlerë 
4.000 denarë.

U SHPËRBLYEN 
NXËNËSIT MË TË MIRË 

Shkolla e mesme e Qytetit të Shkupit „Vasil Antevski–Dren” më 27 
tetor të vitit 2013 festoi jubileun e madh dhe të rëndësishëm - 100 vjet 
nga ekzistimi i saj si institucion arsimor, e cila me përpjekje të mëdha ka 
ndihmuar në pjekurinë dhe formimin e një numri të madh të kuadrove 
të rinj të cilët sot janë të përgjegjshëm dhe të suksesshëm, përkatësisht 
të gjeneratave të kualifikuara me arsim të lartë  nga dega ekonomike 
dhe juridike.

100 VJET SHMQSH 
„VASIL ANTEVSKI-DREN”



 korrik 2017  | 95

Në ambientet e SHMQSH „Zdravko 
Cvetkovski” në vitin 2013 u hap Qendra 
e karrierës në të cilën nxënësit mund të 
informohen dhe të këshillohen për arsimin 
e ardhshëm dhe karrierën që duan të 
zgjedhin, si dhe për kërkesat e tregut të 
punës. Me këtë startoi hapja e qendrave të 
karrierës edhe në dhjetë shkolla të mesme të 
Qytetit të Shkupit, të përfshira në projektin 
„Rrjeti rinor për fitimin e shkathtësive për 
punësim” të zbatuar nga misioni  USAID në 
Maqedoni. 

U HAP QENDRA E PARË E KARRIERËS NË SHMQSH „ZDRAVKO CVETKOVSKI”

Në sheshin “Maqedonia” në 
maj u mbajt manifestimi tradicional 
„Parada e maturës”, kurse maturantët e 
Shkupit pikërisht në mesditë, së bashku 
me moshatarët e tyre nga vendi dhe 
Europa, luajnë vallëzimin kuadril nën 
tingujt e operës së Shtrausit „Lakuriqi i 
natës”.

Organizatorë të manifestimit 
„Parada e maturës” janë Drejtoria 
e kulturës dhe artit e Shkupit në 
bashkëpunim me klubin e vallëzimit 
„Ritam plus”, kurse sponsor i  
manifestimit është Qyteti i Shkupit. 
Përkrahës i këtij manifestimi tradicional 
është Delegacioni i Bashkimit europian 
në Republikën e Maqedonisë.

25 maturantëve më të mirë – nxënës me rezultate të shkëlqyera të gjeneratës 2012/2016 nga 21 shkolla të mesme të Qytetit të Shkupit, 
kryetari Koce Trajanovski dhe kryetarja e Këshillit të Qyteti të Shkupit, Irena Misheva, u ndanë mirënjohje dhe shpërblime në para, si pjesë e 
manifestimit „Takimi ndërmjet të parit dhe më të mirëve”, që u mbajt më 10 qershor të vitit 2016. 

U SHPËRBLYEN MATURANTËT MË TË MIRË 

KUADRIL NË SHESHIN “MAQEDONIA”
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Ligat e shkollave të mesme të Qytetit 
të Shkupit që mbahen në konkurrencën 
për femra dhe meshkuj nga viti në vit janë 
gjithnjë e më masive. Kështu, gjatë vitit 
shkollor 2016/2017 në sistemin e garave të 
shkollave të mesme në Shkup marrin pjesë 
254 ekipe, do të zhvillohen më shumë se 
1.000 gara në të cilat janë përfshirë rreth 
7.000 nxënës nga 29 shkolla të mesme nga 
Shkupi. 

Si pjesë e ligave të shkollave të mesme 
të Qytetit të Shkupit organizohen 10 liga që 
zgjasin gjatë gjithë vitit shkollor, dhe atë në 
hendboll, basketboll, futsal, volejboll, ping-
pong dhe qitje, kurse në pjesën e sporteve 
individuale dhe të tjera organizohen gara 
edhe në atletikë, badminton, karate dhe në 
shah. Kampioni i qytetit dhe ekipi i vendit të 
dytë nga regjioni i Shkupit, i cili është më i 
madhi në Maqedoni, tradicionalisht marrin 
pjesë në garat finale në nivel shtetëror. 

Qyteti i Shkupit nëpërmjet Lidhjes së 
sporteve të shkollave të mesme në Shkup 
çdo vit investojnë në zhvillimin e sportit 
të shkollave të mesme. Për organizimin e 
sportit të shkollave të mesme në Shkup 
dhe garat që ekipet më të mira të shkollave 
të mesme luajnë në qytetet e binjakëzuar, 
Qyteti i Shkupit në periudhën nga viti 2013 
deri në vitin 2017 ndau gjithsej 12 milionë 
denarë.

SUKSES I MADH NË LIGAT E SHKOLLAVE TË MESME 

GJIMNAZISTËT NË VIZITË 
NË SOFJE, LUBJANË DHE STAMBOLL

Nga data 2 deri më 4 korrik 2013 sportistët më të mirë 
gjimnazistë nga Shkupi garuan në basketboll, hendboll, futsal 
dhe në volejboll me moshatarët e tyre në Sofje, Bullgari.

Ekipet e gjimnazeve të Shkupit më 28 maj 2014 
matën forcat me moshatarët e tyre nga Lubjana. Kryeqyteti 
i Sllovenisë ishte nikoqir i garave në hendboll, basketboll, 
futsal, në konkurrencën për meshkuj dhe femra, si dhe në 
volejboll në konkurrencën për femra, ku ekipet e Shkupit 
arritën rezultate shumë më të mira dhe u kthyen me disa 
fitore.

Në prill të vitit 2015, sportistët më të mirë gjimnazistë 
nga Shkupi garuan me moshatarët e tyre nga Stambolli, në 
konkurrencën për femra dhe meshkuj, hendboll, futsal dhe 
në volejboll.



 korrik 2017  | 97

Kryetari Koce Trajanovski më 26 maj 2016 u ndau fletëlavdërimi dhe mirënjohje drejtorëve, 
profesorëve për sport dhe aktivitete sportive dhe përfaqësuesve të ekipeve sportive nga 29 
shkolla të mesme nga Shkupi, për arritjen e sukseseve në ligat e shkollave të mesme të Qytetit të 
Shkupit, për vitin shkollor 2015/2016.

FLETË LAVDËRIMI DHE MIRËNJOHJE 
PËR LIGAT E SHKOLLAVE TË MESME 

Kryetari Koce Trajanovski më 24 
shkurt 2016 në sallën sportive të SHMQSH 
„Josip Broz-Tito” drejtorëve të 22 shkollave 
të mesme nga Shkupi u ndau topa 
sportivë profesional. Ndarja e tyre u bë 
sipas numrit të nxënësve të cilët ndjekin 
mësimin në secilën nga 22 shkollat e 
mesme, përkatësisht Qyteti i Shkupit ndau 
nga 35 deri në 56 topa në çdo shkollë. 
Gjithsej u ndanë 963 topa, kurse për 
realizimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit 
ndau 750.000 denarë.  

Më 28 shtator 2016 kryetari Koce 
Trajanovski dhe ambasadori i Kroacisë 
në Republikën e Maqedonisë, Danijela 
Barishiq, në “VIP Arena” Qendra 
sportive „Boris Trajkovski” u ndau 
çmimet sportistëve më të suksesshëm 
në Turneun ndërkombëtar të shkollave 
të mesme „Shkupi 2016”.

Në turneun dyditor që u mbajt 
në sallën e madhe dhe të vogël në 
“VIP Arena” Qendra sportive „Boris 
Trajkovski” morën pjesë ekipe të 
shkollave të mesme nga Zagrebi, 
Kroaci, nga Podgorica, Mali i Zi, nga 
Sarajeva, Bosnja dhe Hercegovina, nga 
Sofja, Bullgari dhe ekipe të shkollave të 
mesme nga Shkupi. Ekipet e shkollave 
të mesme garuan në futsal, volejboll, 
hendboll dhe basketboll. 

TURNE NDËRKOMBËTAR I SHKOLLAVE 
TË MESME „SHKUPI 2016” 
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Përfaqësuesit e bashkësive 
urbane dhe vendore nga të gjitha 
komunat e Shkupit kishin mundësi 
të takohen me kryetarin Koce 
Trajanovski, me përfaqësues të 
administratës së qytetit dhe me 
drejtorët e ndërmarrjeve publike dhe 
të bisedojnë për projektet e Qytetit 
të Shkupit dhe për nevojat e tyre nga 
fusha e jetës urbane, në suazat e ciklit 
të vizitave në komunat e Shkupit. 

- Këto takime përbëjnë një 
mundësi të shkëlqyer të takohemi 
me përfaqësuesit e bashkësive 
urbane dhe vendore t’i dëgjojmë 
mendimet e qytetarëve për projektet 
e Qytetit të Shkupit dhe nevojat e 
tyre. Bisedojmë për çështje të cilat 
janë nën kompetencat e Qytetit të 
Shkupit dhe ndërmarrjeve publike, 
siç janë komunikacioni rrugor, 
transporti publik, higjiena komunale, 
mirëmbajtja e gjelbërimit, furnizimi 
me ujë të pijshëm dhe për shumë 
çështje të tjera – thotë kryetari 
Trajanovski.

Vizitat në komunat e Shkupit 
u përcollën me aksione të mëdha për 
pastrimin e sipërfaqeve publike në të 
cilat u përfshinë ndërmarrjet publike 
të qytetit. 

Vizita në komunat e Shkupit 

DREJTPËRSËDREJTI ME QYTETARËT 
PËR PROBLEMET URBANE 

Qyteti i Shkupit vazhdon me procesin 
e përparimit të kualitetit të shërbimeve dhe 
bashkësisë së biznesit. Nga viti 2013 Qyteti 
i Shkupit posedon Certifikatën e sistemit 
për menaxhimin me kualitet në përputhje 
me standardin ISO 9001:2008. 

SHËRBIME CILËSORE NGA ADMINISTRATA SIPAS 
STANDARDIT ISO 9001:2008 

Sfera e veprimit e Certifikatës me 
kualitet është Zhvillimi dhe dhënia e 
shërbimeve nën kompetencat e qeverisjes 
vendore dhe Qytetit të Shkupit si njësi e 
veçantë e qeverisjes vendore. 

Në vitin 2016 Qyteti i Shkupit rinovoi 

certifikatën, të cilën e mori pas kontrollit 
të harmonizimit me sistemet menaxhuese 
për kualitet nga kompania MQS Shkup, e 
cila është partner regjional i Autoritetit 
kombëtar  austriak të certifikatave Quality 
Austria.
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U VENDOS RREGULL NË REKLAMIM
Bilborde të unifikuara sipas tipit dhe formës janë vendosur në 

shumë lokacione në sipërfaqet publike në Shkup, gjë me të cilën u 
vendos rregull në reklamim. Panotë reklamuese të reja të unifikuara – 
bilbordet dhe sitylight duhet të vendosen në 800 lokacione nëpër qytet.

Në shpalljet publike që u publikuan nga Qyteti i Shkupit për 
vendosjen e panove reklamuese në territorin e qytetit u zgjodhën 
4 koncesionerë - kompanitë „Akcent media”, „Skrin – media”, „Kala 
plakat” dhe „Lid Comunications”. Çdo koncesioner mori paketë me të 
njëjtin numër panosh reklamuese.

