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Të nderuar
bashkëqytetarë,
Në këtë edicion të gazetës informative
„Shkupi” kthehemi sërish në projektet të
cilave iu përkushtua Qyteti i Shkupit vitin e
kaluar 2014 dhe dy muajt e parë të këtij viti
2015, kur përfundon viti i dytë i mandatit tim
si kryetar i Qytetit të Shkupit. Ashtu si edhe
në vitet e mëparshme, edhe vjet realizuam
me sukses projekte të shumta, filluam dhe
përfunduam vepra infrastrukturore të cilat
ndryshuan pamjen e Shkupit, mënjanuam
probleme shumëvjeçare të komunikacionit
rrugor dhe gryka të ngushta dhe hapëm
korridore të reja, rregulluam sipërfaqe të
gjelbra të reja dhe mbollëm drurë, rinovuam
godinat shkollore të shkollave të mesme,
ndërtuam rrjete ujësjellësi dhe kanalizime
atmosferike dhe të ujërave të zeza, investuam
në efikasitetin energjetik dhe në rritjen e
higjienës publike, organizuam manifestime
cilësore sportive dhe kulturore...
Shkurtimisht, këtu dua t’Ju rikujtoj
që në vitin 2014 rinovuam dhe zgjeruam
mbi 6.000 metra rrugë dhe bulevarde,
ndërmjet të cilave: zgjeruam dhe rinovuam
pjesën e parë të rrugës “III Makedonska
brigada”, e cila u shndërrua në një bulevard
të gjerë dhe të qarkullueshëm dhe servis
të vërtetë të lagjes së re që po krijohet në
atë pjesë të qytetit; në fazën përfundimtare
është edhe zgjerimi i pjesës së tretë të
bulevardit “Mitropolit Teodosij Gologanov”;
po zgjerohet rruga “Jordan Mijalkov”;
ndërtimi i rrethrrotullimit të bulevardit
“Partizanski odredi”, tek Porta Vllae është
para përfundimit; zgjeruam kryqëzimin tek
Fakulteti i pyjeve; rinovuam korsitë rrugore
të fundit para pesë stacioneve të autobusit,
po ndërtohet shatërvan sipërfaqësor në
sheshin „Maqedonia...
Në vitin që lamë pas nesh ngritëm
mbi 60.000 metra katrorë sipërfaqe të reja
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të gjelbra, ndërmjet të cilave do të përmend:
rregulluam gjelbërimin tek ndërtesat
e reja të bulevardit “Fevruarski pohod”
dhe mbollëm 240 drurë; po rregullohet
pjesa e dytë e parkut „Maqedonia”; është
rregulluar gjelbërimi përgjatë bulevardit
“III Makedonska brigada”; është rregulluar
gjelbërimi anës bulevardit “Vidoe Smilevski
Bato”; po rregullohet park-pylli „Gazi Baba”,
gjithashtu, filluam edhe aksionin e madh
për rregullimin e sipërfaqes së parkut, më
e madhe se pjesa e parë e Parkut të qytetit,
gjithashtu, në bulevardin “Fevruarski pohod”.
Në sipërfaqet e gjelbra mbollëm 3.342
fidanë/drurë, si dhe 10.000 trëndafila.
Ndërmjet projekteve të tjera që janë
rezultat i bashkëpunimit me Ju të nderuar
bashkëqytetarë, dua të ndaj: vijon ndërtimi i
fazës së tretë të kolektorit të ujërave të zeza
në lagjen Idrizovë; ndërtuam kanalizimin
atmosferik për varrezat „Butel”; komunat
Kisela Voda, Aerodrom dhe Gazi Baba u
pajisën me kontejnerë nëntokësorë; pastruam
depon e madhe informale në rrugën “Garsija
Lorka” në Shuto Orizare dhe në atë hapësirë
mbollëm 100 drurë halorë; siguruam kalimin
hekurudhor tek Usje; investuam 33,5 milion
denarë për rikonstruksionin e 15 shkollave të
mesme për të përmirësuar kushtet në të cilat
mësojnë fëmijët tanë; ndërtuam platformë
ashensori për personat me nevoja të veçanta
në QKR; investuam në efikasitetin energjetik;
dhe shumë projekte të tjera.

Nuk mund të mos i përmend edhe
manifestimet e shumta sportive dhe kulturore
që organizoi Qyteti i Shkupit në vitin 2014,
dhe që janë shenjë dalluese e qytetit tonë:
Maratona e Shkupit, IKAS, garat në volejboll
dhe hendboll në rërë, pastaj Vera e Shkupit,
MOT, Valle pa kufij, Baskerfest...
Vitin e kaluar 2014 u përballuam me
probleme të mëdha – për shkak të reshjeve
të rrëmbyeshme të shiut, të pazakonshme
për këtë rajon, verën e kaluar disa herë u
përmbytën dhjetë pika kritike në disa rrugë
të qytetit dhe mbikalime. Qyteti i Shkupit
menjëherë ndërmori masa dhe me punën
ndërtimore për përmirësimin e rrjetit të
kanalizimit atmosferik në rrugën “Finska”,
në bulevardin “Kiro Gligorov”, nën shtëpinë e
mallrave„Most” dhe në rrugën “Pavel Shatev”,
tek nënkalimi, zgjidhëm edhe këtë problem.
Gjatë reshjeve të rrëmbyeshme këtë vjeshtë
kur u ngrit edhe niveli i lumit Vardar, këto
pika kritike nuk u përmbytën!
Të gjitha këto projekte janë dëshmi
për përkushtimin e Qytetit të Shkupit në
zhvillimin e qytetit tonë. Bashkëpunimi me Ju,
të nderuar bashkëqytetarë, propozimet tuaja
dhe idetë janë thelbësore për punën time, si
kryetar i Qytetit të Shkupit dhe për punën e
ekipit tim. Në të njëjtin drejtim vazhdojmë
edhe në vitin 2015, me devotshmëri dhe
përgjegjësi për Ju, për Shkupin.

BOTON QYTETI I SHKUPIT

„SHKUPI“
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PASTAJ

KATËR KORSI PËR PJESËN E PARË TË
BULEVARDIT “TRETA MAKEDONSKA BRIGADA”
Pjesa e parë e bulevardit “Treta
makedonska brigada”, në drejtimin nga
bulevardi “Serbia” deri te rruga “Franjo Kluz”,
në shtator të vitit 2014 mori një pamje të re.
Në pjesën me gjatësi 1.243 metra u ndërtua
rrugë automobilistike me katër korsi, trotuare
të reja dhe korsi për biçikleta, gjelbërim të
rregulluar dhe u vendos ndriçim i ri.
- Rruga e vjetër dhe jo funksionale
“Treta makedonska brigada”, e cila ishte
sinonim i kaosit në qarkullimin rrugor, me
këtë projekt u bë me 4 korsi rrugore, nga dy në

MË PaRË

çdo drejtim. Sipërfaqja e re e asfaltuar është
22.500 metra katrorë. Nga të dyja anët e
rrugës automobilistike janë ndërtuar trotuare
dhe korsi për biçikleta të shtruara me pllaka
begatoni. Për lëshimin e ujërave atmosferike
në bulevardin “Treta makedonska brigada”
është vendosur kanalizim atmosferik me
gjatësi 1.300 metra – thotë kryetari i Qytetit
të Shkupit Koce Trajanovski.
Në zgjerimin dhe rikonstruksionin e
bulevardit “Treta makedonska brigada”, në
pjesën nga bulevardi “Serbia” deri te rruga
“Franjo
Kluz”,
punuan
ekipet
e kompanisë së
ndërtimit „Zhikol“
nga Strumica.
Qyteti
i Shkupit për
ndërtimin
e
kësaj pjese të
rëndësishme
shpenzoi
133
milion denarë. Dua
të theksoj se rrugën
e re automobilistike

e ndriçojnë 78 shtylla elektrike me lartësi nga
10 metra, në të cilat janë vendosur 122 llamba
me fuqi 250W dhe 150W. Janë ndriçuar edhe
korsia për biçikleta dhe këmbësorë nga ana
veriore e bulevardit, me llamba të veçanta.
Në ndriçimin e kësaj pjese të bulevardit
të zgjeruar “Treta makedonska brigada”
punuan ekipet e „Еltra“ Shkup, kurse Qyteti i
Shkupit investoi 6,2 milion denarë me TVSH.
Në mesin e rrugës së re të zgjeruar është
ndërtuar zhardinierë e mesme 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 në gjatësi 2.900
metra, me 118 spërkatëse dhe me sistem
pikë për pikë me gjatësi 5.500 metra. Për
rregullimin e gjelbërimit përgjatë pjesës së
bulevardit “Treta makedonska brigada” Qyteti
i Shkupit investoi rreth 8 milion denarë, kurse
në terren punuan ekipet e NP „Parqe dhe
gjelbërim“. Me këtë, vlera e përgjithshme e
projektit për zgjerimin dhe rikonstruksionin
e rrugës “Treta makedonska brigada” – faza
e parë – është rreth 147,2 milion denarë –
theksoi kryetari Koce Trajanovski.
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Projekt për zgjerimin e bulevardit “Partizanski odredi” – faza e parë

TEK PORTA VLAE U FORMUA
RRETHRROTULLIM I RI
Bulevardi “Partizanski odredi” dhe rrugët
“Aco Shopov” dhe “Gjorçe Petrov” u lidhën me
rrethrrotullim. Në këtë lokacion tashmë është
vendosur kanalizimi atmosferik dhe ndriçimi, kurse
rrethrrotullimi është asfaltuar me dy shtresa asfalti dhe
është i kalueshëm për automjetet. Punët ndërtimore
të kësaj zgjidhjeje të re të komunikacionit rrugor janë
në fazën përfundimtare. Me përmirësimin e kushteve
atmosferike, rrethrrotullimi do të shtrohet me shtresë
të re asfalti dhe do të shënohet sinjalizimi.
Rrethrrotullimi i ri formuar është me diametër
40 metra, rruga automobilistike është e gjerë 9
metra, është ndërtuar korsi mbrojtëse me gjerësi 1,5
metra dhe gjelbërim i mesëm. Rrethrrotullimi do të
ketë dy korsi rrugore. Nëpër rrethrrotullim, të shikuar
nga Gjorçe Petrov, bulevardi “Partizanski odredi”
është zgjeruar deri në hyrjen e auto-bazës së NQPsë dhe ka nga tre korsi në çdo drejtim, zhardinierë të
mesme me gjerësi 5 metra, dhe janë formuar korsi
për biçikleta me gjerësi 2 metra dhe korsi rrugore me
gjerësi 3 metra, të shtruara me pllaka begatoni.
Në gjelbërim është vendosur rrjeti hidrant për
ujitje, janë vendosur pllaka begatoni në korsitë e
këmbësorëve, kurse, është ndërtuar edhe zhardinierë
betoni në bulevardin “Partizanski odredi” dhe në
rrugën “Gjorçe Petrov”, në hyrjen e rrethrrotullimit.
Në sipërfaqen e gjelbër është mbjellë bar.
Kjo është faza e parë e zgjerimit të bulevardit
“Partizanski odredi” – ndërtimi i rrethrrotullimit
dhe zgjerimi i bulevardit “”Partizanski odredi” deri
në hyrjen e auto-bazës së NQP-së. Qyteti i Shkupit
për punët ndërtimore në këtë pjesë të projektit do
të investojë 50,5 milion denarë. Në terren punuan
ekipet e kompanisë së ndërtimit „Bauer BG”.
Zgjidhja e re e komunikacionit rrugor tek Porta
Vlae ndriçohet nga 13 shtylla elektrike për ndriçim
rrugor, me 32 llamba. Për vendosjen e ndriçimit u
ngarkuan ekipet e „Eltra”, kurse Qyteti i Shkupit për
këtë pjesë të projektit investoi 885.799 denarë.
Faza e dytë e këtij projekti do të lidhë
bulevardin “Partizanski odredi” me rrethrrotullimin
tek kisha „Shën Pali dhe Pjetri”.

prill 2015 | 5

SË SHPEJTI PAMJE E RE E PJESËS SË TRETË TË
BULEVARDIT “MITROPOLIT TEODOSIJ GOLOGANOV “
Punët ndërtimore për zgjerimin
dhe rikonstruksionin e pjesës së tretë të
bulevardit “Mitropolit Teodosij Gologanov”,
në drejtimin nga kryqëzimi me bulevardin
“8.Septemvri” deri në rrugën “Moskovska”
janë në fazën përfundimtare. Në këtë pjesë
të bulevardit, me gjatësi 1.600 metra, janë
formuar tashmë 4 korsi rrugore, nga dy në
çdo drejtim. Me përmirësimin e kushteve
atmosferike, kjo pjesë do të asfaltohet me
shtresën përfundimtare me sipërfaqe të
përgjithshme 19.500 metra katror dhe do të
shënohet.
Sipas projektit, nga të dyja anët e
rrugës automobilistike të zgjeruar janë
ndërtuar trotuare me gjerësi nga 3,5 metra,
me sipërfaqe të përgjithshme 9.550 metra, të cilat janë shtruar
me elementë pauer.
Punët ndërtimore në pjesën e tretë të bulevardit
“Mitropolit Teodosij Gologanov” u shfrytëzuan për të vendosur
kanalizimin atmosferik me gjatësi të përgjithshme 1.493 metra
dhe profil prej 200, 400, 600 dhe nga 1.200 milimetra. Këto ditë
do të punohet në lidhjen e kolektorit të kanalizimit atmosferik
me rrjetin e rrugës “Prashka”. Në terren u përfunduan
rikonstruksioni i rrjetit të ujërave të zeza ekzistues, ku në një
gjatësi prej 226 metra janë vendosur tuba me profil 600 dhe
300 milimetra. U përfundua edhe mbrojtja e tubit të gazsjellësit
me profil 400 milimetra.
Në periudhën e ardhshme do të rregullohen edhe
pjerrësitë dhe korsitë hyrëse deri te objektet individuale dhe do
të gjelbërohet hapësira.
Në zgjerimin dhe rikonstruksionin e pjesës së tretë të
bulevardit “Mitropolit Teodosij Gologanov”punuan ndërtimtarët
e Transmet SHPK Shkup. Qyteti i Shkupit për këtë projekt
voluminoz do të shpenzojë rreth 81 milion denarë.
Pjesa e tretë e bulevardit “Mitropolit Teodosij Gologanov”
do të ndriçohet nga 82 shtylla për ndriçim rrugor në të cilat janë
vendosur 108 llamba elektrike me fuqi 250 W. Në ndriçimin
e pjesës së re të rinovuar punuan ekipet e firmës „Magnus
Inzhinering”, dhe për këtë punë ndërtimore Qyteti i Shkupit
shpenzoi rreth 11,6 milioni denarë.
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.
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U ZGJERUA KRYQËZIMI PARA LAGJES
AUTOKOMANDA
Për të rritur sigurinë në komunikacionin rrugor
dhe për të zvogëluar kaosin, ekipet e Qytetit të Shkupit
zgjeruan kryqëzimin në bulevardin “Aleksandar
makedonski” me rrugën “16. Makedonska brigada”, në
Autokomandë.
Gjatë punëve ndërtimore, zhardiniera e mesme në
një pjesë të bulevardit “Aleksandar makedonski” është
shkurtuar, kështu që korsia për kthim majtas drejt rrugës
“16. Makedonska brigada” është zgjatur për 120 metra.
Në terren janë kryer gërmime, është shtruar shtresë
tamponi dhe asfalt i ri.
Bulevardi “Aleksandar makedonski” është zgjeruar
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 për mbrojtjen kundër zjarrit.
Rruga automobilistike në bulevardin “Aleksandar makedonski”
në këtë pjesë u zgjerua në gjatësi 150 metra.
Punët ndërtimore për zgjerimin e këtij kryqëzimi u
zhvilluan edhe në këndin para Fakultetit të pyjeve, ku u zgjerua
një korsi rrugore në rrugën “16. Makedonska brigada”, për
kthimin në të djathtë drejt bulevardit “Aleksandar makedonski”.
Trotuari është shtruar me pllaka begatoni.
Në terren punuan ekipet e NP„Rrugë dhe rrugica“. Gjithsej
është realizuar rikonstruksioni i një sipërfaqeje prej 3.000 metra
katrorë, kurse Qyteti i Shkupit për këtë punë ndërtimore ndau
rreth 5,7 milion denarë.
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RRUGA “JORDAN MIJALKOV” DO TË BËHET
ME TRE KORSI
Rruga “Jordan Mijalkov” zgjerohet dhe rinovohet në drejtimin
nga kryqëzimi me rrugën “German” deri te kryqëzimi me rrugën
“Pavel Shatev”. Kjo rrugë automobilistike e rëndësishme në qendrën
e qytetit me këtë projekt do të zgjerohet në një gjatësi prej 750 metra.
Zgjerimi do të kryhet në anën e majtë, të shikuar nga bulevardi “Nënë
Tereza” drejt rrugës “Pavel Shatev”.
Pas zgjerimit, kjo rrugë automobilistike do të ketë tre korsi
me gjerësi nga 3,25 metra, zhardinierë të mesme me gjelbërim (1,5
metra) dhe ndriçim rrugor, korsi rrugore shërbyese me parking me
gjerësi 6 metra dhe trotuar të shtruar me pllaka begatoni.
Në terren këto ditë po punohet në vendosjen e rrjetit të
kanalizimit atmosferik, dhe po rinovohet edhe rrjeti ekzistues i
ujësjellësit dhe kanalizimit të ujërave të zeza.
Në zgjerimin dhe rikonstruksionin e rrugës “Jordan Mijalkov”
punuan ekipet e kompanisë së ndërtimit „Pelagonia” nga Gostivari,
kurse për vendosjen e ndriçimit publik është ngarkuar firma “Digital
DOO Strumica”. Qyteti i Shkupit, për punët ndërtimore dhe për
ndriçimin e rrugës “Jordan Mijalkov”, do të ndajë rreth 47 milion
denarë.
Zgjerimi i rrugës “Jordan Mijalkov” në një masë të madhe do
të kontribuojë në shkarkimin e kaosit në komunikacionin rrugor nga
qendra e qytetit drejt lagjes Kisela Voda.
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PO NDËRTOHET SHATËRVANI
SIPËRFAQËSOR NË SHESHIN „MAQEDONIA”
Ndërtimi i shatërvanit sipërfaqësor, të të ashtuquajturit
shatërvani i thatë, në sheshin „Maqedonia”, është në vijim.
Shatërvani është vendosur në hapësirën ndërmjet monumentit
„Kalorësi mbi kalë”dhe Urës së gurit dha ka formë drejtkëndëshi,
me dimensione 20 me 10 metra. Shtrati i shatërvanit prej
betonarmeje është realizuar tashmë, dhe janë montuar edhe
pompat. Sipërfaqja mbi shtratin prej betonarmeje do të jetë
prej pllakash të ndritshme ngjyrë hiri me dimensione 60 me 60
centimetra dhe me trashësi 10 centimetra.
Në pllakat e shatërvanit do të vendosen llambat LED
me vrima për vendosjen e currilit. Shatërvani do të përbëhet
nga 128 currila me 128 llamba. Efekti vizual i shatërvanit do të
arrihet nëpërmjet currilave, kurse në mbrëmje edhe me lojën
e llambave.
Uji që del nga currilat do të zhytet ndërmjet pllakave
dhe do të kthehet sërish në sistem. Ujërat atmosferikë
nga parteri nëpërmjet kanaleve do të lëshohet në rrjetin e
kanalizimit atmosferik.
Përveç ndërtimit të shatërvanit sipërfaqësor në sheshin
„Maqedonia” do të kryhet edhe rikonstruksioni i parterit të
sheshit, i cili po zhvillohet në faza, për të mundësuar kalimin
e pandërprerë të kalimtarëve gjatë punëve ndërtimore. Parteri
po rregullohet me gurë kubikë ngjyrë hiri dhe të bardhë dhe
ma pllaka të hirta graniti.

Projekti
për
ndërtimin e shatërvanit
sipërfaqësor dhe për
rikonstruksionin
e
parterit të sheshit
„Maqedonia” është i
Ndërmarrjes publike për
planet hapësinore dhe
urbanistike – Prilep,
kurse në terren punojnë
ekipet e kompanisë së
ndërtimit „Transmet”
nga Shkupi. Vlera e
projektit është rreth
150 milion denarë.
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U PËRMIRËSUA RRJETI I KANALIZIMIT
ATMOSFERIK NË KATËR LOKACIONE
Rrjeti i kanalizimit atmosferik në bulevardin “Kiro Gligorov”, në rrugët “Finska”
dhe “Pavel Shatev” dhe nën shtëpinë e mallrave „Most” vjeshtën e kaluar u rinovua në
mënyrë që të pengohet përmbytja e rrugëve
automobilistike nga reshjet e rrëmbyeshme
të shiut. Në periudhën që vjen pritet të fillojë rikonstruksioni i rrjetit atmosferik edhe
në disa lokacione në qytet, që u përmbytën
gjatë reshjeve të rrëmbyeshme të shiut verën
e kaluar. Për të gjitha këto intervenime Qyteti
i Shkupit do të ndajë rreth 2 milion euro.
Si pjesë e punëve ndërtimore për
përmirësimin e rrjetit atmosferik në qytet,
nëpër degët 1 dhe 2 nga rruga “Finska”, në
lagjen Çento, ekipet e NP „Ujësjellës dhe kanalizim” vendosën kanalizim të ri atmosferik.
Nëpër degën 1 është realizuar kanal betoni
me gjatësi 95 metra, pusetë revizioni me
diametër 1.000 milimetra me kullues dhe
tub PVC me profil 400 milimetra, në gjatësi

36 metra. Nëpër degën 2, tërthorazi rrugës
është vendosur rrethojë në afërsi të kanalit,
kështu që lëshimi i ujërave të zeza do të kryhet me lëshimin e tyre direkt në kanal.
Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP
“Ujësjellës dhe kanalizim“ rinovuan rrjetin
e kanalizimit atmosferik në rrugën “Pavel
Shatev”, në afërsi të nënkalimit, gjë me të
cilën u rrit qarkullimi i ujërave atmosferike.
Në vetë kryqëzimin, në të dy korsitë rrugore
janë vendosur tre rrethoja tërthore prej betoni monolit, me gjatësi të përgjithshme 7,35
metra dhe një vendgrumbullim. Në kryqëzim
në mënyrë plotësuese janë vendosur tre
vendgrumbullime.
U bë rikonstruksioni i rrjetit të kanalizimit atmosferik edhe në një pjesë të bulevardit “Kiro Gligorov”. Në fillim u realizua rikonstruksioni i kolektorit ekzistues atmosferik
tek objekti „Brikolazh“, ku u vendosën tuba
polipropileni, me profil Ф 800 milimetra, në

gjatësi 57 metra. Me këtë punë ndërtimore u
realizua edhe rikonstruksioni i kolektorit atmosferik i cili paraprakisht kishte dy thyerje
nën këndin 90 gradë. Pastaj, në anën jugore
dhe në anën veriore të bulevardit “Kiro Gligorov”, drejt nënkalimit, u vendosën rrethoja
prej betoni monolit.
U realizua rikonstruksioni i rrjetit të
kanalizimit atmosferik në një pjesë të bulevardit “Goce Delçev”, nën shtëpinë e mallrave
„Most. Është ndërtuar kolektor plotësues me
profil Ф 500 milimetra, në gjatësi 62,1 metra,
pikërisht nga rruga jugore deri te lidhja në
kolektorin ekzistues atmosferik Ф 1 000 milimetra. Përgjatë rrugës jugore është ndërtuar
kanal prej betoni të armuar me gjatësi 30
metra, kurse tërthorazi, përgjatë dy rrugëve
automobilistike është ndërtuar kanal prej
betoni të armuar monolit me gjatësi 27
metra me rrethoja tërthore dhe gjatësore me
kanale në të dy anët e bulevardit.

