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Du ke u ni sur nga pam ja e  Shku pit me 
r rugë a u to mo bi lis ti ke të gje ra dhe të si gur ta, 
sipërfaqe të gjel bra të r re gul lu a ra dhe jetë më 
me ku a li tet për Ju, bas hkëqyte tar ë të mi, Qyte ti i 
Shku pit dhe unë si kr ye tar i tij në katër vi tet e ka
lu a ra re a li zu am mbi 500 pro jek te të suk ses shme 
të cilët zgjidhën përgjithmonë prob le met e shum
ta shum ëvje ça re nga je ta ur ba ne dhe ndry shu an 
pam jen e Shku pit. Këto mu aj të ar dhshëm ka lojnë 
katër vjet nga ar dhja ime në fun ksi o nin Kr ye tar 
i Qyte tit të Shku pit dhe men doj se është ko ha e 
vërtetë në këtë bi lanc të përmbledh çfarë ke mi 
pu nu ar dhe sa unë, dhe e ki pi im ke mi kon tri bu u ar 
që Shku pi të jus ti fi kojë ven din pri mar si met ro pol 
i Ma qe do nisë. 

Në fil lim dua të thek soj se më shumë 
përpjekje bëmë për zgjid hjen e ka o sit në qar
kul li min r ru gor dhe ngrit jen e ni ve lit të hig ji enës 
pub li ke – dy pri o ri te te që i ven do sa ed he në 
prog ra min tim pa raz gjed hor pa ra katër vjetësh, 
dhe për të ci lin Ju, të nde ru ar bas hkëqyte tar ë, më 
dhatë be si min Tu aj. Këtu do të thek soj se në katër 
vi te e ka lu a ra depërtuam dhe ndërtuam 15 100 
met ra r rugë të re ja dhe bu le var de. Nuk mund të 
lë pa përmendur bu le var din “I lin den” zgje ri mi i të 
ci lit kon tri bu o i për tran sfor mi min e plotë nga një 
r rugë e ngushtë dhe jo fun ksi o na le në një bu le var d 

të vërtetë qar kul lu es, me tro tu a re të r re gul lu a ra, 
kor si për biçikleta dhe shumë gjel bërim. Ky pro jekt 
vërtetoi qëllimin tonë që të mos he qim dorë ed
he pa ra pro jek te ve më të ndërlikuara ndërtimore. 
Kështu, Shku pi u bë me bu le var de të zgje ru a ra 
“Ser bi a”, “Sve ti Kli ment Oh rid ski” dhe “Ma ke don
ska voj ska”, si dhe bu le var din “Bo ris Traj kov ski”. 

Ndërtimi i u nazës së parë në r rugën 
“Gjor çe Pet rov”, në ko munën me të njëjtin emër, 
pa ra laj mëro i ndërtimin e u na za ve në Shkup si 
zgjid hje i de a le për zvog ëli min e ka o sit në kry
qëzi met me fre ku encë të mad he dhe për r rit jen e 
si gu risë për të gjithë pjes ëmar rë sit në qar kul li min 
r ru gor . Pas ndërtimit të u na za ve tek Kis ha „Shën. 
Pe tar dhe Pav le“, në r rugën “Bo ca I va no va” dhe në 
r rugën “Lla zo Tr pov ski”, ku ror ë e vërtetë e këtij ti pi 
zgjid hjesh të qar kul li mit r ru gor është u na za tur
bo r ret ho re që ndërtuam në bu le var din e zgje ru ar 
“Mit ro po lit Te o do sij Go lo ga nov”. Me re a li zi min 
e pro jek te ve ka pi ta le të til la Qyte ti i Shku pit im
po no i stan dar de më të lar ta në ndërtim dhe falë 
përkrahjes Tu aj, të nde ru ar bas hkëqyte tar ë, tre go i 
se me pro jek te me ku a li tet të lar të gjërat me të 
vërtetë mund të lëvizin nga më e mi ra.

E ki pet e Qyte tit të Shku pit në katër vi tet e 
fun dit ri no vu an 22 000 met ra r rugë a u to mo bi lis
ti ke. “Ja ne San dan ski”, “Par ti zan ski od re di”, Kuz

man Jo si fov ski Pi tu” dhe “Fi lip vto ri ma ke don ski”, 
r rugët “Ke mal Sej ful la”, “Fe rid Baj ram”, “Koz le”, 
“Ra dis han ska”, Pe re Tos hev”, Pe la go ni a”, “Bla go
ja Stef kov ski”, “I van Ko za rov” dhe shumë r rugë të 
tje ra.

Pa ra le lisht me depërtimin e r rug ëve të 
re ja a u to mo bi lis ti ke dhe me ri no vi min e r rug ëve 
të vjet ra, përmirësuam rr je tin e fur ni zi mit me ujë 
të pijshëm, si dhe ka na li zi min at mos fe rik dhe të 
ujërave të ze za. Me ndërtimin e ko lek tor ëve për 
lag jet Li si çe dhe In xhi kovë 130 000 qyte tar ë u 
lidhën me rr je tin e ka na li zi mit të qyte tit  dhe u 
dhanë lam tu mir ën gro pa ve sep ti ke dhe prob le
me ve shum ëvje ça re.

Përgjatë r rugës mag jis tra le ShkupKat
la novë, në bu le var din “Ni kol la Ka rev” dhe në 
r rugën “Sku pi” për herë të parë ndërtuam tro tu ar . 
Në ak si o nin e madh ri no vu am tro tu a ret dhe kor
sitë e këmbësorëve përgjatë gjashtë kry qëzi me
ve kr ye so re në qendr ën e qyte tit, gjë me të cilën 
përmirësuam kus htet për lëvizjen e këmbësorëve.

Mbi lu min Var dar në Sa raj u ngrit urë e 
re, kur se urë të re do të ndërtohet ed he në lu min 
Se ra va, në der dhjen e lu mit Var dar .

Për zgjid hjen e prob le me ve me mun
gesën e ven de ve për par kim në qytet për herë 
të parë ven dosëm par ki min zo nal dhe hapëm 1 

Koce Trajanovski,
Kryetar i Qytetit të Shkupit 

Të nderuar bashkëqytetarë,
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500 ven de par ki mi të re ja. Ga raz het me ka te që 
ndërtohen në r rugën “Sve ti Ki ril i Me to dij” dhe në 
r rugën “Da me Gru ev” do të si gu rojnë 1 000 ven de 
par ki mi plot ësu e se ose gjit hsej 2 500 ven de par
ki mi të re ja.

Përveç zgjid hjes së prob le me ve të qar
kul li mit r ru gor në qytet katër vi tet e ka lu a ra 
pu nu am ed he në ngrit jen e ni ve lit të hig ji enës 
pub li ke në Shkup dhe gjel bëri min e Qyte tit. Kjo 
nënkupton ri lin djen e ndërmarrjeve pub li ke në të 
ci lat nuk is hte in ves tu ar vi te me radhë. Në fil lim të 
man da tit tim NP „Hig ji e na ko mu na le“ dis po non te 
vetëm me 6 a u tom je te të vjet ra të cilët shërbenin 
në të gjithë qyte tin. Në katër vi tet e fun dit blemë 
57 ka mi onë dhe a u tom je te të re ja për ngrit jen e 
mbe tu ri na ve. Ndërmarrjen pub li ke „Par qe dhe 
gjel bërim“ e ri no vu am me 40të ma ki na dhe a u
tom je te, ma ki na të re ja dhe bazë as fal ti mo ri NP 
„R rugë dhe r ru gi ca“, in ves tu am në de pon „Dris
la“, kur se blemë ed he pa jis je të re ja për Bri gadën 
për mbroj tjen kundër zjar re ve. Përkrahja shumë e 
mad he nga Qe ve ri a e Re pub likës së Ma qe do nisë 
për të gjit ha pro jek tet e qyte tit shi ko het nëpërmjet 
pro jek tit për ri no vi min e par kut të a u tom je te ve të 
NQP „Shkup“ dhe bler jes së 216 a u to bus ëve të 
rinj, me dyshe me të ulët dhe dykatësh të cilët qar
kul lojnë nëpër r rugët e qyte tit.

Dua të falënderoj Qe ve rinë e Re pub likës 
së Ma qe do nisë për përkrahjen shumë të mad
he dhe pa re zer va për të gjit ha pro jek tet e qyte
tit. Do të thek soj bas hkëpu ni min për depërtimin 
dhe zgje ri min e bu le var de ve kr ye so re në qytet, 
bas hkëpu ni min në ndërtimin e r rugës a u to mo
bi lis ti ke nëntokësore nën bre gun e lu mit Var dar , 
pro jek tin për ri no vi min e par kut të a u tom je te ve të 
NQP „Shkup“ dhe ndërtimin e te le fe ri kut në Vod
no. Do të përmend ed he përkrahjen fi nan ci a re dhe 
log jis tikën nga Qe ve ri a e Re pub likës së Ma qe do
nisë për zgjid hjen e një num ri të madh pro jek tesh 
in fras truk tu ro re që is hin të do mos dos hme për 
përmirësimin e jetës të më shumë se qin dra qyte
tar ëve të Shku pit, dhe atë për ndërtimin e rr je te ve 
të ujësjellësit, të ujërave të ze za për Shu to O ri za re, 
për Kam nik, për Li si çe, In xhi kovë dhe për pjesë të 
tje ra të qyte tit në të ci lat nuk is hte in ves tu ar vi te 
të tëra.

Në sipërfaqet e gjel bra pub li ke në qytet 
në ak si o ne të r re gul lta mbollëm 46 253 fi danë 
gjet her ënës, ha lor dhe kaçube, si dhe një mi li
on lu le. Ri no vu am drur ët përgjatë bu le var de ve, 

gjel bëru am zhar di ni er ët e mesëm, dhe u ndamë 
10 000 drur ë fa las këshillave ba ne sor dhe in sti
tu ci o ne ve pub li ke. Par ku i qyte tit mo ri një pam je 
krej tësisht të re, me gjel bërim të ri dhe përmbajtje 
të re ja in te re san te, dhe in ves tu am në ngrit jen e 
sipërfaqeve të re ja të gjel bra dhe pa jis je ur ba ne 
ed he në par kpyllin “Vod no” dhe “Ga zi Ba ba”.