Forma dhe materiali nga i cili janë përgatitur panotë reklamuese 
janë përcaktuar në Studimin për panotë reklamuese që për Qytetin e 
Shkupit e përgatiti konsultuesi i jashtëm i zgjedhur nëpërmjet thirrjes 
publike.

Kryqi i mileniumit në Vodno u pajis me ashensor të ri panoramik qelqi, 
kurse qytetarët dhe vizitorët e Shkupit kanë mundësi të kënaqen me shikimin 
panoramik të qytetit.

Përveç ashensorit të ri panoramik në objektin e Kryqit të mileniumit 
është kryer edhe rikonstruksioni i dyshemesë, është rregulluar parteri dhe 
gjelbërimi, dhe është ndërtuar edhe rezervuar për ujë, rrjet ujësjellësi dhe 
kanalizimi. 

Këto aktivitete për ndërtimin plotësues të objektit Kryqi i mileniumit 
realizohen me përkrahjen e Qytetit të Shkupit, NQP-së dhe të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme 75 milionë denarë.    

Më 20 janar të vitit 2015 u vu në përdorim 
sistemi i ri i ndriçimit të Kryqit të Mileniumit, një nga 
monumentet dalluese kryesore të Shkupit. 

Në Kryqin e mileniumit është vendosur instalim 
i ri elektrik me 280 llamba LED të cilat theksojnë 
origjinalitetin e tij. Rikonstruksioni i objektit Kryqi 
i mileniumit në pjesën e ndriçimit është donacion i 
kompanisë „Balkan enerxhi grup” dhe i Leonid Lebedev, 
anëtar i Këshillit të Federatës në Kuvendin Federativ 
të Federatës së Rusisë, donator dhe aktivist shoqëror. 
Ndihma e përgjithshme e dy sponsorëve është mbi 
198.000 euro.

SHNDRITI KRYQI I MILENIUMIT 

ASHENSOR I RI PANORAMIK NË KRYQIN E MILENIUMIT
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Më 1 qershor 2016 u promovua 
automjeti i ri, që është adaptuar për 
transportin e personave me invaliditet më të 
rëndë, të cilin e bleu Qyteti i Shkupit.

Ky është automjeti i katërtë i adaptuar 
për transportin e personave me invaliditet, 
i cili është në pronësi të Qytetit të Shkupit, 
dhe i është dhënë në përdorim NQP-së. Për 
blerjen e automjetit Qyteti i Shkupit investoi 
1.760.000 denarë. 

Këtë tip automjeti e përdorin 500 
persona. Transporti bëhet ditët e punës, kurse 
orari caktohet me thirrje telefonike sipas 
principit të orarit të përcaktuar. Përcaktimi 
i orarit të transportit nga ora 8 deri në orën 
15 kryhet nëpërmjet numrit telefonik falas 
080015115. Për nevojat e transportit janë 
angazhuar 8 shoferë dhe një dispeçer. Në ditë 
realizohen rreth 40 transporte, ose rreth 1.200 
transporte në muaj. Për këtë qëllim Qyteti 
i Shkupit në periudhën nga viti 2013 deri 
në vitin 2017 ka ndarë gjithsej 26.000.000 
denarë. 

Mbrojtja sociale 

AUTOMJET I RI PËR PERSONAT 
ME INVALIDITET MË TË RËNDË

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim 
me NQP-në dhe Shoqatën e studentëve 
dhe nxënësve me nevoja të posaçme, 
siguruan edhe transportin për studentë 
dhe nxënës  me nevoja të posaçme, nga 
shtëpitë deri në institucionet arsimore 
gjatë kohës së vitit shkollor. Për këtë 
tip transporti nga buxheti i Qytetit të 
Shkupit nga viti 2013 deri në vitin 2017 
janë ndarë 12.000.000 denarë.

Qyteti i Shkupit organizon edhe 
transport tjetër të privilegjuar për 
personat me nevoja të veçanta për 
shfrytëzimin e transportit publik urban 
dhe për periudhën nga viti 2013 deri në 
vitin 2017, 2.400 personave u janë ndarë 
legjitimacione vjetore për të cilat janë 
siguruar rreth 133 milionë denarë.

Të gjithë të interesuarit mund të 
dhurojnë gjak në Qendrën për dhurimin 
e gjakut që u hap në prill të vitit 2013, në 
Shtëpinë e organizatave humanitare „Dare 
Xhambaz”. Qendra punon të hënën, të martën 
dhe të mërkurën nga ora 10 deri në orën 17, të 
enjten dhe të premten nga ora 9 deri në orën 
16, dhe të shtunën nga ora 9 deri në orën 14.

Hapja e Qendrës për dhurimin e gjakut 
është rezultat i bashkëpunimit të shkëlqyer të 
Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, Kryqit të 
kuq të Republikës së Maqedonisë, Institutit 
për mjekësi transfuzioni dhe Qytetit të 
Shkupit.
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Më 28 tetor të vitit 2013 filloi të 
punojë Qendra e parë familjare e Qytetit 
të Shkupit, e cila gjendet në rrugën 
„Kosturski heroi“ numër 50.Qendra përbën 
këshillimoren e parë të specializuar, e 
cila ofron përkrahje psikologjike-sociale 
dhe trajtimin e familjeve që janë në 

marrëdhënie konflikti,  ku kryhet dhunë 
akute ose në periudhën e kaluar ka 
ekzistuar dhunë familjare.

Në Qendrën e parë familjare deri 
tani janë ofruar shërbime për më shumë se 
528 përfitues, ndërmjet tyre edhe fëmijë 
minoren, viktima të dhunës familjare, 

kryerës të dhunës familjare dhe anëtarë të 
tjerë të familjes të cilët kanë marrë pjesë 
në këshillime.

Për realizimin e aktiviteteve të 
Qendrës familjare Qyteti i Shkupit  nga viti 
2014 deri në vitin 2017 ndau 1.500.000 
denarë.

QENDRA E PARË FAMILJARE E QYTETIT TË SHKUPIT 

QENDRA DITORE PËR PERSONAT ME 
PENGESA INTELEKTUALE

Qyteti i Shkupit përkrah Qendrën ditore 
për përkrahjen e personave me pengesa 
intelektuale – PORAKA, për socializimin 
dhe integrimin e personave mbi 18 vjet me 
pengesa të mesme dhe të rënda në zhvillimin 
intelektual. Qendrën ditore – PORAKA, që 
gjendet në bulevardin  “Jane Sandanski”, 
prapa QT „Biser” e vizitojnë 40 persona me 
pengesa të mesme dhe të rënda në zhvillimin 
intelektual. Për funksionimin pa ndërprerje 
të kësaj qendre Qyteti i Shkupit nga viti 2013 
deri në vitin 2017 siguroi gjithsej 8.000.000 
denarë. 

Më 10 qershor 2015, në rrugën “Vasil 
Gjorgov” numër 4, në Kapishtec, u hap Qendra 
për persona me pengesa intelektuale mbi 
moshën18-vjeçare. Hapja e kësaj qendre 
është rezultat i iniciativës së përbashkët të 
Qytetit të Shkupit, Ministrisë për punë dhe 
politikë sociale dhe Qendrës republikane 
për përkrahjen e personave me pengesa 
intelektuale „PORAKA” nga Shkupi. Për 
funksionimin e kësaj qendre Qyteti i Shkupit 
deri tani ka ndarë 2.400.000 denarë.  

Në qendrën ditore për persona me pengesa intelektuale mbi moshën 18 vjeç „Poraka”, 
në lagjen Kapishtec, vjeshtën e vitit 2015 u hap edhe punëtoria e rinovuar për aktivitete 
sportive dhe kreative. Mjetet financiare për rregullimin e punëtorisë me vlerë 280.000 
denarë u siguruan nga Panairi ndërkombëtar i bamirësisë nga organizata joqeveritare 
„Dobredojde Makedonija velkom centar”, si dhe nga Qyteti i Shkupit. 

Në Qendrën tregtare të qytetit më 3 qershor 2017 për të 
shtatën herë u mbajt manifestimi tradicional “Panairi ndërkombëtar 
i bamirësisë 2017”, në të cilin në më shumë se 20 tenda përfaqësues 
të përfaqësive diplomatike në vendin tonë dhe organizata të tjera 
ndërkombëtare promovuan dhe shitën prodhime dhe suvenire 
nga vendet e tyre. Panairin e organizon shoqata „Dobredojde - 
Makedonija uelkom centar”, kurse qyteti i Shkupit është sponsori 
kryesor. Mjetet e grumbulluara janë të destinuara për shkollën për 
fëmijë dhe të rinj me shikim të dëmtuar  „Dimitar Vlahov”.

PANAIRI NDËRKOMBËTAR I BAMIRËSISË 2017
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ASHENSOR DHE PLATFORMË ASHENSORI 
NË SHMQSH „ARSENI JOVKOV”...   

Në shkollën e 
mesme „Arseni Jovkov” u 
vu në përdorim ashensori 
dhe platforma e ashensorit 
për persona me nevoja 
të posaçme gjë që do të 
mundësojë ndjekjen e 
pandërprerë të mësimit 
në këtë institucion arsimor 
nga personat me nevoja të 
posaçme.               

Për realizimin e 
këtij projekti nga Buxheti i 
Qytetit të Shkupit për vitin 
2013 janë ndarë rreth 3 
milionë denarë.

Disa vjet me radhë realizohet programi preventiv 
në të gjitha shkollat e mesme të qytetit, në të cilin marrin 
pjesë aktive nxënësit dhe shërbimet profesionale të 
shkollave.

Për realizmin e aktiviteteve të Këshillimores për 
edukimin dhe preventivën nga droga tek nxënësit e 
shkollave të mesme në Shkup, e cila punon në suazat e 
Qendrës për shëndetin seksual dhe reproduktiv „Sakam da 
znam”, që gjendet në ambulancën në Vodno nga Buxheti 
i Qytetit të Shkupit nga viti 2013 deri në vitin 2017 janë 
ndarë 3.000.000 denarë.

Projekti po zbatohet nga ana e H.E.R.A – Asociacioni 
për edukim shëndetësor dhe hulumtime. 

...DHE NË QENDRËN KULTURORE RINORE  
Në objektin e 

Qendrës kulturore rinore 
në qershor të vitit 2014 
u vendos platforma 
vertikale e ashensorit 
me të cilën u lehtësua 
ndjekja e evenimenteve 
nga fusha e  kulturës 
për persona me nevoja 
të posaçme. Për këtë 
qëllim Qyteti i Shkupit 
ndau rreth 2 milionë 
denarë.

Gjatë vitit 2014 Qyteti i Shkupit rregulloi brendësinë e një shtëpie në 
fshatin e fëmijëve SOS, më saktë shtëpinë me sipërfaqe prej rreth 500 metra 
katrorë e cila u lye me gëlqere dhe u pastrua. 
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Në shkollën fillore të posaçme „dr. Zlatan Sremac” 
vjeshtën e vitit 2014 u hap një ambient i ri për qëndrim 
ditor. Ambienti u rikonstruktua dhe u adaptua me 
mjetet e mbledhura nga Panairi i katërtë ndërkombëtar i 
bamirësisë 2014, të cilin e organizoi shoqata „Dobredojde 
Makedonija velkom centar”, me përkrahjen e Qytetit të 
Shkupit.

Në këtë manifestim u mblodhën 172.000 denarë, 
të cilat u shfrytëzuan për rikonstruksionin dhe adaptimin 
e ambientit të ri për qëndrim ditor në SHFP „Dr. Zlatan 
Sremac”.

