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Të nderuar
bashkëqytetarë,

Viti të cilin dalëngadalë po e lëmë
prapa u karakterizua nga projekte të
shumta të
suksesshme infrastrukturore
dhe premtime të shumta të realizuara.
Projektet që i realizoi Qyteti i Shkupit këtë
vit na përmirësuan jetesën, zbukuruan dhe
rregulluan ambientin në të cilin jetojmë dhe
zgjidhën probleme shumëvjeçare. Prandaj
jam i bindur se jemi në rrugë të mirë. Unë
dhe ekipi im ecim fuqishëm në këtë rrugë me
qëllim që Shkupi të jetë një qytet funksional
në shërbim të qytetarëve, pa kaos në
komunikacionin rrugor, me nivel të lartë të
higjienës publike, institucione të arritshme,
sipërfaqe të gjelbra, ambient jetësor të
rregulluar më mirë dhe më të pastër...
Mendimet dhe sugjerimet Tuaja për projektet
e qytetit, të nderuar bashkëqytetarë, janë
veçanërisht të rëndësishme për ne, sepse
na japin drejtimet e vërteta dhe propozime
të sinqerta, dhe na ndihmojnë të realizojmë
projektet më të mira dhe më të suksesshme,
ashtu siç edhe premtuam.
Qyteti i Shkupit investoi në të gjitha
fushat e jetës urbane. Shkupi i ngjan një
kantieri të madh ndërtimi. U depërtuan dhe
zgjeruan rrugë, u ndërtuan objekte të reja
dhe sheshe, u përmirësua rrjeti i ujësjellësit
dhe i kanalizimit, u rinovuan shkolla, u
përmirësua higjiena publike, u mbollën
drurë, u organizuan manifestime kulturore
dhe sportive... Këtu dua të theksoj rëndësinë
e projekteve të komunikacionit rrugor, ato që
kontribuuan për lehtësimin e lëvizjes nëpër
qytet, për zvogëlimin e kaosit dhe zvogëlimin
e ndotjes. Në fillim do të theksoj zgjerimin e
rrugës “Treta makedonska brigada” pjesa e
parë, e cila u shndërrua në një bulevard të
gjerë dhe të qarkullueshëm. Filloi zgjerimi
i pjesës së tretë të bulevardit “Mitropolit
Teodosij Gologanov”; po zgjerohen rrugët
“Jordan Mijalkov” dhe bulevardi “Partizanski
odredi” me ndërtimin e rrethrrotullimit;

Koce Trajanovski

Kryetari i Qytetit të Shkupit
po realizohet faza e tretë e kolektorit të
ujërave të zeza në vendbanimin Inxhikovë; u
realizua rikonstruksioni i rrjetit të kanalizimit
atmosferik në rrugën “Finska” në bulevardin
“Kiro Gligorov”nën shtëpinë e mallrave„Most“
dhe në rrugën “Pavel Shatev”, tek nënkalimi;
komunat e Kisela Vodës dhe Aerodromit
u pajisën me kontejnerë nëntokësorë;
rregulluam sipërfaqe të gjelbra të reja në
parkun „Маqedonia“ dhe në bulevardin
“Fevruarski pohod”; investuam 33,5 milion
denarë për rikonstruksionin e shkollave të
mesme; realizuam projekte të shumta për
përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe
shumë projekte të tjera.
Por, ajo që dua të theksoj në veçanti
në këtë moment para Jush, të nderuar
bashkëqytetarë, është fakti që ne nuk
ndalojmë këtu. Shkupi edhe në vitin e
ardhshëm do të jetë një kantier i madh
ndërtimi. Në Qytetin e Shkupit në këtë
moment po punohet në mënyrë intensive
në përgatitjen e shumë projekteve, kurse
theksi do të vendoset në projektet e mëdha
infrastrukturore. Për vitin e ardhshëm 2015
dua të prezantoj projektet e mëposhtme,
sipas komunave:
Komuna e Çairit: Për vitin e
ardhshëm 2015 në territorin e komunës
së Çairit janë planifikuar investime më të
mëdha: zgjerimi i pjesshëm i bulevardeve
“Hristijan Todorovski Karposh”, “Cvetan
Dimov” dhe “Nikolla Karev”. Në bashkëpunim
me shërbimet e komunës së Çairit tashmë po
punojmë në zgjidhjen e marrëdhënieve të
pronësisë juridike.

Komuna Karposh: Si projekt më i
madh që po realizohet në këtë moment në
territorin e komunës së Karposhit është faza
e tretë dhe e fundit për rikonstruksionin dhe
zgjerimin e bulevardit “Mitropolit Teodosij
Gologanov”, i cili do të përfundojë vitin e
ardhshëm. Me gjelbërimin rregullojmë pjesën
e dytë të parkut „Maqedonia“. Në Buxhetin
e vitit 2015 parashikuam edhe mjete për
rikonstruksionin e rrjetit të ujërave të zeza
të rrugës “Moskovska” përgjatë bulevardit
“Partizanski odredi”.
Komuna Aerodrom: Si një nga
projektet më të mëdha infrastrukturore që
do të realizohet në territorin e komunës së
Aerodromit në vitin 2015 do të prezantoj edhe
fazën e dytë të projektit për rikonstruksionin
dhe zgjerimin e bulevardit “Treta makedonska
brigada”, si dhe zgjatimin e bulevardit
“ASNOM” drejt lagjes “Lisiçe e epërme”, në
drejtimin nga rruga “Fevruarski pohod”
deri në rrugën “Todor Çangov”. Planifikohet
ndërtimi i kolektorit të ujërave të zeza
përgjatë bulevardit “Vidoe Smilevski Bato”,
dhe po përgatitim edhe dokumentacionin
teknik për kolektorin e djathtë nga bulevardi
“Serbia” deri te stacioni i pompimit.
Komuna Butel: Në vitin e ardhshëm
2015 planifikojmë të ndërtojmë kolektor
të ri atmosferik nga nënkalimi deri te
rrethrrotullimi në rrugën “Boca Ivanova” e
deri në lumin Serava. Në mënyrë plotësuese,
planifikojmë rikonstruksionin e rrugës
“Qemal Sejfulla”, në drejtimin nga rruga “Treta
makedonska brigada” deri në rrugën “Bosnja
dhe Hercegovina”. Gjithsesi, projekti më i
madh i cili duhet të realizohet vitin e ardhshëm

dhjetor 2014 | 3

në lagjen Shuto Orizare do të bëhet me
ndërtimin e stacionit të pompimit tek
kryqëzimi ndërmjet rrugës “Bosnja dhe
Hercegovina” dhe bulevardit “Sllovenia”,
ndërtimi i tubacionit të ri nën presion deri
te rezervuarët ekzistues dhe ndërtimi i
rezervuarit të ri. Këtë projekt do ta realizojmë
me mjete nga Banka botërore.

Komuna Gazi Baba: Përgatitemi në
mënyrë intensive për rikonstruksionin e rrugës
“Maxhari” në komunën e Gazi Babës. Do të
punojmë edhe në ndërtimin e kanalizimit
të ujërave të zeza në rrugën nga fshati
Trubarevo deri në Idrizovë, si dhe në ndërtimin
e kanalizimit të ujërave të zeza në fshatrat
Creshevë, Smilkovcë dhe Viniçe. Po përgatitemi
edhe për ndërtimin e rrethrrotullimit në pjesën
Komuna e Sarajit: Në territorin e e rrugës “16. Makedonska brigada”. Vitin e
komunës së Sarajit për vitin e ardhshëm ardhshëm presim të ndërtohet plotësisht
planifikohet rikonstruksioni i rrugës “Saraj” kolektori i ujërave të zeza në Inxhikovë dhe
gjë me të cilën do të rritet siguria në të ndërtohet mbikalimi për këmbësorë në
komunikacionin rrugor.
Hipodrom. Do të zgjerohet kryqëzimi në rrugën
Komuna Gjorçe Petrov: Dua të
“Blagoja Stefkovski” me rrugën “Maxhari”, dhe
theksoj se në territorin e komunës Gjorçe
Komuna Qendër: Ajo që do të do të punohet edhe në projektin për zgjerimin
Petrov këto ditë ndërtohet rrethrrotullimi në preokupojë vëmendjen tonë si Qytet i e bulevardit “Aleksandri i Maqedonisë” deri në
kryqëzimin e bulevardit “Partizanski odredi” Shkupit është formimi i plotë i Ringut të kryqëzimin „Diamanti“.
dhe rrugës “Gjorçe Petrov”, një nga projektet vogël dhe zgjerimi i rrugës “Dame Gruev”, ku
më të mëdha infrastrukturore në Shkup. duhet të rrënohet një pjesë e një ndërtese.
Komuna Kisela Voda: Në vitin 2015
Bëhet fjalë për fazën e parë të projektit Në vitin 2015 presim të ndërtohet plotësisht planifikohet që bulevardi “Boris Trajkovski” të
të madh dhe të ndërlikuar në bulevardin garazhi në rrugën “Dame Gruev” dhe të zgjerohet në gjatësi dy kilometra, nga fabrika
“Partizanski odredi” drejt “Gjorçe Petrov”. zgjidhet problemi i madh me mungesën e e mëparshme „Staklarnica“ deri në Pintija. Do
Paralelisht me aktivitetet ndërtimore, vendeve të parkimit në qendrën e qytetit. të punojmë edhe në projektin për depërtimin e
shërbimet e Qytetit të Shkupit punojnë në Po zgjerohet edhe rruga “Jordan Mijalkov” rrugës “Eseninova”, e cila është lidhja ndërmjet
zgjidhjen e marrëdhënieve të pronësisë gjë me të cilën do të ndërtohet edhe një bulevardeve “Boris Trajkovski” dhe “Treta
juridike në pjesën e dytë të projektit, i cili rrugë automobilistike e gjerë që do të makedonska brigada”, si dhe në projektin për
do të lidhë bulevardet “Partizanski odredi” lehtësojë lëvizjen nëpër qendrën e qytetit. zgjatimin e bulevardit “Serbia” nga Usje deri në
me rrethrrotullimin tek kisha „Shën Pavli Planifikojmë të zgjerojmë edhe pjesën e rrugën “Hristo Tatarçev”.
dhe Pjetri“. Në zgjidhjen e marrëdhënieve bulevardit “Mitropolit Teodosij Gologanov”,
Qyteti i Shkupit me projektet e tij
të pronësisë juridike po punohet edhe në nga bulevardi “Sveti Kliment Ohridski”
trasenë e rrugës “Boris Sarafov”, pas së cilës deri te Klubi i deputetëve, dhe të bëjmë nuk do të anashkalojë asnjë segment nga
rikonstruksionin e rrugës“Todor Aleksandrov”. jeta shoqërore. Në vitin 2015 do të ofrojmë
do të vijojë zgjerimi i saj dhe rikonstruksioni.
Në qendrën e qytetit vazhdon projekti për manifestime të shumta nga fusha e kulturës,
Do të përmend edhe ndërtimin e stacionit të
rinovimin e fasadave të disa objekteve. Në
pastrimit në Volkovë, si një projekt shumë vitin e ardhshëm do të përgatiten projekte për sportit dhe zbavitjes....
të rëndësishëm për rregullimin e ambientit ndërtimin e rrethrrotullimeve në kryqëzimin
Të nderuar,
jetësor, në financimin e të cilit do të marrë e “Juzhen bulevar” me bulevardet “Sveti
Në vigjilje të Vitit të Ri 2015, dua t’Ju
pjesë edhe Qyteti i Shkupit.
Kliment Ohridski” dhe me “Koço Racin”, si dhe
Komuna Shuto Orizare: Projekti më të projektit për ndërtimin e kryqëzimit me dy uroj shëndet të mirë dhe momente të lumtura.
i madh që do të vijojë në komunën e Shuto nivele tek Pallati gjyqësor. Do të përgatiten Besimi Juaj dhe propozimet e sinqerta do të jenë
Orizares është projekti për përmirësimin e edhe projektet për vendosjen e zonës për udhërrëfyesi ynë për realizimin e premtimeve
furnizimit me ujë të pijshëm. Përmirësimi këmbësorë në rrugën “Dimitrie Çupovski” të shumta, të projekteve të shumta që do të
jenë me dobi për të gjithë ne.
i rrjetit për furnizimin me ujë të pijshëm dhe zgjerimin e rrugës “Pavel Shatev”.