Në rrugën
„Pavel Shatev“

Në rrugën „Finska“
Në bulevardin
„Kiro Gligorov“

Tek shtëpia e mallrave „Most“
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Korsitë e fundit rrugore para pesë
stacioneve të autobusit në qendrën e
qytetit gjatë verës së kaluar u shtruan
me asfalt të ri. Si pjesë e këtij projekti,
u bë rikonstruksioni i korsisë së fundit
rrugore dhe të dëmtuar në bulevardin
“Krste Misirkov” para stacionit të
autobusit tek objekti i AMSHA-së, në
gjatësi 115 metra. Me rikonstruksionin
u zëvendësua shtresa sipërfaqësore
dhe nënsipërfaqësore e asfaltit, dhe
u niveluan edhe pusetat ekzistuese
dhe vendgrumbullimet. Për këtë punë
ndërtimore Qyteti i Shkupit shpenzoi
2,9 milion denarë me TVSH.

U RINOVUA RRUGA
AUTOMOBILISTIKE PARA
PESË STACIONEVE TË
AUTOBUSIT

Në bulevardin „Krste Misirkov“

Në rrugën „Dimitrie Çupovski“

Ekipet e Qytetit të Shkupit rinovuan edhe dy korsitë
e fundit në rrugën “Dimitrie Çupovski”, para stacioneve të
autobusit para dhe përballë “Rekord”. Korsia e fundit para
stacionit të autobusit përballë “Rekord” u rinovua në gjatësi
200 metra. Qyteti i Shkupit për këtë punë ndërtimore ndau
rreth 4 milion denarë. U rinovua edhe korsia e fundit rrugore
para stacionit të autobusit përballë Teatrit për fëmijë dhe
të rinj, në gjatësi 60 metra. Qyteti i Shkupit për këtë punë
ndërtimore shpenzoi rreth një milion denarë.
U bë rikonstruksioni i plotë i korsive të fundit
rrugore para dy stacioneve të autobusit në bulevardin
“Kuzman Josifovski Pitu”, para Kompleksit të bankave
dhe para qendrës tregtare VERO. Korsia e fundit rrugore
para Kompleksit të bankave është rinovuar në gjatësi 200
metra, para dhe pas stacionit të autobusit, dhe ajo para QT
VERO në gjatësi 102 metra. Qyteti i Shkupit për këtë punë
ndërtimore shpenzoi rreth 7 milion denarë me TVSH dhe
atë 5 milion denarë për korsinë rrugore para Kompleksit të
bankave dhe rreth 2 milion denarë për korsinë rrugore para
qendrës tregtare VERO.

Në bulevardin „Kuzman Josifovski Pitu“
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PAMJE E RE PËR KATËR DEGËT E RRUGËS "CRNOGORSKA"
PASTAJ

Katër degë të rrugës “Crnogorska” para disa muajsh u shtruan
me asfalt të ri dhe u rregulluan trotuaret. Ekipet e Qytetit të Shkupit
dhe të komunës Gjorçe Petrov rinovuan degën e rrugës “Crnogorska”,
në drejtimin nga rruga “Radishanska” 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,
ku pjesët e përmendura janë shtruar me asfalt të ri, kurse rruga

MË PaRË

automobilistike është zgjeruar sipas kushteve të terrenit, me gjerësi
deri në 5,5 metra.
Qyteti i Shkupit dhe komuna Gjorçe Petrov në këtë punë
ndërtimore morën pjesë me nga 2,3 milion denarë, përkatësisht për
këtë projekt janë investuar 4,6 milion denarë.

U RINOVUA NJË PJESË E RRUGËS “RADISHANSKA”
Për të mundësuar qarkullimin e sigurt rrugor,
ekipet e Qytetit të Shkupit dhe NP “Rrugë dhe rrugica”
rinovuan asfaltin në pjesën e rrugës “Radishanska”, në
komunën e Butelit, e cila ishte dëmtuar dhe fundosur
për shkak të gërmimeve.
Në këtë punë ndërtimore u rinovua një pjesë
me gjatësi 170 metra. Asfalti i vjetër dhe i dëmtuar
u mënjanua, u rinovua shtresa nënsipërfaqësore dhe
u shtrua asfalt i ri. Për këtë punë ndërtimore Qyteti i
Shkupit shpenzoi 1,5 milion denarë.

MIRËNJOHJE NGA SHOQATA PËR RRUGËT
Shoqata për rrugët e Republikës së Maqedonisë më 9 janar 2014
i ndau mirënjohje Qytetit të Shkupit për „Zhvillim i jashtëzakonshëm
i rrugëve automobilistike të qytetit”, si pjesë e kremtimit të jubileut
- 45 vjetori i themelimit të kësaj shoqate. Mirënjohjen për Qytetin
e Shkupit e pranoi Kryetarja e Këshillit të Qytetit të Shkupit, Irena
Misheva.
Në kremtimin solemn të këtij jubileu në ambientet e Fakultetit
të ndërtimit u mbajt këshillim profesional ndërkombëtar me temën
„Rrugët automobilistike, çelës për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik
të Republikës së Maqedonisë” në të cilin u diskutua për të gjitha
aspektet e ndërtimit të rrugëve automobilistike (planifikim, projektim,
ndërtim, mirëmbajtje, menaxhim dhe siguri).
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U RINOVUA KORSIA E KËMBËSORËVE NË BULEVARDIN “KRSTE MISIRKOV”
Korsia e këmbësorëve dhe biçikletave në bulevardin “Krste
Misirkov”, që ishin shumë të dëmtuara, janë rinovuar në një gjatësi
rreth 400 metra, nga kryqëzimi me bulevardin “Goce Delçev” deri në
fillimin e Bitpazarit, nga ana e qendrës tregtare „Mavrovka”.
Në terren, asfalti i vjetër dhe i dëmtuar u mënjanua, u
zëvendësuan bordurat e vogla ndërmjet korsisë së këmbësorëve dhe
biçikletave dhe bordurat e mëdha të dëmtuara dhe u shtruan me
shtresë të re asfalti. U rinovua një sipërfaqe e përgjithshme prej 3.300
metra katrorë.

Përgjatë korsisë së
rinovuar të këmbësorëve
dhe biçikletave këto ditë
po montohen shtyllëza për
të penguar parkimin jo të
rregullt të automjeteve.
Qyteti i Shkupit për këtë punë
ndërtimore shpenzoi rreth 3,1
milion denarë, kurse në terren
punuan ekipet e NP „Rrugë
dhe rrugica”.

u riparuan korsitë e
këmbësorëve tek mbikalimi
në BITPAZAR
Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe NP „Rrugë dhe rrugica”
riparuan korsitë e këmbësorëve tek mbikalimi në bulevardin
“Krste Misirkov”, në Bitpazar.
Gjatë muajit të kaluar asfalti
i dëmtuar i korsive u gërmua në një
sipërfaqe prej 900 metra katrorë, u
mënjanuan kapakët e dëmtuar në
trotuare dhe u vendosën kapakë të
rinj. Korsia e këmbësorëve u shtrua me
asfalt.
Për këtë punë ndërtimore që do
të kontribuojë në rritjen e sigurisë së
këmbësorëve që kalojnë në mbikalimin
në bulevardin “Krste Misirkov”, Qyteti
i Shkupit shpenzoi rreth 950.000
denarë.
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U NDRIÇUA KRYQI I MILENIUMIT
Më 20 janar u lëshua në përdorim
sistemi i ri për ndriçimin e Kryqit të mileniumit, një nga simbolet kryesore karakteristike të Shkupit.
- Kryqi i mileniumit, është ndërtuar
në vitin 2000. për nder të dy mijë vjetorit të
krishterimit në këtë vend biblik, Maqedonia,
por objekti nuk ishte përfunduar plotësisht.
Për këtë arsye, ishte e domosdoshme të
ndërtohet plotësisht dhe të rinovohet. Për
këtë qëllim, deri tani është realizuar mbrojtja
kundër korrozionit në konstruksionin prej çeliku të Kryqit të mileniumit, dhe është kryer
instalimi i ri elektrik i kryqit i cili ndriçohet
nga 280 llamba LED. Rikonstruksioni i objektit Kryqi i mileniumit në pjesën e ndriçimit
është donacion i kompanisë „Ballkan enerxhi
grup” dhe donatorit Leonid Lebedev. Aktivitetet ndërtimore për rikonstruksionin e këtij
objekti vazhdojnë me ndërtimin e rrjetit të
ujësjellësit dhe kanalizimit dhe montimin e

ashensorit të ri panoramik prej
qelqi. Këto aktivitete u realizuan
me përkrahjen e NQP-së, Qytetit
të Shkupit dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Të gjitha
këto aktivitete për ndërtime
plotësuese të Kryqit të mileniumit janë me vlerë 66 milion denarë
– theksoi kryetari Koce Trajanovski, në lëshimin në përdorim të
sistemit të ri për ndriçimin e Kryqit të mileniumit.
Anëtari i Këshillit të Federatës së Kuvendit Federal të Federatës së Rusisë, Leonid Lebedev
theksoi se modernizimi i sistemit
për ndriçim do të mundësojë një
pamje të re, më bashkëkohore të
një prej simboleve kryesore arkitektonike të Shkupit, duke vënë

në pah kështu origjinalitetin e tij.
- Projekti përbën vazhdim të politikës
tradicionale të Rusisë për fuqizimin e lidhjeve
kulturore dhe ndërshtetërore me vendet e
Gadishullit ballkanik të cilat janë të afërta
për nga civilizimi – tha Lebedev.
Projekti dhe organizimi i punëve për
vendosjen e sistemit të ri për ndriçimin e
Kryqit të mileniumit u realizua nga kompania „Ballkan enerxhi grup”, e cila dha mjete
financiare për zbatimin e punëve ndërtimore
dhe montuese, gjeti zbatues për plotësimin e
tyre dhe kontrolloi kualitetin e punëve të realizuara gjatë rikonstruksionit të sistemit të
ndriçimit. Kjo iniciativë u përkrah në mënyrë
aktive nga Leonid Lebedev, anëtar i Këshillit
të Federatës së Kuvendit Federal të Federatës
së Rusisë, donator dhe veprimtar shoqëror.
Ndihma e përgjithshme nga të dy sponsorët
ishte mbi 198. 000 euro.
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KANALIZIM ATMOSFERIK DHE RRUGË TË ASFALTUARA NË VARREZAT "BUTEL"
Për të mundësuar lëshimin efikas të ujërave atmosferike
nga varrezat„Butel“ dhe pengimin e përmbytjeve në një pjesë
të varrezave, ekipe të Qytetit të Shkupit ndërtuan kanalizim
atmosferik të ri përgjatë rrugës “Aleksandar Urdarevski”.
Në gjatësi 1.800 metra, nga kryqëzimi i rrugës “Aleksandar
Urdarevski” me rrugën “Butelska” deri në mesin e varrezave,
anës rrugës, u vendosën tuba polipropileni me profil 800,
400 dhe 300 milimetra. Tubat i lidhën me rrjetin ekzistues të
varrezave Butel.
Gjatë punëve ndërtimore për realizimin e rrjetit të ri
atmosferik, në shtratin e lumit Serava është vendosur pusetë
me beton të armuar me lëshim më të madh duke mundësuar
kështu që uji i reshjeve të qarkullojë pa pengesë nga rrjeti në
lumin Serava.
Në këtë punë ndërtimore, e cila zgjidhi
problemet me grumbullimin e ujërave atmosferik,
Qyteti i Shkupit investoi rreth 21 milion denarë.
Ekipet e Qytetit të Shkupit asfaltuan disa
rrugica në varrezat e qytetit „Butel“ me sipërfaqe
të përgjithshme 3.200 metra katrorë. Për realizimin
e kësaj pune ndërtimore Qyteti i Shkupit shpenzoi
3,5 milion denarë, kurse në terren punuan ekipe të
NP „Rrugë dhe rrugica“.

MIRËNJOHJE NDËRKOMBËTARE PËR GARAZHIN ME KATE
„FALANGA MAQEDONASE“
Garazhi me kate„Falanga Maqedonase“
që Qyteti i Shkupit e ndërtoi në rrugën “Sveti
Kiril i Metodij” vitin e kaluar mori më shumë
vota nga publiku në votimin Internet për
çmimin e mirënjohur arkitektonik „Arhitajzer
A+“, në kategorinë objekte për parkim.
Çmimi „Arhitajzer A+“, që e organizon
platforma për arkitekturë dhe dizajn
„Arhitajzer“, jep mirënjohje për zgjidhjet më
të mira arkitektonike, hapësira dhe produkte
në botë.
Garazhi me kate„Falanga Maqedonase“
ka dy kate nën dhe pesë kate mbi tokë, me
445 vende parkimi gjithsej. Bëhet fjalë për
një objekt bashkëkohor me sistem modern
për video-mbikëqyrje dhe për drejtimin e automjeteve, ndriçim dhe standarde rigoroze për mbrojtjen kundër zjarrit.
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PO VENDOSEN PAJISJET PËR PAGIM
ELEKTRONIK NË AUTOBUSËT E NQP-SË

Këtë vjeshtë, Qyteti i Shkupit në autobusët e NQP-së vendosi
sistemin për pagimin elektronik të biletave dhe për lokacionin
automatik të automjeteve. Instalimi i pajisjeve të nevojshme në 400
autobusë të NQP-së është në vijim dhe zhvillohet sipas dinamikës së
parashikuar.
Me vendosjen e këtij sistemi, Qyteti i Shkupit do të kontribuojë
në ngritjen e kualitetit të shërbimeve të transportit, në rritjen e
numrit të udhëtarëve, si dhe në rritjen e pagimit të biletave. Sistemin
për lokacionin automatik të automjeteve dhe për pagimin elektronik
të biletave do ta vendosë konsorciumi TMMK – Margento - IKOM, i
zgjedhur nëpërmjet shpalljes publike.
- Me vendosjen e këtij sistemi qytetarët do të kenë përfitime
të shumta– ndjekjen e autobusëve në kohë reale, respektimin e
orareve të caktuara të udhëtimit, si dhe mundësimin e korrigjimeve

në kohë dhe zvogëlimin e kohës së pritjes në përputhje me gjendjen
momentale në komunikacionin rrugor në qytet. Përfitim i madh do të
jetë edhe integrimi në këtë sistem i transportuesve privatë „Sloboda
prevoz” dhe „Makekspres”, pikërisht qytetarët do të kenë mundësi të
shfrytëzojnë një biletë udhëtimi edhe në autobusët e transportuesve
privatë edhe në autobusët e NQP-së. Mjetet nga shitja e biletave do
t’i marrë Qyteti i Shkupit, kurse transportuesve Qyteti do t’u japë
mjete sipas kilometrave të kaluara. Për realizimin e këtij projekti janë
parashikuar rreth 3 milion euro – thotë kryetari Koce Trajanovski.
Në pjesën e pagimit, ky projekt do të mundësojë pagimin e
lehtë dhe të shpejtë me zvogëlimin e kohës së qëndrimit në stacionet
e autobusit. Ekziston mundësia për vendosjen e llojeve të ndryshme
të pagimit (biletë ditore, biletë javore, biletë me kohë të kufizuar,
biletë zonale...). Qytetarët do të kenë në dispozicion 61 vende me tre
automate për dhënien dhe mbushjen e kartave.
Nuk është për të nënvleftësuar edhe kursimi i karburantit për
shkak të racionalizimit të transportit dhe qëndrimi më i shkurtër i
automjeteve në stacione, dhe me këtë do të kontribuohet për ndotjen
më të vogël të ajrit.

transport falas për fëmijët pa
prindër
Qyteti i Shkupit nga data 1 gusht 2014 zvogëloi çmimin
për 50% të biletës mujore për transportin publik në autobusët
e NQP-së, si dhe të biletës për transport të teleferikut në Vodno
për persona jo më shumë se 27 vjeç pa prindër dhe kujdes
prindëror, duke iu përgjigjur projektit të Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë për përmirësimin e gjendjes së fëmijëve pa
prindër dhe kujdes prindëror.
Fëmijët deri në moshën 18 vjeç pa prindër dhe kujdes
prindëror mund të shfrytëzojnë falas shërbimet e Ndërmarrjes
së transportit publik.
Të gjithë të interesuarit, dokumentet e nevojshme
duhet t’i dorëzojnë në biletarinë e NQP-së Autokomanda në
bulevardin “Aleksandar Makedonski” numër 10, ku mund t’i
marrin edhe biletat.

transport falas për qytetarët e
moshuar edhe të dielën
Përveç ditës së martë, të premte dhe të shtunë, qytetarët
e moshuar që kanë mbushur moshën 62 vjeç për gra dhe 64
vjeç për burra nga data 22 qershor 2014 kanë mundësi të udhëtojnë falas në autobusët e NQP-së edhe ditën e diel.
Qyteti i Shkupit konsideron se kjo mundësi është me
dobi për qytetarët e moshuar, dhe nga ana tjetër zvogëlohet
kaosi që shkaktohet në autobusët e NQP-së gjatë ditëve të
punës. Transporti falas në autobusët e NQP-së realizohet me
paraqitjen e letërnjoftimit.
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DONACION SKUTERË PËR MPB
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe drejtori i NP
“Parkingu i qytetit”, Borçe Jakimovski më 4 qershor 2014 i dorëzuan
ministres për punët e brendshme Gordana Jankulovska çelësat për
5 skuterë, donacion nga Ndërmarrja publike „Parkingu i qytetit“ për
Ministrinë e punëve të brendshme – Sektori për punë të brendshme.
- Dorëzimi simbolik i çelësave për 5 skuterë, secili i pajisur
me skafandër mbrojtëse dhe me valixhe, donacion për nevojat e
SPB-në Shkup, është shenjë mirënjohjeje e Qytetit të Shkupit për
bashkëpunimin e mirë me MPB-në. Qyteti mban takime të rregullta
me përfaqësues të MPB-së dhe kemi bashkëpunim të mirë. Shpresoj
se edhe në të ardhmen do ta vazhdojmë me sukses këtë bashkëpunim
për të rritur sigurinë e qytetarëve, dhe ky donacion do të kontribuojë
për rritjen e mobilitetit të përfaqësuesve të MPB-së në territorin

e qendrës së qytetit – theksoi kryetari Trajanovski, në dorëzimin e
donacionit.
Pesë skuterët e dhuruar janë të markës SYM (SYM, Symphony
50 SR), kurse për blerjen e tyre NP „Parkingu i qytetit“ shpenzoi
600.000 denarë.

SINJALIZIM I RI NË KALIMIN HEKURUDHOR TEK USJE
Qyteti i Shkupit vendosi regjim të ri të qarkullimit rrugor në
bulevardin “Boris Trajkovski”, në kalimin nëpërmjet hekurudhës tek
lagjja Usje ku është vendosur sinjalizim i ri rrugor dhe hekurudhor.
Vendosja e këtij sistemi për rregullimin e komunikacionit është
rezultat i bashkëpunimit të mirë të Qytetit të Shkupit me Hekurudhat
e Maqedonisë -Infrastruktura, Hekurudhat e Maqedonisë –Transport
dhe Fabrikën e çimentos„Usje“. Në terren janë vendosur shenja rrugore
ndriçuese për shënimin e kalimit nëpër hekurudhë në nivel dhe
rampë për mbylljen e komunikacionit në kalimin nëpër hekurudhë.
Paraprakisht ky kalim ishte rregulluar fizikisht, me flamuj, kurse tani
është siguruar me rampa dhe sinjalizim të plotë gjë me të cilën do të
rritet në një masë të madhe siguria në komunikacionin rrugor. Dua të
theksoj se ky është një nga sistemet më të ndërlikuara për rregullimin
e komunikacionit rrugor në vendin tonë, duke pasur parasysh se ky
kalim është i vetmi ku hekurudha kalon nëpër kryqëzimin e rregulluar
me semaforë – tha kryetari Koce Trajanovski, në promocionin e
sinjalizimit.