Janë sjellë këto dokumente strategjike 
nga Qyteti i Shkupit: Strategjia lokale për 
mbrojtjen nga HIV për periudhën nga viti 
2016 deri në vitin 2020 dhe Plani aksionar 
për realizimin e Strategjisë lokale të Qytetit të 
Shkupit për mbrojtjen nga HIV për vitin 2016 
dhe 2017; Strategjia lokale për droga e Qytetit 
të Shkupit (preventiva, kurimi, rehabilitimi dhe 

risocializimi, zvogëlimi i dëmeve dhe siguria 
në qytet 2015 – 2020) dhe Plani aksionar për 
droga i Qyteti të Shkupit, për periudhën 2015 
− 2016; Strategjia për barazi gjinore e Qytetit 
të Shkupit së bashku me Planin aksionar për 
barazi gjinore për periudhën 2016 – 2021, 
gjë për të cilën janë ndarë mjete në vlerë prej 
300.000 denarë.

Qyteti i Shkupit financon 
aktivitetet e Kryqit të kuq të 
qytetit të Shkupit, për kujdesin për 
personat e  pastrehë në Punktin dhe 
Strehimoren për personat e pastrehë, 
gjë për të cilën në Buxhetin e Qytetit 
të Shkupit, nga viti 2013 deri në vitin 
2017 janë ndarë 2.200.000 denarë. 

Në nëntor të vitit 2016 personat 
me nevoja të posaçme kanë mundësi të 
zbaviten dhe të ushtrojnë me pajisje dhe 
rekuizita në orë falas, nën mbikëqyrjen 
profesionale, në shkollat e mesme të 
Qytetit të Shkupit „Mihajlo Pupin” dhe 
„Zdravko Cvetkovski”.

Qyteti i Shkupit bleu rekuizita 
dhe pajisje për personat me nevoja të 
posaçme të cilat janë instaluar në sallat 
e dy shkollave të Qytetit të Shkupit, ku 
dy ditë në javë personat me nevoja të 
posaçme do të kenë mundësi të ushtrojnë 
dhe të shoqërohen. Për blerjen e këtyre 
pajisjeve Qyteti i Shkupit ndau 1,5 milionë 
denarë, dhe siguroi edhe instruktorë për 
angazhimin e të cilëve siguroi  300.000 
denarë. 

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

PAJISJE DHE REKUIZITA PËR TË USHTRUAR 
PERSONAT ME NEVOJA TË POSAÇME 

U RREGULLUA AMBIENTI PËR QËNDRIM DITOR NË SHFP 
„ZLATAN SREMAC”
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Qendra ditore për persona të moshuar dhe Qendra për dhënien e ndihmës në kushte 
shtëpiake që gjendet në ambientet e SHOH „Dare Xhambaz“ dhe Organizatës komunale të 
Kryqit të kuq të Komunës së Çairit vizitohet nga tridhjetë persona në ditë. Në të njëjtën kohë, 
180 persona të moshuar të sëmurë të cilët jetojnë vetëm marrin ndihmë, përkatësisht shërbime 
mjekësore dhe sociale në kushte shtëpiake.  

Për realizimin e aktiviteteve të Qendrave ditore, Qyteti i Shkupit nga viti 2013 deri në vitin 
2017 ndau 6.500.000 denarë.

PËRKRAHJE PËR PENSIONISTËT 
Qyteti i Shkupit çdo vit përkrah 

aktivitetet e Lidhjes së pensionistëve të Qytetit 
të Shkupit, për përfshirjen e pensionistëve në 
aksione dhe aktivitete me interes të gjerë 
shoqëror; përkrahje e programeve kulturore 
– zbavitëse, rekreative – sportive, letrare, 

edukative – shëndetësore dhe aktivitete të 
tjera; përkrahje e aktiviteteve programore të 
Lidhjes së pensionistëve të Qytetit të Shkupit, 
si dhe organizimi i transportit në grupe 
i pensionistëve në destinacione turistike 
në territorin e Shkupit dhe Republikës 

së Maqedonisë dhe legjitimacione falas 
për transportin publik për pensionistët 
me invaliditet. Për përkrahjen e këtyre 
aktiviteteve nga viti 2013 deri në vitin 2017 
Qyteti i Shkupit ka ndarë gjithsej 70.405.568 
denarë.

Më 7 qershor 2016 në Shtëpinë 
e ARM-së u mbajt Koncerti republikan i 
pensionistëve me këngë, muzikë dhe valle 
2016. Në këtë koncert morën pjesë 600 
pjesëmarrës nga i gjithë vendi.

KONCERT 
REPUBLIKAN I 
PENSIONISTËVE ME 
KËNGË, MUZIKË 
DHE VALLE 

GARA REPUBLIKANE SPORTIVE 

Katërqind pensionistë morën 
pjesë në Garat sportive republikane 
që u mbajt më 4 shtator 2015 në 
kompleksin „New Star“. Pensionistët 
garojnë në shumë disiplina sportive 
si tërheqje litari, tabëll, shah, 
pikado, qitje dhe vrapim.
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Më 16 prill 2015 në parkun „Maqedonia” u zbulua pllaka-përkujtimore 
e kozmonautit Jurij Gagarin.

- Në emër të qytetarëve të Shkupit dua t’i shpreh mirënjohjen 
ambasadës së Federatës së Rusisë në Republikën e Maqedonisë dhe 
personalisht ambasadorit të Federatës së Rusisë në Republikën e Maqedonisë 
z. Oleg Scerbak, për përpjekjet e tij që kryeqytetit maqedonas t’i dhurojë 
pllakë-përkujtimore të personit i cili është simbol botëror i tejkalimit të 
kufijve dhe mundësive njerëzore. Më 12 prill 1961 kozmonauti Jurij Gagarin 
doli nga atmosfera e Tokës dhe për më shumë së një orë e gjysmë qëndroi në 
gjithësi dhe u kthye në tokë. Gagarin është simbol i guximit, për prosperitet 
teknologjik dhe për hapin e parë në pushtimin e  hapësirave jashtë kufijve 
të planetit Tokë – tha kryetari Koce Trajanovski, në zbulimin e pllakës 
përkujtimore. 

PLLAKË - PËRKUJTIMORE E 
VASIL ILJOSKI

Në shtëpinë në rrugën “Vladimir Polezhanovski” numër 12 në të cilën 
ka jetuar dhe krijuar kolosi i letërsisë dramatike Vasil Iljoski në vitin 2013 u 
zbulua pllaka-përkujtimore. 

Me këtë pllakë-përkujtimore Qyteti i Shkupit i jep mirënjohje dhe 
respekt personit dhe veprës së kolosit të letërsisë dramatike maqedonase dhe 
jep kontributin e tij në informimin e shkupjanëve për lokacionet dhe figurat 
që kanë lënë gjurmë të fuqishme në jetën publike të Shkupit. Qyteti i Shkupit 
për këtë qëllim ka ndarë rreth 180.000 denarë.

GJASHTË BUSTE NË PARKUN E QYTETIT 
Në vitin 2013 Qyteti i Shkupit në pjesën e parë 

të Pakut të qytetit vendosi gjashtë buste të figurave të 
shquara të historisë maqedonase, Orce Nikolov, Cvetan 
Dimov, Koço Racin, Kole Nedelkovski, Krste Petkov 
Misirkov dhe Nikolla Vapcarov. Bustet e këtyre figurave 
të shquara ekzistonin edhe në të kaluarën, por ato u 
shkatërruan në mesin e viteve 90-të të shekullit të 
kaluar.

Vlera e zgjidhjeve ideore, derdhja në bronz dhe 
rikonstruksioni është rreth 1,3 milionë denarë, mjete të 
siguruara nga buxheti i Qytetit të Shkupit.

U ZBULUA PLLAKA - PËRKUJTIMORE E JURIJ GAGARIN 

Në parkun e Frankofonisë, afër 
parkut të qytetit, më 10 mars 2015 u 
vendos pllaka-përkujtimore në nderim të 
ushtarëve francezë të rënë në Maqedoni 
në Luftën e parë botërore. Vendosja e 
kësaj pllake përkujtimore ishte pjesë e 
aktiviteteve të ambasadës franceze në 
Republikën e Maqedonisë, për shënimin 
e 100-vjetorit nga fillimi i Luftës së parë 
botërore.
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Qyteti i Shkupit gjatë 4 viteve të kaluara punoi në pajimin 
plotësues, modernizimin dhe plotësimin me kuadro të rinj të Brigadës 
për mbrojtjen kundër zjarrit.

Për nevojat e Brigadës, në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 
2017 janë blerë këpucë dhe skafandra mbrojtëse, përkatësisht radio-
stacione mobile dhe dore.

Janë blerë edhe 16 dyer hyrëse automatike garazhi për qendrën 
në Autokomandë, gjë për të cilën Qyteti i Shkupit investoi rreth 3,6 
milionë denarë. Në vitin 2015 janë blerë edhe dy pompa uji motorike 
bartëse me kapacitet 9.000 l/m në vlerë prej rreth 2 milionë  denarë.   

Në Brigadën për mbrojtjen kundër zjarrit  gjatë vitit 2015 u 
punësuan 30 zjarrfikës të rinj.

PAJIM NË VAZHDIMËSI I BRIGADËS PËR MBROJTJEN 
KUNDËR ZJARRIT TË QYTETIT TË SHKUPIT 

Qyteti i Shkupit tradicionalisht kremton 20 Majin – Dita 
e zjarrfikësve, në stacionin për mbrojtjen kundër zjarrit në 
Autokomandë. 

Si pjesë e kremtimit të kësaj dite, zjarrfikësit e Shkupit zhvillojnë 
ushtrime taktike-treguese, dhe prezantohen edha pajisjet me të cilat 
disponon Brigada për mbrojtjen kundër zjarrit e Qytetit të Shkupit. 

Certifikatë  për trajnim të përfunduar me sukses „Përgjigje për situata emergjente mjekësore” më 19 
maj 2016 iu ndanë 30 zjarrfikësve të rinj të punësuar në Brigadën për mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të 
Shkupit. Në këtë trajnim zjarrfikësit fituan dije dhe shkathtësi për dhënien e ndihmës mjekësore në raste 
urgjente.

DITA E ZJARRFIKËSVE  

Këshilli i Qytetit të 
Shkupit në seancën që u 
mbajt më 30 prill 2015, 
solli Vendimin për dhënien 
ndihmë viktimave të 
tërmetit katastrofik në 
Nepal. Qyteti i Shkupit, 
si shenjë solidariteti ndaj 
viktimave, ndau ndihmë 
në të holla në vlerën një 
milion denarë.

SOLIDARITET 
ME NEPALIN 

CERTIFIKATË PËR TRAJNIMIN E PËRFUNDUAR PËR 30 ZJARRFIKËS 
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Pas stuhisë së fuqishme dhe përmbytjeve që në gusht të 
vitit 2015 goditën regjionin e Tetovës dhe vendet përreth Qyteti 
i Shkupit dërgoi një ekip për ndihmë teknike dhe mekanizim për 
pastrimin e pasojave nga uji i vërshuar. 

Këshilli i Qytetit të Shkupit solli Vendim për dhënien ndihmë 

viktimave nga përmbytjet në Tetovë dhe vendet përreth, në vlerë 
prej tre milionë denarë.