është depërtimi dhe ndërtimi i bulevardit
“Hristijan Todorovski Karposh”, i cili do të
zhvillohet në faza dhe me të cilin kjo komunë
do të ketë edhe një lidhje të re komunikacioni.
Në bashkëpunim me shërbimet e komunës
së Butelit, tashmë punojmë në zgjidhjen
e marrëdhënieve të pronësisë juridike. Po
përgatitemi edhe për rikonstruksionin e një
pjese të rrugës “Aleksandar Urdarevski”, si dhe
për ndërtimin e plotë të kanalizimit të ujërave
të zeza në fshatin Luboten, në bashkëpunim
me komunën e Butelit.

Kryeredaktor
Nedelço Krstevski
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PASTAJ

PAMJE E RE PËR PJESËN E PARË TË
BULEVARDIT "TRETA MAKEDONSKA BRIGADA"
Qyteti i Shkupit në mënyrë të
suksesshme dhe në afatin e caktuar përfundoi
projektin voluminoz për zgjerimin dhe
rikonstruksionin e pjesës së parë të bulevardit

MË PARË

“Treta makedonska brigada”. Shkupi u bë
edhe me një arterie të rëndësishme të
komunikacionit rrugor – bulevard modern
me katër korsi, me trotuare të rregulluara

dhe korsi për biçikleta, gjelbërim dhe ndriçim
të ri, bulevard që do të mundësojë zhvillimin
më të sigurt të komunikacionit nga qendra
e qytetit drejt komunës së Aerodromit dhe
anasjelltas, shkurtimin e kohës së udhëtimit
dhe zhvillim me ritme të shpejta të kësaj
pjese të qytetit.
Me këtë projekt, rruga e vjetër dhe jo
funksionale “Treta makedonska brigada”e cila
ishte sinonim për kaosin në komunikacionin
rrugor, është zgjeruar dhe rinovuar në
drejtimin nga bulevardi “Serbia” deri në
rrugën “Franjo Kluz”, me gjatësi 1.243 metra.
Me zgjerimin, kjo rrugë automobilistike u bë
me 4 korsi, nga dy për çdo drejtim. Sipërfaqja
e re e asfaltuar është 22.500 metra katrorë.
Nga të dyja anët e rrugës automobilistike
janë ndërtuar trotuare të shtruara me pllaka
begatoni, me sipërfaqe të përgjithshme
9.200 metra katrorë. Nga ana e majtë, e
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shikuar nga Komuna Aerodrom drejt Qendrës,
trotuari është i gjerë 1,5 metra, kurse nga ana
e djathtë është formuar brez i gjelbër (1,5
metra), korsi për biçikleta (2 metra) dhe korsi
për këmbësorë (3 metra). Për përcjelljen e
ujërave atmosferike në bulevardin “Treta
makedonska brigada” është vendosur
kanalizim atmosferik me gjatësi 1.300 metra
dhe me profil të ndryshueshëm (600, 800
dhe 1.200 milimetra). Kanalizimi atmosferik
është lidhur me kolektorin e bulevardit
“Serbia” – tha kryetari Koce Trajanovski, në
hapjen zyrtare të rrugës së re të zgjeruar.
Trajanovski shtoi se në zgjerimin
dhe rikonstruksionin e bulevardit “Treta
makedonska brigada”, në pjesën e bulevardit
“Serbia” deri në rrugën “Franjo Kluz”, punuan
ekipet e kompanisë së ndërtimit DGT „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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RRUGA “JORDAN MIJALKOV” NË
PRANVERË ME TRE KORSI
Rruga “Jordan Mijalkov” në pranverë do të
marrë një pamje të re. Kjo rrugë e rëndësishme këto
ditë po zgjerohet dhe do të kryhet rikonstruksioni nga
kryqëzimi me rrugën “German” deri para kryqëzimit me
rrugën “Pavel Shatev”.
- Rruga “Jordan Mijalkov” me këtë projekt do të
zgjerohet në gjatësi 750 metra, dhe 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, zhardiniera të mesme me gjelbërim (1,5 metër),
korsi rrugore shërbyese me parking me gjerësi 6 metra
dhe trotuar me pllaka begatoni. Rikonstruksioni i rrugës

“Jordan Mijalkov” do të shfrytëzohet për të vendosur kanalizim
të ri atmosferik, dhe do të kryhet edhe rikonstruksioni i rrjetit
ekzistues të ujësjellësit dhe ujërave të zeza. Në zgjerimin dhe
rikonstruksionin e rrugës “Jordan Mijalkov” do të punojnë ekipet
e kompanisë „Pelagonija“ nga Gostivari, kurse për ndriçimin do
të ngarkohet firma Digital SHPK Strumicë. Qyteti i Shkupit, për
punët ndërtimore dhe për ndriçimin e rrugës “Jordan Mijalkov”,
do të investojë rreth 47 milion denarë – thotë kryetari Koce
Trajanovski.
Zgjerimi i rrugës “Jordan Mijalkov” në një masë të madhe
do të kontribuojë për zvogëlimin e kaosit në komunikacionin
rrugor nga qendra drejt Kisela Vodës, do të shkurtohet koha e
udhëtimit, dhe do të zvogëlohet edhe ndotja nga komunikacioni
rrugor.

U RINOVUA NJË PJESË E RRUGËS “RADISHANSKA”
Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe rrugica“
realizuan rikonstruksionin e asfaltit në një pjesë të rrugës
“Radishanska”, në komunën e Butelit, i cili ishte dëmtuar dhe
fundosur për shkak të gërmimeve. Për të mundësuar zhvillimin
e sigurt të komunikacionit rrugor përgjatë rrugës “Radishanska”
u rinovua një pjesë e saj 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.
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RRETHRROTULLIM NË BULEVARDIN
“PARTIZANSKI ODREDI” TEK PORTA VLLAE
Në kryqëzimin ndërmjet bulevardit “Partizanski odredi” dhe
rrugëve “Aco Shopov” dhe “Gjorçe Petrov” ekipet e Qytetit të Shkupit
formuan një rrethrrotullim të ri. Deri tani, në këtë lokacion është
vendosur kanalizimi atmosferik dhe ndriçimi, kurse rrethrrotullimi
është asfaltuar me dy shtresa asfalti dhe është i kalueshëm për
automjetet. Punët ndërtimore në këtë zgjidhje të re të komunikacionit
rrugor janë në fazën përfundimtare. Këto ditë po vendoset rrjeti hidrant
për ujitjen e gjelbërimit, po vendosen pllaka begatoni në korsitë për
këmbësorë, dhe ndërkohë do të vijojë ndërtimi i zhardinierës prej
betoni në bulevardin “Partizanski odredi” dhe në rrugën “Gjorçe
Petrov”, në hyrjet e rrethrrotullimit.
Rrethrrotullimi i ri i formuar është me diametër 40 metra, rruga
automobilistike është e gjerë 9 metra, është ndërtuar edhe korsi
mbrojtëse me gjerësi 1,5 metra dhe gjelbërim i mesëm. Rrethrrotullimi
përbëhet nga dy korsi rrugore. Pas rrethrrotullimit, shikuar drejt
Gjorçe Petrov, bulevardi “Partizanski odredi” është zgjeruar deri në
hyrjen e auto-bazës së NQP-së dhe ka nga tre korsi rrugore në çdo
drejtim, zhardiniera e mesme është me gjerësi 5 metra, dhe do të
formohet edhe korsia për biçikleta me gjerësi 2 metra dhe korsia për
këmbësorë me gjerësi 3 metra, të shtruara me pllaka begatoni.
Bulevardi “Partizanski odredi” do të zgjerohet në dy faza. Kjo
është faza e parë e punëve ndërtimore – ndërtimi i rrethrrotullimit
dhe zgjerimi i bulevardit “Partizanski odredi” deri në hyrjen e autobazës së NQP-së. Qyteti i Shkupit për këtë pjesë të projektit do të
investojë 50,5 milion denarë.