Drejtoi i HM – Infrastruktura, Irfan Asani, theksoi se ky sistem
i ri, i financuar nga Qyteti i Shkupit dhe nga Fabrika e çimentos
„Usje“ duhet të jetë shembull për atë se si zgjidhen problemet në
komunikacionin rrugor kur rrugët industriale kryqëzohen me rrugët
automobilistike, dhe duhet të ndiqet edhe nga subjekte të tjera
juridike.

FUSHATA „RESPEKTO RREGULLAT, RESPEKTO JETËN“
Qyteti i Shkupit mori pjesë në fushatën për siguri në
komunikacionin rrugor „Respekto rregullat, respekto jetën“ dhe
nëpërmjet aktiviteteve dërgoi mesazh të qartë deri te qytetarët se
me pjesëmarrjen e ndërgjegjshme çdo njeri kontribuon për sigurinë e
vet, por edhe për sigurinë e pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion.
Kryetari Koce Trajanovski, më 13 shtator 2014, vizitoi drejtorinë e
NQP-së në lagjen Autokomanda dhe bisedoi me persona profesionistë
në këtë ndërmarrje publike për sfidat me të cilat ballafaqohen gjatë
përfshirjes në komunikacionin rrugor. Fushata u përkrah edhe nga
taksistët e Shkupit të cilët theksuan rëndësinë e lidhjes së rripit
të sigurimit për shoferët, por edhe për udhëtarët në automjetet
motorike. Në këtë drejtim, në automjetet taksi në Shkup në xhamin e
prapmë kanë ngjitur tre etiketa që u rikujtojnë shfrytëzuesve të autotaksive të lidhin rripin e sigurimit.

Fushata për sigurinë në komunikacionin rrugor „Respekto
rregullat, respekto jetën“ realizohet nga Qeveria e Republikës
së Maqedonisë me qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve –
pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor t’i respektojnë rregullat dhe
dispozitat e përcaktuara.
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Në Novo selo

U NDËRTUAN STACIONE TË REJA AUTOBUSI NË RRUGËN “LUKA GEROV”
Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica” ndërtuan stacione të reja
autobusi 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 u
zgjerua dhe u asfaltua në të dyja anët dhe u ndërtuan trotuare me
gjerësi 1,5 metra. Një stacion autobusi është me sipërfaqe 175 metra
katrorë, me gjatësi 50 metra dhe gjerësi 3,5 metra. Stacioni tjetër
është me sipërfaqe prej 30 metra katrorë, me gjatësi 37 metra dhe
gjerësi 3,5 metra.
Ekipet e NP„Rrugë dhe rrugica”vendosën edhe vendgrumbullime
për lëshimin e ujërave atmosferike.
Për realizimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit nga buxheti do të
ndajë rreth 500 000 denarë.

PARKINGJE PËR BIÇIKLETA NË TRE SHKOLLA TË MESME
10 biçikleta ose gjithsej u siguruan 30 vende të reja parkimi, si pjesë e
projektit „Të rinjtë në biçikletë”.
Në suazat e këtij projekti, nxënësit e SHMQSH “Orce Nikolov”
kishin mundësi të bisedojnë me përfaqësues të Trupit koordinues për
infrastrukturën e çiklizmit të Qytetit të Shkupit dhe me përfaqësues
të Këshillit republikan për sigurinë në komunikacionin rrugor.
Qëllimi i diskutimit ishte që të ngrihet vetëdija tek çiklistët e rinj
dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion për sigurinë e tyre dhe
të vendoset bashkëpunimi me institucione dhe organe adekuate
dhe shtetërore që kanë ndikim në krijimin e ligjit për siguri në
komunikacionin rrugor.
Në shkollat e mesme „Rade Jovçevski-Korçagin”, „Orce Nikolov”
Projekti „Të rinjtë në biçikletë” u realizua nga shoqata „Gou
dhe „Mihajlo Pupin” në nëntor të vitit 2014 u vendosën parkingje për Grin”, dhe u përkrah me mjete financiare nga Qyteti i Shkupit.

LINJË E RE AUTOBUSI NË VIZBEG
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 pritet që të
përmirësojë kushtet në zonën industriale Vizbeg, të lehtësojë qasjen
deri te vendet e punës dhe kontribuojë që qytetarët të vizitojnë
kapacitetet shitëse në këtë zonë. Në Vizbeg ka rreth 200 kompani me
rreth 2. 000 të punësuar.
Linja e autobusit me numër 118 do të qarkullojë në relacionin
nga Qendra transportuese, nëpërmjet bulevardeve “Kuzman
Josifovski Pitu”, “Krste Misirkov”, “Goce Delçev”, “Partizanski odredi”,
“8 – Septemvri”, nëpërmjet rrugës “Skupi”, bulevardit “Slloveneçka”
dhe do të vazhdojë nëpër rrugën industriale, me stacionin e fundit
në Vizbeg (zona industriale). Në drejtimin e kundërt autobusët do të
qarkullojnë nëpër të njëjtën trase.
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ELEKTROMOBILA DHE ELEKTROBIÇIKLETA
Gjatë verës së kaluar u promovuan 5 elektromobila dhe
10 elektrobiçikleta të NP „Parking i qytetit” që u janë vënë në
dispozicion qytetarëve dhe vizitorëve të Shkupit.
Çmimi i biletës për elektromobilat është 50 denarë për
person, për një shëtitje, e cila zgjat mesatarisht 20 minuta. Në
këtë rutë janë parashikuar pesë stacione: para Monumentit të
Nënë Terezës, në sheshin „Maqedonia”, Porta Maqedonia, para

monumentit “Filip II” dhe tek ura „Oko”. Elektromobilat drejtohen nga
shoferë të trajnuar edhe për udhëheqës turistikë.
Çmimi për huazimin e elektrobiçikletës është 100 denarë, për
një periudhë kohe prej 1 ore.
Ndërmarrja publike „Parking i qytetit” për blerjen e 5
elektromobilave investoi 3,5 milion denarë, kurse për blerjen e 10
elektrobiçikletave shpenzoi 500.000 denarë.

CERTIFIKATA PËR SHOFERËT E AUTO-TAKSIVE
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski më 13 janar të
këtij viti u ndau certifikata kandidatëve të parë të cilët përfunduan
trajnimin dhe dhanë provimin për marrjen e Certifikatës për shofer
auto-taksi në Shkup.
- Sot u ndajmë certifikatat e para për shoferë auto-taksi
kandidatëve të cilët përfunduan trajnimin dhe dhanë provimin për
marrjen e Certifikatës për shoferë auto-taksi në Shkup para komisionit
të përbërë prej pesë anëtarësh – tre persona të autorizuar të Qytetit
të Shkupit dhe dy nga kompanitë e taksive. Qyteti i Shkupit shpreson
se me marrjen e kësaj certifikate kandidatët do të kenë mundësi të
punësohen më shpejt në taksi-kompanitë, do të vendoset rregull më
i madh në transportin taksi, do të rritet siguria e udhëtarëve, do të
rritet kualiteti i shërbimit dhe do të eliminohet konkurrenca e padrejtë
– tha kryetari Trajanovski.
Deri në fund të shkurtit 315 kandidatë morën Certifikatë për
shoferë auto-taksi në Shkup. Që të kenë mundësi të japin provimin
për marrjen e certifikatës për shoferë auto-taksi në Shkup kandidatët
paraprakisht duhet të përfundojnë trajnimin për shoferë auto-taksi
tek persona juridikë të autorizuar nga kryetari i Qyteti të Shkupit. Të

drejtën për dhënien e provimit për marrjen e certifikatës për shoferë
auto-taksi në Shkup kanë të gjithë personat fizikë që posedojnë
Vërtetim për trajnimin e përfunduar nga person juridik i autorizuar
dhe leje qarkullimi për kategorinë B.
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SHUTO ORIZARE DO TË KETË UJËSJELLËS TË RI
Qyteti i Shkupit, Ministria e financave dhe komuna
Shuto Orizare më 21 nëntor 2014 nënshkruan kontratë për
financimin e ndërtimit të sistemit për furnizimin me ujë të
pijshëm në komunën Shuto Orizare. Ndërtimi i ujësjellësit
në Shuto Orizare përbën projekt të përbashkët të Qytetit
të Shkupit, NP „Ujësjellës dhe kanalizim” dhe Komunës
Shuto Orizare, me vlerë të përgjithshme rreth 242 milion
denarë.
- Në financimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit dhe
NP „Ujësjellës dhe kanalizim” do të mbulojnë nga 40 për
qind të mjeteve, kurse Komuna Shuto Orizare – 20 për
qind të mjeteve të nevojshme. Pres që në vitin 2015,
para fillimit të verës, të fillojë ndërtimi i sistemit të ri të
ujësjellësit – tha kryetari Koce Trajanovski, në nënshkrimin
e kontratës.
Ministri i financave, Zoran Stavrevski, sqaroi se mjetet për
ndërtimin e sistemit të ri të ujësjellësit në Shuto Orizare janë siguruar
nga Banka botërore me shkallë kamate jashtëzakonisht të volitshme,
me periudhë grejs tre vjet dhe me afat pagimi 13 vjet.
Për ndërtimin e sistemit të ri të ujësjellësit në Shuto Orizare
Qyteti i Shkupit do t’i sigurojë mjetet financiare nëpërmjet nën-

kredisë afatgjatë vendase në suazat e mjeteve të siguruara nga
Banka ndërkombëtare për rinovim dhe zhvillim – Banka botërore gjë
për të cilën edhe Këshilli i Qytetit të Shkupit solli Vendim për marrjen
e kredisë afatgjatë.
Sistemi i ri i planifikuar do të përfshijë ndërtimin e rezervuarit
me kapacitet 4 350 metra kub, stacionin e pompimit dhe tubacionin e
ujësjellësit me gjatësi 2,3 kilometra.

RRJET I RI UJËSJELLËSI NË RRUGËN “SKUPI”
Ekipet e Qytetit të Shkupit ndërtuan rrjet të ri ujësjellësi
përgjatë një pjese të rrugës Skupi, në vendbanimin Zllokuqani,
komuna e Karposhit. Ujësjellësi i ri do të mundësojë furnizimin me
ujë të pijshëm më me cilësi për rreth 2.000 banorë në këtë pjesë të
qytetit.
- Në terren do të vendosen tuba polietileni me profil Ф 110
milimetra, në gjatësi 293 metra. Kjo punë ndërtimore është vetëm
pjesë e aktiviteteve të NP „Ujësjellës dhe kanalizim“ për përmirësimin
e furnizimit me ujë të pijshëm në Shkup. Për ndërtimin e rrjetit të
ri të ujësjellësit në rrugën Skupi NP „Ujësjellës dhe kanalizim“ do të
shpenzojë rreth 4,5 milion denarë.

FURNIZIM ME UJË MË ME CILËSI PËR RRUGËT “SHINDAROVSKA” DHE “SERDAROT”
Qindra amvisëri u furnizuan me ujë të pijshëm më me cilësi me
rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit përgjatë rrugëve “Shindarovska”
dhe “Serdarot”, në Draçevë, që u realizua këto muajt e fundit.
- Me rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit është zgjidhur
problemi shumëvjeçar me presionin e ulët të ujit me të cilin
ballafaqoheshin qytetarët. Në të dy rrugët rrjeti i ujësjellësit është
rinovuar në gjatësi të përgjithshme prej rreth 860 metra – thotë
kryetari Koce Trajanovski.
Rikonstruksioni i rrjetit të ujësjellësit përgjatë rrugëve
“Shindarovska” dhe “Serdarot” është një investim i rëndësishëm i
kësaj ndërmarrjeje publike dhe në të janë investuar rreth 8,5 milion
denarë.
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PO NDËRTOHET KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA NË INXHIKOVË
Në vendbanimin Inxhikovë në vijim janë
punët ndërtimore të fazës së tretë të kolektorit
të ujërave të zeza. Traseja e kolektorit të ujërave
të zeza është anës rrugës automobilistike
“Aleksandar makedonski” drejt stadiumit
„Boris Trajkovski“, deri tek stacioni pompimit
i ujërave të zeza Maxhari. Kolektori do të
realizohet me tuba polietileni me profil DN-

800 milimetra, me gjatësi 679 metra, dhe deri
tani janë përfunduar 500 metra.
- Me ndërtimin e këtij kolektori do të
zgjidhet problemi me pranimin dhe lëshimin
e mbetjeve fekale nga bashkësitë vendore
Tumba dhe Pitu Guli, si dhe të një pjese të
vendbanimeve Çento dhe Kamnik. Kolektori i
ri do të mundësojë që ujërat e zeza në rrugë

natyrore, pa pompa, të derdhen në lumin
Vardar. Me realizimin e këtij projekti do të
përfitojnë rreth 30.000 banorë – thotë kryetari
Koce Trajanovski.
Investitor i projektit është NP „Ujësjellës
dhe kanalizim“, kurse vlera e investimit është
rreth 12 milion denarë.

U RIPARUA DEFEKTI I KOLEKTORIT NË BULEVARDIN “KOÇO RACIN”
Ekipet e NP „Ujësjellës dhe kanalizim“ në maj të vitit të
kaluar mënjanuan një defekt të madh në kolektorin e ujërave
të zeza në bulevardin “Koço Racin”, në afërsi të godinës së
Kryqit të kuq. Në aksionin për pastrimin e kolektorit u përfshinë
edhe makineri ndërtimi, cisterna vakum dhe pajisje të tjera
për zhbllokim, si dhe një automjet i Brigadës për mbrojtjen
kundër zjarrit të Qytetit të Shkupit.
Për riparimin e defektit, ekipet e NP „Ujësjellës dhe
kanalizim“ paraprakisht zhbllokuan të njëjtin kolektor në afërsi
të “Porta Maqedonia”. Me këtë u mundësua qarkullimi i ujërave
të zeza dhe funksionimi normal i sistemit të kanalizimit.
Gjatë zhbllokimit të kolektorit u nxorën kabllo nga
operatorët të vendosur para më shumë se dhjetë vitesh, si
dhe material tjetër i ngurtë që kishin bllokuar tubin. Qyteti i
Shkupit apelon deri te qytetarët të mos hedhin mbetje dhe
materiale të tjera në sistemin e kanalizimit atmosferik dhe të
ujërave të zeza, kurse operatorët të vendosin me kujdes dhe
vëmendje instalimet e reja për të mënjanuar defekte të tilla
në të ardhmen.
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KONTEJNERË NËNTOKËSORË NË AERODROM,
KISELA VODA DHE NË GAZI BABA
Banorët e komunave Aerodrom,
Kisela Voda dhe Gazi Baba muajin e kaluar
kishin mundësi që mbetjet e amvisërive t’i
hedhin dhe seleksionojnë në kontejnerë
nëntokësorë.
Në komunën Aerodrom kontejnerët
nëntokësorë janë vendosur në tre lokacione
– në bulevardin “Fevruarski pohod”; në
bulevardin “Jane Sandanski”, tek QT „Tri biseri”
dhe në bulevardin “Jane Sandanski”, tek QT
„Kapitol”. Në çdo lokacion po vendosen nga
tre kontejnerë nëntokësore me kapacitet prej
tre metra kub secili, nga të cilët dy për mbetje
të përziera dhe një kontejner për ambalazhin
PVC. Investimi i përgjithshëm për këtë
projekt është 6,6 milion denarë dhe në të me
të njëjtën shumë, me nga 2,2 milion denarë,
marrin pjesë Qyteti i Shkupit, NP „Higjiena
komunale” dhe Komuna Aerodrom.

Kontejnerë nëntokësorë në komunën Aerodrom
Në komunën Kisela Voda janë vendosur
kontejnerë nëntokësorë në tre lokacione,
dhe atë në lagjen Draçevo; tek SHF „Krume
Kepeski” dhe në rrugën “Mihail Çakov”, SHF
„Nevena Georgieva Dunja”. Për realizimin e
këtij projekti janë ndarë gjithsej 6,6 milion
denarë, përkatësisht, me nga 2,2 milion

denarë, marrin pjesë Qyteti i Shkupit, Komuna
Kisela Voda dhe NP „Higjiena komunale”.
Në komunën Gazi Baba, gjithashtu,
janë vendosur kontejnerë nëntokësorë në
tre lokacione: në lagjen Hekurana, në rrugën
“Gemixhiska”; në lagjen Çento (stacioni i
fundit i autobusit me numër 45, tek pallatet)
dhe në lagjen Autokomanda (tek shtëpia
e pensionistëve). Në çdo lokacion janë
vendosur nga tre kontejnerë. Për këtë projekt
janë ndarë 6,6 milion denarë, përkatësisht,
me nga 2,2 milion denarë, marrin pjesë
Qyteti i Shkupit, Komuna Gazi Baba dhe NP
„Higjiena komunale”.
Zbrazja e kontejnerëve nëntokësorë
është hidraulike, gjë për të cilën do të
përdoren tre nga automjetet ekzistuese të NP
„Higjiena komunale”, të cilat janë plotësuar
enkas për këtë qëllim.

u zëvendësuan kontejnerët e vjetër metalikË
Në qershor të vitit 2014 filloi zëvendësimi i
kontejnerëve metalikë ekzistues, që janë vendosur në rrugët
e qytetit, me kontejnerë të rinj plastikë, me kapacitet 1,1
metër kub.
Ndërmarrja publike „Higjiena komunale” bleu 450
kontejnerë plastikë për mbetje të përziera (kontejner i
gjelbër me kapak të gjelbër) dhe 50 kontejnerë plastikë për
ambalazh për PVC dhe kanoçe (kontejner i gjelbër me kapak
të verdhë) gjë për të cilën ka shpenzuar rreth 7,5 milion
denarë. Këto kontejnerë vendosen para institucioneve
publike dhe në rrugët e qytetit dhe bulevarde, sipas planit të
përgatitur paraprakisht.
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13 AUTOMJETE TË REJA SPECIALE PËR NP
„HIGJIENA KOMUNALE”
Ndërmarrja
publike „Higjiena
Komunale” në maj të vitit 2014 u rinovua me
13 automjete të reja speciale të cilët në një
masë të madhe do të përmirësojnë shërbimin
e kësaj ndërmarrje publike ndaj qytetarëve.
- Është kënaqësi e veçantë për mua që
NP „Higjiena komunale” u bë një ndërmarrje
me stabilitet financiar e cila realizon me cilësi
detyrat e shtruara dhe arriti me mjetet e veta
të blejë pajisje të reja për nevojat e saj. Ky
ishte angazhim i Qytetit të Shkupit qysh në
vitin 2009, kur unë mora funksionin kryetar
i Qytetit të Shkupit. Qyteti i Shkupit edhe
në të ardhmen do ta ndjekë dhe përkrahë
punën e NP „Higjiena komunale”, me qëllim
përmirësimin e procesit të ngritjes së
mbetjeve edhe nga zonat me strehim kolektiv
edhe nga zonat me strehim individual, madje
edhe nga pjesët më të largëta të qytetit. Në
vitin 2009 NP „Higjiena komunale” e gjetëm
me 6 automjete të vjetra të cilat shërbenin
për të gjithë qytetin, kurse sot kjo ndërmarrje
publike ka mbi 70 automjete të reja –

theksoi kryetari Trajanovski, në promocionin e
mekanizimit të ri.
Trajanovski promovoi 5-së tipat e rinj
të automjeteve për nevojat e NP „Higjiena
komunale”, si vijon:
1. dy automjete komunale speciale
– cisterna për larjen e sipërfaqeve publike

me makineri dhe manuale të, me kapacitet
cisterne prej 7m3. Janë blerë me grand nga
Banka botërore për Qytetin e Shkupit, dhe
vlera e tyre është rreth 9,5 milion denarë.
2. tre automjete komunale speciale për
transportin e enëve për mbetje – kontejnerë
me vëllim 1,1m3. Janë blerë me mjete të NP „
Higjiena komunale”.
3. dy automjete speciale shumë
qëllimore të kombinuara me pajisje
shoqëruese – pajisje për pastrimin e borës,
pajisje për hedhjen e kripës, lidhje për hapës
kanalesh, si dhe lidhje grejder për sheshim.
Janë blerë me mjete të NP „ Higjiena
komunale”.
4. dy automjete speciale rolekskavator, për ngritjen dhe transportin e
kontejnerëve- pres. Këto automjete janë
blerë me mjete të NP „ Higjiena komunale”.
5. katër automjete për zbrazjen e
kontejnerëve me kapacitet 1,1 metër kub
për ngritjen e mbetjeve nga rrugicat e
ngushta. Vlera e këtyre automjeteve është
rreth 24 milion denarë, mjete të NP „ Higjiena
komunale”.
- Investimi i përgjithshëm në NP
„Higjiena komunale” këtë herë është rreth
55 milioni denarë – theksoi kryetari Koce
Trajanovski.
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U MBOLLËN DRURË NË VEND TË
DEPOS INFORMALE NË SHUTO
ORIZARE

MË PaRË

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

PASTAJ

U PASTRUAN DEPOT
INFORMALE NË TOPANA...

Më 30 qershor 2014, ekipet e NP „ Higjiena
komunale” pastruan depot informale në tre
lokacione në lagjen Topana. U mënjanuan rreth
25 metra kub mbetje.
Gjatë ditëve të ardhshme, patrulla
ekologjike e NP „Higjiena komunale”, në
bashkëpunim me ruajtësit e rendit komunal
të Qytetit të Shkupit, organizuan kujdestari në
terren dhe realizuan një sërë bisedash edukative
për trajtimin e drejtë të mbetjeve komunale me
qytetarët që u kapën në flagrancë duke shkelur
Ligjin për pastërtinë publike.

... DHE NË VIZBEG

Aksioni për pastrimin e depove informale
dhe për fshirjen e rrugëve në mars të vitit 2014
u realizua edhe në lagjen Vizbeg. Ekipet e NP
„Higjiena komunale” në këtë aksion pastruan
rreth 190 metra kub mbetje.