Qyteti i Shkupit dërgoi një ekip dhe ndihmë teknike për 
ballafaqimin me pasojat e përmbytjeve edhe në Ohër dhe përreth 
tij, pas reshjeve intensive në tetor të vitit 2015.

Në bregun e lumit Vardar, buzë urës 
„Todor Aleksandrov” në Aerodrom, më 23 
prill 2015 u mbajt ushtrim për ballafaqimin 
me përmbytjet në zona urbane - „Vardar 
2015”. Ushtrimi është në suazat e Programit 
të Komisionit europian për mbrojtje civile 
dhe ndihmë humanitare, nën organizimin 
e Qytetit të Shkupit, i cili është partner 
i projektit europian për fuqizimin e 
kapaciteteve lokale për ballafaqimin me 
përmbytjet „AHELUS”. 

Me ushtrimin „Vardar 2015” drejtoi 
Shtabi për mbrojtje dhe shpëtim i Qytetit 
të Shkupit, dhe morën pjesë të gjitha 
ndërmarrjet publike, Brigada për mbrojtjen 
kundër zjarrit, Sektori për njësi të veçanta i 
MPB,  SPB Shkup, Qendra regjionale e Qendrës 
për menaxhimin me kriza, Njësia vendore 
e Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, 

USHTRIM PËR SHPËTIM „VARDAR 2015”

Drejtoria për punë hidrometeorologjike, 
ELEM, EVN, Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit, 
Shërbimi për ndihmë urgjente mjekësore në 
territorin e qytetit të Shkupit, ARM, si dhe 
përfaqësues nga organe të shumë komunave 
nga Regjioni planifikues i Shkupit nëpër të 

cilat kalon lumi Vardar.
Në këtë ushtrim u angazhuan 8 

automjete speciale të llojeve të ndryshme, 
3 barka uji për shpëtim, pompë motorike, 4 
automjete ambulanca, 3 automjete policore 
dhe helikopter. 

Këshilli i Qytetit të Shkupit miratoi ndihmë në të holla për 
viktimat nga përmbytjet që ndodhën verën e vitit 2014 në Serbi 
dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe për viktimat në fatkeqësinë 
që ndodhi në minierën Manisa, Turqi. Qyteti i Shkupit, si qytet i 
solidaritetit, ndau 3 milionë denarë ndihmë në të holla, një milion  
për Serbinë, një milion për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe një milion 
për Manisën.

Gjatë kohës së përmbytjeve në regjion, Qyteti i Shkupit dërgoi 
automjet zjarrfikës të pajisur me dy pompa për pompimin e ujit dhe 
pajisje plotësuese, barkë shpëtimi dhe ekip prej 6 zjarrfikësish të 
Qytetit të Shkupit, që u përfshinë në shpëtimin e viktimave, maune me 
ujë për të pirë dhe 50.000 thasë për rërë në Serbi; si dhe dy zjarrfikëse 
nga të cilat një e pajisur me pompa uji dhe ekip prej 6 zjarrfikësish të 
cilët u përfshinë në shpëtimin e viktimave në Bosnjë dhe Hercegovinë.

NDIHMË PËR VIKTIMAT NË REGJION 

Zjarrfikësit e Shkupit të cilët morën pjesë në shpëtimin e viktimave dhe në riparimin 
e dëmeve nga përmbytjet në Serbi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë morën mirënjohje nga 
Qyteti i Shkupit.

NDIHMË PËR TË 
PËRMBYTURIT NË 
MAQEDONI 

Pas përmbytjeve që goditën 
vendin tonë në fillim të vitit 2015, Qyteti 
i Shkupit dërgoi njerëz dhe mekanizim 
për ballafaqimin me pasojat e stuhisë në 
komunën Novaci dhe në Shtip. Qyteti i 
Shkupit dërgoi edhe ndihmë në të holla 
në vlerë prej 3 milionë denarë.  
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Në korsinë e QRS „Matka” mbahet tradicionalisht 
manifestimi “Ilindenski kajak”-Slalom „IKAS” i cili nga viti në vit 
tërheq një numër gjithnjë e më të madh pjesëmarrësish. Qyteti 

i Shkupit përkrah financiarisht organizimin e „IKAS”, kurse për 
periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017 ndau gjithsej 700.000 
denarë.  

Sport dhe rekreacion 

IKAS

Çifti i volejbollit Berens/Glencke nga Gjermania 
triumfoi në turneun e shtatë ndërkombëtar të 
volejbollit në rërë „2016 CEV BEACH VOLLEYBALL 
WOMEN SATELLITE SKOPJE”në konkurrencën për 
femra, që u mbajt nga data 1 deri më  4 shtator 2016 
në terrenet e Plazhit të qytetit „Park”. Këtë event 
atraktiv sportiv me praninë e tyre e pasuruan 26 
çifte volejbolli nga Austria, Belgjika, Bullgaria, Çekia, 
Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, 
Kosova, Holanda, Romania, Serbia, Turqia, Ukraina 
dhe nga Maqedonia. Fondi i shpërblimeve i turneut 
ishte 8.000 euro. 

TURNE NDËRKOMBËTARË NË VOLEJBOLL NË RËRË 

Turneu tradicional ndërkombëtar në volejboll në 
rërë në vitin 2015 u ngrit në nivelin e turneut satelit, 
dhe u gjend në hartën europiane të volejbollit në plazh 
dhe hyri në kalendarin e Konfederatës europiane të 
volejbollit (CEV). Në gusht të vitit 2015 ky turne satelit u 
mbajt në konkurrencën për meshkuj, dhe vendin e parë 
e fitoi çifti i volejbollit Kosiak/Rudol nga Polonia. 

Qyteti i Shkupit përkrah financiarisht organizimin 
e këtyre eventeve të mëdha sportive, kështu që në 
periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017 për këtë 
qëllim ndau 2,6 milionë denarë. Organizator teknik 
dhe realizues i turneut është Federata e volejbollit e 
Maqedonisë.
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Në bregun e lumit Vardar, në afërsi të 
pakut të qytetit, ekipe të Qytetit të Shkupit 
në korrik të vitit 2014 ndërtuan skejt-park 
për skejterë, patinatorë dhe BMX-bajkeri.

 -  Ky është skejt-parku i i parë në 
Shkup dhe Republikën e Maqedonisë. 
Sipërfaqja e skejt-parkut e është me 
dimensione 15 x 50 metra, në të cilën 
janë vendosur 9 elementë me rampë 
në dysheme asfalti të përgatitur sipas 
karakteristikave të kërkuara për këtë lloj 
sporti, dhe është rregulluar edhe vend 
për pushim dhe shoqërim. Elementet 
e vendosura janë në përputhje me 
standardin euroipan (EN 14974) për siguri 
gjatë shfrytëzimit të rampave me pajisje 
në rrota. Në të ardhmen, elementet në 
skejt-park mund të zhvendosen dhe të 
vendosen elemente të reja sipas noviteteve 
në sportet urbane ekstreme tek ne dhe në 
botë. Skejt-parku ndriçohet nga 5 shtylla 
ndriçimi me 20 reflektorë që mundësojnë 
ky kat të shfrytëzohet edhe në orët e 
mbrëmjes. Qyteti i Shkupit angazhoi 

Terrenet e volejbollit dhe hendbollit 
në rërë në Plazhin e qytetit „Park” janë të 
hapura për qytetarët. Të gjithë të interesuarit 
kanë mundësi falas të merren me sport dhe 
të argëtohen në këto terrene çdo ditë, në 
orarin 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 terren në të njëjtën periudhë. 
Kohëzgjatja për shfrytëzimin falas është 1 
orë.

U HAPËN TERRENET NË RËRË NË 
PLAZHIN E QYTETIT „PARK”

TERREN SPORTIV SHUMË FUNKSIONAL NË GJORÇE PETROV 
Në qendrën rajonale në Gjorçe Petrov në vitin 2013 u hap terren 

sportin shumë funksional me terrene për futboll të vogël, hendboll 
dhe basketboll, rekuizita sportive-rekreative dhe korsi për këmbësorë. 
Kompleksi është rregulluar nga ana e hortikulturës, ka hapësirë 

parkingu, çezmë për ujë, tualet dhe dhomë zhveshjeje.
Ndërtimi i terrenit sportiv shumë funksional është financuar nga 

Agjencia për të rinj dhe sport, si dhe nga Qyteti i Shkupit i cili mori pjesë 
me një milion denarë.

U NDËRTUA SKEJT-PARK I RI NË BREGUN E VARDARIT

edhe instruktorë të cilët përveç kujdesit për 
rregullin dhe sigurinë në skejt-park, ishin në 
dispozicion të të  gjithë të interesuarve me 
këshilla, trajnime dhe edukim për skejtbord, 
patina dhe biçikleta VMH. Skejt-parku mund 
të shfrytëzohet nga ora 10 deri në orën 24, 
nga marsi deri në dhjetor – thotë kryetari 
Koce Trajanovski.

Skejt-parku i ri në bregun e lumit 
Vardar është investimi i Qytetit të Shkupit, 
me vlerë 12 milionë denarë. 
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Muaji maj në Shkup është muaji i 
maratonës. Në rrugët e qytetit vrapojnë mijëra 
maratonas, gjysmë maratonas dhe amatorë të 
cilët marrin pjesë në manifestimin më masiv 
dhe më të njohur në Shkup - Viz Er Maratona e 
Shkupit. 

Në vitin 2017 maratona ishte më masivja 
që nga themelimi i saj, kurse për vendin e parë 
garuan 8.500 pjesëmarrës nga 51 vende të botës 
– maratonas, gjysmëmaratonas dhe amatorë. 
Fondi i përgjithshëm i shpërblimeve të maratonës 
është 17.500 euro.

Qyteti i Shkupit për organizimin e këtij 
manifestimi sportiv në periudhën nga viti 2013 
deri në vitin 2017 ndau 5,5 milionë denarë, dhe 
vuri në dispozicion të gjitha ndërmarrjet publike. 

VIZ ER MARATONA E SHKUPIT  

Më shumë se 2.000 
sportistë dhe amatorë morën pjesë 
në eventin më masiv alpinistik në 
Maqedoni „I pari në majë”, i cili u 
mbajt në muajin maj, në malin e 
Vodnos. Garuesit morën pjesë në 
tri gara – çiklizëm rrugor, çiklizëm 
malor dhe vrapim. 

Qyteti i Shkupit për këtë 
manifestim sportiv nga viti 2014 
deri në vitin 2017 ndau 100.000 
denarë.

„I PARI 
NË MAJË”
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Në korsinë e Parkut natyror „Gazi Baba” 
u mbajt gara e krosit „Gazi Baba HC Çelinxh”, në 
konkurrencën për meshkuj dhe femra. Në këtë 
garë garuesit vrapuan në korsinë e gjatë 8.000 
metra, kurse garueset - 5.000 metra.

Sponsor kryesor i garës së krosit „Gazi 
Baba HC Çelinxh” është Qyteti i Shkupit i cili në 
periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2016 për 
këtë qëllim investoi 130.000 denarë. Gara u 
organizua nga klubi i atletikës “Indjurens” nga 
Shkupi.

GARË-KROSI 
„GAZI BABA HC 
ÇELINXH”

Qyteti i Shkupit është sponsor i 
Turneut ndërkombëtar për të rinj në 
hendboll në sallë „Shkupi”, që luhet në 
konkurrencën për meshkuj dhe femra 
dhe për periudhën nga viti 2013 deri në 
vitin 2016 e përkrahu me 270.000 denarë. 
Organizator i Turneut ndërkombëtar për të 
rinj në hendboll në sallë na „Shkupi” është 
klubi hendbollit „Rabotniçki” nga Shkupi. 