Faza e dytë e këtij projekti do të lidhë bulevardin “Partizanski
odredi” me rrethrrotullimin tek kisha „Shën Pavli dhe Pjetri“.
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U ZGJERUA KRYQËZIMI TEK
FAKULTETI I PYJEVE
Ekipet e Qytetit të Shkupit zgjeruan kryqëzimin
në bulevardin “Aleksandri i Maqedonisë” me rrugën
“16. Makedonska brigada”, në Autokomandë, gjë
me të cilën në një masë të madhe u lehtësua lëvizja
e automjeteve, u zvogëlua kaosi dhe u rrit siguria në
komunikacionin rrugor.
Gjatë punëve ndërtimore, zhardiniera e
mesme në një pjesë të bulevardit “Aleksandri i
Maqedonisë” 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 “Aleksandri i Maqedonisë” 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 “Aleksandri i Maqedonisë” në këtë
pjesë u zgjerua në gjatësi 150 metra.
Punët ndërtimore për zgjerimin e këtij
kryqëzimi u zhvilluan para Fakultetit të pyjeve, ku u
zgjerua një korsi rrugore në rrugën “16. Makedonska

brigada”, për kthimin
në të djathtë drejt
bulevardit “Aleksandri
i Maqedonisë”. 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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U REALIZUA RIKONSTRUKSIONI I KORSIVE
RRUGORE PARA PESË STACIONEVE TË AUTOBUSIT

Ekipet e Qytetit të Shkupit gjatë muajve të kaluar
realizuan rikonstruksionin e korsisë së fundit rrugore
para pesë stacioneve të autobusit në qendrën e qytetit.
Si pjesë e këtij projekti, u bë rikonstruksioni i
korsisë së fundit rrugore dhe të dëmtuar në bulevardin
“Kërste Misirkov” para stacionit të autobusit tek objekti i
AMSHA-së, në gjatësi 115 metra. Me rikonstruksionin u
zëvendësua shtresa sipërfaqësore dhe nënsipërfaqësore,
dhe u niveluan edhe pusetat ekzistuese dhe
vendgrumbullimet. Për këtë punë Qyteti i Shkupit
shpenzoi 2,9 milion denarë me TVSH.
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.
Ekipet e Qytetit të Shkupit rinovuan edhe dy
korsitë e fundit në rrugën “Dimitrije 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.
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DO TË NDËRTOHET UJËSJELLËS I RI NË SHUTO ORIZARE

Më 21 nëntor në ambientet e
Ministrisë së financave u nënshkrua kontratë
për financimin e ndërtimit të sistemit për
furnizimin me ujë të pijshëm në komunën
Shuto Orizare ndërmjet Qytetit të Shkupit,
Ministrisë së financave dhe komunës Shuto
Orizare. Ndërtimi i ujësjellësit në Shuto
Orizare përbën projekt të përbashkët të

Qytetit
të Shkupit, NP
Q
„
„Ujësjellës
dhe kanalizim”
dhe
komunës Shuto
d
O
Orizare,
me vlerë të
përgjithshme
rreth 242
p
m
milion
denarë.
- Në financimin
e këtij projekti Qyteti i
Shkupit
dhe NP „Ujësjellës
S
dhe
d kanalizim“ do të
mbulojnë
nga 40 për qind
m
të mjeteve, kurse komuna Shuto Orizare – 20
për qind të mjeteve të nevojshme. Pres që
vitin e ardhshëm 2015, para fillimit të verës,
të fillojë ndërtimi i sistemit të ri për furnizimin
me ujë të pijshëm – tha kryetari Koce
Trajanovski, në nënshkrimin e kontratës.
Ministri i financave, Zoran Stavrevski,
sqaroi se mjetet për ndërtimin e sistemit të

ri të furnizimit me ujë të pijshëm në Shuto
Orizare janë siguruar nga Banka Botërore me
kamatë shumë të volitshme, me periudhë
grejs prej tre vitesh dhe afat pagimi 13 vjetë.
Për ndërtimin e sistemit të ri për
furnizimin me ujë të pijshëm në Shuto
Orizare, Qyteti i Shkupit do t’i sigurojë mjetet
financiare nëpërmjet nën-kredisë afatgjatë
vendase në suazat e mjeteve të siguruara
nga Projekti për përmirësimin e shërbimeve
komunale të financuara me kredi nga Banka
ndërkombëtare për zhvillim dhe rinovim
– Banka botërore, gjë për të cilën edhe
Këshilli i Qytetit të Shkupit solli Vendim
për kredi afatgjatë. Sistemi i ri i planifikuar
do të përfshijë ndërtimin e rezervuarit me
kapacitet 4 350 metra kub, stacion pompimi
dhe tubacion me gjatësi 2,3 kilometra.

Në Gjorçe Petrov

U RINOVUAN KATËR DEGË TË RRUGËS “CRNOGORSKA”
Qyteti i Shkupit dhe komuna Gjorçe
Petrov rinovuan degën e rrugës “Crnogorska”,
në drejtimin nga rruga “Radushka” deri në
rrugën “Luka Perov”, si dhe degët 1, 2 dhe 3
të kësaj rruge tek parku para mbikalimit në
rrugën “Luka Perov”.
MË PARË

Me këtë punë
PASTAJ
ndërtimore, nga rruga
“Crnogorska” janë rinovuar
gjithsej 650 metra, ku
pjesët e përmendura u
shtruan me asfalt të ri,
kurse rruga automobilistike
u zgjerua sipas kushteve të
terrenit, deri në gjerësi 5,5
metra. Përgjatë degës së
rrugës “Crnogorska” janë rregulluar trotuare punë ndërtimore morën pjesë me nga 2,3
të shtruara me pllaka begatoni. Qyteti i milion denarë, përkatësisht për këtë projekt
Shkupit dhe komuna Gjorçe Petrov në këtë janë investuar gjithsej 4,6 milion denarë.

PO RINOVOHET KORSIA PËR KËMBËSORË NË BIT PAZAR
Punët ndërtimore për rikonstruksionin e korsisë për këmbësorë
dhe biçikleta të bulevardit “Kërste Misirkov” po zhvillohen sipas
dinamikës së planifikuar. Korsia do të rinovohet në gjatësi 440 metra,
nga kryqëzimi me bulevardin “Goce Delçev” deri te fillimi i Bit pazarit,
nga ana e qendrës tregtare „Mavrovka“.
Këto korsi ishin të dëmtuara shumë, dhe së shpejti do të kenë
pamje të re dhe të rregulluar. Me këtë punë ndërtimore do të kryhet
rikonstruksioni i sipërfaqes prej 2.750 metra katrorë. Asfalti i vjetër

dhe i dëmtuar tashmë është mënjanuar, zëvendësohen bordurat e
vogla ndërmjet korsisë për biçikleta dhe asaj të këmbësorëve dhe
bordurat e mëdha të dëmtuara dhe shtrohet shtresë e re asfalti.
Përgjatë korsisë së rinovuar të biçikletave dhe këmbësorëve do
të vendosen edhe shtyllëza, dhe do të bëhet rinovimi i drurëve.
Qyteti i Shkupit për këtë punë ndërtimore do të shpenzojë rreth
2,4 milion denarë, kurse në terren do të punojnë ekipet e NP
„Rrugë dhe rrugica“ – thotë kryetari Koce Trajanovski.
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U PËRMIRËSUA KANALIZIMI ATMOSFERIK...
...NË RRUGËN “FINSKA”...
Nëpër degët 1 dhe 2 të rrugës “Finska”, në lagjen Çento,
ekipet e NP „Ujësjellës dhe kanalizim“ vendosën rrjet të ri të
kanalizimit atmosferik. Përgjatë degës 1 është realizuar kanal
betoni (kullues me rrethojë) me gjatësi 95 metra, pusetë revizioni
me diametër 1.000 milimetra me kullues dhe tub PVC me profil
400 milimetra, me gjatësi 36 metra. Përgjatë degës 2, tërthorazi
rrugës është vendosur rrethojë në afërsi të kanalit, kështu që
përcjellja e ujërave atmosferike do të kryhet me lëshimin direkt
në kanal.
... NË RRUGËN “PAVEL SHATEV” …
Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP “Ujësjellës dhe
kanalizim“ realizuan rikonstruksionin e rrjetit të kanalizimit
atmosferik në rrugën “Pavel Shatev”, në afërsi të nënkalimit, gjë
me të cilën u rrit qarkullimi i ujërave atmosferike. Në drejtimin nga
lagjja Përzhino drejt nënkalimit, para kryqëzimit, në të dy korsitë
rrugore janë vendosur tre rrethoja tërthore prej betoni monolit,
me gjatësi të përgjithshme 7,35 metra dhe një vendgrumbullim.
Në vetë kryqëzimin në mënyrë plotësuese janë vendosur
tre vendgrumbullime.
…NË BULEVARDIN “KIRO GLIGOROV” ...
U bë rikonstruksioni i rrjetit të kanalizimit atmosferik
edhe në pjesën e 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 riparimi 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.
...DHE NËN SHTËPINË E MALLRAVE „MOST“
Muajin e kaluar 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. Në të njëjtën kohë, 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 periudhën që vjen pritet të fillojë rikonstruksioni i
rrjetit atmosferik në disa lokacione në qytet, që u përmbytën
gjatë shirave të rrëmbyeshëm verën e kaluar. Për të gjitha këto
intervenime Qyteti i Shkupit do të ndajë rreth 2 milion euro.

Në rrugën „Finska“

Në rrugën „Pavel Shatev“

Në bulevardin „Kiro Gligorov“

Tek shtëpia e mallrave „Most“
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PO NDËRTOHET PJESA E TRETË E KOLEKTORIT TË 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 “Aleksandri
i Maqedonisë” 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.
- Me ndërtimin e këtij kolektori do të zgjidhet problemi me
pranimin dhe përcjelljen e mbeturinave 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
Drejtori i NP „Ujësjellës dhe kanalizim“, Bojan Vasilevski, tha se
të përfitojnë rreth 30.000 banorë – tha kryetari Koce Trajanovski, në investitor i projektit është NP „Ujësjellës dhe kanalizim“, kurse vlera e
fillimin e punëve ndërtimore të pjesës së tretë të kolektorit të ri.
investimit është rreth 12 milion denarë.

FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM MË ME CILËSI NË 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.
Drejtori i NP „Ujësjellës dhe kanalizim“, Bojan Vasilevski, sqaroi
se 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.

SË SHPEJTI RRJET I RI UJËSJELLËSI NË RRUGËN SKUPI
Në vijim është ndërtimi i rrjetit të ri të ujësjellësit 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 – tha kryetari Koce Trajanovski,
në fillimin e ndërtimit të rrjetit të ri.
Drejtori i NP„Ujësjellës dhe kanalizim“, Bojan Vasilevski, theksoi
se rrjeti i ri ujësjellësit do të ndërtohet nga ekipet e ndërmarrjes
publike.

- Për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në rrugën Skupi NP
„Ujësjellës dhe kanalizim“ do të shpenzojë rreth 4,5 milion denarë –
tha Vasilevski.
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U kremtua 13-Nëntori Dita e çlirimit të qytetit

70 - VJET SHKUPI NË LIRI BËN HAPA PËRPARA
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TAKIM ME LUFTËTARËT E LPÇAM
Ç
Me rastin e 70 – vjetorit të çlirimit
të Shkupit, 13 Nëntori, kryetari Koce
Trajanovski u takua me përfaqësuesit e
Këshillit të qytetit të Lidhjes së luftëtarëve
të Luftës popullore çlirimtare antifashiste
të Maqedonisë. Luftëtarët u takuan në
kabinetin e kryetarit të Qytetit ku u evokuan
kujtime nga çlirimi i Shkupit, ndërsa kryetari
Koce Trajanovski shprehu respektin dhe
mirënjohjen e thellë për kontributin e tyre
për çlirimin e Shkupit.
- Në takimet me Ju, veçanërisht
më 13 Nëntor, rikujtojmë momente të
historisë dhe përpjekjeve Tuaja për çlirimin
e Shkupit, por nga ana tjetër kjo është një

mundësi e shkëlqyer
që të bisedojmë se
çfarë hapash duhet të
ndërmarrim për ruajtjen
e këtyre kujtimeve
dhe veprave madhore,
që janë shembull jo
vetëm për gjeneratat
tona, por edhe për
gjeneratat e ardhshme
në dhe qytetarët e
të cilat do të vijnë. Unë
Shkupit ndjejmë respekt të pakufishëm për
luftëtarët të cilët pikërisht para 70 vjetësh
dhanë jetën e tyre për çlirimin e këtij qyteti.
Qyteti i Shkupit deri në mars të vitit 2015 do

të rinovojë monumentin e të pushkatuarve
dhe Punishten për prodhimin e mjeteve
eksplozive, që qytetarët të kenë mundësi
të vizitojnë këtë Punishte si objekt muze –
theksoi Trajanovski, në takim.