U RINOVUA
PJERRËSIA NË
SHTRATIN E VOGËL
TË LUMIT VARDAR
Ekipet e NP „Rrugë
dhe rrugica”, me urdhëresë të
Qytetit të Shkupit, riparuan
shtratin e vogël të lumit Vardar,
në pjerrësinë e majtë, në afërsi
të urës „Todor Aleksandrov”.
Gjatë punëve ndërtimore u
vendosën rreth 20 metra kub
gurë të përzier me rërë lumi
dhe material dheu, që më pas
me makineri dhe në mënyrë
manuale u sistemuan për të
stabilizuar pjerrësitë e shtratit.
Që të përmirësohet
funksioni dhe të zbukurohet
bregu i lumit Vardar, këtë
pranverë planifikohet që shtrati
i lumit të formohet në mënyrë
plotësuese me betonimin e
pjesës së përparme, kurse në
pjesën e sipërme të rregullohet
sipërfaqja e barit.
Pjerrësia e shtratit
të vogël të lumit ishte e
dëmtuar nga qytetarë të
pandërgjegjshëm të cilët kanë
vjedhur gurët, kurse me reshjet
e dendura të këtij viti u dëmtua
edhe më shumë.
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U PASTRUA RRUGA LOKALE MAXHARI-HIPODROM-ILINDEN...
Në aksionin e përbashkët të Qytetit të Shkupit, Komunës Gazi
Baba dhe komunës Ilinden pranverën e kaluar u rregullua gjelbërimi
në të dy anët e rrugës lokale Maxhari-Hipodrom-Ilinden. Punëtorët
krasitën dhe formuan kurorat e drurëve, mënjanuan degët e vjetra, të
sëmura dhe të thara që dilnin në rrugën automobilistike dhe përbënin
rrezik për kalimtarët dhe pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor. U
mënjanua edhe vegjetacioni i egër përgjatë rrugës.
Në këtë aksion, me ekskavator u pastrua prurjet e dheut nga të
dyja anët e rrugës automobilistike që pengonin zhvillimin normal të
komunikacionit.
Në terren punuan ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim”, NP
„Higjiena komunale” dhe ekipe të ndërmarrjeve komunale nga
komuna Gazi Baba dhe nga komuna Ilinden. U mënjanuan rreth 40
metra kub degë të thata, bar dhe mbetje.

... DHE KANALI FINSKOINXHIKOVË
Ekipet e NP„Rrugë dhe rrugica” në nëntor
të vitit 2014 pastruan kanalin Finsko-Inxhikovë
në komunën Gazi Baba.
Kanali u pastrua me makineri, në një
gjatësi prej 1 150 metra dhe gjatë kësaj u
pastruan rreth 2.200 metra kub dhe, mbetje
komunale dhe vegjetacion.

PASTROHEN RREGULLISHT SHTRETËRIT E LUMIT VARDAR DHE SERAVA
Qyteti i Shkupit organizon aksione të rregullta për pastrimin e
shtretërve të lumit Vardar dhe Serava, si dhe të kanaleve të hapura.
Gjatë vitit 2014 iu kushtua vëmendje e veçantë pjesës së shtratit të

lumit Vardar nga ura „Obedineti nacii” deri në urën „8 Septemvri”, ku
u mënjanuan mbetje të shumta komunale, mbetje inerte, lym dhe
vegjetacion, dhe u pastruan edhe pjerrësitë e shtratit. U pastrua
edhe shtrati i lumit Vardar
nga parku „Aerodrom” drejt
urës hekurudhore në Lisiçen e
epërme.
Ekipet e Qytetit të Shkupit
pastruan edhe shtratin e lumit
Serava në drejtimin nga ura
me bulevardin “Sllovenia” deri
te Akuadukti i Shkupit, si dhe
në drejtimin nga unaza deri në
rrugën “Boca Ivanova”.
U pastruan në mënyrë
manuale edhe kanali Usjanski,
kanali tek spitali në Kozle, si dhe
kanali në Krushopek.

prill 2015 | 25

PASTRIM PRANVEROR I PARKUT TË QYTETIT
Sipërfaqet e gjelbra në Parkun e Qytetit u rregulluan plotësisht
në aksionin e madh pranveror që u realizua nga ekipet e Qytetit të
Shkupit.
- Në suazat e aksionit për pastrim dhe rregullim, ekipet tona
krasitën kurorat e drurëve dhe mblodhën gjethet e rëna, degët e thara
dhe mbetjet. Qyteti i Shkupit edhe në të ardhmen do të organizojë
aksione të tilla për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit edhe në
korsitë që qytetarët të kenë mundësi t’i shfrytëzojnë për shëtitje,
rekreacion dhe shoqërim – tha kryetari Koce Trajanovski.
Përveç rregullimit të gjelbërimit, në pjesën e parë të parkut të
qytetit, nga terreni për tenis deri tek ura tek restoranti i mëparshëm
„Ezerce“ u pastruan me makinë dhe në mënyrë manuale 100 metra
dhe u mënjanuan 50 metra kub gjethe, mbetje komunale, degë dhe

lym. Në pjesën e dytë të Parkut të qytetit, u pastrua kanali në drejtimin
nga restoranti „Ballkanika“ deri te ura anës rrethimit mbrojtës të
Kopshtit zoologjik, me gjatësi 630 metra.
Gjatë aksionit, punëtorët në pjesën e dytë të parkut krasitën
kurorat e 30 drurëve, dhe mënjanuan edhe degët e vjetra të thara, e
të sëmura. U prenë edhe 6 plepa me vjetërsi të kaluar fiziologjike që
përbënin rrezik për kalimtarët.
Në terren punuan ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“ dhe NP
„Rrugë dhe rrugica“.

AKSION I MADH NË KOMPLEKSIN E KLINIKAVE „NËNË TEREZA“
Në dy aksione të mëdha, në pranverë
dhe vjeshtë, ekipet e Qytetit të Shkupit vitin e
kaluar pastruan dhe rregulluan sipërfaqet e
gjelbra, rrugët dhe korsitë hyrëse në kompleksin
e klinikave „Nënë Tereza“.
Në dy aksionet punëtorët krasitën kurorat
e drurëve, mënjanuan degët e vjetra, të sëmura
dhe të thara që përbënin rrezik për kalimtarët,
dhe prenë disa drurë të tharë dhe të vjetër.
Punëtorët fshinë dhe lanë rrugët
dhe ambientin rreth stolave për të ndenjur,
mënjanuan mbetjet, pastruan sipërfaqet e
gjelbra nga gjethet e rëna dhe bari i thatë dhe
kositën barin.    
Në aksionet për pastrim u përfshinë edhe
ekipet e NP „Higjiena komunale”, NP „Parqe dhe
gjelbërim” dhe NP „Parkingu i qytetit”.
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240 DRURË NË PARKUN ANËS BULEVARDIT “FEVRUARSKI POHOD”
Tek ndërtesat e reja përgjatë bulevardit
“Fevruarski pohod”, ekipet e Qytetit të Shkupit
rregulluan brezin e gjelbër me sipërfaqe
13.197 metra katrorë. Në sipërfaqen e re të
gjelbër është mbjellur bar, kurse në Ditën e
drurit u mbollën edhe 240 fidanë, ndërmjet

të cilëve frashër, katalpa, mështekra dhe
keleruter. Në pranverë, hapësira do të
zbukurohet edhe me lule.
Në sipërfaqen e re të gjelbër
paraprakisht u vendos 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 milion denarë.

në drejtimin nga
kryqëzimi
me
bulevardin “Ilinden”
deri te kryqëzimi
me
bulevardin
“Partizanski odredi”.
Në këtë lokacion u
mbollën 150 platanë.
Aksione për
mbjelljen e fidanëve
u realizuan edhe në

Kalanë e Shkupit; në Vodno, në Dendro-park;
në lagjen Draçevë, në Parkun e mbrojtësve;
përgjatë bulevardeve “Vidoe Smilevski
Bato”, “Treta makedonska brigada” dhe “Kiro
Gligorov”, në lokalitetin e mbrojtur „Gazi
Baba“, tek rrethrrotullimi në Butel, në pjesën
e mesme të bulevardit “Sllovenia”, në parkun
në komunën e Sarajit dhe në lokacione të
tjera. Në mënyrë plotësuese, gjimnazistët
e Shkupit mbollën drurë në një lokacion në
Miladinovci.

„dita e drurit
2014”
Si pjesë e aksionit „Dita e drurit 2014”
në 18 lokacione në qytet u mbollën 2.000
fidanë të llojeve panjë, frashër, katalpa,
platan, kedar, tuja, albicija, keleruter dhe
mështekra. Prej tyre, gjysma u sigurua nga
NP „Parqe dhe gjelbërim“, kurse gjysma tjetër
nga NP „Pyjet e Maqedonisë“.
Kryetari Koce Trajanovski, anëtarët e
Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe drejtorët e
ndërmarrjeve publike më 3 dhjetor mbollën
drurë përgjatë bulevardit “8 Septemvri”
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PARK I RI ME SIPËRFAQE 82. 000 METRA KATRORË NË AERODROM
Ekipet e Qytetit të Shkupit rregulluan
park të ri në lagjen Aerodrom, anës
bulevardit “Fevruarski pohod”, që do të
jetë me sipërfaqe prej rreth 82.000 metra
katrorë dhe do të jetë më i madh se pjesa e
parë e Parkut të qytetit.
Në park do të formohen korsi
për këmbësorë me çezma uji, dhe do të
vendosen edhe stola për të ndenjur, kosha
për mbeturina dhe pajisje të tjera urbane.
Përgjatë parkut do të vendosen vend-

panorama që do t’u mundësojnë qytetarëve
të kënaqen me natyrën pavarësisht nga
kushtet atmosferike.
Në terren punuan ekipet e NP „Parqe
dhe gjelbërim”, kurse për realizimin e këtij
projekti Qyteti i Shkupit do të ndajë rreth 16
milion denarë.

Në parkun e ri do të vendoset edhe rrjeti
hidrant, me 1.000 metra zorrë për sistemin
pikë për pikë dhe me 450 spërkatëse me të
cilat do të vaditet gjelbërimi. Në vjeshtë,
në këtë park do të organizohet aksioni për
mbjelljen e drurëve.

aksion për rregullimin e park-pyllit „GAZI BABA”
Aksioni për rregullimin e park-pyllit
„Gazi Baba”, në pjesën që graviton drejt
komunës së Çairit është në vijim. Ekipet e
NP „Parqe dhe gjelbërim” këto ditë pastruan
vegjetacionin tek terrenet sportive, në afërsi
të shtëpive po krasiten drurët, po prehen dhe
mënjanohen drurët e thatë dhe të vjetër, po
kositet bari dhe mënjanohen mbetjet.

Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica”
ndërtuan një korsi të re për këmbësorë në
park- pyllin „Gazi Baba” e cila shtrihet nga
Fakulteti i shkencave natyrore deri në lagjen
Hekurana, nga ana e Çairit. Korsia do të jetë
me gjatësi 1.100 metra, dhe me gjerësi 2,6
deri në 3 metra, në varësi të kushteve të
terrenit. Korsia e re do të shtrohet me zhavorr

të bardhë. Në këtë pjesë do të vendosen
edhe stola dhe kosha për mbeturina, do
të rregullohen tre punkte me rekuizite për
fitnes, vend-panorama, terrene sportive
për fëmijë dhe shatërvan për të pirë ujë.
Në mënyrë plotësuese, anës shtëpive, do të
rregullohet korsia për këmbësorë me gjatësi
rreth 600 metra, e cila do të jetë e ndriçuar.
Për rregullimin e kësaj pjese të park
- pyllit „Gazi Baba” Qyteti i Shkupit do të
investojë rreth 4 milion denarë.
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U RREGULLUA GJELBËRIMI NË BULEVARDIN “VIDOE SMILEVSKI BATO”

Ekipet e Qytetit të Shkupit rregulluan një pjesë të gjelbërimit të
bulevardit “Vidoe Smilevski Bato”, në qendrën rajonale Aerodrom, e cila
është me sipërfaqe të përgjithshme prej 2 250 metra katrorë.
Pasi u krye gërmimi i dheut dhe u vendos sistemi për ujitjen e
gjelbërimit me 25 spërkatëse dhe tre hidrantë, sipërfaqja u sheshua
dhe u mboll me bar. Hapësira është gjelbëruar me 150 drurë, blirë,
mështekna, panjë dhe keleruterë.
Për rregullimin e gjelbërimit punuan ekipet e NP „Parqe dhe
gjelbërim“.

DRURË TUI NË BULEVARDIN
“NIKOLLA KAREV”

Ekipet e Qytetit të Shkupit pastruan hapësirën dhe mbollën vegjetacion në sipërfaqen
publike të bulevardit “Nikolla Karev”, në drejtimin nga kazerma “Ilinden” deri te semaforët tek
Momin potok. Hapësira që më parë ishte depo informale dhe nga e cila u mënjanuan mbi 100
metra kub mbetje dhe mbeturina të ngurta, tani është rregulluar dhe në të janë mbjellur 220
fidanë halorë të tipit tuja (Juniperus Comunis).
Për rregullimin hortikulturor të hapësirës Qyteti i Shkupit nga buxheti ndau 329.072
denarë, kurse në terren punuan ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“.

U NDANË 3 500
FIDANË FALAS
Në aksionin për ndarjen
e fidanëve falas për të gjitha
bashkësitë urbane dhe vendore
të interesuara, këshillat banesorë
dhe institucionet arsimore në vitin
2014 Qyteti i Shkupit ndau 3 500
fidanë gjetherënës dhe halorë nga
NP „Parqe dhe gjelbërim“. Aksioni
për ndarjen e fidanëve organizohet
tanimë për të shtatin vit në dy
etapa – pranverë dhe vjeshtë.
Këshillave banesore dhe
institucioneve arsimore të cilave
iu miratuan kërkesat, u janë ndarë
më së shumti 10, kurse bashkësive
urbane dhe vendore nga 15
fidanë.
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SI SHPENZOHEN

PARATË TUAJA
Raport financiar vjetor i Qytetit të Shkupit për
vitin 2014

Bulevardi i zgjeruar
„Treta makedonska brigada“ - pjesa e parë

30 |

prill 2015 | 31

I. Investime kapitale
SHPENZIME KAPITALE TË QYTETIT TË SHKUPIT
Blerja e pajisjeve urbane
Blerja e mobilieve për zyra
Ndërtimi i objekteve afariste SHTËPIA E QYTETIT
Mbikëqyrja mbi ndërtimin e SHTËPISË SË QYTETIT
Blerja e pajisjeve informatike dhe video
Softuer kompjuterik - e - këshill, sistem i integruar, DMS, GIS faza e 3-të
RREGULLIMI I TRUALLIT NDËRTIMOR
Projekte për ndërtimin e rrugëve hyrëse
Ndërtimi i rrugëve, rrugicave dhe rrugëve automobilistike
Ndërtimi i infrastrukturës komunale
NDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE
Blerja e pajisjeve për garazhet me kate (ashensorë)
Ndërtimi i garazheve me kate – DAME GRUEV
Ndërtimi i garazheve me kate – MITO HAXHI VASILEV JASMIN
Mbikëqyrje mbi ndërtimin e garazhit me kate DAME GRUEV
Mbikëqyrje mbi ndërtimin e MITO HAXHI VASILEV JASMIN
PROJEKTE PËR EFIKASITETIN ENERGJETIK
Projektimi, revizioni dhe ndërtimi i gazifikimit të shkollave të mesme
NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK
Ndërtimi i ndriçimit publik
Ndriçimi i përmendoreve, monumenteve përkujtimore, skulpturave dhe shatërvanëve
NDËRTIMI DHE RIKONSTRUKSIONI I RRUGËVE MAGJISTRALE DHE MBLEDHËSE
Përgatitja e projekteve duke përfshirë dizajnin rrugëve, rrugicave dhe rrugëve automobilistike
Revizioni i projekteve, hulumtime kontrolluese dhe shërbime konsultuese
Rikonstruksioni dhe ndërtimi i trotuareve, shesheve dhe shatërvanëve
Rikonstruksioni i bul. “Ilinden” faza 2 dhe 3
Ndërtimi plotësues i bul. “Partizanski odredi” deri te “Shën Pjetri dhe Pali”
Rikonstruksioni i bul. “Mitropolit Teodosij Gologanov”
Rikonstruksioni i urave (konstruksion, rrugë automobilistike, trotuare, rrethime, fuga dilatacioni
dhe ndriçim)
“III Makedonska brigada” faza I dhe II me rrethrrotullim
Rikonstruksioni i rr. “Jordan Mijalkov” (Hekurana)
Rikonstruksioni i stacioneve të autobusit dhe rrugëve
Mbikëqyrje mbi ndërtimin
Shpronësimi i truallit për ndërtimin e rrugëve
Kompensim për pronën e marrë për ndërtimin e rrugëve
Rikonstruksioni i rr. “Boris Trajkovski”
NDËRTIMI I SINJALIZIMIT TË KOMUNIKACIONIT RRUGOR
TVSH për pajisje kompjuterike dhe pajisje të tjera për QMKK
Përgatitja e projekteve rrugore dhe revizione

Realizuar deri më 31.12.2014
842.159.912
31.184.122
46.033
14.476
19.020.085
29.060
2.619.750
9.454.718
58.080.654
1.457.064
25.386.622
31.236.968
271.372.853
2.082.000
181.375.235
85.440.990
2.401.108
73.520
5.956.431
5.956.431
13.249.699
10.200.341
3.049.358
271.340.100
32.444.878
3.776.000
15.323.785
10.720.044
14.629.067
23.205.565
37.834.177
56.904.172
480.101
12.321.269
12.863.796
32.071.156
888.480
17.877.610
21.968.645
18.730.090
3.238.555
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NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIMIN ME UJË TË PIJSHËM
Ndërtimi i sistemeve kryesore për furnizimin me ujë
NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LËSHIMIN DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
Projekte për kanalizimet e ujërave të zeza dhe atmosferike
Ndërtimi i kanalizimit atmosferik BV “Bajram Shabani” faza II
Ndërtimi i kanalizimit atmosferik për varrezat Butel
Ndërtimi i kanalizimit të ujërave të zeza në rrugën nga f. Trubarevo deri në Idrizovë
Ndërtimi i stacionit të pastrimit Volkovë
PASTRIMI PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE)
Blerja e automjeteve për NP “Higjiena komunale”
SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)
Ndërtimi i objekteve - fasada
PARQE DHE GJELBËRIM (SHPENZIME KAPITALE)
Rikonstruksioni dhe ngritja e gjelbërimit publik të rrugëve magjistrale dhe parqeve
Pyllëzimi-ndarja e fidanëve qytetarëve/institucioneve/BV
Rikonstruksioni i korsisë së këmbësorëve nga shpella Vrelo deri në shpellën Ubava
PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE)
Blerja e stolave
Blerja e koshave për mbeturina

MANIFESTIME KULTURORE DHE KRIJIMTARI (SHPENZIME KAPITALE)
Biblioteka „V. MILADINOV” – projekte dhe rikonstruksion, rinovim dhe riparim i filialeve të
bibliotekës
Rikonstruksioni i çatisë së SALLËS UNIVERSALE
Shtëpia e kulturës „KOÇO RACIN” – Ndërtimi i çatisë së re
SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)
Projekte për korsi për këmbësorë dhe biçikleta dhe ura
Ndërtimi i Skejt Park
ARSIMI I MESËM (SHPENZIME KAPITALE)
Furnizimi me mobilie dhe pajisje shkollore
Rikonstruksioni i godinave shkollore dhe sallave të fizkulturës
Instalimi i aparateve për mbrojtjen nga shkarkimet elektrike
MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)
Rregullimi i Gazi Babës
Rregullimi i pyllit në Vodno
Realizimi i planit të veçantë për Vodnon
Zëvendësimi i pllakave të azbestit dhe çimentos të SHMQSH
MBROJTJA SOCIALE E FËMIJËVE (SHPENZIME KAPITALE)
Avancimi i qasjes në Qytetin e Shkupit - SHMQSH DHE SALLA FISKULTURE

2.301.940
2.301.940
58.751.274
12.167.389
998.341
3.384.934
12.380.411
29.820.199
140.331
140.331
4.198.490
4.198.490
47.637.237
44.660.775
1.265.630
1.710.832
1.388.199
1.090.839
297.360

1.514.331
1.200.000
219.931
94.400
6.575.860
1.577.380
4.998.480
27.023.045
472.295
19.162.319
7.388.431
14.652.378
512.000
803.900
1.495.100
11.841.378
4.824.323
4.824.323
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Rrethrrotullim në bulevardin
„Partizanski odredi“ në Gjorçe Petrov

Bulevardi i zgjeruar
„Mitropolit Teodosij Gologanov“
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Elektromobila dhe elektrobiçikleta

Rikonstruksioni i
shkollave të mesme
Realizuar deri më 31.12.2014

II. Mirëmbajtja e objekteve komunale dhe infrastrukturës

735.129.175

Planifikimi urbanistik

65.581.666

Rregullimi i truallit ndërtimor

15.840.251

Mirëmbajtja e pajisjeve urbane

21.933.796

Ndriçimi publik

111.398.137

Pastërtia publike

12.503.133

Transporti lokal publik i udhëtarëve

166.200.000

Mirëmbajtja e rrugëve lokale dhe rrugicave

199.165.824

Gjelbërimi publik
Shërbime të tjera komunale
Mirëmbajtja e hapësirës për parkim

19.327.854
116.326.514
6.852.000
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Realizuar deri më 31.12.2014

III. Shpenzime për administratën dhe Këshillin e Qytetit të Shkupit

444.748.290

Skejt-park në bregun e lumit Vardar

Realizuar deri më 31.12.2014

IV. Realizimi i kompetencave me interes publik

185.024.977

Përkrahje e zhvillimit ekonomik lokal

5.417.560

Nxitja e zhvillimit të turizmit

1.986.622

Paga për të punësuarit dhe kompensime për këshillat drejtues – institucionet nga fusha e kulturës nën
kompetencat e Qytetit të Shkupit

9.747.219

Manifestime kulturore dhe krijimtari
Sport dhe rekreacion
Arsimi i mesëm
Mbrojtja e ambientit jetësor dhe natyrës
Mbrojtja shëndetësore
Shtëpi për persona të moshuar (Program për mbrojtje sociale)
Bashkëpunimi ndërkufitar
Mbrojtja kundër zjarrit (shpenzime vijuese)

48.282.032
9.953.339
18.561.069
8.265.057
450.000
56.753.552
502.998
25.105.529
Manifestimi „Shiko muzikë-dëgjo
pikturë-merr libër“
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Raport financiar vjetor i Qytetit të Shkupit për vitin 2014
Prill 2015
Përgatiti: Sektori për çështje financiare i Qytetit të Shkupit
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32.000 METRA KATRORË GJELBËRIM NË PARKUN „MAQEDONIA” 2

Rregullimi i pjesës së dytë të
parkut „Maqedonia” që shtrihet përgjatë
bulevardit “Mitropolit Teodosij Gologanov”,
nga rruga “Bratfordska”, nëpërmjet rrugës
së re të hapur, deri te shtëpitë individuale,
vijon sipas dinamikës së parashikuar. Në
këtë drejtim do të rregullohet sipërfaqe
parku prej 32.000 metra katrorë, gjë për të
cilën Qyteti i Shkupit do të investojë rreth
15 milion denarë.