Kop shti zo o log jik pas 40 vjetësh u bë me 
gji rafë te re. U ndërtuan 40 ven dba ni me të re ja 
dhe ri no vu am një numër të madh të at yre ek zis
tu e se. Me in ves ti min di rekt të Qyte tit të Shku pit 
dhe me do na ci o nin nga par tner ët tanë Kop shti 
zo o log jik u bë një kat mo der n për qëndrimin e 
kaf shëve si pas të gjit ha stan dar de ve botërore dhe 
një vend i shkëlqyer për e du ki min e më të rin jve.

Qyte ti i Shku pit shpen zo i 85 mi li on de
nar ë për ri kon struk si o nin e go di na ve të shkol la ve 
të mes me, gjit hsej 21 shkol la, për të përmirësuar 
kus htet për punë të nxënësve dhe të të 
punësuarve. Në një pjesë të shkol la ve u ri no vu an 
nyjat sa ni ta re, sipërfaqet e mu re ve dhe dyshe me
ve, në një pjesë tjetër u zëvendësua zdruk thëta
ri a dhe ça titë e vjet ra prej az bes ti, në di sa shkol la 
in sta li met e lek tri ke, kur se në di sa shkol la të tje ra 
është përfunduar ri kon struk si o ni i sal la ve spor ti ve.

Blemë tre a u tom je te për ne vo jat e per
so na ve me in va li di tet të rëndë. Për Sek si o nin për 
nef ro log ji pranë Spi ta lit të përgjithshëm të qyte tit 
„8. Shta to ri“ dhe In sti tu ci o nin shëndetësor pub
lik „He ku ra na“, së bas hku me ko munën Qendër , 
dhu ru am 2 a pa ra te për di a lizë për pa ci entët me 
sëmundje të ves hka ve, kur se në SHMQSH „Mihajlo 
Pu pin“ ven dosëm ed he plat for më as hen so ri e ci
la është des ti nu ar për per so na të cilët lëvizin me 
ndihmën e kar rocës për in va lidë. Bas hkëqyte tar ët 
tanë më të mos hu ar kanë mun dësinë të udhëtojnë 
fa las në a u to busët e NQP –së të mar tën, të prem
ten dhe të shtunën. 

Qyte ti i Shku pit or ga ni zo i dhe përkrahu 
nga ana fi nan ci a re ma ni fes ti me të shum ta kul tu
ro rezba vit ëse që janë pjesë e i den ti te tit të Shku
pit dhe të ci lat nga vi ti në vit tërheqin vëmendjen 
gjithnjë e më të mad he nga pub li ku. Do të 
përmend këtu “Ve ra e Shku pit”, “Te at ri i ri i ha
pur ”, “Ci ne days”, “Na ta e bar dhë”, “Pi vo lend” dhe 
“Vi nos kop”, “Bas ker fest” dhe shumë e shumë të 
tje ra. Ri no vu am ed he ob jek tet e Qendr ës kul tu ro re 
ri no re, të Qendr ës kul tu ro re të fëmijëve „Kar posh“ 
dhe Sal lo nin 19,19. Përkrahëm ed he shumë ma
ni fes ti me spor ti ve dhe nxitëm qyte tar ët të prak

ti kojnë ve ti të shëndetshme je te se dhe të mer ren 
me spor t.

Në drej tim të zhvil li mit dhe përmirësimit 
të jetës ur ba ne në Shkup përgatitëm një var g 
stu di mesh që e vi den tu an prob le met ur ba ne dhe 
na dhanë drej ti met e vërteta në të ci lat du het të 
lëvizim. Janë përgatitur stu di me për ven dos jen 
e tram va jit në Shkup, për ndërtimin e kor si ve 
për ski në Vod no, për mo de lin e qar kul li mit r ru
gor në qytet, për par tne ri te tin pub likpri vat për 
ndërtimin e „Lu naPar k“ etj. 

Ta ki met e drejtpër drej ta me Ju, të nde ru
ar bas hkëqyte tar ë, is hin të një rëndësie të veçantë 
për punën tonë. Këmbyem ide, dhe pra nu am kri
ti kat Tu a ja dhe i përmirësuam pro jek tet. Për Shku
pin tonë. 

Unë za ko nisht them – Ne nuk do të nda
le mi këtu. Ta ni sërish do të thek soj se me të vërtetë 
nuk do të nda le mi në qëllimin tonë që Shku pi të 
bëhet një vend më i këndshëm për je tesë, qytet në 
të ci lin res pek to het r re gul li dhe zgjid hen me ni ko
qir llëk prob le met e grum bul lu a ra. 
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Qyte ti i Shku pit re a li zo i me suk ses pro jek tin 
për zgje ri min dhe ri kon struk si o nin e bu le var dit “Bo
ris Traj kov ski” (r ru ga e mëparshme “Pr vo maj ska”), në 
ko munën Ki se la Vo da. Kjo grykë e ngushtë e qar kul
li mit r ru gor u shndër ru a në një r rugë a u to mo bi lis ti ke 
të gjer ë dhe qar kul lu e se, me katër kor si r ru go re, tro
tu a re të rregulluara, gjel bërim dhe me ndri çim të ri.  

Bu le var di “Bo ris Traj kov ski” është një nga ar
te ri et më të mëdha dhe më të rëndësishme të qar
kul li mit r ru gor në Shkup nga i ci li va ren di rekt mbi 
150 000 ba nor ë të qyte tit tonë. Në pro jek tin vo lu mi
noz për zgje ri min dhe ri kon struk si o nin e bu le var dit 
“Bo ris Traj kov ski” pu nu am me vetëmohim 2,5 vjet. 
Me përfundimit të tij, mbe ten në të ka lu ar ën radhët 
e gjatë të a u tom je te ve, ka o si dhe lëvizja e rënduar që 
ta ni janë pam je e përditshme në këtë r rugë. Bu le var

R RU GA “PR VO MAJ SKA” U 
TRAN SFOR MU A NË BU LE VAR D 
“BO RIS TRAJ KOV SKI”

PaSTaj

MË PaRË



nëntor  2012 | 5

di “Bo ris Traj kov ski” me gjat ësi 2,5 ki lo met ra 
u tran sfor mu a në një bu le var d të gjer ë dhe 
qar kul lu es, me tro tu a re të r re gul lu a ra dhe 
me gjel bërim anësor dhe vërtetoi përpjekjet 
e Qyte tit të Shku pit për zgjid hjen e prob le
mit me ka o sin në qar kul li min r ru gor dhe, që 
është a ko ma më e rëndësishme, për r rit jen 
e si gu risë për të gjithë pjes ëmar rë sit në qar
kul li min r ru gor – sqa ro i kr ye ta ri i Qyte tit të 
Shku pit Ko ce Tra ja nov ski.

Me këtë pro jekt u bë ri kon struk si o ni 

Në drej ti min nga Mar ko va 
re ka de ri në fab rikën „O HIS“ r ru ga 
a u to mo bi lis ti ke në bu le var din “Bo ris 
Trajkovski” në vi tin 2010 u ri pa ru a në 
gjat ësi 2,5 ki lo met ra. Për këtë punë 
të rëndësishme ndërtimore Qyte ti i 
Shku pit nga Bux he ti nda u 14,5 mi li
on de nar ë.

R ru ga a u to mo bi lis ti ke në 
bu le var din “Bo ris Trajkovski” në këtë 
pjesë is hte shumë e dëmtuar. Me 
ri kon struk si o nin, r ru ga a u to mo bi
lis ti ke u zgje ru a 7 met ra. Sipërfaqja 
është as fal tu ar , dhe është shënuar 
sin ja li zi mi r ru gor ho ri zon tal.

U RI NO VU a PjE Sa E URËS NË MaR KO Va RE Ka DERI NË FaB RIKËN „O HIS“

i dy pjes ëve të r rugës “Pr vo maj ska” si vi jon:
Pje sa 1: Drej ti mi nga „Ram pa“ de ri 

në kry qëzi min me r rugën “Na rod ni he ro i” me 
gjat ësi 1 380 met ra dhe

Pje sa 2: Drej ti mi nga kry qëzi mi me 
bu le var din “Ser bi a” de ri në hyr jen e fab rikës 
së mëparshme të qel qit „Stak lar ni ca“ me 
gjat ësi 1 126 met ra.

Gjatë punëve ndërtimore në të dy 
pjesët e bu le var dit “Bo ris Traj kov ski” u ven
dos ka na li zi mi at mos fe rik me pro fil të ndry

shu eshëm. Ura ek zis tu e se prej be to ni të 
ar mu ar u ri no vu a, zgje ru a dhe ka 4 kor si r ru
go re me kor si për këmbësorë dhe biçikleta.

Në pro jek tin për zgje ri min dhe ri
kon struk si o nin e bu le var dit “Bo ris Traj kov
ski”, Qyte ti i Shku pit in ves to i r reth 4 mi li on 
e u ro, pa ra të si gu ru a ra nga Ban ka ev ro pi a ne 
për ri no vim dhe zhvil lim, si kre di, dhe nga 
Bux he ti i Qyte tit të Shku pit. 
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Zgje ri mi dhe ri kon struk si o ni i 
r rugës “I lin den ska” është një nga pro jek
tet më të mëdha të re a li zu a ra në ter ri to rin 
e qendr ës së qyte tit në 12 vi tet e fun dit. 
R ru ga “I lin den” u tran sfor mu a në bu le var d 
“I lin den” në drej ti min nga kry qëzi mi me 
bu le var din “Sve ti Kli ment Oh rid ski” de ri te 
r ru ga “Lub jan ska”, me gjat ësi 3 820 met ra. 
Bu le var di u bë me dy kor si r ru go re në çdo 
drej tim, tro tu a re të r re gul lu a ra dhe kor si 
për biçikleta, kry qëzi me të re ja, gjel bërim 
të mesëm dhe ndri çim të ri kur syes. 

Në vi tin 2010 u zgje ru a pje sa e 
parë e bu le var dit “I lin den”, nga kry qëzi
mi me bu le var din “Sve ti Kli ment Oh rid
ski” de ri te kry qëzi mi me bu le var din “8. 
Sep tem vri”, në gjat ësi prej 2 140 met rash. 