AKSION TRADICIONAL I DHURIMIT TË GJAKUT
Në aksionin tradicional të dhurimit të gjakut të
Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit që u mbajt me rastin
e 13 Nëntorit, në Qendrën për dhurimin e gjakut në
Shtëpinë „Dare Xhambaz“ dhuruan gjak 60 qytetarë.
Si pjesë e aksionit, Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit ndau
shpërblime dhe mirënjohje për dhuruesit e gjakut
më të suksesshëm, firma/kompani dhe institucione
arsimore të cilat dhanë kontributin më të madh për
promocionin dhe avancimin e dhurimit të gjakut në
Shkup.

Në komunën Aerodrom

U HAP FILIALI I BIBLIOTEKËS „VËLLEZËRIT MILADINOV“
Me rastin e festës së 13 Nëntorit,
në komunën e Aerodromit u hap objekti
i rinovuar i filialit të bibliotekës „Jane
Sandanski“, që është pjesë e Bibliotekës së
qytetit „Vëllezërit Miladinov”.
- Vizitorët e këtij filiali do të kenë në
dispozicion 20.000 tituj, kurse në katin e ri
elektronik të hapur në mënyrë periodike do të
kenë mundësi të lexojnë edhe falas një numër
të madh e-revistash. Për realizimin e këtij
projekti Qyteti ndau nga Buxheti 1,2 milion
denarë, dhe në të ardhmen planifikojmë të
investojmë edhe në hapjen e filialeve të reja
në komunat e tjera të Shkupit që librin ta

sjellim sa më afër
qytetarëve tanë –
tha kryetari Koce
Trajanovski.
Drejtori
i bibliotekës
„Vëllezërit
Miladinov“, Branko
Cvetkovski, theksoi
se në objektin
e rinovuar është
zëvendësuar instalimi elektrik, janë blerë
tavolina të reja dhe rafte për librat, është
vendosur dysheme e pazhurmë, janë

vendosur dritare të reja, gjë me të cilën
objekti hyn në kategorinë e objekteve me
efikasitet energjetik.
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LULE TË FRESKËTA PARA MONUMENTIT
TË ÇLIRIMTARËVE
Më 13 nëntor, para Monumentit të çlirimtarëve të Shkupit,
në sheshin para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, delegacione
zyrtare nga vendi ynë dhe delegacione të huaja, vendosën lule me
rastin e Ditës së çlirimit të Shkupit. Lule vendosi edhe delegacioni
i Qytetit të Shkupit i përbërë nga kryetari Koce Trajanovski dhe nga
kryetarja e Këshillit të Qytetit të Shkupit, Irena Misheva.
- Të jesh në ditën e sotme para monumentit të çlirimtarëve do
të thotë të shprehësh respekt të veçantë për të gjithë ata që dhanë
jetën e tyre për Republikën e Maqedonisë së pavarur, mirënjohje të
gjithë atyre që rininë e tyre e vunë në themelin e çlirimit nga okupacioni fashist, të gjithë atyre që në shtatë dekadat e kaluara realizuan
idetë e tyre humane, por edhe të gjithë çlirimtarëve që nuk arritën
dot të shikojnë realizimin e idealeve të tyre dhe shekullore. Nëse më
13 Nëntor 1944, faktikisht është çliruar atdheu ynë, atëherë është e
kuptueshme pse një nga dëshmitë më markante për fundin e Luftës
së dytë botërore në Maqedoni është fotografia e gëzimit popullor
kur gjenerali Mihajlo Apostolski hyn në Shkup mbi kalë të bardhë.
Obligimi ynë është të vazhdojmë ta festojmë këtë ditë, dhe jo vetëm
për përparësitë nga Shkupi i lirë tashmë shtatë dekada, por edhe si
konfirmim i rëndësisë së jashtëzakonshme të një date historike të

gdhendur thellë në identitetin maqedonas – theksoi para të pranishmëve kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.
Në emër të çlirimtarëve të Shkupit, para të pranishmëve mori
fjalën Trajko Stamatovski.
- Sot kam një motiv më shumë për fjalimin tim, sepse kjo
ndodh në 70–vjetorin e kësaj ngjarjeje madhështore, e cila e shikuar nga aspekti historik, ndoshta edhe nuk është ndonjë periudhë e
gjatë, por as e shkurtër, kurse për ne maqedonasit është e shkëlqyer,
sepse në të ne jetojmë lirinë e parë të vërtetë. Unë jam sot një njeri
i lumtur, sepse gjeneratës sime i takoi detyra, merita dhe nderi për
të arritur këtë gjë. Realizoi aspiratat e të gjitha gjeneratave të mëparshme dhe e bëri atë duke u mbështetur vetëm në forcat e veta.
Ishte e ndërgjegjshme se deri te liria e vërtetë vihet vetëm në këtë
mënyrë. Pa një luftë të vetën për liri nuk ka liri të vërtetë – theksoi
Stamatovski.
Delegacioni i Qytetit të Shkupit vendosi lule edhe para Monumentit të çlirimtarëve të Shkupit në varrezat e partizanëve „Butel“
dhe para monumentit të gjeneralit Mihajlo Apostolski në varrezat e
qytetit „Butel“.
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70 - VJET SHKUPI NË LIRI BËN HAPA PËRPARA
Takimet e shumta letrare, ekspozitat, koncertet,
aksionet ekologjike, ekskursionet
alpinistike dhe
manifestimet sportive ishin pjesë e programit të pasur me të
cilin Qyteti i Shkupit kremtoi 70-vjetorin e çlirimit të qytetit.
Manifestimi qendror, performansa muzikore skenike „Shkupi
në liri bën hapa përpara“, u mbajt më 13 nëntor, 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 për Shkupin,
nga fillimet e qytetit, e deri në ditët e sotme. Në solemnitetin
e mbajtur, Kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski,
laureatëve të çmimit të mirënjohur „13 Nëntori” të Qytetit të
Shkupit, për vitin 2014, u ndau mirënjohjet.
– Në kujtesën historike të popujve ekzistojnë data të
cilat e kanë themelin thellë në kujtesën dhe ndërgjegjen
e tyre. Pikërisht një datë e tillë, e gdhendur në memorien
e Shkupit është data historike e 13 Nëntorit 1944. Sot
kremtojmë 70-vjetorin e çlirimit të qytetit nga okupacioni
fashist dhe përfundimin e luftës katër vjeçare për realizimin e
idealeve të gjeneratave të luftëtarëve dhe rilindësve për shtet
sovran dhe zhvillim të pavarur, si dhe dekada falënderimi për
veprën heroike të çlirimtarëve. Edhe sot, një nga dëshmitë
më markante të asaj dite historike – fotografia e gëzimit
popullor kur gjenerali Mihajlo Apostolski mbi kalë të bardhë
hyn në Shkupin e çliruar, në fakt shënon çlirimin e atdheut
tonë. Festojmë jo vetëm shtatë dekadat e ekzistencës sonë
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të gjitha segmentet, ashtu siç me të drejtë presin dhe meritojnë
qytetarët e tij. Qytetarët e Shkupit dhe të Maqedonisë janë të
përcaktuar plotësisht për jetesë në Europën moderne, bashkësinë
e shteteve të bashkuara rreth vlerave të përhershme civilizuese, të
cilat populli ynë i kultivon me shekuj. Me këtë rast dua të theksoj
se detyra jonë është që të nxisim dhe vlerësojmë punën altruiste
të të gjithë qytetarëve tanë që me punën dhe arritjet e tyre kanë
investuar dhe investojnë në zhvillimin e Shkupit, si qytet në të cilin
kultivohet shpirti i traditës, solidariteti dhe jeta multikulturore.
Pikërisht çmimi tradicional „13 Nëntori” i Qytetit të Shkupit,
për arritje të veçanta dhe arritje në të gjitha segmentet e jetës
shoqërore, është një shenjë mirënjohjeje e Qytetit të Shkupit për
të gjithë ata që me punën dhe arritjet e tyre kanë kontribuuar
për zhvillimin e tij, por edhe për përparimin e përgjithshëm dhe
afirmimin e Republikës së Maqedonisë, brenda dhe jashtë kufijve të
saj – theksoi kryetari Trajanovski.
Laureatë të sivjetmë të çmimit
„13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit për
vitin 2014 janë: nga fusha e shkencës
dhe mbrojtjes shëndetësore - ILIJA
VELEV dhe AFRIM OSMANI; nga fusha
e arsimit dhe edukimit - GJULUMSER
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 emër të laureatëve, para të
pranishmëve mori fjalën prof. dr. Ilija
Velev.
por kujtojmë në mënyrë të denjë edhe të gjitha përvojat e hidhura
nëpër të cilat ka kaluar qyteti ynë dhe populli ynë deri në ditët e
sotme. Shkupjanët kujtojnë edhe përmbytjet e vitit 1962 edhe
tërmetin e vitit 1963, dy katastrofat në të cilat bashkëqytetarët
tanë mbetën pa shtëpitë e tyre, pa të afërmit e tyre dhe kur një
gjeneratë e tërë e shkupjanëve përjetuan periudhën më të vështirë.
Qyteti i shkatërruar nga tërmeti më i fuqishëm në historinë e
tij më të re bëhet qendër e solidaritetit edhe për lindjen edhe për
perëndimin, dhe me meritë merr epitetin „qyteti i solidaritetit”.
Menaxhimi me qytetet e mëdha, veçanërisht me kryeqytetet e
shteteve, është një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe një proces
i ndërlikuar. Për këtë jemi tërësisht të ndërgjegjshëm, por, edhe
akoma më shumë të përkushtuar me sinqeritet. Shkupi, zhvillohet
në mënyrë të gjithanshme, zhvillohet në mënyrë dinamike dhe në
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- Qyteti i Shkupit nuk është
vetëm metropoli bashkëkohor i Shtetit
maqedonas nga viti 1944 e këtej, por ai ka
traditë të hershme dhe shumëshekullore,
shpirtërore dhe kulturore, në hapësirën
e të cilit kanë kaluar shumë civilizime
dhe kultura. Çdo njëra prej tyre ka lënë
një substrat të caktuar si një burim i
pashtershëm nga i cili tradita bashkëkohore
e qytetit të Shkupit merr identitetin e tij
kulturor historik, tashmë të profilizuar

edhe nëpërmjet projektit “Shkupi 2014”.
Thjesht, nëpërmjet trashëgimisë së vet
kulturore kryeqyteti maqedonas merr
fuqinë për aktivizimin e memories kulturore
për rigjenerimin e së kaluarës, kurse me
arritjet krijuese bashkëkohore ripërtërin
botën që duhet ta jetojmë. Animimi dhe
afirmimi i hulumtuesve të njohur, krijuesve,
artistëve, sportistëve apo veprimtarëve të
arsimit dhe nxënësve nëpërmjet ndarjes
së çmimit të Qytetit të Shkupit „13 Nëntori”

nga Kryetari i Qytetit të Shkupit dhe Këshilli
i Qytetit të Shkupit tashmë në vazhdimësi
përbëjnë një depozitë me vlerë, me fushë
prestigjioze, që lirisht mund të shndërrohet
në një formë për ndërtimin e humanizmit
të ri bashkëkohor në qendrën e vëmendjes
së të cilit është njeriu i suksesshëm, individi,
i përfshirë në mënyrë aktive në kornizën e
gjerë kulturore të botës globale dhe të
vërshimeve kulturore ndërmjet kombeve –
deklaroi Ilija Velev.