FESTIVALI PARË I
LULEVE NË SHKUP

Pjesa e dytë e Pakut të qytetit më
17 dhe 18 maj të vitit 2014 pulsoi në një
mori ngjyrash dhe lulesh, aranzhime
dhe instalime lulesh si pjesë e Festivalit
të luleve të Shkupit. Shkupjanët në
një numër të madh vizituan stendat e
ekspozuesve të luleve, blenë lule dhe
aranzhime lulesh me çmime më të ulëta
dhe morën pjesë në aktivitetet e shumta
dhe punëtoritë. Persona profesional
të NP „Parqe dhe gjelbërim” dhe nga
firma të tjera pjesëmarrës në këtë
festival iu transmetuan eksperiencën
e tyre qytetarëve se si të mbjellin dhe
kultivojnë në mënyrë të drejtë lulet.
Për organizimin e Festivalit të
parë të luleve të Shkupit, Qyteti i Shkupit
shpenzoi rreth 1,2 milioni denarë.

Në terren këto ditë po vendoset rrjeti
hidrant me spërkatëse me të cilin do të ujitet
gjelbërimi dhe 400 fidanët e planifikuar që
do të mbillen në këtë sipërfaqe.
Do të ndërtohet edhe një korsi për
këmbësorë me zhavorr të bardhë dhe
një korsi e asfaltuar me stola për ndenje,
kosha për mbeturina dhe pajisje të tjera.
Përgjatë korsisë së këmbësorëve do të
formohen sipërfaqe të cilat qytetarët do t’i

shfrytëzojnë për pushim dhe rekreacion,
kurse në një pjesë do të vendosen edhe
rekuizita për fitnes dhe për ushtrime.
Në park do të ketë edhe përmbajtje
të destinuara për fëmijë, përkatësisht do
të vendosen rekuizita druri për fëmijë,
rekuizita ekologjike dhe vend-panorama.
Në rregullimin e sipërfaqes së gjelbër
punuan ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim”
dhe të NP „Rrugë dhe rrugica”.
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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 1495 begonia të kuqe, kurse bazamenti
përbëhet nga 1420 begonia të bardha.
Për ujitjen e topit prej lulesh është vendosur
sistem plotësisht i automatizuar për ujitje.
Dy flutura, dy mjellma
dhe dy lejlekë prej lulesh gjatë
verës së kaluar „populluan”
sipërfaqet
publike
dhe
zbukuruan ambientin për
rreth. Figurat prej lulesh i
përgatitën ekipet e NP „Parqe
dhe gjelbërim”.

10.000 TRËNDAFILA
PËR SHKUPIN MË TË
BUKUR

Dhjetë mijë trëndafila zbukuruan
sipërfaqet publike në shumë lokacione
nëpër qytet si pjesë e aksionit të madh
pranveror të Qytetit të Shkupit dhe Ministrisë
për ambientin jetësor dhe planifikimin
hapësinor „Maqedonia vendi i luleve – Vendi
i trëndafilave”.
- Qyteti i Shkupit mori pjesën mënyrë
aktive në këtë aksion të madh ekologjik për
mbjelljen e trëndafilave. Dihet që trëndafilat
janë bimë të cilat kanë aftësinë më të madhe
për të absorbuar metalet e rënda nga trualli,
kështu që me këtë aksion jo vetëm që do të
zbukurohet ambienti, por do të kontribuohet
edhe për krijimin e një ambienti jetësor më
të shëndetshëm dhe më të pastër. Në shumë
lokacione nëpër Shkup u mbollën 10.000
trëndafila nga të cilët 7.000 i siguroi Qyteti i
Shkupit, kurse 3.000 trëndafila ishin donacion

i fabrikës së çimentos Usje. Një pjesë e
trëndafilave u mbollën në gjelbërimin e mesëm
të bulevardeve, në parqe, në rrethrrotullime
dhe në sipërfaqe të tjera gjelbëruese. Në terren
punuan ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim “ –
shpjegoi kryetari Koce Trajanovski.
Aksioni për mbjelljen e trëndafilave
të bardhë në sipërfaqet publike ishte pjesë
e manifestimit tradicional të qytetit „Ditët
e pranverës – Ditët
e ekologjisë” dhe
u realizua përgjatë
bulevardit
“Vidoe
Smilevski
Bato”,
“Serbia”,
“Jane
Sandanski”, “Goce
Delçev”,
“Ilinden”,
“VMRO”, “Partizanski
odredi”,
“Krste
Misirkov”, “Aleksandar
Makedonski”
dhe
bulevardit “Hristijan
Todorovski”, si dhe

rrugëve “Samoilova” (tek Kalaja), “Aleksandar
Urdarevski”, “Boca Ivanova” dhe në rrugën
“Vtora makedonska brigada”. Trëndafila u
mbollën edhe në parqet „Maqedonia” dhe
„Zhena Borec”, para Spitalit të qytetit, tek
Pallati gjyqësor, tek kryqëzimi me nivele
„Tërfili”, tek rrethrrotullimi tek kisha „Shën
Pjetri dhe Pali” në Gjorçe Petrov dhe në
lokacione të tjera.
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SHPËRBLIME PËR KONTRIBUTIN MË TË MADH PËR MBROJTJEN E AMBIENTIT
Kryetari i Qytetit të Shkupit,
Koce Trajanovski më 11 qershor
2014 ndau çmimet për më të
mirët në konkursin tradicional të
qytetit për zgjedhjen e kompanisë
më ekologjike, kontributin më
të madh në fushën e mbrojtjes
së ambientit jetësor, oborrin më
të mirë të rregulluar të shtëpisë,
pallatit dhe institucionit dhe
hartimin dhe vizatimin më të
mirë me temë nga ekologjia për
nxënësit e shkollave fillore dhe të
mesme në Shkup.
Në konkursin tradicional
të Qytetit të Shkupit për këtë vit
janë shpërblyer:
Kategoria I: Kompania më
ekologjike
„Rade Konçar” – Shkup. Kompania
Rade Konçar – Servis realizoi projektin
„EKO RREZJA E BALLKANIT”, që përbën
projekt për mbrojtjen e ambientit jetësor,
nëpërmjet reduktimit dhe eliminimit të
pjesëve përbërëse të dëmshme në vajrat e
transformatorëve.
Kategoria II: Kontributi më i madh për
mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës
Gjorgi Selkov, për organizimin e
manifestimit „Ora e planetit Tokë”.
Kategoria III: Oborri i rregulluar më
mirë
1. Oborr në shtëpi individuale

Boris dhe Natasha Mihajloski, për oborrin
në komunën e Karposhit.
2. Oborr në strehim kolektiv
Objekti në rrugën Klenoec.
3.Oborri i institucionit i rregulluar më
mirë
SHMQSH„Zdravko Cvetkovski”.
Kategoria IV: Hartimi më i mirë me temë
nga ekologjia
Për arsimin fillor, çmimi iu nda nxënësve:
1.Vanja Milçeska klasa e VII4, SHF „Krste
Misirkov”
2.Georgina Stefanovska Via, SHF „Blazhe
Konevski”

Për arsimin e mesëm:
1.Stojan Stojçevski, PSU „Algoritam
Centar”
Kategoria V: Vizatimi më i mirë me temë
nga ekologjia
Për arsimin fillor çmimin e ndanë
nxënëset
1.Tea Bozhinovska klasa IIa, SHF „Vlado
Tasevski”
2.Matea Sutarova klasa VII, SHF „Llazo
Tërpovski”
Për arsimin e mesëm
1.Anja Petkovska, SHMQSH„Koço Racin”
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JAVA EUROPIANE E MOBILITETIT NË SHKUP

Defile e madhe me biçikleta, punëtori
edukative, promocione, ligjërata dhe aksione
për promocionin e llojeve alternative
të transportit ishin vetëm një pjesë e
aktiviteteve me të cilat Qyteti i Shkupit
shënoi Javën europiane të mobilitetit 2014
– fushatë masive njëjavore për lëvizje të
qëndrueshme dhe ambient më të pastër.
Anëtarësimin për pjesëmarrje në Javën
europiane të mobilitetit 2014, në emër të
Qytetit të Shkupit, e nënshkroi kryetari Koce
Trajanovski më 16 shtator, gjë me të cilën
filloi zyrtarisht kjo fushatë. Motoja e JEM
ishte „Rrugët tona – zgjedhja jonë“.
Si pjesë e Javës europiane të
mobilitetit fëmijët e kopshtit „Veseli cvetovi“
në Kisela Voda, objekti „Kokiçe“, mësuan
të ngasin biçikletën, luanin dhe këndonin
për ambientin jetësor. Nxënës të SHMQSH
„Boro Petrushevski“ kishin mundësi të
njihen me punën e Qendrës për menaxhimin
dhe kontrollin e komunikacionit (QMKK).
Gjimnazistët e SHMQSH „Koço Racin“, nga
ana tjetër, vizituan Muzeun e autobusëve në
auto-bazën e NQP-së në Gjorçe Petrov dhe
u informuan për përparësitë nga përdorimi
i transportit publik. Rreth gjashtëdhjetë
gjimnazistë të SHMQSH „Boro Petrushevski“
dhe nga SHMQSH „Mihajlo Pupin“ më 18
shtator treguan shkathtësitë e tyre duke
ngarë biçikletat në poligonin e SHMQSH„Boro
Petrushevski“. U promovua edhe aplikimi i ri
android „Udhëto gjelbër“, nëpërmjet të cilit
qytetarët në kohë reale marrin informata

për gjendjen në komunikacionin rrugor në
qytet dhe zgjedhin mënyrën më të shkurtër,
më ekonomike dhe më ekologjike për të
arritur në destinacionin e duhur. Aplikacioni
„ Udhëto gjelbër“ është falas.
Shkupi ishte nikoqir edhe i iniciativës
„Konvoji Tesla 2014“, kurse para publikut
maqedonas u prezantua automjeti elektrik
„Tesla model S”.
Më 22 shtator disa mijëra qytetarë,
nxënës, pushues dhe adhurues të çiklizmit
morën pjesë në defileun e madh nëpër rrugët

e qytetit që u mbajt me rastin e Ditës pa
automobila dhe fundit të Javës europiane
të mobilitetit. Defileu udhëhiqej nga
kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski,
zëvendës-ministri i ambientit jetësor dhe
natyrës, Stevo Temelkovski dhe zëvendësambasadori i Bashkimit europian në vendin
tonë, Robert Lidel. Njëzet pjesëmarrësit më
me fat në defileun e çiklizmit nëpërmjet
lotarisë morën biçikleta, donacion nga Qyteti
i Shkupit, MAJPH, fabrika e çimentos „Usje“,
Instituti RZH dhe ONE.
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SHKUPI U ERRËSUA
PËR ORËN E
PLANETIT
Qyteti i Shkupit u bë anëtar krenar i
familjes së madhe të metropoleve botërore të
cilët më 29 mars 2014, nga ora 20:30 deri në
orën 21:30 përkrahën lëvizjen globale „Ora e
planetit Tokë“ dhe fikën llambat e objekteve
më reprezentative të qytetit. Shkupi iu
bashkëngjit Londrës, Parisit, Hong Kongut,
Nju Jorkut, Moskës dhe shumë e shumë
qyteteve të tjera nga 154 vende të botës,
dhe përcollën mesazh të qartë për kursimin
e burimeve energjetike dhe zvogëlimin e
ndryshimeve klimaterike.
Në një periudhë kohe prej një ore,
në Shkup u fik ndriçimi publik në sheshin
„Maqedonia“, ndriçimi në Kalanë e Shkupit,
Urën e gurit, Pallatin Ristiq dhe objektin
„Pelister“. Në sheshin “Maqedonia“ me qirinj
të ndezur u formua numri 60+, si simbol i
kursimit gjashtëdhjetë minutash të burimeve
energjetike.
Lëvizja planetare „Ora e planetit Tokë“
u përkrah nga organizata WWF (World
Wildlife Fund), kurse Republika e Maqedonisë
dhe Qyteti i Shkupit morën seksionin e tyre
në portalin zyrtar të lëvizjes http://www.
earthhour.org/macedonia.

Më parë

Pastaj

LUMI TRESKA U
PASURUA ME TROFTË
ENDEMIKE

Nën organizimin e Qytetit të Shkupit, Fondit
global për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës,
Institutit për blegtori-Departamenti për peshkim dhe
Federatës së peshkimit të Maqedonisë, në dhjetor, në
ujërat e lumit Treska u lëshuan 5.000 copë troftë
endemike maqedonase (Salmo macedonikus- Karaman,
1924).
Qëllimi i këtij projekti është mundësimi i
mbrojtjes së troftës maqedonase dhe rritja e popullimit
të saj në lumin Treska dhe në akumulimet Matka, Sveta
Petka dhe Kozjak.

42 |

Ditët e efikasitetit energjetik 2014
SHMQSH „JOSIP BROZ-TITO” SHKOLLË ME EFIKASITET ENERGJETIK
Më parë

Pastaj

SHMQSH „Josip Broz - Tito” u bë shkollë me efikasitet
energjetik. Godina shkollore në muajt e kaluar u rinovua me fasadë
dhe çati të re, dhe u zëvendësuan edhe dritaret.
- Fasada e re është bërë me përkrahjen financiare të UNDP-së
dhe kushton 3.905.717 denarë, në të cilat Qyteti i Shkupit merr pjesë
me 2.331.300 denarë. Me marrjen e këtyre masave për efikasitet
energjetik parashikohet të ketë kursime në energji për rreth 30%,
përmirësime të temperaturës ambientale në ambientet e shkollës
dhe zvogëlim të energjisë së futur për ngrohje. Qyteti i Shkupit
deri tani ka realizuar gazifikimin e dy shkollave të mesme, SHMQSH
„Georgi Dimitrov” dhe SHMQSH „Zdravko Cvetkovski”, dhe në vijim
është gazifikimi i SHMQSH „Zef Lush Marku” dhe SHMQSH „Arseni
Jovkov”. Mjetet që investohen në këtë projekt kthehen për më pak
se dy vjet, dhe do të kemi kursim prej rreth 50% - theksoi kryetari
Trajanovski, në promocionin e kësaj shkolle me efikasitet energjetik,
në suazat e Ditëve të efikasitetit energjetik 2014.
Ditët e efikasitetit energjetik 2014, të cilat u mbajtën nga data
25 deri më 27 nëntor, u përkrahën financiarisht nga GIZ, dhe përfshinë
shumë evenimente. Në fushën e mobilitetit dhe komunikacionit
në SHMQSH „Boro Petrushevski” nxënësit prezantuan biçikletë e
cila gjatë lëvizjes mbush telefon celular, si dhe projekte të tjera të
ngjashme, kurse Qyteti i Shkupit promovoi aplikacionin „Udhëto
gjelbër” dhe korsitë për biçikleta në qytet. Në Qendrën kulturore
rinore, u mbajt festivali i filmit me temë nga efikasiteti energjetik.
Gjatë Ditëve të efikasitetit energjetik qytetarëve iu ndanë
materiale edukative për efikasitetin energjetik, në qendrën e qytetit.

STUDIM PËR NDËRTIMIN E
STACIONIT TË PASTRIMIT TË
UJËRAVE TË ZEZA
Përgatitja e Studimit për financimin, ndërtimin dhe punën e
stacionit pastrues për ujërat e zeza për Shkupin është në vijim, kurse
këto ditë po shqyrtohen teknologjitë më të volitshme për trajtimin e
ujërave të zeza. Studimi duhet të përfundojë në shtator të këtij viti
dhe duhet të përcaktojë qasjen më të mirë për financimin, ndërtimin
dhe menaxhimin me stacionin për pastrimin e ujërave të zeza që
do t’u shërbejë 600.000 banorëve, nëpërmjet zgjedhjes së skemës
më adekuate financiare dhe teknologjike për realizimin e punëve.
Përgatitja e studimit përkrahet financiarisht nga Fondi për studime
dhe ndihmë në sektorin privat – FASEP dhe Qeveria franceze në vlerë
prej 729.000 euro.
Memorandumi për mirëkuptim për përgatitjen e Studimit për
financimin, ndërtimin dhe punën e stacionit të pastrimit të ujërave

të zeza për Shkupin u nënshkrua më 9 shtator nga kryetari i Qytetit
të Shkupit Koce Trajanovski, ministri për ambientin jetësor dhe
planifikimin hapësinor, Nurhan Izairi dhe përfaqësuesi i kompanisë
EGIS Eau nga Franca, Bruno Olivie.
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33,5 MILION DENARË PËR RIKONSTRUKSIONIN E
SHKOLLAVE TË MESME
Zëvendësimi
i
çative
dhe
zdrukthëtarisë, riparimi i dyshemeve dhe
nyjave sanitare ishin vetëm pjesë e punëve
ndërtimore që verën e kaluar u kryen në 15
objekte të shkollave të mesme të Qytetit
të Shkupit për të përmirësuar kushtet në
të cilat nxënësit e shkollave të mesme. Për
rinovimin dhe rikonstruksionin e godinave të
shkollave të mesme ndau rreth 33,5 milion
denarë, përkatësisht 18,5 milion denarë
për rikonstruksionin e objekteve dhe 15
milion denarë për zëvendësimin e çative prej
azbesti.
Në SHMQSH „Mihajlo Pupin” u
punua në riparimin e nyjave sanitare dhe
zëvendësimin e çatisë prej azbesti, me të
cilën përmirësuam efikasitetin energjetik
të objektit shkollor. Gjatë verës në 4 shkolla
u zëvendësua zdrukthëtaria, në 3 shkolla u
riparuan dyshemetë e klasave, në 3 shkolla
u riparuan nyjat sanitare, në 1 shkollë u
rinovuan kabinetet dhe në 1 shkollë u
rinovua parketi në sallën e fizkulturës. Ekipet
e Qytetit të Shkupit vendosën rrufepritëse në
objektet e 18 shkollave të mesme të Qytetit
të Shkupit, më saktë, u vendosën sisteme
për mbrojtje nga shkarkimet atmosferike
me kapës për aparat për start të hershëm.
Për këtë projekt të rëndësishëm i cili
mundësoi mbrojtjen e godinave shkollore
nga shkarkimet elektrike atmosferike dhe
nga dëmet, Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth

8,7 milion denarë. Dua të theksoj se Qyteti,
me qëllim që të përmirësojë kushtet për
mësim të nxënësve, si dhe kushtet për punë
të mësuesve, nga viti 2009 deri në vitin 2013
për rikonstruksionin e shkollave të mesme
nga Buxheti ka shpenzuar 132 milion denarë
– theksoi kryetari Koce Trajanovski, gjatë
vizitës në SHMQSH „Mihajlo Pupin”.

SHMQSH „Orce Nikolov” u riparua dyshemeja
në klasa, në SHMQSH „Gjorgji Dimitrov” u
rinovua dyshemeja në sallën e fizkulturës,
në SHMQSH „Arseni Jovkov” u zëvendësua
zdrukthëtaria e hapësirës së shkallëve, në
SHMQSH „Josip Broz Tito” u zëvendësuan
dritaret, në SHMQSH „Vasil Antevski Dren” u
zëvendësua zdrukthëtaria, në SHMQSH „Rade
Gjatë verës u punua edhe në Jovçevski Korçagin” u zëvendësuan dritaret,
zëvendësimin e çatisë prej azbesti dhe në SHMQSH„ „Zdravko Cvetkovski” u rinovuan
çimentoje të konviktit „Zdravko Cvetkovski”,
dyshemetë e klasave, në SHMQSH „Vëllezërit
në SHMQSH „Pançe Karagjozov” u realizua
rikonstruksioni i çatisë në lamelën e dytë, Miladinov” u riparuan nyjat sanitare, në
në SHMQSH „Pançe Arsovski” u rinovua çatia SHMQSH „Cvetan Dimov”, gjithashtu, nyjat
e punëtorisë, në SHMQSH „Nikolla Karev” sanitare, dhe në SHMQSH „Dimitar Vlahov” u
u krye riparimi i dyshemesë në klasa, në rinovuan kabinetet e shkollës.
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MATURANTËT VALLËZUAN
KUADRIL

Në sheshin „Maqedonia” më 23 maj 2014 maturantët nga
Shkupi u bashkuan me moshatarët e tyre nga shumë qytete nga
vendi dhe Europa dhe pikërisht në mesditë luajtën vallëzimin
„Kuadril”, si pjesë e „Parada e maturantëve 2014” e teta me radhë.
Në „Parada e maturantëve 2014” morën pjesë 948 nxënës
nga shkollat e mesme: „Rade Jovçevski Korçagin”, „Nikola
Karev”, „Zef Lush Marku”, „Josip Broz Tito”, „Pançe Arsovski”,
„Vëllezërit Miladinov”, „Georgi Dimitrov”, „Cvetan Dimov”, „Dr.
Pançe Karagjozov”, „Vasil Antevski Dren”, „Arseni Jovkov”, „Marija
Kyri-Sklodovska”, „Zdravko Cvetkovski”, „Vlado Tasevski”, „Boro
Petrushevski”, „Dimitar Vlahov”, „Orce Nikolov”, „Lazar Tanev”, „Ilija kulturë dhe art në bashkëpunim me klubin e vallëzimit „Ritam plus”,
Nikolovski Luj”,„Mihajlo Pupin” dhe shkolla e mesme private„Algoritam”. kurse sponsor i manifestimit është kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce
Organizator i „Parada e maturantëve 2014” është Drejtoria për Trajanovski.