Në punët përgatitore për ndërtimin e bu
le var dit është ndërtuar ka na li zi mi at mos
fe rik me pro fil të ndry shu eshëm nga 400 
de ri në 1 000 mi li met ra. Përgjatë pjesës 
së zgje ru ar nga të dyja anët janë ven do sur 
60 pu se ta dhe 105 vend der dhje për u jin 

BU LE VAR DI “I LIN DEN” 

PaSTaj

MË PaRË
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at mos fe rik. Për re a li zi min e këtij pro jek ti të ndërlikuar Qyte ti i Shku
pit shpen zo i r reth 3,3 mi li on e u ro.

Në vi tin 2011 u depërtua pje sa e dytë e bu le var dit “I lin den”, 
nga kry qëzi mi me bu le var din “8. Sep tem vri” de ri te pom pa e ben
zinës „Mak pet rol“, me gjat ësi 280 met ra. Zgje ri mi i kësaj pje se të 
bu le var dit  “I lin den” zvog ëlo i ka o sin që kri jo hej në kry qëzi min me 
r rugën “Bled ski do go vor ”, dhe u re a li zu a ed he ko or di ni mi i se ma
for ëve në kry qëzi min me bu le var din "8. Sep tem vri”. Në re a li zi min e 
kësaj pje se të pro jek tit Qyte ti i Shku pit in ves to i r reth 20 mi li on de

nar ë.
Këtë vit bu le var di “I lin den” u zgje ru a nga pom pa 

e ben zinës „Mak pet rol“ de ri te r ru ga “Lub jan ska” me gjat
ësi 1 400 met ra. Ed he në këtë pjesë bu le var di ka katër kor
si r ru go re. Bor du rat përgjatë r rugës a u to mo bi lis ti ke janë 

zëvendësuar plot ësisht, 
dhe janë for mu ar tro tu
a re të re ja me gjer ësi 2,5 
met ra. Ndërtimi i r rugës 
së re a u to mo bi lis ti ke u 
shfry tëzu a për ndërtimin 
e ka na li zi mit të ri at
mos fe rik me pu se ta dhe 
vend der dhje të re ja.

Për këtë fazë të 
tretë, të pro jek tit vo lu
mi noz për zgje ri min dhe 
ri kon struk si o nin e bu le
var dit “I lin den” Qyte ti i 
Shku pit in ves to i r reth 64 
mi li on de nar ë. 
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“MIT RO PO LIT TE O DO SIJ GO LO GA NOV”
U TRAN SFOR MU A NË BU LE VAR D TË GJER Ë ME KRY QËZIM TUR BO R RET HOR

Kry qëzim tur bo r ret hor , r rugë a u to
mo bi lis ti ke e zgje ru ar me 4 kor si, tro tu a re 
të r re gul lu a ra, gjel bërim i ri i ngri tur dhe 
ndri çim r ru gor kur syes janë ka rak te ris ti kat 
kr ye so re të bu le var dit të ri no vu ar “Mit ro po
lit Te o do sij Go lo ga nov” që e ki pet e Qyte tit 
të Shku pit e ndërtuan në dy fa za. Zgje ri
mi i bu le var dit u re a li zu a në sipërfaqe të 
përgjithshme 2 700 met ra dhe në një masë 
të mad he zgjid hi prob le met e qar kul li mit 
r ru gor në ter ri to rin e qendr ës së qyte tit. 

Në fazën e parë të punëve 
ndërtimore zgje ri mi i r rugës a u to mo bi
lis ti ke ek zis tu e se u re a li zu a në drej ti min 
nga r ru ga “Fran klin Ruz velt” de ri në r rugën 

“Kos tur ski he ro i” (një degë) dhe nga r ru ga 
“Sve ti Ki ril i Me to dij” de ri në kthesën në të 
djathtë drejt r rugës “Naroden front” (pje sa 
e dytë), me gjat ësi të përgjithshme 1 600 
met ra. Kry qëzi mi tur bo r ret hor i ndërtuar 
është i pa ri i këtij ti pi në Shkup. Dy kry qëzi
met e re ja të se ma fo ri zu a ra, në r rugën “9. 
Maj” dhe në kthesën drejt r rugës “Na ro den 
front” r re gul lojnë qar kul li min e a u tom je te
ve në u nazë. R reth u nazës është ven do sur  
r ret him mbrojtës me ta lik me gjat ësi 280 
met ra që ga ran ton si gu rinë e këmbësorëve. 
Ujërat at mos fe ri ke nga r ru ga e re e zgje ru ar 
der dhen në ka na li zi min at mos fe rik ek zis
tu es i ci li është ri no vu ar . Përgjatë bu le var

dit të zgje ru ar janë mbjel lur 100 drur ë. Për 
këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth 
96 mi li on de nar ë.

Pje sa e dytë e r rugës ““Mit ro po lit 
Te o do sij Go lo ga nov” është zgje ru ar nga kry
qëzi mi me r rugën “Fran klin Ruz velt” de ri në 
kry qëzi min me r rugën “Brad for dska” dhe 
bu le var din “8. Sep tem vri”. Gjat ësi a e kësaj 
pje se është 1 100 met ra. Gjatë ri no vi mit 
të r rugës u kr ye zëvendësimi i bor du ra ve, 
si dhe mbroj tja e in sta li me ve nëntokësore 
(in sta li met e ujësjellësit Ф 400 me gjat ësi 
400 met ra dhe gaz sjel lësit Ф 400 me gjat ësi 
420 met ra). Zgje ri mi i r rugës a u to mo bi lis ti
ke është shfry tëzu ar për të ndërtuar ka na

MË PaRË
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PËRGJATË BU LE VAR DIT “MIT RO PO LIT TE O DO SIJ GO LO GA NOV”  

PAR K I RI ME SIPËRFAQE 30 000 MET RA KAT ROR
Par k me sipërfaqe 30 000 met ra kat ror po 

r re gul lo het përgjatë bu le var dit “Mit ro po lit Te o do sij 
Go lo ga nov”. Sipërfaqja e re gjelbër e r re gul lu ar do të 
jetë një kat i këndshëm pus hi mi dhe rek re a ci o ni për 
qyte tar ët.

Në këtë par k do të for mo het kor si 
këmbësorësh me gjat ësi 700 met ra që do të shtro het 
me zha vor r të bar dhë, dhe do të ven do sen ed he re ku
i zi te spor ti ve të ngjas hme me ato që Qyte ti i Shku pit 
i ven do si në bre gun e lu mit Var dar . Në pjesën tjetër 
të par kut Qyte ti i Shku pit do të r re gul lojë par k për 
ka na kar ët dhe do t’u përgjigjet kërkesave të ba nor
ëve përreth që ru ajnë ka na kar ë. Përgjatë par kut të 
bu le var dit “Mit ro po lit Te o do sij Go lo ga nov” do të ven
do sen çez ma për ujë, sto la dhe kos ha për mbe tu ri na. 
Në këtë sipërfaqe të gjelbër do të mbil len ed he 300 
drur ë. 

Në r rugën “Brat for dska”, Qyte ti i Shku pit do 
të ri no vojë çezmën e vjetër në sta ci o nin he ku rud hor , 
kur se am bi en ti përreth do të gjel bëro het dhe do të 
ven do sen sto la.

li zi min at mos fe rik me pro fil 200 dhe 400 
mi li met ra i ci li është lid hur me ko lek to rin 
ek zis tu es. Është kr yer ed he ri kon struk si o ni i 

ka na li zi mit ek zis tu es të ujërave të ze za nën 
bu le var d me gjat ësi 20 met ra. 

Qyte ti i Shku pit në këtë punë vo lu

mi no ze in ves to i r reth 47 mi li on de nar ë.  
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Nga kry qëzi mi me r rugën "Sveti Kiril i Metodij" de ri 
te kry qëzi mi me r rugën “Di mit ri ja Tu co viq” me gjat ësi 904 
met ra, bu le var di “Sve ti. Kli ment Oh rid ski” u bë me gjashtë 
kor si r ru go re, tro tu a re të re ja dhe kor si për biçikleta, ndri çim 
dhe gjel bërim të mesëm. Pro jek tin vo lu mi noz për zgje ri min 
dhe ri kon struk si o nin e kësaj r ru ge a u to mo bi lis ti ke Qyte ti i 
Shku pit e re a li zo i në dy fa za, kur se për punët ndërtimore 
shpen zo i gjit hsej 67,5 mi li on de nar ë. 

Në vi tin 2011 u zgje ru a pje sa e kry qëzi mit me 
r rugën "Sveti Kiril i Metodij" de ri në bu le var din “Par ti zan ski 
od re di”. Gjatë ndërtimit të kësaj pje se u r re gul lu an përsëri 
kry qëzi met ek zis tu e se, kur se në kry qëzi min me bu le var din 
“Par ti zan ski od re di” u shkur tu an is hujt e këmbësorëve, gjë 

BU LE VAR DI “SVE TI KLI MENT OH RID SKI” 
U TRAN SFOR MU A NË NJË R RUGË A U TO MO BI LIS TI KE MO DER NE 

PaSTaj

MË PaRË
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me të cilën bu le var di “Par ti zan ski od re di” 
u bë me tre kor si r ru go re në drej ti min nga 
qen dra e qyte tit.

Gjatë punëve ndërtimore në këtë 
pjesë të bu le var dit “Sve ti Kli ment Oh rid
ski” in sta li met nëntokësore ek zis tu e se u 
dis lo ku an nën tro tu a re. Tu bi ek zis tu es i 
ujësjellësit (Ф 1 400 mm) është mbroj tur 
plot ësisht me kon struk si on be to ni të ar
mu ar . Për përcjelljen e ujërave at mos fe rik 
të r rugës së re a u to mo bi lis ti ke janë re a li
zu ar 42 vend der dhje plot ësu e se, dhe janë 
zëvendësuar ka pakët e dëmtuar të 14 pu
se ta ve të ka na li zi mit.

E rëndësishme është që përgjatë 
kësaj pje se të bu le var dit “Sve ti Kli ment 
Oh rid ski” në di sa ven de ku tro tu a ri është 
shumë i ngushtë dhe pot hu aj se i pa ka lu
eshëm ta ni ka një gjer ësi të pra nu es hme 
prej 1,5 met rash. 