TURNE 
NDËRKOMBËTAR 
PËR TË RINJ NË 
HENDBOLL 

Qyteti i Shkupit përkrahu organizimin e aktiviteteve sportive për personat me 
nevoja të posaçme dhe nga viti 2013 deri në vitin 2017 ndau gjithsej 3,4 milion denarë.

GONGU I ARTË DHE GARË NATE NË 
ATLETIKË ME RASTIN E 13 NËNTORIT 

Në suazat e kremtimit të “13 Nëntori” – Dita e çlirimit të Shkupit, mbahen dy 
manifestime sportive tradicionale: Turneu në boks „Gongu i artë” dhe Gara e natës në atletikë 
nëpër rrugët e Shkupit.

Për përkrahjen e manifestimit sportiv „Gongu i artë” në periudhën nga viti 2013 deri në 
vitin 2017 Qyteti i Shkupit ndau një milion denarë, kurse për organizimin e Garës së atletikës 
së natës - 300.000 denarë.
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Qyteti i Shkupit tradicionalisht përkrah Turneun ndërkombëtar 
në karate „Solidarnost Open” i cili është nën organizimin e klubit 

„Solidarnost” nga Shkupi. Në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017 
Qyteti i Shkupit për këtë turne ndau 100.000 denarë.

TURNE NË KARATE „SOLIDARNOST OPEN”

Një nga turnetë më të mëdhenj në 
vendin tonë me karakter ndërkombëtar 
„Gazi Baba Open” në vitin 2016 u mbajt 
për të dhjetën herë me radhë. Turneu 
është nën organizimin e klubit të karatesë 
„Tigar” nga Shkupi, kurse Qyteti i Shkupit 
për organizimin e tij nga viti 2013 deri në 
vitin 2017 ndau 65.000 denarë. 

TURNE NË 
KARATE „GAZI 
BABA OPEN”

TURNE NË KARATE „GRDANOVSKI NIKOLA-NIKE”
Qyteti i Shkupit përkrahu financiarisht organizimin e Turneut tradicional të karatesë „Grdanovski Nikola-Nike”, i cili nga viti në vit 

tërheq një numër gjithnjë e më të madh pjesëmarrësish. Në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017 Qyteti i Shkupit për këtë turne ndau 
175.000 denarë.



TURNE NË FUTBOLL TË VOGËL  „8 SEPTEMVRI”
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Në terrenin sportiv në bar artificial në lagjen Triangla, Maxhari, 
në komunën Gazi Baba u mbajt turneu tradicional në futboll të vogël 
„8 Septemvri”. Turneu zgjati 3 javë, dhe ishte nën organizimin e 

shoqatës „BA TU TA SPORT”. Qyteti i Shkupit e përkrahu financiarisht 
turneun me 700.000 denarë, për periudhën nga viti 2013 deri në 
vitin 2017.

Turneu më i madh i shahut për klube 
në Republikën e Maqedonisë „Open Karposh” 
u mbajt nën organizimin e klubit të shahut 
„Gambit Aseko” nga Shkupi. Qyteti i Shkupit 
në vitin 2016 përkrahu këtë turne në shah 
me 200.000 denarë. 

TURNE 
NDËRKOMBËTAR 
NË SHAH „OPEN 
KARPOSH 2016”

Qyteti i Shkupit përkrah 
financiarisht organizimin e turneut në 
futboll të vogël „Novo Lisiçe - Skopje 
2016” që u luajt në kompleksin sportiv 
në Lisiçen e re. Për këtë turne Qyteti i 
Shkupit nga viti 2013 deri në vitin 2017 
investoi 700.000 denarë. 

TURNE NË 
FUTBOLL TË 
VOGËL  „NOVO 
LISIÇE- SKOPJE”

TURNE NË FUTBOLL TË VOGËL  „8 SEPTEMVRI”
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Bashkëpunimi ndërkombëtar 

QYTETI I SHKUPIT U BINJAKËZUA ME 
QYTETIN E TIRANËS 

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski 
dhe kryebashkiaku i Qytetit të Tiranës, Erion Veliaj më 
30.09.2016 në Tiranë nënshkruan marrëveshjen për 
bashkëpunim ndërmjet qyteteve të Shkupit dhe Tiranës, 
me të cilën dy qytetet u binjakëzuan zyrtarisht.

Duke pasur parasysh miqësinë tradicionale dhe 
bashkëpunimin e Republikës së Maqedonisë dhe Republikës 
së Shqipërisë, si dhe bashkëpunimin e Qytetit të Shkupit 
dhe Qytetit të Tiranës, dhe me dëshirë që të zhvillohen 
dhe pasurohen lidhjet ekzistuese dhe bashkëpunimi 
ndërmjet dy qyteteve, kryetarët e Qytetit të Shkupit dhe 
Tiranës nënshkruan Marrëveshjen dhe theksuan rëndësinë 
e bashkëpunimit të institucioneve kulturore, shkencore 
dhe arsimore; qytetet do të shkëmbejnë eksperienca 
dhe ekspertë në fushën e infrastrukturës komunale, 
komunikacionit, zhvillimit të qëndrueshëm, mbrojtjes së 
ambientit jetësor, kulturës, sportit  dhe në të gjitha fushat 
e tjera me rëndësi dhe në interes të të dy qyteteve; do të 
shkëmbehen eksperienca dhe shembuj të praktikave të 
mira të lidhura me integrimin europian, do të shkëmbehen 
informacione për projekte dhe do të bashkëpunojnë në 
realizimin e projekteve me interes të përbashkët.

Qyteti i Shkupit deri tani është binjakëzuar me 
19 qytete, dhe ka vendosur marrëdhënie miqësore dhe 
bashkëpunon me mbi 50 qytete nga bota. 

Me rastin e kremtimit të 30-vjetorit të 
binjakëzimit të Shkupit dhe Nançangut, Kinë, në Teatrin 
e popullor maqedonas më 13 shkurt 2015 u mbajt 
shfaqje muzikore dhe vallëzimi „Gëzuar Vitin e Ri kinez, 
Nançangu i mrekullueshëm”, nga ansambli kulturor 
i Nançangut. Shfaqja ishte mundësi e shkëlqyer për 
prezantimin dhe promocionin e kulturës kineze para 
shkupjanëve.

Qyteti i Shkupit kultivon bashkëpunimin me 
qytetin e Nançangut në shumë fusha dhe deri tani janë 
realizuar një numër i madh vizitash, kurse më intensiv 
është bashkëpunimi në fushën e kulturës. 

SHKUPI DHE NANÇANGU – 30 VJET QYTETE TË BINJAKËZUARA 

Si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet qyteteve të 
binjakëzuara të Shkupit dhe Tempi, SHBA, çdo verë nxënës  të 
shkollave të mesme nga Tempi vijnë në këmbimin shkollor tek 
moshatarët e tyre nga Shkupi, kurse nxënësit e shkollave të 

mesme nga Shkupi shkojnë në vizitë në Tempi. 
Ky këmbim i nxënësve është vetëm pjesë e aktiviteteve 

ndërmjet Shkupit dhe Tempit, dy qytete që kanë bashkëpunim të 
suksesshëm nga binjakëzimi në vitin 1971. 
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Qyteti i Shkupit u përfaqësua me sukses 
edicionin e 13-të „Ditë të hapura – Java europiane 
e regjioneve dhe qyteteve” që u mbajt në Bruksel 
nga data 12 deri më 15  tetor 2015. Në suazat e këtij 
eventi tradicional, Qyteti i Shkupit organizoi ditë të 
hapur e cila u mbajt në Misionin e Republikës së 
Maqedonisë në Bruksel, kurse mysafirët e pranishëm 
dhe pjesëmarrësit kishin mundësi të njihen me 
Shkupin, mundësitë e tij, kuzhinën tradicionale 
maqedonase, verën dhe muzikën. Në këtë event, 
qytetet dhe regjionet nga Europa u prezantuan para 
publikut dhe shkëmbyen eksperienca për zhvillimin 
ekonomik dhe përfshirjen sociale, partneritetin 
publik privat, bashkëpunimin ndërkufitar, për 
inovacionet regjionale dhe zhvillimin ekonomik 
lokal. 

Në suazat e „Ditë të hapura – Java europiane 
e regjioneve dhe qyteteve”, kryetari Koce Trajanovski 
nënshkroi „Karta digjitale e gjelbër” (Green digital 
charter).  

- Qyteti i Shkupit është qyteti i 48-të në 
Europë që ka nënshkruar këtë kartë dhe qyteti 
i parë nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Me 
nënshkrimin e kartës, qytetet u obliguan, nëpërmjet 
bashkëpunimit me qytetet e tjera nënshkruese dhe 
me zbatimin më të madh të teknologjive informatike 
dhe komunikuese, të ndërmarrin aktivitete për 
mbrojtjen e ambientit jetësor dhe për rritjen e 
efikasitetit energjetik – theksoi kryetari Trajanovski.

Qyteti i Shkupit në qershor të 
vitit 2014 ishte nikoqir i Konferencës 
ballkanike dyditore të qyteteve 
të binjakëzuara, nën organizimin 
e Korporatës së qyteteve të 
binjakëzuara Tempi, Arizona,SHBA 
dhe Korporatës ndërkombëtare 
të qyteteve të binjakëzuara nga 
Uashingtoni, SHBA. 

Në konferencë u diskutua 
për atë se çfarë përfshin programi 
„Qytete të binjakëzuara” dhe si mund 
t’i ndihmojë ky program secilin prej 
qyteteve. 

KONFERENCË E QYTETEVE TË BINJAKËZUARA 

„DITË TË HAPURA – JAVA EUROPIANE E 
REGJIONEVE DHE QYTETEVE”
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Ambasadori i Republikës së Italisë në 
vendin tonë z. Ernesto Masimino Beleli më 
26.07.2016 kryetarit Koce Trajanovski i dorëzoi 
dekoratën Komandat i radhës Ylli i Italisë.

Dekorata ndahet mbi bazën e 
vedimit, të sjellë nga presidenti i Italisë, 
Serxho Matarela, për kontributin e kryetarit 
Trajanovski në avancimin e marrëdhënieve 
miqësore dhe bashkëpunimit ndërmjet 
Maqedonisë dhe Italisë.

- Kjo dekoratë është një nder i 
madh dhe mirënjohje për mua, konstatim 
i bashkëpunimit të shkëlqyer, si dhe 
nxitje për vazhdimin dhe thellimin e këtij 
bashkëpunimi. Dua të shfrytëzoj këtë rast 
për të falënderuar ambasadorin Beleli për 
bashkëpunimin tonë të shkëlqyer, dhe dua të 

KRYETARI TRAJANOVSKI U DEKORUA ME TITULLIN 
KOMANDANT I RADHËS SË PARË YLLI I ITALISË 

falënderoj edhe për përkrahjen që Republika 
e Italisë ia jep Republikës së  Maqedonisë 

Qyteti i Shkupit në Kongresin e  4-të 
regjional për ambient afarist miqësor në  
Europën Juglindore mori certifikatë për 
ambient të volitshëm afarist gjë me të 
cilën u klasifikua ndërmjet destinacioneve 
më të mira investuese në Europën 
Juglindore. 