TAKIMI NDËRMJET TË PARIT DHE
MË TË MIRËVE

Në suazat e manifestimit tradicional „Takimi ndërmjet të parit
dhe më të mirëve”, kryetari Koce Trajanovski 24 maturantëve më
të mirë të gjeneratës 2010/2014 nga 21 shkolla të mesme u ndau
mirënjohje dhe shpërblime në të holla.
Maturantët më të mirë të gjeneratës dhe maturantët që
treguan sukses gjatë shkollimit shkuan edhe në një ekskursion
njëditor „Në gjurmët e krijuesve të qytetit” dhe vizituan monumentet
e trashëgimisë sonë kulturore-historike.

SHPËRBLIME PËR
MATEMATIKANËT MË TË MIRË...

Në garën e tretë në matematikë ndërmjet shkollave të mesme
që u mbajt më 10 maj 2014 morën pjesë 121 nxënës nga viti I, II
dhe III nga 21 shkolla të mesme që janë nën kompetencat e Qytetit
të Shkupit. Nxënësit garuan në dy grupe, nxënës të gjimnazit dhe
nxënës të shkollave profesionale. Tre garuesit më të mirë të vitit
të vit të I, II dhe III, nga arsimi profesional dhe gjimnazial, morën
Mirënjohje për vendin e parë, të dytë dhe të tretë, si dhe shpërblime
simbolike në të holla.

... DHE PËR HISTORIANËT MË TË
MIRË

Më 29 janar të këtij viti u ndanë çmimet për fituesit në garën
e parë në histori ndërmjet shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit.
Në këtë garë morën pjesë 65 nxënës nga 17 shkolla të mesme
nën kompetencat e Qytetit të Shkupit, të arsimit gjimnazial dhe
profesional në gjuhën maqedonase dhe nga arsimi gjimnazial dhe
profesional në gjuhën shqipe.
Garuesit për vendin e parë, të dytë dhe të tretë të fituar
morën diplomë dhe shpërblim në të holla.
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Vizita në komunat e Shkupit
DREJTPËRSËDREJTI ME
QYTETARËT PËR PROBLEMET
URBANE
Përfaqësuesit e bashkësive urbane dhe vendore nga
të gjitha komunat e Shkupit në nëntor të vitit 2014 kishin
mundësi të takohen me kryetarin Koce Trajanovski, me
përfaqësues të administratës së qytetit dhe me drejtorët
e ndërmarrjeve publike të qytetit dhe të bisedojnë për
projektet e Qytetit të Shkupit dhe për nevojat e tyre nga
fusha e jetës urbane, në suazat e ciklit të 11-të të takimeve
në komunat e Shkupit.
- Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer që të takohemi
me përfaqësues të bashkësive urbane dhe vendore dhe t’i
dëgjojmë mendimet e qytetarëve për projektet e Qytetit
të Shkupit, si dhe nevojat e tyre nga fusha e jetës urbane.
Bisedojmë për çështje nga fusha e komunikacionit rrugor,
për zgjidhjet e reja të komunikacionit rrugor, për higjienën
publike dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit, për përmirësimin e
shërbimeve të ndërmarrjeve publike dhe për shumë çështje
të tjera. Këto takime janë një lloj raportimi për atë që është
punuar deri tani nga Qyteti i Shkupit në territorin e një
komune të caktuar – thotë kryetari Trajanovski.
Vizitat në komunat e Shkupit u shoqëruan edhe
me aksione të mëdha për pastrimin e sipërfaqeve
publike. Gjatë aksioneve treditore ekipet e NP „Parqe dhe
gjelbërim“ kositën barin dhe krasitën degët e drurëve,
punëtorët e NP „Rrugë dhe rrugica“ riparuan gropat në
asfalt, ekipet e NP „Ujësjellës dhe kanalizim“ kontrolluan
kanalizimin atmosferik dhe pastruan vend grumbullimet,
kurse punëtorët e NP „Higjiena komunale“ pastruan depot
informale, pastruan kontejnerët dhe fshinë rrugët.
Si pjesë e këtij cikli takimesh, u prezantuan projektet
të cilat Qyteti i Shkupit do t’i realizojë gjatë vitit 2015, dhe
u morën edhe propozime dhe prioritete nga bashkësitë
urbane dhe vendore të cilat duhet të realizohen dhe të
jenë pjesë përbërëse e programeve për punë të Qytetit të
Shkupit.

DITË TË HAPURA ME QYTETARËT

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski edhe në vitin 2014 u takua me qytetarët dhe bisedoi për problemet e tyre me të
cilat ballafaqohen çdo ditë, që janë nën kompetencat e Qytetit të Shkupit, në suazat e Ditëve të hapura me qytetarët.
Në takimet e mbajtura, qytetarët kishin mundësi të tregojnë nevojat e tyre dhe të japin propozime dhe sugjerime për aktivitetet
e administratës së qytetit.
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Në qendrën kulturore rinore

PLATFORMË ASHENSORI PËR PERSONA
ME NEVOJA TË VEÇANTA

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 personat me nevoja të veçanta. Zgjidhja ideore për
platformën e ashensorit u përgatit nga profesorë të Fakultetit të inxhinierisë
mekanike dhe Fakultetit të arkitekturës nga Shkupi, kurse u realizua nga
„MAKLIFT”. Për këtë qëllim Qyteti i Shkupit ndau rreth 2 milion denarë.
- Ky është ashensori i tretë i tillë të cilin Qyteti i Shkupit e vendosi për
personat me nevoja të veçanta. Për të përmirësuar kualitetin e jetesës së tyre dhe
për të krijuar kushte për jetë të pavarur, që përbën një nga prioritetet kryesore
të Qytetit të Shkupit, në vitin 2010 vendosëm platformë ashensori për personat
me nevoja të veçanta në SHMQSH „Mihajlo Pupin”, kurse në fillim të vitit 2014,
vendosëm një ashensor të tillë edhe në shkollën e mesme të qytetit „Arseni
Jovkov” – sqaroi kryetari Koce Trajanovski.

U RREGULLUA AMBIENTI PËR
QËNDRIM DITOR NË SHFV
„ZLATAN SREMAC”
Në shkollën e veçantë fillore „Dr. Zlatan Sremac”
vjeshtën e kaluar u hap një ambient i ri për qëndrim ditor.
Ambienti u rinovua dhe u adaptua me mjetet e grumbulluara
nga Panairi i katërtë ndërkombëtar i bamirësisë 2014, i
organizuar nga „Dobre dojde” Macedonia Welcome Center DMWC, me përkrahjen e Qytetit të Shkupit.
Në këtë manifestim u grumbulluam 172.000 denarë,
që u shfrytëzuan për rikonstruksionin dhe adaptimin e
ambientit për qëndrim ditor në SHFV „Dr. Zlatan Sremac”.

Kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski
më 26 dhjetor 2014 vizitoi Punktin dhe Strehimoren
për persona të pastrehë, që gjendet në Momin Potok
dhe ndau paketa me veshje.
- Qyteti i Shkupit ndihmon në punën e kësaj
qendre me 500.000 denarë në vit, dhe përkrahja jonë
do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Të pastrehët
në këtë qendër marrin shërbime higjienike, veshje
të pastra, shërbime berberi, vizita mjekësore dhe
ilaçe të domosdoshme, biseda dhe këshillime nga
psikologu dhe racion të ngrohtë – tha kryetari
Trajanovski.
Të pastrehët që shfrytëzojnë shërbimet e
këtij punkti, gjithsej 45 persona, morën paketa nga
Qyteti i Shkupit në të cilat ishin paketuar triko, shall,
kapele, doreza dhe thasë për fjetje. Për blerjen e 45së paketave Qyteti i Shkupit ndau 81.000 denarë.
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NË VIZITË NË FSHATIN E
FËMIJËVE SOS ....

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski më
24 dhjetor 2014 vizitoi Shtëpinë e fëmijëve SOS dhe kishte
mundësi të bisedojë dhe shoqërohet me fëmijët që janë të
rregulluar në këtë fshat. Në vigjilje të festave të Vitit të Ri dhe
Krishtlindjeve fëmijëve të Fshatit të fëmijëve SOS kryetari
Trajanovski u ndau paketa për Fundvitin.
Gjatë vitit 2014 Qyteti i Shkupit rregulloi enterierin e
njërës prej shtëpive në fshat, më saktë shtëpia me sipërfaqe
rreth 500 metra katrorë u lye me gëlqere dhe u pastrua.

... EDHE NË SHTËPINË „NËNË
TEREZA”

Në vigjilje të festave të Fundvitit kryetari Koce
Trajanovski, ashtu si edhe çdo vit, vizitoi personat e
moshuar të rregulluar në Shtëpinë „Nënë Tereza”, që
gjendet në lagjen Zllokuqani.
Qyteti i Shkupit nëpërmjet një varg projektesh
kontribuon në përmirësimin e kualitetit të jetesës,
shëndetit dhe gjendjes psikologjike dhe fizike të personave
të moshuar, plotësimin e nevojave shëndetësore dhe
sociale dhe socializmin e tyre.

SHFAQJE ME KËNGË,
MUZIKË DHE VALLE
Më 10 qershor 2014 në Sallën
universale u mbajt Shfaqja e 12-të
republikane e pensionistëve me këngë,
muzikë dhe valle. Shfaqja bashkoi aktivitet
e mbi 40 shoqatave të pensionistëve në
vend.
- Qyteti i Shkupit ka një bashkëpunim
të shkëlqyer me Lidhjen e shoqatave të
pensionistëve të Qytetit të Shkupit ,dhe
atë, nëpërmjet pjesëmarrjes së përbashkët
në programe dhe aktivitete të ndryshme
që kontribuojnë për një jetë më me cilësi të
pensionistëve. Do të përmend përmirësimin
e kushteve për rekreacion dhe shoqëri të
pensionistëve në Qendrën rekreative në
Katlanovë dhe rinovimin e saj. U rinovua
salla e pushimores, janë rinovuar plotësisht

korridoret e dy kateve, janë rinovuar edhe
banjot e dhomave. Në oborr janë vendosur
stola dhe ndriçim. Organizojmë transport në
grupe për pensionistët në destinacione në
Shkup dhe në republikë; siguruam transport
falas në autobusët e NQP-së katër ditë në
javë – të martën, të premten, të shtunën
dhe të dielën, siguruam legjitimacione
falas për transportin publik për pensionistët
invalidë; përkrahim manifestime sportive

siç është Turneu tradicional i shahut
“13. Nëntori”. Bashkëpunimi i Qytetit të
Shkupit me Lidhjen e pensionistëve të
Qytetit të Shkupit vazhdon edhe më tej
– thotë kryetari i Qytetit të Shkupit Koce
Trajanovski.
Qyteti i Shkupit për mbajtjen e
shfaqjes së këngëve, muzikës dhe valleve
ndau rreth 26.000 denarë, dhe la në
dispozicion Sallën universale.
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U KREMTUA DITA E ZJARRFIKËSVE 2014
Qyteti i Shkupit më 20 maj 2014 kremtoi tradicionalisht Ditën e zjarrfikësve, në stacionin për mbrojtjen kundër zjarrit në Autokomandë.
Kremtimi filloi me roje nderi solemne të zjarrfikësve të Shkupit, kurse komandanti i Brigadës për mbrojtjen kundër zjarrit, Blagoja
Menkovski, dha raport para kryetarit të Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe kryetares së Këshillit të Qytetit të Shkupit, Irena Misheva.
Ditën e zjarrfikësve u mbajt edhe
ushtrimi taktik-tregues, shpëtimi i personave
në aksidente automobilistike, si dhe u
prezantuan pajisje me të cilat posedon
Brigada për mbrojtjen kundër zjarrit.

SHPËRBLIME PËR POLICIN, ZJARRFIKËSIN
DHE DHURUESIN E GJAKUT MË TË MIRË

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski më 25 dhjetor 2014 u ndau
shpërblimet policit, zjarrfikësit dhe dhuruesit të gjakut më të mirë në Shkup për vitin
2014.
- Këtyre njerëzve të devotshëm, të sakrificës dhe humanë në emrin tim personal
dhe në emër të bashkëqytetarëve dua t’Ju shpreh falënderimet për përkushtimin
dhe profesionalizmin me të cilin veprojnë në realizimin e detyrave të tyre të punës,
shpëtojnë jetë dhe kontribuojnë për siguri më të madhe në qytetin tonë. Policit,
zjarrfikësit dhe dhuruesit të gjakut më të mirë në Shkup për vitin 2014 Qyteti i Shkupit u
ndau shpërblim në vlerë prej 10.000 denarë – tha kryetari Trajanovski.
Shpërblimin për policin më të mirë për vitin 2014 e mori Ljupço Stojanovski, i
punësuar në UPS Stacioni policor me kompetenca të përgjithshme në Gazi Baba.
Shpërblimi për zjarrfikësin më të mirë për vitin 2014 shkoi në duart e Zoran J.
Trajanovski, zjarrfikës-shpëtues në Brigadën për mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të
Shkupit.
Shpërblimin për dhuruesin e gjakut më të mirë për vitin 2014 e mori Mirko
Inçevski, i cili deri tani ka dhuruar 112 herë.

NDIHMË PËR VIKTIMAT
NË REGJION
Këshilli i Qytetit të Shkupit miratoi ndihmë
në të holla për viktimat nga përmbytjet që
ndodhën verën e kaluar në Republikën e Serbisë
dhe Republikën e Bosnjë dhe Hercegovinës,
si dhe për viktimat në aksidentin në minierën
Manisa, Republika e Turqisë. Qyteti i Shkupit,
si qytet i solidaritetit, ndau 3 milion denarë
ndihmë financiare – një milion për Serbinë, një
milion për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe një
milion për Manisa.
Gjatë kohës së përmbytjeve në regjion,
Qyteti i Shkupit dërgoi automjet zjarrfikës të
pajisur me dy pompa të fuqishme për thithjen
e ujit dhe pajisje plotësuese, barkë shpëtimi dhe
ekip me 6 zjarrfikës nga Brigada për mbrojtjen
kundër zjarrit e Qytetit të Shkupit, të cilët u
përfshinë në evakuimin e viktimave, një maune
me ujë të pijshëm dhe 50.000 thasë për rërë
në Serbi; si dhe automjete zjarrfikëse nga të
cilët njëri i pajisur me pompa të fuqishme për
thithjen e ujit dhe ekip me 6 zjarrfikës të cilët u
përfshinë në evakuimin e viktimave në Bosnjë
dhe Hercegovinë.
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NDIHMË PËR
KOMUNAT E
PËRMBYTURA NË
MAQEDONI

MIRËNJOHJE PËR ZJARRFIKËSIT
SHPËTUES

Qyteti i Shkupit dërgoi ndihmë në
të holla, në vlerë prej 3 milion denarë, për
viktimat nga përmbytjet në Maqedoni.
Një vendim të tillë solli Këshilli i Qytetit të
Shkupit në seancën e mbajtur më 12 shkurt
të këtij viti.
Mjetet e ndara do të dërgohen në
llogari të veçantë të destinuar për fatkeqësi
natyrore – përmbytje viti 2015, të hapur në
suazat e Trezorit të Ministrisë së financave.

Zjarrfikësit e Shkupit të cilët morën pjesë në shpëtimin dhe evakuimin e viktimave dhe
në riparimin e dëmeve nga përmbytjet në Serbi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë morën mirënjohje
nga Qyteti i Shkupit.
Mirënjohje morën: Zvonko Tomeski, Vladimir Koçovski, Zvonko Tasevski, Sasho Krstev,
Dejan Dimishkovski dhe Kristijan Trajkov (ekipi zjarrfikës për Serbinë); si dhe Darko Angelovski,
Safet Rastoder, Myzafer Shabanov, Igor Mihajlov, Aleksandar Gjorgjievski dhe Rasim Rozajac
(ekipi zjarrfikës për BH);
Pjesëmarrja e dy ekipeve në misionet e shpëtimit u koordinua nga pushteti i atjeshëm.
Pas përmbytjeve që kapluan vendin tonë në fillim të vitit, Qyteti i Shkupit dërgoi një
ekip dhe mekanizim për ballafaqimin me pasojat e përmbytjeve në komunën Novaci. Komuna
Novaci ishte një nga komunat më të goditura nga përmbytjet në këtë pjesë të Maqedonisë.
Qyteti i Shkupit dërgoi tre cisterna për tërheqjen e ujit me dy pompa me motor me
kapacitet të madh dhe cisternë me ujë të pijshëm. Me ndihmën teknike, në komunën e Novacit
është dërguar edhe një ekip prej 12 personash nga Shtabi për mbrojtje dhe shpëtim i Qytetit
të Shkupit.
Shtabi për mbrojtje dhe shpëtim i Qytetit të Shkupit dërgoi njerëz dhe mekanizim për
ballafaqimin me përmbytjet edhe në Shtip.
Në pjesët e përmbytura të vendit Qyteti i Shkupit dërgoi në mënyrë plotësuese tre
cisterna për thithjen e ujit nga NP „Ujësjellës dhe kanalizimin” dhe NP „Higjiena komunale”,
automjet zjarrfikës të pajisur me pompë të fuqishme, dy pompa motorike me kapacitet të
madh, barkë me motor dhe 10.000 thasë me rërë.

Shtabi për mbrojtje dhe shpëtim
i Qytetit të Shkupit më 30 janar të këtij
viti realizoi ushtrim teknik-demonstrues
në bregun e lumit Vardar, tek parku në
Aerodrom, në të cilin u prezantuan teknika
për ballafaqimin me pasojat në kushte të
vështira atmosferike në ambient urban.
Shtabi disponon me mjete adekuate
materialo-teknike dhe mekanizim, 50.000
thasë me rërë, kamionë, ekskavatorë,
cisterna, pompa për thithjen e ujit, barka
shpëtimi dhe pajisje të tjera dhe është i
përgatitur për tu ballafaquar me pasojat e
ndonjë fatkeqësie natyrore eventuale.

50 |

BASHKËPUNIMI
Kryetari i Qytetit të Shkupit Koce
Trajanovski më 24 janar 2014 u takua me
ambasadorin e Mbretërisë së Suedisë në
Republikën e Maqedonisë, Mats Stafanson.
Në takim, ambasadori Stafanson
theksoi se dëshiron të thellojë bashkëpunimin
ndërmjet dy vendeve në shumë fusha,
veçanërisht në sferën e arsimit, kulturës,
sportit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

Më 12 shkurt 2014 kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski u
takua me Lorens Oer, ambasadore e Republikës së Francës në vendin tonë.
Ambasadorja Oer e informoi kryetarin Trajanovski për takimin e saj me Fransoa
Rebsmon, kryebashkiakun e Dizhonit, me të cilin biseduan për mundësitë
për bashkëpunim ndërmjet qyteteve të binjakëzuar të Shkupit dhe Dizhonit,
siç është bashkëpunimi në fushën e urbanizmit, komunikacionit, mbrojtjes
së ambientit jetësor, sektorit civil, të rinjve dhe kulturës.
Kryetari Trajanovski theksoi se është i kënaqur nga bashkëpunimi i
deritanishëm me këtë qytet të binjakëzuar, dhe u pajtua me mendimin që
nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave në shumë fusha dhe nëpërmjet
pjesëmarrjes në panaire dhe evenimente kulturore do të vazhdojë me sukses
bashkëpunimi me këtë qytet francez.

Bashkëpunimi në fushën e kulturës, arsimit dhe sportit ishin temat
që u biseduan në takimin e mbajtur me 5 shkurt 2014 ndërmjet kryetarit
të Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski dhe ambasadorit të ri të Republikës së
Sllovakisë në Republikën e Maqedonisë, Martin Bezak.
Ambasadori Bezak theksoi se në periudhën e kryerjes së funksionit
diplomatik do të angazhohet që marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimi
korrekt ndërmjet Republikës së Sllovakisë dhe Republikës së Maqedonisë të
thellohen në të gjitha fushat që janë me interes të përbashkët për qytetarët
e dy vendeve.
Më 26 shkurt 2014 kryetari Koce Trajanovski realizoi takim me Branko
Rakovec, ambasador i Republikës së Sllovenisë në Republikën e Maqedonisë.
Në takimin e mbajtur, ambasadori Rakovec informoi për mundësinë që
Qendra për perspektiva europiane nga Sllovenia të organizojë trajnim për
ndërtimin e kapaciteteve të administratës në vendin tonë. Trajnimi ka të
bëjë me euro-integrimet dhe menaxhimin me projektet europiane – fusha
të cilat janë me rëndësi të veçantë për Maqedoninë në procesin e integrimit
të saj në Bashkimin europian dhe do të organizohet nga BNJVL. Kryetari
Trajanovski dhe ambasadori Rakovec theksuan se me këtë trajnim do të
vazhdojë bashkëpunimi i shkëlqyer i Qytetit të Shkupit me Ambasadën e
Sllovenisë.
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NDËRKOMBËTAR
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski më 17 mars 2014 realizoi
takime ambasadorin e Australisë në Republikën e Serbisë, Julija Fini dhe
konsullin e Australisë në Republikën e Maqedonisë, Zoran Kostovski.
Në takim u bisedua për mundësinë për realizimin e bashkëpunimit me
një qytet australian si këmbim kulturor, këmbimin në suazat e arsimit dhe
bashkëpunimit me organizatat joqeveritare. Kryetari Trajanovski informoi
për mundësitë për investim në Shkup dhe në Republikën e Maqedonisë, si
dhe për projektet në të cilat është fokusuar Qyteti i Shkupit.