Këtë vit, u zgje ru a ed he pje sa nga 
kry qëzi mi me bu le var din “Par ti zan ski od
re di” de ri te r ru ga “Di mit ri ja Tu co viq”. Gjatë 
ndërtimit të r rugës a u to mo bi lis ti ke të re, 
rr je ti ek zis tu es i ka na li zi mit u zëvendësua 

plot ësisht me të ri, me tu ba he ku ri të der
dhur .  Drejt rr je tit të ri të ujësjellësit janë 
përfshirë të gjithë shfry tëzu e sit, gjë me 
të cilën është përmirësuar ku a li te ti i fur
ni zi mit me ujë të pijshëm në këtë pjesë të 
qyte tit.

Në pjesën e mes me të bu le var dit në 
këtë pjesë është ndërtuar zhar di ni er në të 
cilën është mbjellë bar, lu le dhe 40 jar ga

vanë in di an.
Me zgje ri min dhe ri kon struk si o nin 

e bu le var dit “Sve ti. Kli ment Oh rid ski” Qyte
ti i Shku pit ha pi ed he një kor ri dor të gjer ë  
të qar kul li mit r ru gor në qendr ën e qyte tit, 
i ci li leh tëso i në mënyrë të ndjes hme qar
kul li min e a u tom je te ve, zvog ëlo i kohën e 
udhëtimit dhe ka o sin, dhe kon tri bu o i ed he 
për përmirësimin e ku a li te tit të aj rit.
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PESË KOR SI PËR 
BU LE VAR DIN  “SER BI A”

Në gjat ësi prej 2 000 met rash bu le
var di “Ser bi a” në vi tin 2011 u bë me 5 kor si 
r ru go re, tro tu a re të r re gul lu a ra dhe kor si për 
biçikleta, ndri çim të ri r ru gor dhe gjel bërim 
të mesëm. Ky bu le var d u zgje ru a në pjesën 
e kry qëzi mit me bu le var din “Vi do e Smi lev
ski Ba to” de ri në bu le var din “Bo ris Traj kov
ski” (r ru ga e mëparshme “Pr vo maj ska”). Në 
kry qëzi min me hyr jen e fab rikës „Us je“ është 
for mu ar u nazë e ci la mun dëson qar kul li min 
r ru gor pa ndërprerje. 

Për ndërtimin e këtij ob jek ti ka pi tal 
Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth dy mi li on e u
ro. R ru ga e re a u to mo bi lis ti ke kon tri bu o i për 
ko mu ni ki min më të mirë ndërmjet ko mu na
ve a e rod rom, Ki se la Vo da dhe Ga zi Ba ba, për 
shkur ti min e kohës së udhëtimit dhe mbroj
tjen e am bi en tit jetësor. 

PaSTaj
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U PËRFUNDUA BU LE VAR DI “VI DO E SMI LEV SKI BA TO”
Në vi tin 2009 u zgje ru a bu le var

di “Vi do e Smi lev ski Ba to”, në lag jen No vo 
Li si çe. Gjat ësi a e pjesës së zgje ru ar është 
510 met ra, në drej ti min nga kry qëzi mi 
me bu le var din “Ser bi a” de ri në kry qëzi min 
“Fev ru ar ski po hod”. Për punët ndërtimore u 
shpen zu an 30 mi li on de nar ë. 

Bu le var di “Vi do e Smi lev ski Ba to” 
me zgje ri min mo ri një pam je krej tësisht të 
re, me ka na li zim at mos fe rik, llam ba kur
sye se, brez të gjelbër të mesëm dhe tro tu a
re të r re gul lu a ra.  
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R ru ga Ma Na PO, në drej ti min nga kry qëzi
mi me bu le var din “Par ti zan ski od re di” de ri në kry
qëzi min me bu le var din “I lin den” u bë me katër kor si 
r ru go re, tro tu a re të re ja dhe ndri çim r ru gor . E ki pet e 
Qyte tit të Shku pit këtë vit zgje ru an pjesë me gjat ësi 
500 met ra.

Nga të dyja anët e r rugës së zgje ru ar janë for
mu ar tro tu a re të re ja me gjer ësi 3,5 met ra dhe është 
ven do sur ndri çim r ru gor plot ësisht i ri.

Ndërtimi i r rugës së re a u to mo bi lis ti ke në 
r rugën Ma Na PO u shfry tëzu a për ri kon struk si o nin 
e plotë të ka na li zi mit të ujërave të ze za me gjat ësi 
640 met ra dhe ka na li zi mit at mos fe rik me gjat ësi 510 
met ra.

Re a li zi mi me suk ses i pro jek tit për zgje ri min 
dhe ri kon struk si o nin e r rugës Ma Na PO kon tri bu o i që 
të zgjid hen prob le met shum ëvje ça re që kri jo hes hin 
në këtë grykë të ngushtë të qar kul li mit r ru gor , kur se 
Shku pi u bë ed he me një r rugë të gjer ë dhe qar kul lu
e se që përbën një lid hje të mirë ndërmjet bu le var de
ve “Par ti zan ski od re di” dhe “I lin den”.  

Në këtë punë ndërtimore Qyte ti i Shku pit in
ves to i r reth 28 mi li on de nar ë.

U ZGJE RU A R RU GA “MA NA PO” 

PaSTaj
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U DEPËRTUA 
PJE SA E DYTË 
E BU LE VAR DIT 
“MA KE DON SKA 
VOJ SKA” 

Qyte ti i Shku pit në vi tin 2011 përfundoi me 
suk ses ndërtimin e pjesës së dytë të bu le var dit “Ma ke
don ska voj ska” në ko munën Gjor çe Pet rov. R ru ga e re 
a u to mo bi lis ti ke në drej ti min nga kry qëzi mi me r rugën 
“Gjor çe Pet rov” drejt sta di u mit  të KF „Ma ke do ni ja Gjor çe 
Pet rov“, me gjat ësi 850 met ra. R ru ga e re a u to mo bi lis
ti ke është e gjer ë shtatë met ra dhe ka nga një kor si r ru
go re në çdo drej tim. Është as fal tu ar sipërfaqe prej 5 550 
met ra kat ror . 

Përgjatë r rugës së re a u to mo bi lis ti ke janë for
mu ar tro tu a re të ci lat janë shtru ar me plla ka be ga to ni. 
R ru ga a u to mo bi lis ti ke ndri ço het nga 26 shtylla ndri çu
e se. 

Depërtimi i bu le var dit u shfry tëzu a për të ven
do sur ka na li zi min at mos fe rik me pro fil të ndry shu
eshëm 300, përkatësisht 400 mi li met ra. 

Qyte ti i Shku pit për re a li zi min e kësaj vep re ka
pi ta le shpen zo i r reth 25 mi li on de nar ë. 

PaSTaj

MË PaRË
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U na za ndërmjet r rug ëve “Gjor çe 
Pet rov”, “Vo in Dras hko ci” dhe “Ra dus hka” 
në ko munën Gjor çe Pet rov, ndërtimin e së 
cilës Qyte ti i Shku pit e përfundoi nga fun
di i mu a jit maj në vi tin 2011, zvog ëlo i në 
mënyrë të ndjes hme ka o sin në qar kul li min 
r ru gor , dhe r ri ti qar kul li min e a u tom je te ve 
në këtë pjesë të qyte tit. U na za është for mu
ar në ni ve lin e r rugës a u to mo bi lis ti ke ek zis
tu e se, ka dy kor si r ru go re me gjer ësi nga 7 
met ra dhe kor si të re ja për këmbësorë dhe 
biçikleta. Në u nazë janë ven do sur shen ja të 
re ja të qar kul li mit r ru gor , pa se ma for ë.

Gjatë ndërtimit të u nazës, u zgje
ru a dhe u r re gul lu a hyr ja në r rugën “Ra dus
hka”. Tro tu a ret dhe kor sitë për biçikleta në 
kry qëzim janë shtu rar me plla ka be ga to ni, 
kur se kor sitë për biçikleta janë shënuar me 
ngjyrë të ku qe. janë ven do sur ed he shtylla 
mbroj tëse, kur se ndri çi mi i kry qëzi mit 
është ri no vu ar . 

Ka na li zi mi at mos fe rik në u nazë 
është ri no vu ar , me një numër plot ësu es 
pu se tash. 

Ndërtimi i kësaj u na ze, të parë, 
në r rugën “Gjor çe Pet rov” pa ra laj mëro i 

ndërtimin e u na za ve në Shkup si një zgjid
hje i de a le për zvog ëli min e ka o sit në kry
qëzi me dhe për r rit jen e si gu risë për të 
gjithë pjes ëmar rë sit në qar kul li min r ru gor .

U NAZË NË R RUGËN “GJOR ÇE PET ROV”  

PaSTaj
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R RUGË A U TO MO BI LIS TI KE R RET HO RE TEK KIS HA 

„SHËN PE TAR DHE PAV LE“

Qyte ti i Shku pit përfundoi me 
suk ses pro jek tin për ndërtimin e u nazës 
ndërmjet bu le var dit “Par ti zan ski od re di”, 
bu le var dit “Ma ke don ska voj ska”, r rugës “4. 

ju li” dhe r rugës “Lu ka Ge rov”, në ko munën 
Gjor çe Pet rov. Kjo zgjid hje mo der ne e qar
kul li mit r ru gor kon tri bu o i për përmirësimin 
e jetës ur ba ne në ko munë dhe zvog ëli min 

e ka o sit që vi te me radhë is hte një pam je e 
za kon shme  në këtë kry qëzim. 

Në u nazën tek kis ha „Shën. Pe tar 
dhe Pav le“ janë for mu ar 2 kor si r ru go re. 

Është ven do sur ndri çim i ri r ru gor , 
dhe është re a li zu ar ed he ka na li zim 
i ri at mos fe rik. Në hapësirën qen
dro re të u nazës janë mbjel lur bar 
dhe lu le.

Pa ra hyr jes në u nazë 
përgjatë katër r rug ëve a u to mo
bi lis ti ke janë for mu ar tro tu a re të 
shtru a ra me plla ka be ga to ni, kur se 
bu le var di “Par ti zan ski od re di” është 
zgje ru ar me një kor si r ru go re nga 
ana e djathtë.

Qyte ti i Shku pit në këtë 
punë ndërtimore kom plek se in ves
to i r reth 25 mi li on de nar ë.