MANIFESTIMI ASK – ARKITEKTURA E QYTETIT TË SHKUPIT
Nën organizimin e Qytetit të Shkupit,
tradicionalisht 15 vjet me radhë, për
nder të Ditës së çlirimit të qytetit tonë,
mbahet manifestimi ASK – ARKITEKTURA
E QYTETIT TË SHKUPIT, ku në një vend,
në Muzeun e Qytetit të Shkupit, takohen
arkitektët dhe ndërtimtarët e Shkupit, të
cilët në mënyrë të suksesshme aplikojnë
idetë e tyre arkitektonike, drejtpërsëdrejti
në shpirtin e këtij qyteti duke i ndryshuar
stilin e jetesës, por duke iu përmbajtur
rreptësisht identitetit dhe asaj që do të
thotë Shkup modern. Për manifestimin e
sivjetmë u paraqitën dhe seleksionuan 8
vepra arkitektonike nga 6 autorë.

Këtë vit vizitorët e Muzeut të
qytetit të Shkupit mund të shikonin edhe
ekspozitën e projektit „Shkupi i paparë”,

në të cilin është paraqitur modelimi
tredimensional i planeve historike të
Shkupit.
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„GONGU I ARTË SHKUP 2014“

Në edicionin e 44-të të Turneut
ndërkombëtar tradicional të boksit
„GONGU I ARTË 2014“ i cili u mbajt
nga data 6 deri më 8 nëntor në sallën
sportive „Boris Trajkovski“ morën pjesë
rreth pesëdhjetë boksierë nga 11 vende:

Anglia, Shqipëria, Bullgaria, Bosnja dhe
Hercegovina, Sllovenia, Kroacia, Kosova,
Mali i Zi, Romania dhe Maqedonia. Pas
ndeshjeve finale, boksierëve më të mirë iu
ndanë mirënjohje, si dhe çmimi kryesor –
Gongu i artë.

Gongun e artë si boksieri më i mirë
në këtë turne e fitoi Kristijan Damjani
(Shqipëri), Xhoshua Buatsi (Angli) fitoi
kupën si tekniku më i mirë, kupa për trajnerin
më të mirë i takoi Valentin Popgolov
(Bullgari), kupën për gjyqtar më të mirë e
fitoi Kearnu Ron (Angli), kupa si boksieri më
luftarak i takoi Naser Salës (Kosovë), kupa
për boksierin më të mirë maqedonas shkoi
në duart e Amet Eminoviq, kurse si boksieri
më i mirë i huaj u shpall Radoslav Panteleev
(Bullgari).
Qyteti i Shkupit dhe Agjencia për të
rinj dhe sport e Republikës së Maqedonisë
janë përkrahës të këtij turneu tradicional
dhe në bashkëpunim me Lidhjen e
federatave sportive të Republikës së
Maqedonisë, dhe gjithsesi me organizatorin
kryesor, Federatën e boksit të RM-së,
realizuan këtë manifestim i cili është
një nga ngjarjet sportive më të vjetra në
Republikën e Maqedonisë. Manifestimi
„GONGU I ARTË“ u mbajt për nder të Ditës së
çlirimit të Shkupit - 13 Nëntori.

GARA TRADICIONALE E NATËS NË ATLETIKË
Më 16 nëntor nëpër rrugët e Shkupit u
mbajt gara tradicionale e natës në atletikë. Në
këtë garë morën pjesë mbi 200 pjesëmarrës,
u zhvilluan gara në konkurrencën për
meshkuj dhe femra, si dhe një garë e shkurtër
për pjesëmarrësit nga shkollat e mesme të
Qytetit të Shkupit në të cilën morën pjesë
mbi 400 nxënës.
Në garën tradicionale të natës nëpër
rrugët e Shkupit 2014 u arritën rezultatet e
mëposhtme:
4800 METRA (MESHKUJ)
Vendi 1– Kokan Ajanovski
2400 METRA (FEMRA)
Vendi 1 – Rosica Kostova
1200 METRA (NXËNËS TË
SHKOLLAVETË MESME MESHKUJ)
Vendi 1– Sllave Koevski (SHMSHKF
„Metodija Mitevski Brico“)

1200 METRA (NXËNËS TË
SHKOLLAVE TË MESME FEMRA)
Vendi 1 – Vera Udarevska (SHMSHKF
„Metodija Mitevski Brico“)

Gara e natës në atletikë nëpër rrugët
e Shkupit përkrahet financiarisht nga Qyteti
i Shkupit, dhe organizohet nga Federata e
atletikës së Maqedonisë.
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TURNE
NDËRKOMBËTAR I
SHAHUT PËR PERSONA
TË VERBËR DHE ME
SHIKIM TË DËMTUAR
Turneu
tradicional
„Turneu
ndërkombëtar i shahut për persona të verbër
dhe me shikim të dëmtuar” këtë vit u mbajt
për herë të 42-të. Në garën që u mbajt nga
data 14 deri më 16 nëntor morën pjesë 35
shahistë (26 nga Maqedonia, 9 nga vende
të huaja), si dhe 8 shahiste nga Maqedonia.
Qyteti i Shkupit për realizimin e këtij
manifestimi ndau 50.000 denarë.

TURNE I NDËRMARRJEVE PUBLIKE NË
FUTBOLL TË VOGËL
Ekipi i ndërmarrjes së qarkullimit publik „Shkup” fitoi vendin e parë në
Turneun në futboll të vogël ndërmjet ndërmarrjeve publike të Qytetit të Shkupit,
që tradicionalisht mbahet çdo vit, me rastin e 13 Nëntorit – Dita e çlirimit të
Shkupit. Në turneun e shtatë në futboll të vogël morën pjesë 10 ekipe, dhe atë ZGJP
“Javen glas”, NP „Higjiena komunale”, NQP „Shkup”, NP „Ujësjellës dhe kanalizim”,
NP „Parkingu i qytetit”, NP „Rrugë dhe rrugica”, NP „Parqe dhe gjelbërim”, ekipi i
Brigadës për mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të Shkupit, NP „Drisla” dhe ekipi i
Qytetit të Shkupit.
Si individi më i mirë u shpall Dejan Blazhevski i ekipit të NQP-së, golashënuesi
më i mirë i turneut është Vladimir Strezovski i ekipit të Qyteti të Shkupit, kurse
portieri më i mirë u shpall Ljubisha Xhepiq i ekipit të ZGJP „Javen glas”.
Turneu i shtatë i ndërmarrjeve publike të Qytetit të Shkupit „13 Nëntori”
është nën organizimin dhe patronazhin e Qytetit të Shkupit dhe Sindikatës së
ndërmarrjeve publike të Qytetit të Shkupit.

KAMPIONATI NË
PING - PONG
Nën organizimin e „Lidhjes së sportit të
shkollave të mesme në Shkup” dhe Federatës
së ping-pongut të Maqedonisë më 11 nëntor
në Qendrën sportive„Boris Trajkovski” u mbajt
kampionati i qytetit në ping-pong ndërmjet
nxënësve të shkollave të mesme në Shkup.
Në kampionat morën pjesë ekipe të shkollave

të mesme „Georgi Dimitrov”, „Mihajlo Pupin”,
„Nikolla Karev”, „Boro Petrushevski”, „Dimitar
Vlahov”, „Rade Jovçevski-Korçagin”, „Orce
Nikolov”, „Josip Broz-Tito”, „Vasil AntevskiDren”, „Koço Racin”, „Metodi Mitevski-Brico”,
„Marija Kyri-Sklodovska”, „Arseni Jovkov”,
„Zef Lush Marku” dhe „Vëllezërit Miladinov”.
Në kampionat u arritën këto rezultate:
Në kategorinë për të reja më të
suksesshmet ishin:
1. Sandra Andovska – „Orce Nikolov”

2. Ina Stefanovska – „Orce Nikolov”
3. Despina Stankovska – „Rade
Jovçevski- Korçagin”
Në kategorinë për të rinj më të suksesshëm
ishin:
1. Kristijan Jovanov –„ Rade JovçevskiKorçagin”
2. Teodor Kirovski – „Koço Racin”
3. Marin Gligorov – „Nikolla Karev”
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Cikli i 11-të i vizitave në komunat e Shkupit

DREJTPËRSËDREJTI ME QYTETARËT PËR PROBLEMET URBANE
Gjatë muajit të kaluar u mbajt cikli i 11-të i vizitave në dhjetë
komunat në qytetin e Shkupit . Përfaqësuesit e bashkësive urbane dhe
vendore kishin mundësi të takohen me kryetarin e Qytetit të Shkupit Koce
Trajanovski, me përfaqësues të administratës së Qytetit të Shkupit dhe
drejtorët e ndërmarrjeve publike dhe të bisedojnë për projekte të Qytetit të
Shkupit dhe nevojat e tyre nga sfera e jetës urbane.
- Kjo është një mundësi e shkëlqyer të takohemi me përfaqësuesit e
bashkësive urbane dhe vendore dhe t’i dëgjojmë mendimet e qytetarëve
për projektet e Qytetit të Shkupit, si dhe nevojat e tyre nga sfera e jetës
urbane. Bisedojmë për çështje nga fusha e komunikacionit, për zgjidhjet e
reja të komunikacionit rrugor, për higjienën komunale dhe mirëmbajtjen
e gjelbërimit, për përmirësimin e shërbimeve të ndërmarrjeve publike
dhe shumë çështje të tjera. Këto takime përbëjnë një lloj dhënie llogari
për punën e deritanishme të kryer nga Qyteti i Shkupit në territorin e një
komune të caktuar – thotë kryetari Trajanovski.
Vizitat në komunat e Shkupit u përcollën me aksione të mëdha
për pastrimin e sipërfaqeve të gjelbra. Gjatë aksioneve treditore ekipet
e NP „Parqe dhe gjelbërime“ kositën lulishtet dhe krasitën degët e
drurëve, punëtorët e NP „Rrugë dhe rrugica“ riparuan gropat në rrugët
automobilistike, ekipet e NP „Ujësjellës dhe kanalizim“ kontrolluan
kanalizimin atmosferik dhe pastruan të gjitha vendgrumbullimet, kurse
punëtorët e NP „Higjiena komunale“ pastruan depot informale, pastruan
kontejnerët dhe fshinë rrugët.