Më 12 maj 2014 kryetari Koce Trajanovski u takua me ambasadorin
e Mbretërisë së Belgjikës në Republikën e Bullgarisë, Anik Van Kalster,
me konsullin e nderit të Mbretërisë së Belgjikës në vendin tonë, Elena
Nikodinovska, me An Defurni, këshilltar për tregti në ambasadën e
Mbretërisë së Belgjikës në Sofje dhe me Erik de Borsgrav, këshilltar i Qytetit
të Zagrebit për projekte europiane.
Theksi kryesor në takim u vendos në projektet europiane dhe
sigurimin e ndihmës europiane për Qytetin e Shkupit, drejtime, këshilla dhe
trajnime, me qëllim afrimin dhe zbatimin sa më të shpejtë të standardeve të
BE-së, fondet IPA dhe shfrytëzimin e pamjaftueshëm të tyre në vendin tonë.

Gjatë vitit 2014 kryetari Koce Trajanovski realizoi
dy takime me ambasadorin e Republikës Popullore të
Kinës në Maqedoni, Ven Zensun. Na takimet e mbajtura
u bisedua për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy
vendeve dhe ndërmjet Shkupit dhe qytetit të binjakëzuar
të Nan Çhang.

SHKUPI DHE NAN ÇHANG – 30 VJET QYTETE TË BINJAKËZUARA
Me rastin e kremtimit të 30-vjetorit të binjakëzimit
të Shkupit dhe Nan Çhang, Kinë, në Teatrin popullor
maqedonas më 13 shkurt u mbajt shfaqja muzikore
dhe teatrale „Gëzuar Vitin e Ri Kinez, Nan Çhangu i
pabesueshëm”, e ansamblit kulturor nga Nan Çhang.
Shfaqja ishte një mundësi e shkëlqyer për prezantimin dhe
promocionin e kulturës së lashtë kineze para qytetarëve të
Shkupit.
Në Shkup qëndroi edhe një delegacion me shumë
anëtarë nga Nan Chang, me në krye Zou Suling, zëvendëskryetar i Komitetit të përhershëm të Kongresit nacional të
Nan Çhang dhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe regjional
nga fusha e bashkëpunimit ndërkombëtar, kulturës dhe

marrëdhënieve me publikun.
Në suzat e kremtimit të 30-vjetorit të binjakëzimit të Shkupit dhe Nan
Çhang, në QTQ u mbajt „Festivali kinez pranveror në Shkup” ku të pranishmit
kishin mundësi të njihen me një pjesë të kulturës së pasur kineze.
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Kryetari Koce Trajanovski më 10 nëntor 2014 u takua me
ambasadorin e ri të emëruar të Mbretërisë së Spanjës në Republikën
e Maqedonisë, Ramon Abaroa Karanza. Në këtë takim kryetari Koce
Trajanovski potencoi bashkëpunimin e shkëlqyer të Qytetit të Shkupit
me Mbretërinë e Spanjës, i cili rezultoi me nënshkrimin e Marrëveshjes
për binjakëzimin e Shkupit me Saragozën në dhjetor të vitit 2008.
Trajanovski theksoi se Qyteti i Shkupit ka bashkëpunim të mirë me një
numër të madh kompanish nga Spanja, duke veçuar kompaninë IDOM
e cila përgatiti projektet ideore për bulevardin “Sveti Kliment Ohridski”
dhe për rrugën automobilistike nëntokësore nga Kisha e madhe deri
te kompleksi i bankave, si dhe projektin themelor ndërtimor për rrugën
automobilistike nëntokësore në Shkup.

Të thellohet bashkëpunimi në nivel të qeverisjes
vendore, si dhe në fushën e arsimit, kulturës,
ekonomisë dhe ambientit jetësor është konkluzioni
nga takimi ndërmjet kryetarit Koce Trajanovski dhe
ambasadorit të ri të emëruar të Shtetit të Izraelit në
Republikën e Maqedonisë, Dan Orjan, që u mbajt më
11 nëntor.

Më 3 korrik 2014 kryetari Koce Trajanovski u takua
me ambasadorin e Republikës së Polonisë në vendin
tonë, Jacek Multanovski. Ambasadori Multanovski
potencoi misionin e tij në promovimin e marrëdhënieve
bilaterale ndërmjet Polonisë dhe Maqedonisë dhe
shprehu gatishmërinë për fuqizimin e kontakteve dhe
bashkëpunimit ndërmjet Shkupit dhe Varshavës, si dhe
fuqizimin e lidhjeve me qytetin polak Udz, me të cilin
tashmë janë vendosur kontakte. Ai theksoi edhe përkrahjen
që Republika e Polonisë ia jep Republikës së Maqedonisë në
rrugën drejt Bashkimit europian dhe NATO-s.

Më 20 shkurt 2014 kryetari Koce Trajanovski u takua me ambasadoren
e Republikës së Serbisë në vendin tonë, Dushanka Divjak-Tomiq, në cilësinë
e kryetarit të nderit në Panairin e vitit që është nën organizimin e Shoqatës
civile „Dobredojde” Macedonia Welcome Centre.
Qëllimi i vizitës ishte prezantimi i panairit të bamirësisë në Shkup që
çdo vit e organizon shoqata civile „Dobredojde” Macedonia Welcome Centre.
Panairi, i cili ka karakter humanitar, ka si qëllim të paraqesë kulturën e këtyre
vendeve që kanë përfaqësi diplomatike në Maqedoni. Mjetet financiare të
grumbulluara nga shitja e prodhimeve u dhanë si donacion për fëmijët me
nevoja të veçanta.
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Kryetari Koce Trajanovski më 11 shkurt 2014 u takua me delegacionin
nga qyteti i Nishit, Republika e Serbisë. Në krye të delegacionit ishte Aleksandar
Cvetkoviq, shef i rrethit administrativ të Nishit.
Në takim u bisedua për vazhdimin e bashkëpunimit në suazat e euroregjionit Shkup-Nish-Sofje, „Euroballkan” që ka për qëllim intensifikimin e
bashkëpunimit ndërkufitar si mjet për zhvillimin regjional ekonomik dhe
integrimin në suazat e regjionit. Përveç bashkëpunimit, u shqyrtuan edhe
mundësitë për bashkëpunim në fushën e kulturës e cila përbën një urë të
rëndësishme ndërmjet Shkupit dhe Nishit.

Më 24 shkurt 2014 kryetari Koce Trajanovski u takua me
zëvendës-kryebashkiakun e Qytetit të Prishtinës, Dardan Sejdiu.
Na takimin e mbajtur u konkludua se bashkëpunimi i ardhshëm
ndërmjet dy qyteteve duhet të zhvillohet në sfera të ndryshme,
siç është kultura, sporti, arsimi, kurse zëvendës-kryebashkiaku
i Prishtinës, Sejdiu, theksoi se është veçanërisht i interesuar për
shkëmbimin e eksperiencave pozitive për realizimin me sukses të
projekteve të lidhura me efikasitetin energjetik.

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski më 13 qershor
2014 u uroi mirëseardhjen në Shkup dhe në Maqedoni nxënësve nga
Tempi, SHBA, të cilët në Shkup qëndruan në kuadrin e këmbimit të
nxënësve gjatë 5 javëve. Të njëjtën periudhë kohore në Tempi qëndruan
edhe nxënës nga Maqedonia.

KONFERENCË E QYTETEVE TË BINJAKËZUARA

Qyteti i Shkupit në qershor të vitit
2014 ishte nikoqir i Konferencës ballkanike
dyditore të qyteteve të binjakëzuara, që ishte
nën organizimin e Korporatës së qyteteve të
binjakëzuara nga Tempi, Arizona, SHBA dhe
Korporata ndërkombëtare e qyteteve të
binjakëzuara nga Uashingtoni, SHBA.
- Qyteti i Shkupit vitet e kaluara
ka zhvilluar bashkëpunim të pasur
ndërkombëtar. Është binjakëzuar me 18
qytete, dhe ka kontakte dhe lidhje me
shumë qytete nga e gjithë bota. Zhvillimi
i lidhjeve, kontakteve dhe bashkëpunimi
me një numër të madh qytetesh, para së
gjithash, ka të bëjë me faktin se pas tërmetit
katastrofik në vitin 1963 Shkupi u bë qyteti
i solidaritetit ndërkombëtar. Bashkëpunimi
me qytetin e binjakëzuar Tempi, është i
veçantë për ne. Ky bashkëpunim filloi në
vitin 1971. Në atë kohë Shkupi ishte qyteti

i parë nga Europa Lindore i cili u binjakëzua
me një qytet amerikan. Në shkallë globale,
akti i binjakëzimit të Shkupit dhe Tempi,
përbën një kthesë historike në marrëdhëniet
ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit. Baza e
bashkëpunimit shumëvjeçar të Shkupit
dhe Tempi është iniciativa e z. Riçard
Njuhajzel, kryetar i Korporatës së qyteteve
të
binjakëzuara
të Tempit, që
përfaqësohet
nga
Programi
për këmbimin e
gjimnazistëve.
Programi përfshin
qëndrim pesë javor
të gjimnazistëve
nga të dyja qytetet
gjatë periudhës
së
verës,
të

akomoduar nëpër familje të qytetit tjetër.
Kjo eksperiencë gjimnaziale zgjat edhe sot
e kësaj dite – tha kryetari Trajanovski, në
konferencë.
Në Konferencë u diskutua edhe për
atë se çfarë përfshin programi „Qytete të
binjakëzuar” dhe si mund t’i ndihmojë ky
program cilitdo qytet.
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U NDËRTUA SKEJT – PARK I RI NË BREGUN E LUMIT VARDAR
Në bregun e lumit Vardar, në afërsi të Parkut të qytetit,
ekipe të Qytetit të Shkupit në korrik të vitit 2014 ndërtuan
skejt-park për adhuruesit e skejterit, patinave dhe VMH-bajker.
- Ky është skejt-parku i parë në Shkup dhe në Republikën
e Maqedonisë. Sipërfaqja e skejt-parkut është me dimensione
15 x 50 metra, në të cilën janë vendosur 9 elemente me rampë
në bazament asfalti të përgatitur sipas karakteristikave të
kërkuara për këtë lloj sporti, dhe u rregullua edhe vend për
pushim dhe shoqërim. Elementet e vendosura janë sipas
standardeve europiane (EN 14974) për siguri gjatë shfrytëzimit
të rampave me pajisje me rrota. Në të ardhmen, elementet në
skejt-park mund të zhvendosen dhe të vendosen elementë
rinj sipas noviteteve në sportet ekstreme urbane tek ne dhe
në botë. Skejt-parku ndriçohet nga 5 shtylla ndriçimi me 20
reflektorë gjë me të cilën mundësohet ky kat të shfrytëzohet
edhe në orët e mbrëmjes. Qyteti i Shkupit angazhoi edhe
instruktorë të cilët përveç kujdesit për rregullin dhe sigurinë
në skejt-park, ishin në dispozicion të të gjithë të interesuarve
për këshilla, trajnim dhe edukim për të ngarë skejtbord, patina
dhe biçikleta VMH. Skejt-parku mund të shfrytëzohet nga ora
10 deri në orën 24, nga muaji mars deri në dhjetor. Skejt-parku
i ri u ndërtua me iniciativën e adhuruesve të sporteve ekstreme
në Shkup, të cilët me dijenitë dhe sugjerimet e tyre ndihmuan
në një masë të madhe për rregullimin e parkut – tha kryetari
Trajanovski.
Skejt-parku ri në lumin Vardar është investim i Qytetit të
Shkupit, me vlerë prej 12 milion denarë.

„I PARI DERI NË MAJË”
PËR DITËLINDJEN E
TELEFERIKUT
Mijëra alpinistë dhe çiklistë
më 1 qershor 2014 u drejtuan drejt
majës Vodno dhe morën pjesë në
evenimentin sportiv-rekreativ „I
pari deri në majë”, që u organizua
me rastin e ditëlindjes së tretë të
teleferikut në Vodno.
Manifestimi „I pari deri
në majë” u organizua nga NQP,
dhe Qyteti i Shkupit e përkrahu
financiarisht me 40.000 denarë.

TURNE NË SPORTE EKSTREME
Pesëdhjetë e dy skejterë, patinatorë dhe VMH – bajker nga Maqedonia, Kroacia, Serbia,
Kosova dhe nga Britania e Madhe morën pjesë në Turneun ndërkombëtar të sporteve ekstreme Shkupi 2014, që u mbajt në skejt parkun e ri në bregun e lumit, nga data 2 deri më 4 tetor.
Vendi i parë në kategorinë skejter i takoi Ivan Marash nga Kroacia, në kategorinë VMH vendi
i parë i takoi Igor Vukadinoviq nga Kroacia, ndërsa për patina garuesit nga Serbia Stefan Bozhiq.
Qyteti i Shkupit për mbajtjen e këtij manifestimi ndau 100.000 denarë.
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LIGA E SHKOLLAVE TË
MESME
Garat në Ligën e shkollave të mesme në
konkurrencën për meshkuj dhe femra ndërmjet
ekipeve të shkollave të mesme në Shkup për vitin
shkollor 2014/15 janë në vijim. Në këtë vit shkollor
në sistemin e garave morën pjesë 220 ekipe dhe
rreth 6.000 nxënës nga 28 shkolla - 21 shkolla të
Qytetit të Shkupit dhe 7 shkolla të mesme private
dhe shtetërore. Gjimnazistët garuan në hendboll,
basketboll, futsall, volejboll, qitje, hendboll në
rërë, volejboll në rërë dhe në sporte të tjera,
kurse ekipet më të mira dhe nxënësit nga sportet
kolektive dhe individuale do të shkojnë në gara
ndërshtetërore edhe në vendet fqinje.

GJIMNAZISTËT MYSAFIRË NË
LUBJANË
Sportistët më të mirë gjimnazistë nga Shkupi më 28 maj 2014
garuan me moshatarët e tyre nga Lubjana. Kryeqyteti i Sllovenisë ishte
nikoqir i garave të 5-ta në hendboll, basketbioll, futsall, në konkurrencën
për femra dhe meshkuj, ku sportistët nga Shkupi u kthyen me disa fitore.

KENIANËT PËRSËRI MË TË SHPEJTËT
NË RRUGËT E SHKUPIT

Maratonasit nga Kenia thyen rekordet e jubileut të 10-të Viz Er Maratona
e Shkupit 2014, që u mbajt në rrugët e qytetit më 11 maj. Nëpër rrugët e
Shkupit vrapuan mbi 6. 000 pjesëmarrës nga 47 vende, kurse më të mirëve
shpërblimet ua ndau kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.
Në konkurrencën për meshkuj, korsinë e gjatë 42.195 metra i pari e
kaloi keniani Emanuel Samal, kurse në konkurrencën për femra më e shpejta
ishte kenianija Murigi Lusi Vambui. Maratonisti më i mirë yni ishte Aleksandar
Kiraxhiev i cili në klasifikimin e përgjithshëm meritoi vendin e 5-të. Në gjysmë
maratonë, korsinë me gjatësi 21.097 metra i pari e kaloi Edvin Kenboi nga
Kenia, kurse te damat e para ishte Sibila Majers nga SHBA. Si pjesë e Maratonës
së Shkupit 2014 ishte edhe gara humanitare në 5 kilometra.
Organizatori i Viz Er Maratona e Shkupit 2014 ishte Qyteti i Shkupit dhe
Lidhja e sporteve të Shkupit, Agjencia për të rinj dhe sport, Federata e atletikës
e Republikës së Maqedonisë, Bashkimi europian në Maqedoni dhe klubet e
atletikës. Ky manifestim tradicional vitin e kaluar u bë edhe me një sponsor
të ri, Viz Er, me ndihmën e të cilit është rritur fondi i shpërblimeve. Promotor i
Viz Er Maratona e Shkupit 2014 ishte rekordmeni botëror në maratonë Wilson
Kipsang Kiprotiç.
Qyteti i Shkupit për organizimin e Maratonës së Shkupit ndau 1.500.000
denarë.
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„ IKAS 2014”
Përfaqësuesi më i mirë i Maqedonisë në kanu, Atanas Nikolovski,
triumfoi në edicionin e 46-të të Slalomit në kanu „IKAS 2014”,që u mbajt në
ujërat e Matkës.
Në „IKAS 2014” morën pjesë dhjetëra garues nga Maqedonia, Sllovenia,
Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Greqia, Kongo, Turqia, Rusia dhe nga
Ukraina.
Qyteti i Shkupit është sponsor tradicional i „IKAS”, kurse për organizimin
e tij ndau rreth 180.000 denari.

TURNE NË VOLEJBOLL NË RËRË
Çiftet e volejbollistëve Misonova/Slanceva nga Bullgaria, në
konkurrencën për femra dhe Kikoviq/Basta nga Serbia, në konkurrencën
për meshkuj, fituan vendet e para në Turneun e pestë ndërkombëtar në
volejboll në rërë „Shkupi 2014”, që u mbajt në korrik në terrenin sportiv
të Plazhit të qytetit „Park”. Medaljet për çiftet më të më të mira të
volejbollistëve ua ndau kryetarja e Këshillit të Qytetit të Shkupit, Irena
Misheva.
Në turne morën pjesë 16 çifte në konkurrencën për meshkuj dhe
8 çifte në konkurrencën për femra, nga Maqedonia dhe nga Shqipëria,
Serbia, Bullgaria, Mali i Zi dhe nga Kroacia. Qyteti i Shkupit është sponsor
gjeneral i këtij turneu dhe për realizimin e tij ndau 400.000 denarë. Turneu
zhvillohet nën organizimin e Federatës së volejbollit të Maqedonisë.

TURNE NË HENDBOLL NË PLAZH
Tetë ekipe në konkurrencën për meshkuj dhe katër ekipe në konkurrencën
për femra garuan në Turneun e dytë të hendbollit në plazh për meshkuj dhe femra
- Shkupi 2014, që u mbajt në terrenin sportiv të plazhit të qytetit „Park”. Fitues
në konkurrencën për meshkuj ishte ekipi i „Alkaloid”, kurse në konkurrencën për
femra ishin hendbollistet e „Neuromedika”.
Turneu u mbajt nën organizimin e KH „Rabotniçki”, dhe u mbështet
financiarisht nga Qyteti i Shkupit me 60.000 denarë.

MANIFESTIMI NË ATLETIKË „HS
CHALLENGE 2014”

Në korsinë për këmbësorë në rrëzën e park-pyllit „Gazi Baba” më 9 mars
2014 u mbajt gara tradicionale e katërtë kros-kantri Gazi Baba „HS Challenge
2014”. Organizator i manifestimit në atletikë ishte ekipi i atletikës KA„Bezbednost”,
kurse një nga sponsorët kryesorë ishte Qyteti i Shkupit, i cili këtë garë e mbështeti
financiarisht me 40.000 denarë.
Ky manifestim në atletikë përbëhej nga 3 gara – garë e shkurtër për fëmijë
me gjatësi 500 metra, gara kryesore në konkurrencën për femra me gjatësi 3.000
metra dhe gara kryesore në konkurrencën për meshkuj në gjatësi 8.000 metra.
Tek meshkujt më i shpejti ishte Mitko Cenov nga Bullgaria, kurse në
konkurrencën për femra ishte bashkë atdhetarja e tij Milica Mirçeva.
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TURNE PËR
TË RINJ NË
FUTBOLL
Mbi 400 futbollistë nga klubet e
të rinjve nga Kroacia, Serbia, Bullgaria
dhe Maqedonia garuan në Turneun e
parë ndërkombëtar për të rinj në futboll
„Skopje kup” 2014, që u mbajt në Shkup.
Ekipi i Vardarit – Shkup fitoi vendin
e parë në kategorinë për futbollistë të
lindur në vitin 1997 dhe më të rinj. Në
kategorinë për futbollistë të lindur në
vitin 1999 dhe më të rinj vendi i parë i
takoi futbollistëve të Partizanit – Beograd.
Ky turne ndërkombëtar për të rinj
në futboll u përkrah nga Qyteti i Shkupit
dhe nga Federata e futbollit e Maqedonisë,
dhe u organizua nga Shoqata „Skopje kup”.

TURNE PËR TË RINJ NË HENDBOLL
KH „Rabotniçki” në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe me federatën e hendbollit të
Maqedonisë ishte organizator i Turneut ndërkombëtar për të rinj në hendboll në sallë „ SKOPJE
KUP 2014”, që u mbajt nga data 13 deri më datën 19 gusht, në sallën e sportit „Rasadnik”, në
Kisela Voda dhe në sallën sportive „Gjorçe Petrov”. Në turne morën pjesë 15 ekipe dhe 350
sportistë të rinj nga Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi.
Në konkurrencën për meshkuj fitoi ekipi i KH „Metalurg”, kurse në konkurrencën për
femra KH „Bar” nga Mali i Zi. Qyteti i Shkupit përkrahu financiarisht këtë turne me 100.000
denarë.

TURNE NË KARATE
„GRDANOVSKI NIKOLLA-NIKE”

TURNE NË KARATE „SOLIDARNOST
OPEN 2014”

Salla sportive “Shkupi” në lagjen Autokomanda ishte
nikoqire e Turneut tradicional në karate të 33-të „Grdanovski
Nikolla-Nike” që u mbajt në tetor të vitit 2014. Në këtë turne
morën pjesë 400 pjesëmarrës nga klubet e karatesë nga Serbia,
Kosova dhe Maqedonia.
Qyteti i Shkupit këtë turne e mbështeti financiarisht me
50.000 denarë.