Këtë mirënjohje Qyteti i Shkupit 

e mori në kongresin i cili u mbajt në 
Podgoricë, Mali i Zi, në suazat e programit 
Certifikimi i komunave sipas afaristëve 
në Europën Juglindoere (BFC SEE). Në 
kongresin që u mbajt në maj të vitit 2016, 
certifikata për ambient të volitshëm afarist 
në Republikën e Maqedonisë morën edhe 
komunat Shtip, Bogdanci dhe Gazi Baba.

Në përputhje me standardet BFC 
SEE momentalisht ka 26 komuna të 
certifikuara të cilat japin shërbime cilësore 
dhe ambient të volitshëm afarist për rreth 
2 milionë qytetarë dhe rreth 105.000 
kompani, dhe mbi 60 komuna të regjionit 
nëpërmjet programit BFC përmirësojnë 
ambientin afarist.  

QYTETI I SHKUPIT NDËRMJET 
DESTINACIONEVE MË TË MIRA INVESTUESE 

në planin ndërkombëtar – tha kryetari Koce 
Trajanovski.
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Më 20 prill 2015 në suazat e vizitës në Stamboll, Turqi, 
kryetari Koce Trajanovski dhe delegacioni i Këshillit të Qytetit të 
Shkupit realizuan takime me kryebashkiakun e Stambollit, Kadir 
Topbash. 

- Në këtë takim diskutuam për çështje nga fusha e 
komunikacionit, urbanizmit, hortikulturës, ndërtimtarisë – për 
të gjitha fushat që janë nën kompetencat e qeverisjes vendore. 
Pikërisht qeverisja vendore është një nga mundësitë më të mira 
për bashkëpunimin ndërmjet shteteve, sepse problemet me të 
cilat ballafaqohen qytetet, pavarësisht nga vendi, janë të njëjta 
– theksoi kryetari Trajanovski, pas takimit.

Kryetari Koce Trajanovski mori 
pjesë në Samitin e kryeqyteteve nga 
Europa qendrore dhe juglindore 2015, 
që u mbajt më 23 prill 2015 në Beograd. 
Në Samit morën pjesë edhe Aleksandar 
Vuçiq, kryeministër i Serbisë, Sinisha 
Mali, kryebashkiaku i Beogradit, Ivo 

Komisiq, kryebashkiaku i Sarajevës, Millan 
Bandiq, kryebashkiaku i Zagrebit, Zoran 
Jankoviq, kryebashkiaku i Lublanës, si dhe 
përfaqësues nga Viena, Varshava, Athina, 
Budapesti, Sofja, Tirana dhe nga Podgorica. 

Ky samit ishte mundësi e shkëlqyer 
për avancimin e bashkëpunimit ndërmjet 

regjioneve dhe kryeqyteteve, nxitjen e 
bashkëpunimit ekonomik, shkëmbimit 
ekonomik dhe investimeve, si dhe 
promocionit të shembujve më të mirë 
në fushën e infrastrukturës, zhvillimit 
urbanistik dhe zhvillimit të shërbimeve 
publike komunale.

SAMITI I KRYEQYTETEVE 2015

TRAJANOVSKI NË 
VIZITË NË STAMBOLL 

Qyteti i Shkupit përkrah manifestimin „Ditë të Frankofonisë në 
Maqedoni”.

Republika e Maqedonisë është anëtar me të drejta të plota 
në Organizatën ndërkombëtare të frankofonisë nga viti 2006 dhe 
përkrah dhe kultivon gjuhën kulturën dhe vlerat franceze. Në suazat 
e organizatës Qyteti i Shkupit kultivon marrëdhënie miqësore me 
shumë qytete frankofone, rrjetin e qyteteve, asociacione, shoqata dhe 
organizata. Qyteti i Shkupit është binjakëzuar me qytetet franceze 
Dizhon dhe Rube me të cilat ka bashkëpunim të mirë. 
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Si kryetare e Këshillit të Qytetit të 
Shkupit, dua të shpreh kënaqësinë time nga 
puna e deritanishme e Këshillit të Qytetit të 
Shkupit, gjë për të cilën flasin edhe 80 seanca 
të rregullta dhe 2 të jashtëzakonshme për 
periudhën nga zgjedhjet lokale në vitin 2013, 
e deri më sot.

Në periudhën e konstituimit të Këshillit 
të Qytetit të Shkupit pas zgjedhjeve lokale 
të vitit 2013, të gjithë anëtarët e tij punuan 
me vetëmohim me një qëllim të vetëm, 
përfaqësimin e interesave të qytetarëve të 
Shkupit. Puna jonë në këtë periudhë ishte në 
drejtim të përmirësimit të punës së Qytetit 
të Shkupit, ndërmarrjeve të tij publike, 
institucioneve kulturore dhe shkollave të 
mesme, si dhe përmirësimit të kualitetit të 
shërbimeve që u ofrohen qytetarëve nga ana 
e tyre.

Në këtë periudhë u sollën shumë 
aktvendime, programe, strategji dhe plane 
aksionare që kishin rëndësi thelbësore për 
qytetarët e Shkupit, dhe me këtë rast dua të 
përmend disa prej tyre:
•	 Përkrahja e të gjitha fazave të projektit për 

ndërtimin e ujësjellësit të ri për nevojat e 
komunës Shuto Orizare;

Këshilli i Qytetit të Shkupit 

NDËRMARRJET PUBLIKE I KTHYEM 
NË GJENDJE TË SHKËLQYER

•	 Përkrahja e projektit për ndërtimin e fazës 
së tretë të bulevardit “Boris Trajkovski”, 
në drejtimin nga fabrika e mëparshme 
„Staklarnica” deri në lagjen Pintija;

•	 Përkrahja e të gjitha projekteve që 
realizohen në Shkup;

•	 Përkrahja e vazhdueshme për ndërmarrjet 
publike, nëpërmjet miratimit të 
programeve investuese, si dhe nëpërmjet 
ndarjes së subvencioneve për blerjen e 
automjeteve dhe pajisjeve të reja;

•	 Bashkëpunimi me Regjionin planifikues 
të Shkupit për realizimin e projekteve, 
identifikimin e potencialeve investuese, 
identifikimin dhe promocionin e 
trashëgimisë kulturore;

•	 Blerja e pajisjeve për Brigadën për 
mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të 
Shkupit;

•	 Bashkëpunimi intensiv ndërmjet komunave 
nëpërmjet të cilit në çdo  komunë në Qytetin 
e Shkupit u realizuan aktivitete të caktuara 
në varësi të prioriteteve të komunave;

•	 Përkrahja për ndërtimin e Luna parkut 
të ri dhe blerja e rekuizitave të reja për 
funksionimin e tij;

•	 Sjellja e aktvendimeve për transportin e 
ri të linjave dhe sistem të integruar tarifor 
transporti në transportin e linjave të 
udhëtarëve në qytetin e Shkupit;

•	 Vazhdimi i transportit të subvencionuar 
për personat e moshuar (burra mbi 64 
dhe gra mbi 62 vjet) edhe për një ditë, gjë 
me të cilën këta persona kanë mundësi të 
shfrytëzojë transportin falas të martën, të 
premten, të shtunën dhe të dielën;

•	 Sjellja e Strategjisë së të rinjve të Qytetit të 

Shkupit 2014-2018;
•	 Sjellja e aktvendimeve për themelimin e 

shkollës së mesme në komunat Saraj dhe 
Shuto Orizare;

•	 Sjellja e aktvendimeve për binjakëzimin 
e Shkupit me Sarajevën (Bosnja dhe 
Hercegovina), Tiranën (Shqipëri) dhe me 
Sofjen (Bullgari);

•	 U nda ndihmë humanitare për viktimat nga 
përmbytjet në Shkup dhe Tetovë, shtëpitë e 
djegura në Çair dhe Butel, tajfunin Haijan 
në Filipine, përmbytjet në Republikën e 
Shqipërisë dhe tërmetin në Republikën e 
Italisë.

Katër vitet e kaluara kjo përbërje e 
Këshillit të Qytetit të Shkupit u gjend para 
një numri të madh problemesh dhe sfidash. 
Falë punës këmbëngulëse, kuptimit dhe 
respektimit të ndërsjelltë që kultivojmë, 
arritëm të ballafaqohemi me sukses me të 
gjitha sfidat.

Falë punës dhe përpjekjeve tona, 
mendoj se sot, 4 vite më vonë, Qytetin e 
Shkupit si institucion e lëmë në një gjendje 
më të mirë, me ndërmarrje publike të cilat 
janë të qëndrueshme nga ana financiare dhe 
të pajisura plotësisht për realizimin e detyrave, 
si dhe me një numër të madh projektesh të 
realizuara në të gjitha fushat e jetës, me të 
cilat përmirësuam drejtpërdrejtë jetën e të 
gjithë banorëve të Shkupit. Qytetarët i ndjejnë 
përfitimet pozitive nga puna jonë,  për të 
mirën e të gjithëve.

Irena Misheva, 
Kryetare e Këshillit të Qytetit të Shkupit 
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Në ambientet e bibliotekës së qytetit „Vëllezërit 
Miladinov” më 24 tetor 2013 u hap Shtëpia muze e Vëllezërve 
Miladionv - „T’ga za jug”. Në këtë projekt Qyteti i Shkupit mori 
pjesë me një milion denarë. 

FESTIM ATDHETAR ME RASTIN E 
SHENJTËRIMIT TË NËNË TEREZËS 

Me rastin e shpalljes së shkupjanes 
Nënë Tereza si shenjtore më 11 shtator 2016 në 
sheshin „Maqedonia” u mbajt meshë pontifike 
– eventi kryesor i organizuar në suazat e 
Festimit atdhetar „Ditë të Shën Nënë Tereza”. 

Në festimin atdhetar mbajti fjalim edhe 
presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje 
Ivanov, sponsor i Festimit atdhetar „Ditë të 
Shën Nënë Tereza”, kurse meshën e shenjtë 
pontifikuese e ndoqën kryetari i Qytetit të 
Shkupit Koce Trajanovski, përfaqësues të korit 
diplomatik në vendin tonë, përfaqësues të 
Kishës katolike dhe të bashkësive të tjera fetare, 
delegacione vendase dhe të huaja dhe një 
numër i madh besimtarësh dhe përkrahësish të 
misionit humanitar të Nënë Terezës.

Peshkopi i Shkupit dhe ekzarku Kiro 
Stojanov shpallën kapelën në shtëpinë e Nënë 
Terezës tempull të Shën Nënë Tereza. Në festim 
iu ndanë medalje sponsorit – presidentit 
Gjorgje Ivanov, kryetarit të Qytetit të Shkupit 
Koce Trajanovski, delegatit të Papës dhe 
pjesëmarrësve të tjera aktivë në organizimin 
e Festës atdhetare, në suazat e së cilës në 
Maqedoni gjatë shtatë ditëve u mbajtën një 
varg eventesh.

Paraprakisht, kryetari Koce Trajanovski 
mori pjesë në aktin e shpalljes së Nënë Terezës 
si shenjtore, në Romë.

 Humanistja Nënë Tereza ka lindur në 

U HAP SHTËPIA 
MUZE VËLLEZËRIT 
MILADINOV 

Në shtëpinë muze “T`ga za jug” në bibliotekën 
„Vëllezërit Miladinov” në dhjetor të vitit 2013 u promovua 
Përmbledhja e vëllezërve Miladinov në gjuhën shqipe. Botimi 

i Përmbledhjes në gjuhën shqipe u realizua nga Biblioteka e 
qytetit „Vëllezërit Miladinovi”, dhe u financua plotësisht nga 
Qyteti i Shkupit. 