Zgjidhje moderne për kaosin në qarkullimin rrugor

PaSTaj
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U NAZË NË R RUGËN 
“LLA ZO TR POV SKI” 

Kry qëzim r ret hor u ndërtua 
ndërmjet r rug ëve “Vto ra Ma ke don ska 
Bri ga da” dhe “Lla zo Tr pov ski”, në ku fijtë 
ndërmjet ko mu na ve Bu tel dhe Çair. R ru
ga e re a u to mo bi lis ti ke do të for mo het 
në ni ve lin e r rugës ek zis tu e se dhe do të 
ketë një kor si r ru go re me gjer ësi 5,5 met
ra, e ci la shërben të katër degët e r rugës 
së re a u to mo bi lis ti ke. Në të katër degët e 
u nazës do të for mo hen is huj të rinj që do 
të drej tojnë a u tom je tet drejt u nazës.

Në degët e r rug ëve “Vto ra Ma ke
dos nka Bri ga da” dhe “Lla zo Tr pov ski” që 
çojnë drejt u nazës do të for mo hen tro tu
a re të ci lat do të shtro hen me plla ka be
ga to ni me sipërfaqe 900 met ra kat ror . Në 
me sin e u nazës do të mbil let gjel bërim në 
një sipërfaqe prej 1 400 met ra kat ror .

Gjatë punëve ndërtimore në u nazë 
do të ndërtohet ed he ka na li zi mi i ri at
mos fe rik i ci li do të përcjellë ujërat at mos

fe rik nga r ru ga a u to mo bi lis ti ke e re. Do të 
ndërtohet ed he një pu setë re vi zi o ni me 
ka pak dhe 4 vend der dhje.

Gjatë punëve ndërtimore në 
u nazën ndërmjet r rug ëve “Vto ra Ma
ke don ska Bri ga da” dhe “Lla zo Tr pov ski” 
do të kry het ed he mbroj tja e rr je tit të 
ujësjellësit ek zis tu es, e tu ba ve të ka na li
zi mit dhe gaz sjel lësit. Në u nazë do të ven

do set ed he ndri çim i ri r ru gor .
Ndërtimi i kësaj u na ze bëhet me 

i ni ci a tivën e ko mu na ve Bu tel dhe Çair. 
Zgjid hja e re r ru go re do të kon tri bu ojë për 
të zgjid hur prob le met shum ëvje ça re të 
ba nor ëve në të dy ko mu nat dhe në zvog
ëli min e ka o sit në qar kul li min r ru gor .  

Qyte ti i Shku pit për këtë pro jekt do 
të shpen zo hen 22 mi li on de nar ë.
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U NA ZA ZGJID HJE PËR KA O SIN ED HE 
NË KO MUNËN BU TEL 

E ki pet e Qyte tit të Shku pit në 
mënyrë të përshpejtuar po ndërtojnë 
u nazë ndërmjet r rug ëve “Bo ca I va no va” 
dhe “a lek san dar Ur da rev ski”, në ko munën 
Bu tel. Gjatë kësaj, r rugët “a lek san dar Ur
da rev ski” dhe “Ce tin ska” do të jenë të nda ra 
fi zi kisht me tro tu ar . Në këtë pro jekt Qyte ti 
i Shku pit in ves to i r reth 23,3 mi li on de nar ë.

U na za ndërmjet r rug ëve “Bo ca I va
no va” dhe “a lek san dar Ur da rev ski” do të 
for mo het në ni ve lin e r rugës a u to mo bi lis
ti ke ek zis tu e se dhe në të do të ketë dy kor si 
r ru go re. Pje sa e mes me do të mbus het me 
hu mus dhe do të mbil let bar.

R ru ga “a lek san dar Ur da rev ski” pas 
ri kon struk si o nit do të ketë dy kor si r ru go re, 
se ci la me gjer ësi 3,5 met ra, kur se nga anët 
e r rugës do të ndërtohen tro tu a re me gjer
ësi të ndry shme dhe kor si për biçikleta me 
gjer ësi 2,5 met ra. Në këtë r rugë, janë pa
ras hi ku ar ed he sta ci o ne a u to bu si, nga një 
në të dy anët.

R ru ga “Bo ca I va no va” do të ketë dy 
kor si r ru go re me gjer ësi 3,5 met ra, tro tu a re 
nga të dy anët të gje ra 3 met ra dhe gjel
bërim.

Tro tu a ret në të dy anët e u nazës 
do të shtro hen me plla ka be ga to ni, me 
sipërfaqe të përgjithshme 4 910 met ra kat
ror . Në tro tu a ret ndërmjet r rug ëve “a lek
san dar Ur da rev ski” dhe “Ce tin ska”  do të 
ven do sen shtylla be to ni të ci lat do të pen

gojnë ka li min e a u tom je te ve nëpërmjet 
tro tu a rit.

Ndërtimi i u nazës në Bu tel do të 
shfry tëzo het për ri kon struk si o nin dhe 
mbroj tjen e rr je tit ek zis tu es të ujësjellësit 
(Ф 300 dhe Ф 400), kur se në një gjat ësi 
prej 127 met ra do të ndërtohet rr jet i ri 
ujësjellësi me pro fil Ф 200. Pro jek ti pa ras
hi kon ed he ndërtimin e ka na li zi mit at mos
fe rik me gjat ësi 300 met ra.
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U LIDH KON TRATË PËR NDËRTIMIN E R RUGËS 
NËNTOKËSORE PRA PA STA CI O NIT TË  VJETËR HE KU RUD HOR

R RUGË NËNTOKËSORE NË QENDR ËN E QYTE TIT 

Qyte ti i Shku pit lid hi kon tratë 
me kom pa ninë „Li mak“ nga Re pub li ka 
e Tur qisë me të cilën r re gul lo hen mar rë

Ek sper tët e shtëpisë pro jek tu e se I DOM, nga Span ja, de ri në 
fund të vi tit du het të përgatisin pro jek tin ndërtimor për r rugën a u
to mo bi lis ti ke që do të shtri het nga kry qëzi mi në bu le var din “I lin
den” me bu le var din “Go ce Delçev”, pas taj nën bre gun „13 No em vri“ 
de ri te kry qëzi mi me bu le var det “Krs te Mi sir kov” dhe “Koço Ra cin”.  

 Nënshkruam do ku men ta ci o nin tek nik in ves tu es në ni vel 

pro jek ti the me lor për r rugën a u to mo bi lis ti ke nëntokësore nga ura 
„Go ce Delçev“ de ri te Kom plek si i ban ka ve së bas hku me r rugët e 
ne voj shme për hyr je dhe dal je. Vle ra e pro jek tit ndërtimor është 
33 mi li on de nar ë, kur se vle ra e pro jek tit të qar kul li mit r ru gor 
është 5,2 mi li on de nar ë me re vi zi on. Vi tin e ka lu ar me Qe ve rinë 
e Re pub likës së Ma qe do nisë dhe me Mi nis trinë për tran spor t dhe 
lid hje nënshkruam Me mo ran du min për bas hkëpu ni min fi nan ci ar 
për ndërtimin e r rugës a u to mo bi lis ti ke e ci la pa ras hi ko het të kap 
vler ën 32 mi li on e u ro. De ri ta ni është përgatitur pro jek ti i qar kul li
mit r ru gor , dhe do të vi jojë ed he pro jek ti i ndërtimit për r rugën e re 
a u to mo bi lis ti ke nëntokësore – sqa ro i kr ye ta ri i Qyte tit të Shku pit 
Ko ce Tra ja nov ski.

R ru ga a u to mo bi lis ti ke nëntokësore do të jetë e gjatë 1 300 
met ra, nga të cilët  900 met ra janë nën tokë, kur se 400 met ra mbi 
tokë. R ru ga a u to mo bi lis ti ke fil lon me u nazë tek ura „Go ce Delçev“, 
pas taj shkon nën tokë dhe del në afërsi të Qendr ës tran spor tu e se, 
ku du het të bëhet u nazë në kry qëzi min e bu le var dit “Krs te Mi sir
kov” me bu le var din “Koço Ra cin” dhe “Kuz man jo si fov ski Pi tu”.

dhëni et për ndërtimin e r rugës a u to mo
bi lis ti ke nëntokësore pra pa Sta ci o nit të 
vjetër he ku rud hor , në përputhje me Pla

nin de ta ju es ur ba nis tik për këtë  pjesë të 
qyte tit.

Kom pa ni a „Li mak“ do të ndërtojë 
r rugën e re a u to mo bi lis ti ke nën tokë, në 
thel lësi 6 met ra. Bu le var di do të jetë i 
gjatë 800 met ra dhe do të ketë nga tre 
kor si r ru go re në çdo drej tim. Pri tet që 
punët ndërtimore në r rugën a u to mo bi
lis ti ke nëntokësore të fil lojnë për një vit. 
Në fil lim do të ndërtohet bu le var di, kur se 
pas taj ed he ob jek tet që do të ndërtohen 
mbi të – ob jek te për stre him ko lek tiv, 
qen dra treg ta re dhe a fa ris te dhe ho te le. 
Me këtë mar rë ves hje prak ti kisht fil lon 
re a li zi mi i pro jek tit për “juz hen bu le var ” 
në Shkup. 

Kom pa ni a „Li mak“, si pas kon
tratës, pa si të ndërtojë r rugën a u to
mo bi lis ti ke ka për ob li gim t’ia japë në 
zotërim Qyte tit të Shku pit. 
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Me qëllim r rit jen e si gu risë në ko
mu ni ka ci on dhe zvog ëli min e ka o sit në 
qar kul li min r ru gor në qendr ën e qyte tit në 
qer shor të vi tit 2011u as fal tu an bu le var det 
“Par ti zan ski od re di”, “Krs te Mi sir kov” dhe 
“Kuz man jo si fov ski Pi tu, si dhe r rugët Va sil 
Gla vi nov” dhe “Fi lip Vto ri Ma ke don ski” (r ru
ga që përfshin r rugët e mëparshme “Va sil 
Hax hil lar ski” dhe “Stiv Na u mov”). E ki pet e 
Qyte tit të Shku pit gërryen shtresën e as fal
tit të vjetër dhe të dëmtuar në këto r rugë 
a u to mo bi lis ti ke, ni ve lu an pu se tat dhe vend 
der dhjet, r re gul lu an sta ci o net e a u to bus
ëve dhe shtru an as falt të ri.