Turneu i katërmbëdhjetë ndërkombëtar në karate „Solidarnost
open 2014”, që u mbajt në qershor të vitit 2014 në sallën SHF
„Naum Naumovski – Borçe” në Maxhari, tërhoqi mbi 300 garues nga
Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria, Serbia, Bullgaria dhe nga Kosova.
Turneu ndërkombëtar në karate „Solidarnost open 2014” është
nën organizimin e klubit të karatesë „Solidarnost”, dhe përkrahet
financiarisht nga Qyteti i Shkupit.
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TURNE NË FUTBOLL TË VOGËL
„8-SHTATORI”
Ekipi i „Andriniko” fitoi kupën e turneut tradicional në futboll
të vogël „8. Shtatori”, që u mbajt në shtator të vitit 2014 në terrenin
sportiv të lagjes Triangla, në komunën Gazi Baba. Në këtë turne
morën pjesë mbi 60 ekipe futbolli.
Turneu i futbollit „8. Shtatori” u mbajt për të shtatën herë
nën organizimin e „BA-TU-TA Shkup”, dhe u mbështet financiarisht
nga Qyteti i Shkupit me 200.000 denarë.

TURNE NË FUTBOLL TË
VOGËL „SHKUPI 2014’’

Në stadiumin tek Qendra sportive në Novo Lisiçe
vjeshtën e kaluar u mbajt turneu i tretë i qytetit në futboll
të vogël „Shkupi 2014”. Vendin e parë në turne e fitoi ekipi i
„Partner dizajn”.
Në këtë turne morën pjesë 48 ekipe futbolli nga
Negotina, Kavadarë, Kumanova, Shkupi dhe rrethinat, si dhe
nga qytete të tjera nga vendi ynë.
Për organizimin e këtij turneu Qyteti i Shkupit ndau
200.000 denarë.

SPORTISTI I VITIT PËR VITIN 2014

Qyteti i Shkupit u ndau mirënjohjet sportistëve, trajnerëve dhe ekipeve më të mira për vitin 2014, në manifestimin e mbajtur më 23
dhjetor 2014.
Për arritje të veçanta në sport mirënjohje morën: Shkolla për mini basketboll “Junior”; klubi i karatesë „Cvetan Dimov”; trajneri i mundjes
në klubin e mundjes „Tefejuz”, Nazmi Ali; maratonasi Jovica Jovançev; dhe rekorderët e ginis Aleksandar Çekorov dhe Aleksandar Smilkov. Për
sportist më të mirë me invaliditet trupor u shpall Risto Fotevski, sportist i suksesshëm në shumë disiplina: shah, ping-pong, gara me karroca
invalidësh dhe hedhje sferash.
Për sportistë të rinj më të mirë mirënjohje morën: Meri Janeva – bouling; Aleksandar Sokolovski – bouling; Bojan Jankulovski – tenis;
Filip Talevski – hendboll; Boban Ilioski - kik boks dhe Behar Mahmuti – mundje.
Për trajnerë më të mirë të vitit janë zgjedhur: Ivan Lesevski – ski dhe Indira Kastratoviq – hendboll.
Si ekipi më i mirë është zgjedhur ekipi i
ZRK „Vardar”, sportisti më i mirë i huaj u shpall
Timur Dibirov, hendbollist i KH „Vardar”, kurse
për arritje të veçanta mirënjohje mori Zdravko
Dejanoviq, alpinist.
Sportistë më të mirë senior për vitin
2014 janë Antonio Ristevski – ski alpinistike;
Igor Stefanovski – Ixhe – automobilizëm;
Tomi Stefanovski- maratonë noti; Evgenij
Popaçev - maratonë noti; Julija Nikoliq –
hendboll; Stojançe Stoilov – rakomet; Renato
Vugrinec – hendboll; Jasin Rexhallari –
mundje; Simona Zaborska – karate dhe Jasir
Asani – fudboll.
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KATËR DYQANE TË
RINOVUARA NË
ÇARSHINË E VJETËR

Të gjithë vizitorët e interesuar të
Çarshisë së vjetër të Shkupit mund t’i
vizitojnë katër dyqanet e rinovuara në rrugën
“Pushkarska”, tek Muzeu i Maqedonisë, të
njihen me zanatet tradicionale që janë në
zhdukje e sipër dhe të blejnë dhurata. Në
katin e parë është dyqani për dhurata, në
katin e dytë është dyqani për tezgjah, në
katin e tretë për poçeri, kurse në të katërtin
është dyqani për filigran.
Dyqanet janë rinovuar plotësisht, është
vendosur dysheme e re, janë zëvendësuar
instalimi elektrik dhe i ujësjellësit dhe

zdrukthëtaria, kurse pas
shpalljes së konkursit,
Qyteti i Shkupit të
gjitha dyqanet me
memorandum
për
bashkëpunim
ia
dorëzoi për shfrytëzim
5-vjeçar Asociacionit
tregtar maqedonas të
artizanatit. ATMA ka
si obligim t’i pajisë,
menaxhojë, shërbejë
dhe të paguajë faturat
për energji elektrike, ujë dhe shpenzime të
tjera dhe nuk do të ketë obligim t’i paguajë
qira Qytetit të Shkupit. Dyqanet i rinovuam
me ndihmën e Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë, Ministrisë së kulturës dhe

Komunës së Çairit, kurse qëllimi është një – të
ruhen zanatet e vjetra të cilat janë në zhdukje
e sipër – thotë kryetari Koce Trajanovski.
Për rregullimin e katër dyqaneve Qyteti
i Shkupit ndau rreth 3,5 milion denarë.

„MËNGJES NË URË” 2014

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski më 14 shtator 2014
ishte nikoqir i manifestimit të pestë tradicional „Mëngjes në urë”, që u
mbajt në Urën e gurit dhe në „Ura e civilizimeve në Maqedoni”. Në të dy
urat së bashku hëngrën mëngjes dhe u shoqëruan mbi 2.000 qytetarë.
Ky manifestim u mbajt nën kujdestarinë e Qytetit të Shkupit, në
bashkëpunim me SHMQSH „Lazar Tanev” dhe me një numër të madh
donatorësh. Për realizimin e manifestimit „Mëngjes në urë” Qyteti i Shkupit
ndau 600.000 denarë.

„BASKERFEST 2014”

Nga data 6 deri më 15 qershor 2014 qytetarët e Shkupit kishin
mundësi të ndjekin me kërshëri edicionin e nëntë të teatrit nën qiell të
hapur – „Baskerfest”, i cili u mbajt në disa lokacione në qytet. Në këtë
manifestim zbavitës morën pjesë më shumë se 150 artistë të rrugës,
muzikantë dhe teatro, nga Japonia, Nigeria e deri nga Kanadaja.
Sponsor i këtij manifestimi zbavitës është Qyteti i Shkupit, i cili
për mbajtjen e këtij festivali nga buxheti ndau rreth 900.000 denarë.

„SHIKO MUZIKË – DËGJO PIKTURË – MERR LIBËR” NUMËR 7

Qendra kulturore rinore dhe Filarmonia e Maqedonisë më 24 qershor
2014 në Parkun e qytetit realizuan spektaklin e shtatë multimedial „Shiko
muzikë – dëgjo pikturë – merr libër”.
Të pranishmit në park ndoqën koncertin e Filarmonisë maqedonase nën
dirigjimin e Martin Panteleev nga Bullgaria, u dhuruan 20.000 ekzemplarë
nga libri Vita Brevis (letër e Florija Emilija për Aurelij Augustin) nga shkrimtari
norvegjez Josten Gorder, kurse në dy ekranet kryesorë u zhvillua gara në
pikturë ndërmjet dy piktorëve Mensur Bojda dhe Vladimir Simeonov.
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„VINO-SKOP” 2014

Degustim të verërave cilësore me çmime për çdo xhep, me meze
delikatese, muzikë të mirë dhe grupe muzikore të njohura dhe zbavitje
pesë ditore deri në orët e mëngjesit ofroi manifestimi tradicional „Vino-skop
2014” që u mbajt në shtator të vitit 2014, për të tetën herë. Festivali i verës
vitin e kaluar u mbajt në sheshin „Filip II”, deri te Ura e gurit dhe tërhoqi
mijëra vizitorë të cilët kishin mundësi të shijonin verëra nga më shumë se 40
kantina maqedonase. Noviteti i „Vino-skop 2014” ishin koktejet e verërave, si
dhe sangrija dhe vera-mohito.
Motoja e manifestimit „Vino-Skop 2014” ishte „Jini pjesë e një tregimi
ndryshe!”

„PIVOLEND 2014”

Edicioni i shtatë tradicional Fundjava e lakmitarit të birrës
„Pivolend 2014”, që u mbajt në gusht në Kalanë e Shkupit, tërhoqi
më shumë se 200.000 vizitorë. Sponsor i këtij edicioni të „Pivolend”
ishte Qyteti i Shkupit, kurse organizator ishte Shoqata për hotelieri,
tregti dhe shërbime „TEMOV FST DOOEL” Shkup.
Vizitorët e edicionit të vitit të kaluar të „Pivolend” kishin
mundësi të degustojnë mbi 40 lloje të njohura birrash dhe ushqim
të shkëlqyer maqedonas, si dhe të dëgjojnë muzikë maqedonase.

NATA E BARDHË NË SHKUP

Shumë evenimente muzikore, ekspozita të arteve pamore dhe performansa në të
cilat morën pjesë artistë nga shumë vende të botës shënuan edicionin e 10-të të „Nata
e bardhë”, që u mbajt mbrëmjen e 4 tetorit 2014, deri në orët e hershme të mëngjesit.
Në këtë edicion jubilar të “NATA E BARDHË”, që ishte nën organizimin e Qendrës
kulturore rinore, dhe nën sponsoritetin e Qytetit të Shkupit, u përfshinë fushat: arte vizuale
(arte pamore, fotografi, instalim, videoart, strip, art kibernetik), arte të performuara
(arkitekturë, dizajn vizual/industrial/ueb, kreacione digjitale), poezi, muzikë, film, art
publik dhe pika urbane.
„Nata e bardhë 2014” u zhvillua në shumë lokacione nëpër qytet, kurse për
realizimin e saj Qyteti i Shkupit ndau 3,5 milion denarë.

MANIFESTIMI „INTERSKOPKEJKS
2014”

Pastiçierë nga tetë shtete, profesionistë dhe amatorë morën pjesë
në manifestimin tradicional „INTERSKOPKEJKS 2014” që u mbajt në tetor të
vitit 2014 në Qendrën tregtare Vero. Ky manifestim u zhvillua në dy pjesë –
në të parën, në pjesën reviale, vizitorët kishin mundësi të shikonin tortat e
ekspozuara dhe stendat dhe të votojnë për tortën më të mirë, duke u zbavitur
në të njëjtën kohë nën tingujt e programit të pasur muzikor, kurse në të
dytën u shpallën tortat më të mira të „INTERSKOPKEJKS 2014”. Pjesëmarrësit
garuan në dy kategori – përgatitja e tortës solemne dhe përgatitja e tortës
për fëmijë.
Sponsor i manifestimit „INTERSKOPKEJKS 2014” është Qyteti i Shkupit,
kurse organizator është Organizata humanitare „OH – Angelçinja”.
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„VERA E SHKUPIT 2014”

Gjatë festivalit 40-ditor „Vera e Shkupit 2014” i cili filloi nga 21 qershori –
fillimi kalendarik i verës dhe Dita botërore e muzikës, shkupjanët kishin mundësi
të ndjekin evenimente të shumta nga fusha e muzikës, teatrit, filmit, literaturës,
arteve pamore, performansave dhe spektakleve multimediale. Edicioni i
tridhjetepestë i festivalit „Vera e Shkupit 2014” u mbajt në shumë lokacione në
Shkup – nga Matka deri në “Markov manastir”, nga Çarshia e vjetër e Shkupit
deri në rrëzën e Vodnos, si dhe në ambientet tashmë të njohura për interpretim
artistik.
Qyteti i Shkupit për realizimin e „Vera e Shkupit 2014” ndau 1.800.000
denarë, festivali u mbështet financiarisht nga Ministria e kulturës, kurse
organizator dhe realizues i manifestimeve është Drejtoria e kulturës dhe artit Vera e Shkupit.

APRILIADA 2014

Shumë magjistarë, piratë, princesha, flutura, zana, bletë,
spajdermenë, doktorë, kalorës, nuse, indianë dhe kauboj më
1 prill 2014 mbushën sheshin „Maqedonia” dhe ishin pjesë
e zbavitjes për fëmijë nën maska „Apriliada 2014 – Shkupi
buzëqesh”. Pjesa e parë e „Apriliada 2014” ishte e destinuar për
fëmijët e kopshteve dhe shkollave, kurse për më të rriturit u
mbajt argëtimi i mbrëmjes në të cilin morën pjesë yje të njohura
të muzikës.
Ky manifestim tradicionalisht është nën organizimin e
Qendrës kulturore për fëmijë „Karposh” dhe Qytetit të Shkupit.

VALLE PA KUFIJ

Më shumë se 400 fëmijë valltarë morën pjesë në edicionin
e 23-të të Festivalit folklorik të mirënjohur ndërkombëtar për
fëmijë „Valle pa kufij” që në tetor të vitit 2014 u mbajt në Shkup.
Në këtë festival morën pjesë ansamble folklorike nga Ukraina,
Serbia, Gjeorgjia, Turqia, Bullgaria, Hungaria, si dhe katër
ansamble maqedonase.
Festivali „Valle pa kufij” u mbajt nën organizimin e Qendrës
kulturore për fëmijë „Karposh”, dhe nën sponsoritetin e Qytetit të
Shkupit.

GARË ME PATINA NËPËR
BULEVARDIN ILINDEN

Qendra kulturore për fëmijë „Karposh” në shtator të vitit 2014
për herë të tretë organizuan „Garë me patina 2014”, që u zhvillua
nëpër bulevardin “Ilinden”. Në garën me patina morën pjesë 530
fëmijë nga 21 shkolla fillore nga Shkupi dhe rrethinat. Qëllimi i kësaj
gare rekreative me moton „Ngasim drejt së ardhmes” është që të
nxisë shpirtin e sportit tek më të rinjtë.
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KOLONIA E ARTEVE PAMORE
„SHKUPI 2014”

FESTIVALI I TEATRIT „FYTYRA PA
MASKA”

Nga data 20 deri më 30 gusht në Shkup u mbajt Kolonia e
nëntë ndërkombëtare e arteve pamore „Shkupi 2014”, në të cilën
morën pjesë 10 piktorë akademikë, përfaqësues të gjeneratave
të ndryshme, të cilët jetojnë dhe krijojnë në vende të ndryshme.
Shkupi priti artistët Tatjana Maneva, Valbona Atanaskovska, Dejan
Ivanov, Goce Ilievski dhe Kosta Klifov nga Maqedonia, si dhe
Roman Kisjov nga Bullgaria, Zoran Iliq nga Serbia, Gjulaj Ince nga
Turqia, Klaudija Sefler nga Gjermania dhe Aleksandar Vukotiq nga
Mali i Zi.
Kolonia ndërkombëtare e arteve pamore „Shkupi 2014”
mbahet tradicionalisht nën kujdestarinë e kryetarit të Qytetit të
Shkupit, Koce Trajanovski.

Shfaqja „Fqinjët”, e luajtur nga teatri „Kontinuo”, nga
Malovice, Çeki është fituese e çmimit „Grand pri” për shfaqjen
më të mirë në tërësi, në edicionin e shtatë të Festivalit teatror
ndërkombëtar „Fytyra pa maska” 2014, që i kushtohet produksionit
të pavarur teatror.
Çmimi për regjinë më të mirë shkoi në duart e regjisorit Pavel
Stourac për shfaqjen çeke „Fqinjët”, kurse çmimin për aktrimin më
të mirë e fitoi Vasil Zafirçev.
Në këtë edicion të festivalit „Fytyra pa maska”, që u mbajt
në shtator të vitit 2014, u prezantuan 11 teatro me arritje cilësore,
nga Maqedonia, Italia, Çekia, Romania, Bullgaria dhe nga Greqia.
Për realizimin e këtij festivali Qyteti i Shkupit ndau 400.000 denarë.

TEATRI I RI I HAPUR

FESTIVAL „SHKUPI KREATIVA”

Edicioni i tridhjetepestë i festivalit Teatri i ri i hapur - MOT u
mbajt nga data 19 deri më 26 shtator të vitit 2014, kurse shfaqjet
teatrore u luajtën në shtatë skena të ndryshme nëpër Shkup (QKR,
OBM, Salla universale, Teatri dramatik, Teatri për fëmijë dhe të
rinj, skena „Zebra” dhe në një autobus të NQP-së). Këshilli artistik
i festivalit seleksionoi program të pasur i cili solli produksionet
më të njohura vendase dhe regjionale, teatro nga Italia, Belgjika,
Meksika, Britania e Madhe, SHBA, Kroacia dhe nga Sllovenia,
kurse publiku vendas për herë të parë kishte mundësi të shikojë
shfaqjen e produksionit nga Of Brodwej. Festivali MOT është nën
organizimin e Qendrës kulturore për të rinj.
Programi i MOT 2014 u realizua me buxhet prej 6 milion
denarë - 4,5 milion denarë nga Ministria e kulturës dhe 1,5 milion
denarë nga Qyteti i Shkupit.

Më 21 nëntor 2014 në Sallën universale u mbajt edicioni
i tretë i festivalit për industri kreative „SHKUPI KREATIVA”.
Vizitorët e festivalit kishin mundësi të shikojnë dizajnët më të
rinj të prodhimeve dhe shërbimeve të ndryshme, kurse në pjesën
zyrtare u mbajt prezantimi i prodhimeve ekskluzive i „SHKUPI
KREATIVA”: aplikacioni mobil turistik i parë falas „SK2GO”
që do të jetë i arritshëm për të gjithë turistët e huaj që do të
vizitojnë Shkupin, loja „Planeta Erida” dhe aplikacioni onlajn për
regjistrimin e potencialit kreativ dhe shumë prodhime të reja
kreative dhe shërbime.
Shkupjanët kishin mundësi të shikonin zgjidhjet kreative
për ndriçimin e shtëpive, si dhe kreacione të tavolinave, pjatave
të frutave, varëse për aksesorë mode, byzylykë dhe prezantime
të zgjidhjeve të reja kreative për „Viva”, „Mamas” dhe „Pakomak”.
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Program i pasur me rastin e çlirimit të qytetit

70 VJET SHKUPI I LIRË BËN HAPA PËRPARA
Takime të shumta letrare, ekspozita,
koncerte, aksione ekologjike, shëtitje
alpinistike dhe manifestime sportive ishin
pjesë e programit të pasur me të cilin Qyteti
i Shkupit festoi 70-vjetorin e çlirimit të
qytetit tonë. Manifestimi qendror, shfaqja
muzikore skenike „SHKUPI I LIRË BËN HAPA
PËRPARA”, u mbajt më 13 nëntor 2014, në
Teatrin popullor maqedonas, nën regjinë
e Natasha Poplavska. Artistë të njohur
maqedonas udhëhoqën të pranishmit në
teatër në një udhëtim disa orësh nëpër
tregimin e Shkupit, nga fillimet e qytetit e
deri në ditët e sotme.
Në solemnitetin e mbajtur, kryetari
Koce Trajanovski, laureatëve të çmimit
të mirënjohur „13 Nëntori” të Qytetit të
Shkupit, për vitin 2014, u ndau shpërblimet.
Fitues të çmimit „13 Nëntori” për vitin 2014
ishin: nga fusha e shkencës dhe mbrojtjes
shëndetësore - Ilija Velev dhe Afrim
Osmani; nga fusha e arsimit dhe edukimit
- Gjylymser Kasapi; nga fusha e kulturës
dhe publicistikës - Simon Beliçanec dhe
Stojan Tarapuza; nga fusha e artit Slavica
Petrovska-Galiq dhe Dejan Projkovski; nga
fusha e sportit Branislav Davitkovski dhe
nxënës dhe studentë Maja Boshkovska dhe
Vejçeslav Popovski.
Në suazat e festimit të 70-vjetorit
të çlirimit të Shkupit, kryetari Koce
Trajanovski u takua me përfaqësuesit e
Lidhjes së luftëtarëve të Luftës antifashiste
nacionalçlirimtare të Maqedonisë; në
aksionin tradicional të dhurimit të gjakut
në Shtëpinë „Dare Xhambaz” dhuruan gjak
60 qytetarë; në komunën Aerodrom u hap
objekti i rinovuar i filialit të bibliotekës „Jane
Sandanski”, që është pjesë e Bibliotekës
së qytetit „Vëllezërit Miladinov”; para
Monumentit të çlirimtarëve të Shkupit, në
sheshin para Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë, delegacione zyrtare nga vendi
dhe të huaja, vendosën lule; kurse në Muzeun

e qytetit të Shkupit u mbajt manifestimi
ASK – ARKITEKTURA E QYTETIT TË SHKUPIT,
ku në një vend, u takuan arkitektë dhe
ndërtimtarë të Shkupit. Me rastin e festimit
të 70-vjetorit të çlirimit të qytetit u mbajtën
manifestime sportive. Kështu, në edicionin
e 44-të të Turneut ndërkombëtar tradicional
të boksit „GONGU I
ARTË 2014”, gongun
e artë si sportit
më i mirë e fitoi
Kristijan Damjan,
nga
Shqipëria.
Nëpër rrugët e
qytetit u mbajt
gara tradicionale e
natës në atletikë;
u mbajt „Turneu
ndërkombëtar
i
shahut për persona
të verbër dhe me
dëgjim të dëmtuar”;
ekipi i NQP-së fitoi
vendin e parë në
Turneun në futboll
të vogël ndërmjet
ndërmarrjeve

publike të Qytetit të Shkupit; kurse nën
organizimin e „Lidhja e sportit e shkollave
të mesme në Shkup” dhe Federatës së
ping-pongut të Maqedonisë u mbajt
edhe kampionati i qytetit në ping-pong
ndërmjet nxënësve të shkollave të mesme
në Shkup.
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