PËRMBLEDHJA E VËLLEZËRVE MILADINOV U BOTUA NË GJUHËN SHQIPE 

Shkup më 26 gusht 1910, dhe ndërroi jetë në 
vitin 1997 në Kalkuta, Indi. Në vitin 1979 mori 
çmimin Nobel për paqe, për ndihmë altruiste 

të sëmurëve, të varfërve, të pastrehëve dhe 
personave me aftësi të kufizuara nga e gjithë 
bota. 
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Shumë takime letrare, ekspozita, 
koncerte, aksione të dhurimit të gjakut dhe 
ekologjike, guida alpinistike dhe manifestime 
sportive çdo vit organizohen për nder të 13 
Nëntorit – Dita e çlirimit të Shkupit. Në këtë 
mënyrë Shkupi dhe shkupjanët festojnë dhe 
përkujtojnë të gjithë luftëtarët e guximshëm 

72 VJET SHKUPI PËRPARON NË LIRI  

Artistë nga vendi dhe jashtë vendit kishin 
mundësi të qëndrojnë në Shkup dhe të përgatisin 
vepra pikture në suazat e Kolonisë ndërkombëtare të 
arteve pamore „Shkup”.

Kolonia ndërkombëtare e arteve pamore në 
vitin 2013 u mbajt në hotel „Stoun Brixh”, dhe në vitin 
2014, 2015 dhe 2016 në hotel „Solun” – që gjenden në 
qendrën e qytetit në Shkup. Qëllimi i organizatorëve 
është që pjesëmarrësve në koloni t’ju paraqitet 
shumëllojshmëria arkitektonike, historia kulturore dhe 
tradita, e veçanërisht Çarshia e vjetër e Shkupit e cila 
është interesante me arkitekturën e saj dhe përbën një 
nga çarshitë orientale më të mëdha në Ballkan.  

Kolonia ndërkombëtare e arteve pamore 
„Shkupi” tradicionalisht mbahet nën kujdestarinë e 
kryetarit të Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, dhe 
nën organizimin e Muzeut të qytetit të Shkupit. Qyteti 
i Shkupit këtë manifestim nga viti 2013 deri në vitin 
2017 e përkrahu me 2 milionë denarë.

të cilët ishin pjesë e luftës nacionalçlirimtare. 
Me rastin e 13 Nëntorit, Qyteti i Shkupit 

ndan tradicionalisht çmimin „13 Nëntori”.
Në vitin 2014 Qyteti i Shkupit kremtoi 

jubileun e rëndësishëm, 70 – vjetorin e 
çlirimit të qytetit tonë. Manifestimi qendror, 
shfaqja muzikore skenike „SHKUPI PËRPARON 

NË LIRI”, u  mbajt më 13 nëntor 2014, në 
Teatrin popullor maqedonas, në regjinë 
e Natasha Poplavska. Artistë të njohur të 
Maqedonisë i çuan të pranishmit në teatër 
në një udhëtim disa orësh nëpër tregimin e 
Shkupit, nga fillimet e qytetit, deri në ditët 
e sotme. 

KOLONI NDËRKOMBËTARE E ARTEVE PAMORE „SHKUPI”
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Qyteti i Shkupit në vitin 2016 ndau 790.384 denarë për 
rinovimin dhe rikonstruksionin e bibliotekës „Sveti Naum Ohridski” 
në lagjen Radishani, e cila është filial i Bibliotekës së qytetit 
„Vëllezërit Miladinov”.

Në bibliotekë u vendosën 40 rafte dhe u aftësua edhe një 
sallë leximi në katin përdhes me kapacitet 30 vende, kurse Seksioni 
për letërsinë britanike është dislokuar në ambiente më të mëdha të 
rinovuara.

Gjatë vitit 2016 me mjete të bibliotekës u blenë 20 
kompjuterë personal për shkak të nevojës së lidhjes elektronike 
të 18 bibliotekave, përgatitjes elektronike të fondit të bibliotekës 
dhe dokumentacionit bibliotekar. IP Biblioteka e qytetit “Vëllezërit 
Miladinov” realizoi edhe dy furnizime më të mëdha me libra nga 
shtëpitë tona botuese nga të cilat u blenë gjithsej 2.500 libra në 
gjuhën maqedonase dhe shqipe.

SHKUPI PËRKUJTON 
KATASTROFËN E VITIT 1963

Më 26 korrik përkujton 
tërmetin katastrofik që e shkatërroi 
në vitin 1963 dhe mori 1.070 
jetë. Në këtë ditë tradicionalisht 
mbahen ekspozita dhe aksione për 
dhurimin e gjakut.

Në shenjë përkujtimi të 
50-vjetorit nga tërmeti katastrofik 
që në vitin 1963 rrënoi deri në 
themel qytetin tonë më 26 korrik 
2013 në sheshin „Maqedonia” u 
mbajt performancë një orëshe 
multimediale. Në eventin 
multimedial u përfshinë Filarmonia 
maqedonase, kërcimtarë nga 
Opera maqedonase dhe aktorë 
profesionistë, kurse tregimi për 
Shkupin u përgatit në mënyrë 
tematike nëpërmjet videove dhe 
materialeve fotografike. 

Në nderim të viktimave të 
tërmetit, artistët e skenës dhe të 
pranishmit në shesh qëndruan 
në heshtje dhe lëshuan 1.070 
lanternë në qiell. Përderisa 
lanternet u ngritën drejt qiellit, 
emrat e viktimave të tërmetit u 
shkruan në ekranin e skenës.    

U RINOVUA BIBLIOTEKA „SVETI NAUM OHRIDSKI “ NË RADISHANI
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U RIKONSTRUKTUAN AMBIENTET NË QKM 
Gjatë verës së vitit 

2013 në QKM u rikonstruktua 
plotësisht dhe u pajis nga ana 
teknike Kinemaja e xhepit, 
u zëvendësua dyshemeja e 
skenës në kinemanë Frosina, 
dhe u vendos edhe platformë 
për ndriçim dhe dekor nëpër 
të gjithë sipërfaqen e sallës 
së vallëzimit (koncertit). Për 
realizimin e këtij projekti 
qyteti i Shkupit ndau 5 milionë 
denarë.

Në vitin 2016 u vendos sistem 
qendror për ngrohje dhe freskim në 
sallën e  koncerteve në Qendrën kulturore 
rinore. Mjetet me vlerë një milion e 
tetëqind mijë denarë për realizimin e 
këtij projekti janë siguruar nga Buxheti i 
Qytetit të Shkupit. 

Me këtë, pas 40 vjetësh 
përfundimisht u zgjidh problemi me 
pamundësinë për mbajtjen e koncerteve, 
shfaqjeve teatrore dhe eventeve të tjera 
në Sallën e vallëzimit gjatë muajve të 
verës. 

SISTEM QENDROR PËR NGROHJE DHE FRESKIM 
NË SALLËN E KONCERTEVE NË QKM 

Të gjithë vizitorët e interesuar të Çarshisë së vjetër të 
Shkupit kishin mundësi të vizitojnë katër dyqanet e rinovuara në 
rrugën “Puskarska”, tek Muzeu i Maqedonisë, të njihen me zanatet 
e vjetra tradicionale në zhdukje dhe të blejnë dhurata. Në një 
dyqan shiten dhurata, në të dytin prodhime shajaku, në të tretin 
poçeri dhe në të katërtin punime filigrani. Dyqanet funksionojnë 
si Qendër për zanatet tradicionale dhe mundësojnë ruajtjen e 
shkathtësive të mjeshtërve të vjetër.

Dyqanet janë rinovuar plotësisht, u vendos dysheme e re, u 
vendos instalim elektrik dhe ujësjellësi i ri dhe zdrukthëtari. Qyteti 
i Shkupit këto dyqane me memorandumin për bashkëpunim 
ua dha në përdorim 5-vjeçar Asociacionit maqedonas artizanal 
tregtar MATA, i cili ka si obligim t’i pajisë, menaxhojë dhe 
mirëmbajë. 

Për rregullimin e katër dyqaneve Qyteti i Shkupit në vitin  
2013 ndau rreth 3,5 milionë denarë.

KATËR DYQANE TË RINOVUARA 
NË ÇARSHINË E VJETËR 
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Festivali i industrive kreative „Shkupi 
kreativa” publikut dhe sektorit kreativ nga 
Shkupi dhe Maqedonia çdo vit u ofron 
një numër të madh eventesh - ekspozita, 
prezantime, ligjërata, punëtori, panele, 
diskutime forumi, debate dhe program 
muzikor të pasur.

„Shkupi kreativa” është projekt nën 
sponsoritetin e Qytetit të Shkupit, dhe 
nën organizimin e IP Qendra e kongreseve 
„Aleksandri i Maqedonisë“.

Për realizimin e këtij festivali, Qyteti i 
Shkupit nga viti 2013 deri në vitin 2017 ndau 
8,5 milionë denarë.

PARADË E VESHJEVE KOMBËTARE NGA REGJIONI I SHKUPIT 
Më 7 shtator 2016 Fakulteti i arteve 

pamore në Suli An për herë të parë mbajti 
manifestimin „Paradë e veshjeve kombëtare 
nga regjioni i Shkupit”, që e organizon 
Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me artistët 
e krijimeve të punëve me dorë ARTI KRAFT 
Shkup.

Ky event organizohet me qëllim 
afirmimin e veshjeve kombëtare nga 
Regjioni i Shkupit, të cilat janë të pasura për 
nga origjinaliteti i tyre, që të promovohen 
dhe të mbahet prodhimi tradicional 
artizanal, të nxitet këmbimi i eksperiencave 
dhe dijeve të mjeshtërve të punimeve të 
dorës, si dhe të rritet shitja e prodhimeve 
artizanale dhe oferta turistike nëpërmjet 
prezantimit të artizanatit si brend dhe 
simbol i Shkupit.

PANAIR PRANVEROR I KRIJIMEVE SHTËPIAKE TË DORËS 
Panairi pranveror i punimeve të dorës shtëpiake 

vizitorëve u ofron zgjedhje të pasur të byzylykëve të punuar 
me dorë prej filigrani dhe rruazash, zbukurime, thurje, 
punime guri, përgatitje prodhimesh, zbukurime dhe veshje 
filc, vizatime gotash me motive maqedonase, punime unike 
të aranzhimeve të luleve, bonboneve dhe prodhimeve 
të tjera. Qëllimi i këtij eventi është theksimi i rëndësisë së 
artizanatit për ekonominë dhe rëndësinë e arsimit të mesëm 
profesional, punës praktike dhe fitimit të shkathtësive dhe 
kompetencave.

Organizator i panairit pranveror është Dhoma e 
artizanatit Shkup, kurse sponsor është Qyteti i Shkupit, që 
nga viti 2013 deri në vitin 2017 ndau 400.000 denarë. 

SHKUPI KREATIVA



124 |

Anëtarët e Orkestrës frymore 
të qytetit vjeshtën e vitit 2015 u 
pajisën me uniforma të reja.

Uniformat e reja të Orkestrës 
frymore të qytetit janë krijim i 
shtëpisë së modës „Elena Luka” 
dhe janë adekuate për këtë tip 
orkestre. Orkestra frymore e 
qytetit funksionon në suazat e 
Qendrës kulturore rinore, kurse 
Qyteti i Shkupit çdo vit për punën 
e saj ndan nga 1,5 milionë denarë. 
Për blerjen e këtyre uniformave 
dimërore Qyteti i Shkupit shpenzoi 
400.000 denarë.