Bu le var di “Par ti zan ski od re di” u ri
no vu a nga kry qëzi mi me bu le var din VMRO 
(ob jek ti Ti fa ni„) de ri në kry qëzi min me 
r rugën “Ruz vel to va”, me gjat ësi 1 300 met
ra. R ru ga “Da me Gru ev” u ri no vu a në gjat ësi 
250 met ra, nga ob jek ti „Ti fa ni“ de ri në QT 
„Pa lo ma Bjan ka“.

R ru ga “Fi lip Vto ri Ma ke don ski” u 
ri no vu a në drej ti min nga Spi ta li spe ci al 
për sëmundje ki rur gji ke „Sve ti Na um Oh
rid ski“ de ri te ob jek ti i TPM, me gjat ësi të 
përgjithshme 850 met ra. as fal ti në r rugën 
“Krs te Mi sir kov” u ri no vu a nga kry qëzi mi 
„Tërfili“ de ri te Pal la ti i gjyqit, me gjat ësi U RI NO VU A AS FAL TI I

BU LE VAR DE VE NË QENDËR

Bulevardi "Kuzman josifovski Pitu"

Bulevardi "Partizanski odredi"

Rruga "Filip vtori makedonski"

772 met ra. Bu le var di “Kuz man jo si fov ski 
Pi tu” u ri no vu a në drej ti min nga Sta ci o ni 
he ku rud hor de ri në kry qëzi min me bu le

var din “Koço Ra cin”, me gjat ësi 475 met ra.  
Për re a li zi min e punëve ndërtimore 

të këtyre r rug ëve a u to mo bi lis ti ke të mëdha 

Qyte ti i Shku pit nda u r reth 150 mi li on de
nar ë.
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... NË BU LE VAR DIN “JA NE SAN DAN SKI”, 
KO MU NA A E ROD ROM

ASFALT I RI PËR 32 RRUGË...

Qyte ti i Shku pit këtë vit në një ak si
on të madh ri no vo i r rugën a u to mo bi lis ti ke 
“ja ne San dan ski” në ko munën a e rod rom, 
nga kry qëzi mi me bu le var din “Ser bi a” de ri 
në kry qëzi min tek ob jek ti „Mek do nalds“, në 
gjat ësi 700 met ra, në të dy drej ti met.

as fal ti i dëmtuar në këtë r rugë a u
to mo bi lis ti ke është gërvishtur, dyshe me ja 
është for cu ar dhe është shtru ar shtresë e 
re as fal ti. Në pjesë të veçanta janë ri pa ru ar 
ed he tro tu a ret.

Qyte ti i Shku pit në këtë pro jekt in
ves to i r reth 29,2 mi li on de nar ë. Bu le var di 
“ja ne San dan ski”  është ndërtuar në fil lim 
të vi te ve `80të dhe de ri ta ni as njëher ë nuk 
është ri no vu ar . as fal ti i tij is hte dëmtuar 
shumë dhe çdo vit e ki pet e Qyte tit të Shku
pit re a li zo nin ak si o ne për mbu li min e gro
pa ve të mëdha që nuk is hte e mjaf tu es hme 
për zhvil li min e si gur t të qar kul li mit r ru gor . 
Që këtu ed he ne vo ja për ri kon struk si o nin e 
plotë të bu le var dit “ja ne San dan ski”. 

PaSTaj

MË PaRË
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E ki pet e Qyte tit të Shku pit ri no vu an 
r rugën “Koz le” në ko munën e Kar pos hit. Në 

gjat ësi 1 300 met ra kjo r rugë u shtru a me 
as falt  të ri dhe tro tu a re të re ja, në drej ti min 

nga sta ci o ni i fun dit i a u to bu sit numër 57 de
ri në kry qëzi min me r rugën “Ne res hka”. Është 
ven do sur ed he ka na li zim i ri at mos fe rik me 
gjat ësi 655 met ra. 

Ri kon struk si o ni i kësaj r ru ge a u to
mo bi lis ti ke të rëndësishme u zhvil lu a në dy 
fa za. Në vi tin 2011 u ri no vu an 444 met ra në 
r rugën “Koz le”, nga sta ci o ni i fun dit i a u to
bu sit me numër 57 de ri në kry qëzi min me 
r rugën “ju rij Ga ga rin”. 

Këtë vit u ri no vu an ed he 856 met ra 
të r rugës “Koz le”, nga kry qëzi mi me r rugën 
“ju rij Ga ga rin” de ri në kry qëzi min me r rugën 
“Ne res hka”.  

Për punët ndërtimore Qyte ti i Shku
pit nda u r reth 33,5 mi li on de nar ë. 

... NË RR RUGËN “KOZ LE”, KO MU NA KAR POSH 

PaSTaj

MË PaRË
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...PËR R RUGËN “SA MO I LO VA”, KO MU NA 
ÇAIR DHE QENDËR 

Me re a li zi min e suk sesshëm të 
pro jek tit për ri kon struk si o nin e r rugës 
“Sa mo i lo va”, kjo r rugë e rëndësishme 
a u to mo bi lis ti ke mo ri një pam je mo
der ne. R ru ga a u to mo bi lis ti ke këtë 
verë u ri no vu a në gjat ësi 1 300 met ra, 
nga fil li mi i kalldr ëmit nën Ka lanë e 
Shku pit  de ri në go dinën e am ba sadës 
a me ri ka ne. 

Në mënyrë që të ru het a u ten ti
ci te ti i am bi en tit gurët ku bik në r rugën 
“Sa mo i lo va” u r re gul lu an përsëri në 
gjat ësi prej r reth 200 met rash, kur
se në pjesën tjetër u shtru a me as falt 
të ri. janë r re gul lu ar ed he tro tu a ret 
dhe gjel bëri mi anësor. Për ri no vi min 
e r rugës “Sa mo i lo va” Qyte ti i Shku pit 

shpen zo i r reth 35 mi li on de nar ë. 
Gjatë punëve ndërtimore në 

r rugën “Sa mo i lo va”, NP “Ujësjellës dhe 
ka na li zim“ ri no vo i të gjit ha lid hjet 

drejt rr je tit ek zis tu es të ujësjellësit 
përgjatë tra sesë së ri no vu ar , si dhe di
sa lid hje drejt rr je tit të ka na li zi mit. 

PaSTaj

MË PaRË
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...R RU GA “RA DIS HAN SKA”, KO MU NA BU TEL 
Në ko munën Bu tel, u shtru a me 

as falt të ri r ru ga “Ra dis han ska”, me gjat ësi 
1 700 met ra, nga hyr ja e tretë e lag jes Ra
dis ha ni de ri te ura. Ri no vi mi i r rugës “Ra
dis han ska” u re a li zu a në dy fa za. Në vi tin 
2011 u ri no vu a pje sa pranë tre hyr je ve në 
lag je, kur se gjatë verës u ri pa ru a pje sa e 
hyr jes së parë në lag jen Ra dis ha ni de ri tek 
ura. Me ak ti vi te tet ndërtimore të Qyte tit të 
Shku pit r ru ga a u to mo bi lis ti ke e gërmuar 
dhe gërmimet e thel la që kërcënonin si
gu rinë e qyte tar ëve tashmë janë e ka lu ar , 
kur se r ru ga “Ra dis han ska” mo ri një pam je 
krej tësisht të re. 

Për re a li zi min e këtij pro jek ti 
ndërtimor Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth 
19 mi li on de nar ë.

PaSTaj

MË PaRË



26 |

... R RU GA NË 
FSHA TIN 

KRUS HO PEK, 
KO MU NA 

SA RAJ  
R ru ga në fsha tin Krus ho pek, në ko

munën e Sa ra jit, u ri no vu a në qer shor të 
vi tit 2011. Pje sa e ri no vu ar është e gjatë 1 
200 met ra, dhe e gjer ë 4,5 met ra. 

Ky pro jekt është re zul tat i bas
hkëpu ni mit të mirë ndërmjet Qyte tit të 
Shku pit dhe ko munës së Sa ra jit. Për ri no
vi min e r rugës “Krus ho pek” janë shpen zu
ar 14 mi li on de nar ë, kur se Qyte ti i Shku pit 
mo ri pjesë me 8,5 mi li on de nar ë. 

PaSTaj
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... R RU GA “VOL KOV SKA”, KO MU NA

GJOR ÇE PET ROV Qyte ti i Shku pit in ves to i 
r reth 28 mi li on de nar ë për zgje
ri min dhe ri kon struk si o nin e 
r rugës “Vol kov ska”, në ko munën 
Gjor çe Pet rov. Ri no vi mi i r rugës 
“Vol kov ska” u kr ye në dy fa za. 

Në vi tin 2010 u ri no vu a 
një pjesë e r rugës “Vol kov ska” 
me gjat ësi 1 700 met ra, nga 
he ku rud ha de ri në qendr ën e 
lag jes Vol kovë. Në vi tin 2011 kjo 
r rugë u shtru a me as falt të ri në 
drej ti min nga qen dra e ven dba
ni mit Vol kovë de ri në sta ci o nin 
e fun dit të a u to bu sit me numër 
22. R ru ga a u to mo bi lis ti ke në 
këtë pjesë është zgje ru ar dhe 
ri no vu ar në gjat ësi 1 300 met ra. 

PaSTaj
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as falt i ri u shtru a në r rugën “Pe la go
ni ja”, në ko munën Shu to O ri za re. R ru ga a u to
mo bi lis ti ke është ri no vu ar 
në gjat ësi 1 070 met ra gjë 
për të cilën Qyte ti i Shku pit 
nda u 7,2 mi li on de nar ë. 
janë ri pa ru ar ed he tro tu a
ret e dëmtuara.

Ky është ri kon
struk si o ni i parë i r rugës 
“Pe la go ni ja”  pas 40 vi tesh. 
Qyte tar ët e ko munës Shu
to O ri za re me këtë ak si on 
të Qyte tit të Shku pit u bënë 
me r rugë të re dhe kus hte 
më të mi ra për zhvil li min e 

qar kul li mit r ru gor . 
Punët ndërtimore i re a li zo i 

ndërmarrja pub li ke „R rugë dhe r ru gi ca".

... NË R RUGËN “PE LA GO NI JA”, 
KO MU NA SHU TO O RI ZA RE 

PaSTaj

MË PaRË
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pro fil 800 mi li met ra.
Për ri no vi min e kësaj r ru ge Qyte ti i 

Shku pit shpen zo i r reth 26 mi li on de nar ë.