U PASTRUA DEPOJA E GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE NË SHUTO ORIZARE
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 e përzier. Pas pastrimit të terrenit të punësuarit në NP “Parqe dhe gjelbërim” mbollën më shumë
se 100 drurë halorë dhe kaçube, duke i dhënë kështu një pamje të re dhe të rregullt kësaj hapësire.

MË PARË

PASTAJ
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Në Qendrën kulturore rinore

PLATFORMË E RE ASHENSORI PËR PERSONA ME NEVOJA TË VEÇANTA
Për të lehtësuar ndjekjen e evenimenteve nga fusha e kulturës për personat me nevoja të veçanta, në objektin e Qendrës kulturore rinore
është vendosur platformë vertikale ashensori. Zgjidhja ideore për platformën e ashensorit u përgatit nga profesorët e Fakultetit të inxhinierisë
dhe Fakultetit të arkitekturës nga Shkupi, kurse u realizua nga „MAKLIFT“. Për këtë qëllim nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2014 u ndanë
rreth 2 milion denarë.
- Ky është ashensori i tretë, i tillë, të cilin Qyteti i Shkupit e ndërtoi për nevojat e personave 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 prioritet kryesore të Qytetit të Shkupit, në vitin
2010 vendosëm platformë ashensori për persona
me nevoja të veçanta në SHMQSH „Mihajlo Pupin“.
Qyteti krijoi kushte për përfshirjen e personave me
nevoja të veçanta në procesin edukativ arsimor
në atë mënyrë që shkollat i bëri të arritshme për
të gjithë nxënësit në Shkup, përfshirë këtu edhe
ata që vijnë të mësojnë në Shkup nga qytetet
e tjera të vendit tonë. Në fillim të vitit 2014,
vendosëm ashensor dhe platformë ashensori për
persona me nevoja të veçanta edhe në shkollën e
mesme të qytetit „Arseni Jovkov“. Ky është edhe
një konfirmim tjetër për atë se Qyteti i Shkupit
është ndoshta i vetmi institucion i cili ka ndërtuar
një numër të tillë ashensorësh të destinuar për
personat me nevoja të veçanta – theksoi kryetari
Koce Trajanovski, në promocionin e platformës së
ashensorit.

Në SHVF „Zlatan Sremac“

U RREGULLUA AMBIENTI PËR QËNDRIM DITOR
Në Shkollën e veçantë fillore „Dr. Zlatan Sremac“ para dy muajsh u hap ambient i ri për qëndrim ditor. Ambienti u rinovua dhe
u adaptua me mjete të mbledhura nga Panairi ndërkombëtar i bamirësisë 2014, i katërti me radhë, i cili mbajt më 7 qershor të këtij
viti. Panairi u organizua me rastin e 1 qershorit,
Ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijës
nga „Dobredojde“ Macedonia Welcome Center DMWC, dhe këtë vit për herë parë u përkrah nga
Qyteti i Shkupit.
Në suazat e Panairit të katërtë
ndërkombëtar të bamirësisë 2014, në
ambientet e Qendrës tregtare të qytetit shumica
e ambasadave dhe përfaqësive të huaja
shitën në stenda punime dore dhe prodhime
karakteristike të shteteve të tyre.
Në suazat e manifestimit u mblodhën
172.000 denarë, mjete të cilat u përdorën për
rikonstruksionin dhe adaptimin e ambientit të
ri për qëndrim ditor në SHVF „Dr. Zlatan Sremac“
– Shkup.
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KËTË VIT 33,5 MILION DENARË PËR RIKONSTRUKSIONIN E
SHKOLLAVE TË MESME
Ekipet e Qytetit të Shkupit gjatë muajve të kaluara
realizuan rikonstruksionin e 15 objekte të shkollave të
mesme, gjë për të cilën nga buxheti u ndanë 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 Qyteti 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”.
Gjatë verës u punua edhe në zëvendësimin e
çatisë prej azbesti dhe çimentoje të konviktit „Zdravko
Cvetkovski”, në SHMQSH „Pançe Karagjozov” u realizua
rikonstruksioni i çatisë në lamelën e dytë, në SHMQSH
„Pançe Arsovski” u rinovua çatia e punëtorisë, në SHMQSH
„Nikolla Karev” u krye riparimi i dyshemesë në klasa, në
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 Jovçevski Korçagin” u zëvendësuan dritaret, në
SHMQSH„ „Zdravko Cvetkovski” u rinovuan dyshemetë
e klasave, në SHMQSH „Vëllezërit Miladinov” u riparuan
nyjat sanitare, në SHMQSH „Cvetan Dimov”, gjithashtu,
nyjat sanitare, dhe në SHMQSH „Dimitar Vlahov” u
rinovuan kabinetet e shkollës.
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SË SHPEJTI KONTEJNERË NËNTOKËSORË NË KISELA VODA...
Banorët e komunës Kisela Voda së shpejti do të kenë mundësi që mbetjet nga amvisëritë t’i hedhin dhe seleksionojnë në kontejnerë
nëntokësore. Kontejnerët e parë nëntokësorë në këtë komunë janë vendosur në rrugën “Hristo Tatarçev”.
- Filluam me punët ndërtimore për instalimin e sistemit të kontejnerëve nëntokësorë për mbetjet komunale në territorin e komunës
Kisela Voda, që është pjesë e fazës së dytë të projektit për vendosjen e kontejnerëve nëntokësorë në Shkup. Në suazat e kësaj faze, do
të vendosen kontejnerë nëntokësorë në nëntë mikro lokacione, përkatësisht nga tre kontejnerë në tre mikro lokacione në secilën nga
komunat: Aerodrom, Kisela Voda dhe Gazi Baba. Në 3 lokacione në komunën Kisela Voda do të vendosen gjithsej 9 kontejnerë nëntokësorë,
nga firma АТRIKOT nga Sllovenia. Në çdo lokacion do të vendosen nga 2 kontejnerë për mbetje të përziera për ambalazhin PET. Sistemi që
do të përdoret për nxjerrjen dhe lëshimin e
kontejnerëve, përkatësisht për zbrazje,
është në bazë hidraulike dhe është një nga
më modernët në regjion. Për realizimin e
këtij projekti të rëndësishëm janë ndarë
rreth 6,6 milion denarë, nga të cilat secila
nga tre palët ndan nga 2,2 milion denarë,
përkatësisht investojnë në mënyrë të
barabartë Qyteti i Shkupit, komuna Kisela
Voda dhe NP „Higjiena komunale – sqaron
kryetari Koce Trajanovski.
Kontejnerët nëntokësorë kanë
kapacitet 3 metra kub, në ta mbetjet
deponohen në temperaturë më të ulët,
duke mos zënë gjatë kësaj sipërfaqe të lirë
mbi tokë.

... DHE NË AERODROM
Kontejnerët e parë në komunën Aerodrom këto ditë u vendosën në bulevardin “Jane Sandanski”, para QT „Tri biseri“. Sipas projektit, në 3
lokacione në komunën Aerodrom do të vendosen gjithsej 9 kontejnerë nëntokësorë. Përveç lokacionit tek QT„ Tri biseri“, kontejnerë nëntokësorë
do të vendosen edhe tek QT „Biser“ dhe në lagjen Lisiçe, në afërsi të SHF „Llazo Angelovski“.
Për realizimin e këtij projekti të rëndësishëm janë ndarë gjithsej 6,6 milion denarë, secila nga tre palët e përfshira ndan nga 2,2 milion
denarë, përkatësisht investojnë në mënyrë
të barabartë Qyteti i Shkupit, komuna Kisela
Voda dhe NP „Higjiena komunale.
Ashtu si edhe tek kontejnerët
nëntokësorë që po vendosen në komunën
Kisela Voda, zbrazja e kontejnerëve për
mbetje bëhet me sistem hidraulik, gjë për
të cilën do të përdoren tre nga automjetet
ekzistuese të NP „Higjiena komunale“, të
cilat janë pajisur në mënyrë speciale për këtë
qëllim. Sistemi për grumbullimin e mbetjeve
komunale në kontejnerët nëntokësorë
është jashtëzakonisht i sofistikuar dhe i
suksesshëm dhe tashmë një periudhë të
gjatë zbatohet në suaza botërore, me efekte
të shkëlqyera në mbrojtjen dhe ruajtjen e
shëndetit të njerëzve dhe ambientit natyror.
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240 DRURË GJELBËRUAN PARKUN ANËS BULEVARDIT
“FEVRUARSKI POHOD”
Përgjatë bulevardit “Fevruarski pohod”, tek ndërtesat e reja,
ekipet e Qytetit të Shkupit rregulluan brezin e gjelbër me sipërfaqe
13.197 metra katrorë. Sipërfaqja e re e gjelbër është mbjellur bar,
kurse në Ditën e drurit u mbollën edhe 240 fidanë, ndërmjet të
cilave frashër, katalpa, mështekra dhe keleruter. Në pranverë, kur
kushtet meteorologjike do të jenë të volitshme, 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 punojnë
ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“. Qyteti i Shkupit për rregullimin
e gjelbërimit përgjatë bulevardit “Fevruarski pohod” shpenzoi
rreth 4,5 milion denarë.

„DITA E DRURIT 2014“
Qyteti i Shkupit edhe këtë vit mori pjesë në mënyrë aktive në aksionin masiv „Dita e drurit 2014“ dhe organizoi mbjelljen e fidanëve të
drurit në shumë lokacione të qytetit. Kryetari Koce Trajanovski, anëtarët e Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe drejtorët e ndërmarrjeve publike më
3 nëntor mbollën drurë përgjatë bulevardit “8 Septemvri“ në drejtimin nga kryqëzimi me bulevardin “Ilinden” deri te kryqëzimi me bulevardin
“Partizanski odredi”. Në këtë lokacion u mbollën 150 platanë.
- Qyteti i Shkupit, ndërmarrjet publike dhe shkollat e mesme edhe këtë vit u përfshinë në aksionin „Dita e drurit 2014“. Në territorin
e Shkupit, në 18 lokacione do të mbillen 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“ – sqaroi kryetari
Trajanovski.
Aksione për mbjelljen e fidanëve u realizuan edhe në 18 lokacione
të tjera ndërmjet të cilave: në Kalanë e Shkupit; në Vodno, në Dendropark; 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.