UNIFORMA TË REJA  PËR ORKESTRËN 
FRYMORE TË QYTETIT 

Projekti muzikantë të rrugës, të cilin e 
realizon IP Qendra e kongreseve „Aleksandri 
i Maqedonisë” është nën sponsoritetin e 
Qytetit të Shkupit.

Në projekt marrin pjesë muzikantë, të 
cilët kanë nënshkruar kontrata me IP Qendra 
e kongreseve „Aleksandri i Maqedonisë” 

dhe marrin honorar për angazhimin e tyre. 
Artistët janë të gjeneratave të ndryshme 
dhe luajnë muzikë të zhanreve dhe stileve 
të ndryshme, pop, rok, muzikë klasike dhe 
komerciale. Programi është i destinuar për 
qytetarët, vizitorët dhe turistët e qytetit tonë. 
Qëllimi i projektit është gjallërimi kulturor i 

qytetit dhe mbajtja e një interpretimi 
ndryshe të artit të rrugës, me të cilin mund 
të kënaqet çdo vizitor.  

Qyteti i Shkupit për projektin 
Muzikantë të rrugës në periudhën nga viti 
2013 deri në vitin 2017 ndau 7,7 milionë 
denarë. 

MUZIKANTË TË RRUGËS ARGËTOJNË QYTETARËT

Manifestimi tradicional i 
qytetit – Fundjava e lakmitarit 
me birrë „Pivolend” qytetarëve 
u ofron mundësi të degustojnë 
birrë dhe meze të ndryshme, 
të ndjekin program të pasur 
muzikor me emra të mëdhenj të 
skenës muzikore maqedonase, si 
dhe mysafirë nga jashtë dhe të 
kënaqen me katet e zbavitjes.

Festivali i birrës 
tradicionalisht është nën 
organizimin e Qytetit të Shkupit 
dhe  „Temov”. Organizimin e 
këtij eventi Qyteti i Shkupit e 
përkrahu me 1,1 milionë denarë, 
nga viti 2013 deri në vitin 2017.

FUNDJAVA E LAKMITARIT ME BIRRË - PIVOLEND 
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Baskerfest, teatri i rrugës nën qiell të 
hapur, çdo vit sjell artistë atraktivë-basker 
nga e gjithë bota, të cilët para qytetarëve 
prezantojnë performanca të rrugës, numra 
basker dhe shfaqje muzikore. Në Shkup, e 
pastaj nëpër qytetet e Maqedonisë marrin 
pjesë zhonglerë, akrobatë, vallëzues, 
magjistarë, klounë, iluzionistë, muzikantë ... 

Festivali në Shkup është nën 
sponsoritetin e Qytetit të Shkupit i cili në 
periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017 e 
përkrahu me 3,6 milionë denarë.

Rrugët e Çarshisë së vjetër janë shumë 
të ngushta për të mbledhur vizitorët në 
manifestimin tradicional „Tingujt e çarshisë” - 
manifestim multimedial dhe multikulturor, i 

cili ka për qëllim të kujtojë traditën e harruar, 
të rigjallërojë disa ambiente jo shumë të 
vizituara në Shkup dhe të japë kontribut për 
aktivitetet në kontinuitet të Qytetit të Shkupit 

për rigjallërimin e Çarshisë së vjetër të Shkupit. 
Në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017 
Qyteti i Shkupit përkrah organizimin e „Tingujt 
e çarshisë” me 3 milionë denarë.

TINGUJT  E ÇARSHISË  

VINO-SKOP
Festivali tradicional që i 

përkushtohet verës „VINO-SKOP” në 
shtator të vitit 2016 kremtoi jubileun tij 
të 10-të. Në këtë event të njohur vizitorët 
mund të degustojnë verëra nga një 
numër i madh kantinash dhe të shijojnë 
prodhime maqedonase – djathëra, 
kaçkavall dhe prodhime mishi të thatë. 
„VINO-SKOP” ofron edhe program të 
pasur muzikor. 

Për realizimin e festivalit të verës, 
i cili organizohet tradicionalisht nga 
„Temov”, Qyteti i Shkupit në periudhën 
nga viti 2013 deri në vitin 2017 ndau 2,2 
milionë denarë. 

Parku i qytetit tashmë është vendi tradicional ku në qershor të 
çdo viti mbahet spektakli multimedial „Shiko muzikë, dëgjo pikturë, 
merr libër”. Vizitorët e këtij eventi kanë mundësi të dëgjojnë muzikë 
të mirë, të shikojnë drejtpërdrejtë si krijohen veprat artistike dhe të 
marrin libër. 

Organizatorë të eventit janë  Filarmonia maqedonase dhe 
Qendra kulturore rinore, nën sponsoritetin e Qytetit të Shkupit, i cili 
këtë spektakël e përkrahu me 3,2 milionë denarë, në periudhën nga 
viti 2013 deri në vitin 2017.

SHIKO MUZIKË, DËGJO PIKTURË, MERR LIBËR 

BASKERFEST - TEATËR NËN QIELL TË HAPUR 
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Festivali ndërkombëtar i fëmijëve „VALLE PA KUFI” në shtator të 
vitit 2016 kremtoi jubileun e tij të 25-të. Me këtë rast në Shkup qëndruan 
dhe morën pjesë fëmijë valltarë nga Rusia, Ukraina dhe Serbia, si dhe 
ansamblet vendase: studioja folklorike „Blazhevski”, SHKA „Orce Nikolov”, 
SHKA „Etnos”, SHKA „Ilinden” nga Manastiri, ansambli „Makedonija” dhe 

grupi folklorik nga QKF.
Ky festival i fëmijëve me renome organizohet tradicionalisht nga 

IP Qendra kulturore e fëmijëve „Karposh” në bashkëpunim me Qytetin e 
Shkupit dhe Ministrinë e kulturës. Qyteti i Shkupit për këtë manifestim 
ndau 1,4 milionë denarë, për periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017.

VALLE PA KUFI 

Me rastin e Ditës së shakasë 1 prillit, nën 
organizimin e Qendrës kulturore të fëmijëve „Karposh” 
dhe Qytetit të Shkupit tradicionalisht mbahet zbavitje 
nën maska. Në orët e pasdites organizohet zbavitje për 
fëmijët e kopshteve dhe të shkollave fillore, kurse për të 
rriturit organizohet zbavitje nate dhe ball me maska.

Organizimin e eventit më shumëngjyrësh në 
qytetin tonë Qyteti i Shkupit e përkrahu me 1,2 milionë 
denarë, në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017.

Në këtë manifestim tradicional 
sportiv marrin pjesë nxënës nga të gjitha 
shkollat fillore të qytetit dhe rrethinat, në 
moshën nga klasa e  pestë deri në klasën 
e nëntë. Në garën me patina ndahen tre 
çmime për pjesëmarrësit më të suksesshëm 
në konkurrencën për vajza dhe djem.

Qyteti i Shkupit këtë manifestim në 
periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2017 e 
përkrahu me 600.000 denarë.

Manifestimi me krijime ëmbëlsirash „INTERSKOPKEJKS“ 
tradicionalisht organizohet nga Qyteti i Shkupit, në 
bashkëpunim me Organizatën humanitare HOA – Angelçinja. 
Vizitorët e këtij festivali kanë mundësi të kënaqen me krijimet 

e pastiçierëve amatorë dhe profesionistë nga vendi dha jashtë 
vendit.

Nga viti 2013 deri në vitin 2017 Qyteti i Shkupit përkrah 
organizimin e   INTERSKOPKEJKS me 650.000 denarë.

INTERSKOPKEJKS

GARË ME PATINA NËPËR 
BULEVARDIN ILINDEN
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Festivali ndërkombëtar teatror 
„Teatri i ri i hapur” (MOT), në të cilin 
41 vitet e kaluara u prezantuan grupe 
teatrore, teatro dhe artistë teatri të 
pavarur nga më shumë se 70 vende 
nga Europa dhe bota dhe me mbi 700 
shfaqje, do të thotë shumë për teatrin 
dhe jetën e përgjithshme kulturore në 
Shkup.

Për këtë manifestim teatror Qyteti 
i Shkupit në periudhën nga viti 2013 deri 
në vitin 2017 ndau 7,5 milionë denarë.

SINEDEJS
SINEDEJS është festival filmi, i cili 

mbahet në Shkup nën organizimin e 
Qendrës kulturore rinore. Në festival çdo 
vit shfaqen një numër i madh filmash, 
mbahen punëtori, një numër i madh 
koncertesh dhe diskutime panel.

Për këtë festival filmi në periudhën 
nga viti 2013 deri në vitin 2017 ndau 3,2 
milionë denarë.

NATA E BARDHË NDRIÇOI QYTETIN 
Natën e shtunë, 1 tetorin, Qyteti i Shkupit 

e pasuroi me ndriçim plotësues, muzikë, ngjyra, 
perfomanca spektakulare, kohë pune të zgjatur 
të objekteve hoteliere dhe transport publik falas, 
e gjitha kjo me qëllim tërheqjen e një numri sa më 
të madh qytetarësh që të dalin nga shtëpitë tyre 
dhe të përjetojnë një eksperiencë të rrallë artistike. 

Natën e bardhë 2016 e bëri të veçantë 
Ekspozita e madhe e POP ART-it amerikan, që 
shtrihej në tre anët e qytetit – në Muzeun e qytetit 
të Shkupit, Muzeun e artit bashkëkohor dhe QKR, 
pastaj shfaqja e trupës artistike franceze Kidam 
me performancën e fundit zanore-ndriçuese të 
tyre „Krenarë në kalë” dhe performanca teatrore 
„Arka” e trupës polake „Teatri i ditës së tetë”.

Organizator i “NATA E BARDHË” është 
Qendra kulturore rinore, dhe në të marrin pjesë 
të gjitha institucionet kulturore. Qyteti i Shkupit, 
si sponsor, realizimin e suksesshëm të këtij 
manifestimi tradicional nga viti 2013 deri në vitin 
2017 e përkrahu me 14 milionë denarë.

Pjesa e parë e verës dhe Dita e muzikës, 21 qershori, në Shkup tradicionalisht është 
rezervuar për fillimin e manifestimit ndërkombëtar kulturor „Vera e Shkupit”.

Vitet e kaluara në „Vera e Shkupit” morën pjesë një numër i madh artistësh dhe 
ansamblesh, duke i ofruar publikut energjinë e tyre artistike në zhanre të ndryshme dhe 
drejtime të ndryshme arti në fushën e muzikës, teatrit, filmit, literaturës, arteve pamore, si 
dhe të performancave multimediale. Manifestimi  “Vera e Shkupit” zgjat 40 ditë, dhe është 
nën organizimin e Drejtorisë së kulturës dhe artit.

Ky manifestim i njohur kulturor u përkrah nga Qyteti i Shkupit me 6,8 milionë denarë, 
për katër vitet e fundit.

MOTVERA E SHKUPIT 



128 |

Sheshi „Maqedonia“

Skejt-parku në bregun e lumit Vardar

Shkupi lider i elektromobilitetit Rruga „Maxhari“

Shkupi qytet i luleve

Garazhi me kate „Makedonska falanga“

Vendbanimi për fokat e detit në Kopshtin zoologjik 