... PËR R RUGËN “BLA GO JA 
STEF KOV SKI”, KO MU NA GA ZI BA BA

R ru ga “Bla go ja Stef kov ski” në ko
munën Ga zi Ba ba u shtru a me as falt të ri në 
vi tin 2010. Në drej ti min nga hyr ja në Max ha ri 
de ri në mbi ka li min drejt lag jes Çen to kjo r rugë 

Për të zgjid hur prob le met 
shum ëvje ça re në qar kul li min r ru
gor , e ki pet e Qyte tit të Shku pit këtë 
verë zgje ru an ed he r rugën “Bla go ja 
Stef kov ski”, tek kry qëzi mi me degën 
në r rugën “Pe ro Na kov”, në gjat ësi 
220 met ra. Zgje ri mi është re a li zu ar 
në anën e majtë të r rugës, e shi ku
ar në drej ti min nga Max ha ri, me tre 
kor si r ru go re, tro tu ar dhe kor si për 
biçikleta. 

Qyte ti i Shku pit në këtë punë 
ndërtimore in ves to i r reth 8 mi li on 
de nar ë. 

a u to mo bi lis ti ke u ri no vu a në gjat ësi 800 met
ra.

Në këtë punë ndërtimore r ru ga “Bla
go ja Stef kov ski” u bë me ka na li zim të ri, me 

U ZGJE RU A PJE SA E R RUGËS “BLA GO JA STEF KOV SKI” 

PaSTaj
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R ru ga a u to mo bi lis ti ke “Fe rid Baj
ram” u ri no vu a në qer shor të vi tit 2010. 

Pje sa e ri no vu ar është e gjatë 800 met ra, 
është shtru ar shtresë e re as fal ti dhe janë 

ven do sur bor du ra të re ja. 
R ru ga a u to mo bi lis ti ke në 

r rugën “Fe rid Baj ram” is hte shumë e 
dëmtuar. Punët ndërtimore u kr yen 
gjatë mu aj ve të verës kur in ten si te ti 
i ko mu ni ka ci o nit në qytet është më i 
vogël.

Ri no vi mi i r rugës “Fe rid Baj
ram” kon tri bu o i në r rit jen e qar kul li
mit të a u tom je te ve nëpër këtë r rugë 
a u to mo bi lis ti ke dhe r rit jen e si gu risë 
për të gjithë pjes ëmar rë sit në qar kul
li min r ru gor .

Ri kon struk si o ni i r rugës  “Fe
rid Baj ram” Qyte tit të Shku pit i kus hto i 6,5 
mi li on de nar ë. 

... R RU GA “FE RID BAJ RAM”, KO MU NA BU TEL 

PaSTaj

MË PaRË
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...R RU GA “KE MAL SEJ FUL LA”,  KO MU NA E ÇA I RIT  

Qyte ti i Shku pit në 
vi tin 2010 shpen zo i r reth 
11,4 mi li on de nar ë për ri
kon struk si o nin e plotë të 
r rugës “Ke mal Sej ful la” në 
lag jen e Ça i rit. 

as fal ti i vjetër u 
zëvendësua me as falt të 
ri dhe r ru ga mo ri një pam
je krej tësisht të re. Ka o si 
që kri jo hej në këtë grykë 
të ngushtë të qar kul li mit 
r ru gor nuk është më pam
je e za kon shme për këtë 
r rugë të qyte tit.

PaSTaj
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R ru ga “Sve ti 
Ki ril i Me to dij” (r ru ga e 
mëparshme “Mi to Hax
hi va si lev jas min”), në 
qendr ën e qyte tit, mo ri 
pam je të re. R ru ga a u to
mo bi lis ti ke është ri no
vu ar nga kry qëzi mi me 
bu le var din “Koço Ra
cin” de ri në kry qëzi min 
me bu le var din “Sve ti 
Kli ment Oh rid ski”, me 
gjat ësi r reth 800 met ra. 
Qyte ti i Shku pit për këtë 
pro jekt nga Bux he ti 
shpen zo i r reth 16 mi li on 
de nar ë.

... NË R RUGËN “SVE TI KI RIL I ME TO DIJ”, 
KO MU NA QENDËR 
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RRUGA "JUZHNOMORAVSKI BRIGADI", DREJT 
VARREZAVE KAMNIK, KOMUNA GAZI BABA

De ga nga r ru ga “juz hno mo rav ski 
bri ga di” që çon de ri te var re zat Kam nik në 
vi tin 2011 u zgje ru a dhe u ri no vu a në gjat
ësi 756 met ra. R ru ga ka dy kor si r ru go re 
dhe tro tu a re të re ja.

Për re a li zi min e këtij pro jek ti, i ci
li është in ves tim i përbashkët i Qyte tit të 
Shku pit dhe ko munës Ga zi Ba ba, u shpen
zu an r reth 23,5 mi li on de nar ë, nga të ci lat 
Qyte ti i Shku pit si gu ro i 75 për qind. 

PaSTaj

MË PaRË
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... NË  4
R RUGË NË 
KO MUNËN 
SHU TO 
O RI ZA RE

Me kërkesë të ba nor ëve përreth 
Qyte ti i Shku pit në vi tin 2010 as fal to i r rugët 
„17“, „19“, „30“ dhe „33“, në ko munën Shu
to O ri za re. Në këtë ak si on të Qyte tit të 
Shku pit u as fal tu an gjit hsej 4 000 met ra 
r rugë a u to mo bi lis ti ke dhe u zgjidh një nga 
prob le met më të mëdha ur ba ne me të ci lin 
bal la fa qo hes hin vi te me radhë qyte tar ët në 
këtë pjesë të qyte tit.

Për re a li zi min e këtij pro jek ti Qyte ti 
i Shku pit shpen zo i 12 mi li on de nar ë. 

PaSTaj
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... NË R RUGËT R RETH A RENËS 
„FI LI PI I DYTË“, KO MU NA QENDËR 

Në fazën përfundimtare janë punët 
ndërtimore në r rugët r ret ho re tek a re na 
kom bëta re „Fi li pi i dytë“. In ves ti mi është 
me vler ë r reth 35 mi li on de nar ë, në të ci
lin me një të tretën e mje te ve mar rin pjesë 
Qyte ti i Shku pit, SHa për ndërtimin dhe 
me nax hi min me hapësirat ba ne so re dhe 
a fa ris te dhe ko mu na Qendër .

Pro jek ti për ndërtimin e r rug ëve 
r ret ho re tek sta di u mi përfshin ndërtimin e 
rr je tit të ka na li zi mit, r rugë a u to mo bi lis ti ke 
dhe tro tu a re dhe ndri çim të plotë.  

... R RU GA “I VAN KO ZA ROV”, KO MU NA 
KI SE LA VO DA 

Në drej ti min nga kry qëzi mi me r rugën 
“Do si tej Ob ra do viq” de ri në kry qëzi min me 
r rugën “Boz hi dar ax hi ja”, në vi tin 2010 u shtru a 
me as falt të ri r ru ga “I van Ko za rov”, në lag jen 
Ki se la Vo da. Qyte ti i Shku pit ri no vo i pjesën me 
gjat ësi 340 met ra, kur se për punët ndërtimore 
shpen zo i r reth 3 mi li on de nar ë.  

Ri kon struk si o ni i r rugës “I van Ko za rov” 
mun dëso i qar kul lim më të madh të a u tom je te
ve nëpër këtë r rugë a u to mo bi lis ti ke dhe si gu ri 
më të mad he në qar kul li min r ru gor . 
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... PËR R RUGËN DREJT HI POD RO MIT, 
KO MU NA GA ZI BA BA 

... PËR R RUGËN DREJT HI POD RO MIT, 
KO MU NA GA ZI BA BA 

... PËR 5 R RUGË NË LAG JEN US JE, 
KO MU NA KI SE LA VO DA 

Në r rugën drejt 
lag jes Hi pod rom, nga 
he ku rud ha në Max
ha ri de ri në qendr ën 
spor ti ve në Hi pod rom, 
në vi tin 2011 u shtru a 
shtresë e re as fal ti, gjë 
me të cilën r ru ga a u to
mo bi lis ti ke mo ri pam
je të re. R ru ga është e 
gjatë 1 100 met ra. 

Në këtë punë 
ndërtimore Qyte ti i 
Shku pit in ves to i r reth 
4 mi li on de nar ë, kur se 
ri kon struk si o nin e re a li
zu an e ki pet e NP „R rugë 
dhe r ru gi ca“.  

Di sa r rugë në lag jen 
Us je, të ci lat pa ra shumë vi
tesh is hin gërmuar për shkak 
të ven dos jes së rr je tit të 
ujësjellësit, në vi tin 2011 u 
shtru an me as falt të ri. U zgje
ru a dhe as fal tu a r ru ga numër 
1, me gjat ësi 400 met ra, si 
dhe r rugët numër 2, numër 
3, numër 4 dhe numër 22 me 
gjat ësi të përgjithshme 600 
met ra.  

Qyte ti i Shku pit për 
këtë pro jekt nda u 3,3 mi li on 
de nar ë, kur se në ter ren pu
nu an e ki pet e NP „R rugë dhe 
r ru gi ca“.

PaSTaj

PaSTaj
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... PËR 
R RUGËN KO-
PA NICË-RAS-
HÇE, KO MU-

NA SA RAJ 

... PËR 
R RUGËN KO-
PA NICË-RAS-
HÇE, KO MU-

NA SA RAJ 

... PËR R RUGËN 
DREJT IN XHI-

KOVËS, KO MU NA 
GA ZI BA BA

Ed he r ru ga në lag jen In xhi kovë në ko munën 
Ga zi Ba ba u shtru a me as falt të ri, në drej ti min nga 
Fsha ti i fëmijëve SOS de ri te ura në In xhi kovë. Gjatë 
punëve ndërtimore në r rugën a u to mo bi lis ti ke u ri pa
ru an gërmimet nga rr je ti i ujësjellësit i ven do sur më 
parë dhe u as fal tu a sipërfaqe e përgjithshme prej r reth 
1 800 met ra kat ror .

R ru ga është e gjatë 420 met ra, kur se për punët 
ndërtimore Qyte ti i Shku pit shpen zo i 1,2 mi li on de
nar ë.