AKSION PËR
NDARJEN E FIDANËVE
Qyteti i Shkupit të gjithë këshillave
banesorë dhe urbanë dhe bashkësive
vendore të interesuara edhe këtë vit u ndau
falas 2.000 drurë (gjetherënës dhe halor),
nga NP „Parqe dhe gjelbërim“. Aksioni i
Qytetit të Shkupit për ndarjen e fidanëve
organizohet tashmë për të shtatin vit me
radhë, në dy etapa, në pranverë dhe vjeshtë.
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LOKACION AUTOMATIK I AUTOMJETEVE DHE PAGIM ELEKTRONIK NË
AUTOBUSËT E JSP-SË
Për një periudhë jo më të gjatë se një
vit, Qyteti i Shkupit në autobusët e NQP-së do
të vendosë sistemin për lokacion automatik
të automjeteve dhe sistem për pagimin
elektronik të biletave. Qyteti i Shkupit në
këtë mënyrë do të kontribuojë në ngritjen e
kualitetit të shërbimeve të transportit, rritjen
e numrit të udhëtarëve, si dhe në rritjen e
pagimit. Sistemin për lokacion automatik
të automjeteve dhe për pagim elektronik të
biletave do ta vendosë konsorciumi ТММК
– Margento - IKOM, i zgjedhur nëpërmjet
thirrjes publike.
- Me vendosjen e këtij sistemi qytetarët
do të kenë shumë përfitime – ndjekjen e
autobusëve në kohë reale, respektimin e
orareve të përcaktuara të udhëtimit, si dhe
mundësinë e korrigjimeve në kohë dhe
zvogëlimin e kohës së pritjes në përputhje
me gjendjen aktuale të komunikacionit
në qytet. Përfitim i madh do të jetë edhe
integrimi i këtij sistemi tek transportuesit
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 JSP-së. Mjetet nga shitja e
biletave automatike do të shkojnë në llogari
të Qytetit të Shkupit, kurse transportuesve
privatë do t’ju jepen mjete për çdo kilometër
të kaluar. Për realizimin e këtij projekti janë
parashikuar rreth 3 milion euro – thotë
kryetari Koce Trajanovski.
Në pjesën e pagimit, ky projekt do të
mundësojë pagim të lehtë dhe të shpejtë
me zvogëlimin
e kohës së
qëndrimit
në
stacionet
e
autobusit.
Ekziston mundësi
për vendosjen
e llojeve të
ndryshme
të
pagimit (biletë
ditore,
biletë
javore, biletë me
kohë të kufizuar,

biletë zonale...). Në dispozicion të qytetarëve
do të jenë 61 vende për mbushjen dhe shitjen
e biletave në të cilat hyjnë edhe tre automate
autonome për dhënien dhe mbushjen e
biletave.
Nuk është për tu nënvlerësuar
edhe kursimi i karburantit për shkak të
racionalizimit të transportit dhe qëndrimit
më të shkurtër të automjeteve në stacione,
gjë me të cilën do të kontribuohet edhe për
ndotjen më të vogël të ajrit.

SINJALIZIM I RI NË KALIMIN HEKURUDHOR TEK USJE
Qyteti i Shkupit do të vendosë regjim të ri të komunikacionit rrugor në bulevardin “Boris Trajkovski”, në kalimin nëpër hekurudhë 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 në një masë të madhe
do të rritet siguria në komunikacionin rrugor. Për vendosjen e regjimit të ri në bulevardin “Boris Trajkovski” Qyteti i Shkupit përgatiti projekt
për komunikacionin rrugor për të cilin ka marrë pëlqimin nga ana e Ministrisë së punëve të brendshme për përcaktimin e këtij regjimi të
komunikacionit. 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 projekt është
pjesë e një vargu projektesh të suksesshme për përmirësimin e komunikacionit
hekurudhor dhe rritjen e sigurisë në kalimet hekurudhore.
- 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 – tha Asani.
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Respekto rregullat, respekto jetën

QYTETI I SHKUPIT MORI
PJESË NË FUSHATËN
PËR SIGURI NË
KOMUNIKACIONIN RRUGOR
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, drejtori i Ndërmarrjes së
qarkullimit publik „Shkup“, Misho Nikollov dhe zëdhënësi i Këshillit
republikan për sigurinë në komunikacion rrugor, Toshe Janev,
vizituan drejtorinë e NQP-së në lagjen Autokomanda dhe biseduan
me persona profesionistë në këtë ndërmarrje publike për sfidat me
të cilat ballafaqohen gjatë përfshirjes në komunikacionin rrugor.
- Gjatë kohës së vizitës në NQP biseduam me persona
profesionistë të punësuar në këtë ndërmarrje për çështje të
lidhura me sigurinë në komunikacionin rrugor, para së gjithash me
shoferët, të cilët janë përgjegjës të drejtpërdrejtë për sigurinë e
udhëtarëve – sqaroi kryetari Trajanovski.
Fushata për sigurinë në komunikacionin rrugor „Respekto
rregullat, respekto jetën“ realizohet nga Qeveria e Republikës
së Maqedonisë me qëllim ngritjen e vetëdijes të qytetarëve –
pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor t’i respektojnë rregullat
dhe dispozitat e përcaktuara. Kjo fushatë ka të bëjë dhe u drejtohet
të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion - shoferë, çiklistë,
këmbësorë ...

TAKSISTËT PËR SIGURI MË TË
MADHE NË RRUGË
Edhe taksistët e Shkupit përkrahën fushatën për siguri në
komunikacionin rrugor “Respekto rregullat, respekto jetën“. Ata
theksuan rëndësinë e lidhjes së rripit të sigurimit për shoferët,
por edhe për udhëtarët në automjetet motorike kur përfshihen
në komunikacion.
- Së bashku me përfaqësuesit e Këshillit republikan për
sigurinë në komunikacion dhe me përfaqësues të kompanive
taksi duam të dërgojmë mesazh deri te qytetarët se sa është e
rëndësishme të lidhin rripin e sigurimit në ndenjësen e përparme,
por edhe në ndenjësen e prapme të automjetit. Për këtë qëllim,
automjetet taksi në Shkup në xhamin e prapmë kanë ngjitur tre
etiketa që u kujtojnë përdoruesve të auto-taksive të lidhin rripin
e sigurimit. Dua të theksoj se Qyteti i Shkupit punon në rritjen
e sigurisë në komunikacionin rrugor, para së gjithash në pjesën
e mirëmbajtjes së sinjalizimit rrugor vertikal dhe horizontal.
Apeloj deri te qytetarët t’i ruajnë dhe të mos i dëmtojnë shenjat
e komunikacionit rrugor. Qyteti i Shkupit çdo vit ndan rreth
50.000 euro për rinovimin e shenjave të komunikacionit rrugor
– tha kryetari Koce Trajanovski në promocionin e aktivitetit të ri.
Gojçe Stefanovski nga kompania „Sonce“ dhe përfaqësues
i kompanive-taksi theksoi se që nga ky moment kanë si detyrë
t’ju kujtojnë udhëtarëve të lidhin rripin e sigurimit, pa marrë
parasysh nëse qëndrojnë në ndenjësen e përparme apo të
prapme.
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JAVA EUROPIANE E
Kryetari i Qytetit të Shkupit Koce
Trajanovski më 16 shtator në emër të
Qytetit të Shkupit nënshkroi anëtarësimin
për pjesëmarrje në Javën europiane të
mobilitetit 2014, gjë me të cilën filloi kjo
fushatë e njohur dhe masive njëjavore për
mobilitet të qëndrueshëm dhe ambient më
të pastër në Shkup. Motoja e JEM këtë vit
ishte „Rrugët tona – zgjedhja jonë“, kurse
Qyteti i Shkupit organizoi manifestime të
shumta, punëtori edukative, ligjërata dhe

aksione në drejtim të promocionit të llojeve
alternative të transportit.
-Java europiane e mobilitetit është
fushatë e cila promovon vizionin e rrugëve
të qytetit në të cilat dominojnë automjetet
motorike. Kjo është java e biçikletave,
patinave, trotineteve, skejt-bordeve,
këmbësorëve, përdoruesve të karrocave
të invalidëve, të të gjithë pjesëmarrësve
të cilët nuk ndotin ambientin jetësor, nuk
shkaktojnë zhurmë dhe nuk uzurpojnë
hapësirën jetësore të qytetarëve. Transporti

me biçikleta, për shembull, është transport
me zhvillim absolutisht të qëndrueshëm.
Jam i ndërgjegjshëm se akoma ekzistojnë
probleme dhe se janë të nevojshme
përmirësime, zgjerime dhe pjesa shtesë të
projekteve të realizuara tashmë. Më besoni,
ne këtë edhe bëjmë, kurse rezultatet nga
aktivitetet e ndërmarra do të jenë të dukshme
në një të ardhme të afërt për qytetarët e
Qytetit të Shkupit – tha kryetari Trajanovski,
në ditën e parë të Javës europiane të
mobilitetit.

ELEKTROMOBILA DHE
ELEKTROBIÇIKLETA
Qyteti i Shkupit përkrah fuqimisht idenë për elektromobilitet. Këtë verë u promovuan 5 elektromobila dhe 10
elektrobiçikleta të NP „Parkingu i qytetit“ të cilat janë vënë në
dispozicion të qytetarëve dhe vizitorëve të Shkupit.
Çmimi i biletës për elektromobilat është 50 denarë për
person, për një udhëtim, i cili mesatarisht zgjat rreth 20 minuta. Në
këtë rrugë janë parashikuar edhe pesë stacione: para monumentit
të Nënë Terezës, në sheshin „Maqedonia“, Porta Maqedonia, para
monumentit Filipi i II-të i Maqedonisë dhe tek ura „Syri“.

„UDHËTO GJELBËR“ –APLIKACION I RI ANDROID
Nëpërmjet aplikacionit të ri android „Udhëto gjelbër“, i cili u promovua si pjesë e aktiviteteve të Javës europiane të mobilitetit, qytetarët
në kohë reale mund të marrin informacione për rrjedhën e komunikacionit në qytet dhe të zgjedhin mënyrën më të shkurtër, më ekonomike
dhe më ekologjike për të arritur në destinacionin e duhur. Aplikacioni „Udhëto gjelbër“ është falas dhe qytetarët nëpërmjet telefonit celular
mund të instalojnë ikonën playstore, me futjen e “skopje green route” dhe zgjedhjen e këtij aplikacioni.
- Ky koncept inovativ dhe revolucionar është zhvilluar
nga Qyteti i Shkupit dhe Programi për zhvillim i Kombeve të
Bashkuara, dhe lidh pjesëmarrësit kryesorë të transportit në
qytet, NQP, NP „Parkingu i qytetit“, Qendrën për menaxhimin dhe
kontrollin e komunikacionit dhe qytetarët. „Udhëto gjelbër” përbën
mjet navigacioni i cili mundëson informimin e vazhdueshëm
të qytetarëve për gjendjen në komunikacion, do t’i promovojë
mundësitë për përdorimin e mënyrave më ekologjike dhe më
ekonomike të transportit dhe do të vlerësojë emisionet e gazrave
të qelqta të shkaktuara nga komunikacioni. Dua të falënderoj
UNDP-në për përkrahjen financiare për këtë projekt dhe Fakultetin
për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike për
bashkëpunimin dhe realizimin e projektit – theksoi në prezantimin
e aplikacionit kryetari Koce Trajanovski.
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MOBILITETIT NË SHKUP
SHKATHTËSI ME
BIÇIKLETË
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“, si pjesë e aktiviteteve të ditës së tretë
të Javës europiane të mobilitetit.

„FIKE AUTOMOBILIN
– AKTIVIZO TRURIN”
Më 17 shtator, në ditën e dytë të Javës
europiane të mobilitetit, Qyteti i Shkupit
organizoi një numër të madh evenimentesh
që u zhvilluan nën moton „Fike automobilin
– Aktivizo trurin“. Fëmijët e kopshtit „Veseli
cvetovi“ në Kisela Voda, objekti „Kokiçe“,
mësuan të ngasin biçikletën, luanin dhe
këndonin për ambientin jetësor, dhe shikuan
edhe film vizatimor edukativ për sigurinë e
fëmijëve në komunikacionin rrugor.
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.

DEFILE E MADHE E BIÇIKLETAVE NËPËR
RRUGËT E QYTETIT
Disa mijëra qytetarë, nxënës, pushues dhe dashamirës të çiklizmit më 22 shtator morën
pjesë në defilenë e madhe të biçikletave që u mbajt nëpër rrugët e qytetit me rastin e Ditës
pa automobila dhe fundit të Javës europiane të mobilitetit. Në krye të defilesë ishte kryetari
Koce Trajanovski, zëvendës-ministri për ambientin jetësor, Stevo Temelkovski dhe zëvendës–
ambasadori i Bashkimit Europian në vendin tonë, Robert Lidl.
Dymbëdhjetë pjesëmarrësit më të lumtur në defilenë e biçikletave nëpërmjet lotarisë
u shpërblyen me biçikleta, donacion nga Qyteti i Shkupit, MAJPH, Fabrika e çimentos „Usje“,
RZH Institut dhe ONE.

„KONVOJI TESLA 2014“ NË SHKUP
Si pjesë e aktiviteteve të Javës europiane të mobilitetit më 20 shtator në Shkup
arriti iniciativa „Konvoji Tesla 2014“ dhe para publikut maqedonas u prezantua automobili
elektrik „Tesla model S”. Kryetari Koce Trajanovski u takua me përfaqësuesit e „Konvoj Tesla
2014“, Ilija Vuçkov, kryetar i EMKICE (Qendra europiane për rinovime dhe dije) dhe Sasha
Cvetojeviq (pronar i automjetit) dhe shprehu përkrahjen e tij për këtë iniciativë e cila ka
për qëllim popullarizimin e përdorimit të automjeteve hibride në Europën Juglindore,
ngritjen e vetëdijes për ambient më të pastër dhe më të shëndetshëm dhe krijimin e
korridorit të gjelbër me stacione për mbushjen e automobilave elektrike.
Automobilat „Tesla“ me një mbushje prej 85 kilovat mund të kalojnë rreth 400
kilometra, që do të kushtonte rreth 350 denarë.

30 |

Ditët e efikasitetit energjetik 2014

SHMQSH „JOSIP BROZ-TITO” SHKOLLË ME EFIKASITET ENERGJETIK
MË PARË

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.
- Në SHMQSH „Josip Broz-Tito” janë
zëvendësuar pothuajse të gjitha dritaret
me dritare me efikasitet energjetik, është
zëvendësuar çatia dhe është bërë fasadë e re
me efikasitet energjetik. Fasada 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 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

Kur flasim për efikasitet energjetik është e rëndësishme të theksohet se
Qyteti i Shkupit në periudhën e kaluar ka zëvendësuar mbi 95% të llambave të
shkollave të cilat janë nën kompetencat e tij me llamba natriumi (me efikasitet
energjetik) dhe ka realizuar rregullimin ekonomik të stacioneve të ngrohjes
(sistem me rregullim të gradës së dytë), pothuajse në të gjitha objektet që janë
nën kompetencat e Qytetit të Shkupit. Shkupi është një nga qytete e para në
Europën Juglindore i cili ka rregullim qendror të komunikacionit rrugor dhe
autobusë të rinj të NQP „Shkup” me të cilët do të kursejë karburant dhe do të
përmirësojë kualitetin e ajrit.
Qyteti i Shkupit punon në vazhdimësi në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve
për përdorimin e biçikletës si mjet transporti, zgjeron korsitë për biçikleta dhe
ndërton korsi të reja. Qyteti i Shkupit deri tani ka ndërtuar korsi për biçikleta me
gjatësi 60 kilometra në rrugët kryesore automobilistike dhe rreth 20 kilometra
korsi në të dy anët e bregut të lumit Vardar.

PASTAJ

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 në të cilin u prezantuan
filma edukativë me mesazhe dhe ide për të
kursyer energjinë elektrike në vendin e punës
dhe në shtëpi. Vizitorët mund të shikonin
eksperienca pozitive dhe drejtime për
kursimin e energjisë elektrike të cilat kanë
dhënë rezultate.
Gjatë Ditëve të efikasitetit energjetik
qytetarëve iu ndanë materiale edukative për
efikasitetin energjetik, në qendrën e qytetit.
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PËR NDOTJE MË TË VOGËL RRUGËT DO TË SPËRKATEN ME KALCIUM-MAGNEZ-ACETAT

Për të zvogëluar ndotjen e ajrit Qyteti
i Shkupit këtë vit do të fillojë me aplikimin e
kalcium-magnez-acetatit në rrugët e qytetit.
Bëhet fjalë për një lëndë e cila shfrytëzohet
për kontrollin dhe zvogëlimin e pluhurit të
imët (grimcat PМ10 dhe PМ2,5) dhe për
stabilizimin e rrugëve. Lënda lidhet me
grimcat e imëta dhe formohet një përzierje
e cila nuk lejon që pluhuri të ngrihet përsëri
me kalimin e automjeteve. Aplikohet në
metropolet e mëdha botërore siç janë Londra,
Viena, Klagenfurt, Linz, Helsinki, Brunek,
Shtutgard, Stoklholm, Geteborg...
KMА në të njëjtën kohë mund të

shfrytëzohet edhe si
lëndë për shkrirjen
e rrugëve të ngrira.
Veprimi i saj është me
pikë ngrirjeje më të ulët
(–100C), kurse kripa
industriale ka veprim
deri në -50C. Lënda është
prodhim ekologjik, që
shpërbëhet deri në 70
për qind në një afat kohor
prej 3 ditësh, nuk është e
dëmshme për bimësinë
(është e volitshme edhe për aplikimin në
afërsi të parqeve dhe sipërfaqeve të gjelbra),
nuk është korrozive, është e lehtë për aplikim
dhe plotësisht e qëndrueshme, që do të
thotë se përbërja e saj mund të ruhet për
një periudhë më të gjatë. Gjatë aplikimit si
rezultat i përbërjes së saj mund të ndjehet një
erë e dobët uthulle, që gjithashtu nuk është e
rrezikshme për shëndetin e njerëzve.
Deri tani kanë arritur 7.000 litra të
kësaj lënde. Furnizimi do të realizohet sipas
nevojave. Lënda është blerë nga ofertuesi
më i volitshëm i zgjedhur nëpërmjet thirrjes

publike të shpallur nga Qyteti i Shkupit,
„Alkaloid” SHA Shkup. Për blerjen e lëndës
Qyteti i Shkupit do të shpenzojë rreth 3
milion denarë (me TVSH).
Qyteti i Shkupit, në suazat e
kompetencave të tij, zbaton një varg masash
për mbrojtjen e ambientit jetësor: jep leje
të integruara ekologjike B; jep Elaborate
për mbrojtjen e ambientit jetësor; kryen
mbikëqyrje inspektuese të rregullta dhe të
jashtëzakonshme në instalimet të cilat janë
të obliguara të marrin masa për zvogëlimin
e emetimeve të gazrave; mbikëqyrje
të rregullta dhe të jashtëzakonshme
dhe kontrolle në kantieret e ndërtimit;
njofton dhe informon qytetarët e Qytetit
të Shkupit; sjell dokumente planifikuese;
rrit fondin e gjelbër në territorin e Qytetit;
përmirëson transportin publik; përmirëson
infrastrukturën rrugore dhe kontrollin e
komunikacionit nëpërmjet QKMK-së dhe
përgatit Planin për përmirësimin e kualitetit
të ajrit ambiental për të gjithë regjionin e
Shkupit, në të cilin do të parashikohen masa
plotësuese për zvogëlimin e ndotjes.

STUDIM PËR NDËRTIMIN E STACIONIT
PËR PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, ministri për ambient jetësor
dhe planifikim hapësinor, Nurhan Izairi dhe përfaqësuesi i kompanisë EGIS Eau
nga Franca, Bruno Olivie, me 9 shtator nënshkruan Memorandum mirëkuptimi
për përgatitjen e Studimit për financimin, ndërtimin dhe punën e stacionit të
pastrimit të ujërave të zeza për qytetin e Shkupit. Detyra themelore e këtij projekti
është përgatitja e studimit i cili do të përcaktojë qasjen më të mirë për financimin,
ndërtimin dhe menaxhimin me stacionin për trajtimin e ujërave të zeza, që do të
shërbejë një popullsi prej 600.000 banorësh, nëpërmjet zgjidhjes së skemës më
adekuate nga ana financiare dhe teknologjike për realizimin e punëve. Përgatitja
e studimit përkrahet financiarisht nga Fondi për studime dhe ndihmesën e sektorit
privat – FASEP dhe Qeveria franceze në vlerë prej 729.000 euro.

Qyteti i Shkupit është i përgatitur për
mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe mbledhëse
në territorin e Shkupit, në kushte dimërore. Për
pastrimin e dëborës nga rrugët automobilistike
Qyteti i Shkupit këtë sezon disponon me
30 automjete dhe me sasi të mjaftueshme
kripe. Shërbimi dimëror 2014/2015 do të zgjasë deri
më 15 mars të vitit 2015, me mundësi për zgjatje
nëse kushtet meteorologjike janë të pavolitshme.
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