Në vi tin 2009 u ndërtua r rugë e as
fal tu ar ndërmjet fshat ra ve Ko pa nicë dhe 
Ras hçe, në ko munën e Sa ra jit. Pje sa e ri no
vu ar e r rugës është e gjatë 3,8 met ra. 

Ri no vi mi i kësaj r ru ge u leh tëso i 
qas jen ba nor ëve të dy fshat ra ve de ri në 
Shkup dhe mun dëso i  lid hjen me u nazën 
Shkup – Te tovë. Për ri kon struk si o nin e 
r rugës Qyte ti i Shku pit  shpen zo i r reth 5 
mi li on de nar ë. 

PaSTaj

PaSTaj
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… PËR R RUGËN NË VIZ BEG, KO MU NA BU TEL
E ki pet e Qyte tit të Shku pit ri no vu an r rugën në zonën in

dus tri a le Viz beg, që lidh r rugën e Kaçanikut me bu le var din “Sllo
ve ni a”. Pje sa e ri no vu ar është e gjatë 300 met ra dhe me dy kor si 
r ru go re. R ru ga është me rëndësi të mad he për fir mat dhe kom pa
nitë nga zo na in dus tri a le Viz beg sep se si gu ron qas je të lehtë de ri 

në ob jek tet e tyre.  
Qyte ti i Shku pit në këtë punë ndërtimore in ves to i 5 mi li on 

de nar ë, kur se në të ar dhmen do të përkrah zhvil li min e ko no mik 
lo kal. 

Në ven dba ni min Viz beg është as fal tu ar r rugë me gjat ësi 900 met ra dhe është ven do sur ndri çim i ri r ru gor . Ndërtimi i 
r rugës kus hto i 12 mi li on de nar ë nga të ci lat 50 për qind janë mje te të Qyte tit të Shku pit, kur se 50 për qind të ko munës Bu tel.

PaSTaj
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... PËR R RUGËN “PE RE TOS HEV”, KO MU NA E ÇA I RIT 

... PËR R RUGËN NGA VOL KO VA DE RI NË U NAZË, 
KO MU NA GJOR ÇE PET ROV

R ru ga a u to mo bi lis ti ke “Pe re Tos hev”, në Çair, vi tin e ka lu ar u ri no vu a në gjat ësi 180 met ra dhe ta ni është e gjer ë 6 met
ra. Për këtë punë ndërtimore Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth 1,8 mi li on de nar ë. 

Me ri no vi min e r rugës a u to mo bi lis ti ke “Pe re Tos hev”, Qyte ti i Shku pit zgjid hi prob le met shum ëvje ça re të ba nor ëve të 
tij, dhe r ri ti si gu rinë në qar kul li min r ru gor . 

R rugë me gjat ësi 846 met ra lidh ven dba ni min Vol kovë me u nazën ve ri o re. R ru ga a u to mo bi lis ti ke ka dy kor si r ru go re me gjer ësi 
3,5 met ra dhe me tro tu a re me gjer ësi 2,5 met ra.  

Për ndërtimin e kësaj r ru ge hyrëse nga ar ka e qyte tit u ndanë 12 mi li on de nar ë. 

PaSTaj

PaSTaj
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... PËR R RUGËN “4. JU LI”, KO MU NA GJOR ÇE PET ROV
E ki pet e Qyte tit të Shku pit as fal tu an pjesën e r rugës “4. ju li” në ko munën Gjor çe Pet rov” në drej ti min nga ob jek ti i Gje ri at risë drejt 

kishës „Shën. Pe tar dhe Pav le“. R ru ga a u to mo bi lis ti ke u ri no vu a në gjat ësi 240 met ra. R ru ga a u to mo bi lis ti ke është e gjer ë 9 met ra. 

Qyte ti i Shku
pit dhe NP „R rugë 
dhe r ru gi ca“ ri no vu
an as fal tin në r rugën 
“Bel grad ska”, në ko
munën Qendër , nga 
kry qëzi mi me r rugën 
“Vod njan ska” de ri 
në r rugën “Di mi tar 
Mit rev”, me gjat ësi 
550 met ra. Qyte ti i 
Shku pit në këtë punë 
ndërtimore in ves to i 
r reth 5 mi li on de nar ë.

... PËR R RUGËN “BEL GRAD SKA”, KO MU NA QENDËR
PaSTaj
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... NË R RUGËN “VA SIL GJOR GOV”, KO MU NA QENDËR 

E ki pet e Qyte tit të Shku pit dhe 
ko munës Qendër ri no vu an r rugën “Va sil 
Gjor gov” e ci la u shtru a me as falt të ri nga 
kry qëzi mi me bu le var din “Vod njan ska” de
ri te qen dra e vjetër treg ta re në Ka pis htec. 
Vetë kry qëzi mi është zgje ru ar për të mun

dësu ar qar kul li min më të madh të a u tom
je te ve. janë ri no vu ar ed he tro tu a re nga të 
dyja anët e r rugës a u to mo bi lis ti ke dhe janë 
shtru ar me plla ka me e le mentë pa u er . 

Më parë, në pjesën nga bu le var di 
“Vod njan ska” de ri te go di na e „Zhi to Luks“, 

u ven dos ka na li zi mi at mos fe rik. 
Ri no vi mi i r rugës “Va sil Gjor gov” 

është in ves tim i përbashkët i Qyte tit të 
Shku pit dhe ko munës Qendër . 

U VEN DOS SIS TE MI IN FOR MA TIV GJE OG RA FIK 
Qyte ti i Shku pit ven do

si Sis te min in for ma tiv gje og ra fik 
(SIGj) në punën e ad mi nis tratës, 
që është një nga kus htet për punë 
të suk ses shme dhe plot ësi min e 
detyr ës pri ma re të tij si ser vis i 
qyte tar ëve. Me ven dos jen e SIGj 
përgatiten shpejt të dhënat dhe 
sil len ven di me për shumë çështje 
kom plek se siç është pla ni fi ki mi 
dhe r re gul li mi i hapësirës. 

PaSTaj
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PËR HERË TË PARË – TRO TU AR NË R RUGËN REG JI O NA LE SHKUP – KAT LA NOVË...

...NË R RUGËN “SKU PI”... 

...DHE NË BU LE VAR DIN “NI KOL LA KA REV”

Nëpër ven dba ni min Tru ba re vo, 
përgjatë r rugës reg ji o na le Shkup – Kat la
novë (Р303), në vi tin 2010 për herë të parë 
u ndërtua tro tu ar . Qyte ti i Shku pit me këtë 
vepër ndërtimore zgjid hi një pjesë të prob
le me ve në këtë pjesë të qyte tit dhe kon tri
bu o i të r ri tet në mënyrë të ndjes hme si gu
ri a e këmbësorëve dhe çik lis tëve. 

Në ndërtimin e tro tu a re ve në Tru
ba re vo pu nu an e ki pet e NP „R rugë dhe r ru
gi ca“. Në këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit in ves
to i r reth 3 mi li on de nar ë.

Tro tu ar i ri është ndërtuar ed
he përgjatë r rugës “Sku pi”, në drej ti
min nga ura në lu min Le pe nec de ri në 
r rugën për Bar dov ci, me gjat ësi 800 
met ra. 

Në r rugën “Sku pi” më parë 
nuk kis hte tro tu ar . Për ndërtimin e 
kësaj kor si e për këmbësorët Qyte ti i 
Shku pit shpen zo i 3,2 mi li on de nar ë.

Në vi tin 2010 për herë të parë u 
ndërtua tro tu ar përgjatë bu le var dit “Ni
kol la Ka rev”, nga po lik li ni ka „BitPa zar “ 
drejt ho te lit „Kon ti nen tal“.

Kor si a e këmbësorëve është 
ndërtuar ed he në pjesën tjetër të bu

le var dit, nga kry qëzi mi „Tërfili“ de ri në 
kry qëzi min tek ho te li „Kon ti nen tal“, me 
gjat ësi 500 met ra.

Në ter ren pu nu an e ki pet e NP 
„R rugë dhe r ru gi ca“.  
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PAM JE E RE PËR TRO TU A RET NË QENDËR 
Tro tu a ret e dëmtuara të ci lat vi te 

me radhë kri jo nin prob le me në lëvizjen 
e këmbësorëve nëpër qendr ën e qyte tit 
në vi tin 2011 u gërmuan plot ësisht dhe 
u shtru an me plla ka be ga to ni pa ra fab ri
kat. Me këtë pro jekt vo lu mi noz të Qyte
tit të Shku pit tro tu a ret përgjatë gjashtë 
kry qëzi me ve kr ye so re në qendër morën 
pam je të re. Për këtë pro jekt Qyte ti i Shku
pit nda u r reth 32 mi li on de nar ë. 

Në ak si o nin e Qyte tit të Shku pit u 
rinovuan tro tu a ret në të dy anët e bu le
var dit “Go ce Delçev”, nga ura „Go ce Delçev 
“ de ri në kry qëzi min me r rugën “Va sil Hax
hil lar ski”; kor si a për këmbësorë në bu le
var din “Par ti zan ski od re di”, pa ra Kishës; 
tro tu a ri në një pjesë të bu le var dit “VMRO” 
dhe pa ra ob jek tit të BPU „Sveti Kli ment 
Oh rid ski“; kor si a për këmbësorë përgjatë 

r rug ëve “Fi lip vto ri Ma ke don ski” dhe “11 
Ok tom vri”, tek par ku „Zhe nabo rec“; si 
dhe kor si a për këmbësorë në r rugën “Va sil 
Gla vi nov” dhe në një pjesë të bu le var dit 

“I lin den”, nga ura „Go ce Delçev“ de ri në 
go dinën e Qe ve risë së Re pub likës së Ma
qe do nisë.

Rruga "11 Oktomvri"

Rruga "Vasil Glavinov"

Bulevardi "Goce Delçev"

Bulevardi "Partizanski odredi"

Bulevardi "VMRO"
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PO NDËRTOHET URË E RE MBI LU MIN SE RA VA 
Shtra ti i lu mit Se ra va në rr jed

hjen e lu mit Var dar do të bëhet me urë 
të re. Ura e re lidh kor sinë e pa ti na ve
biçikletave në anën e majtë të lu mit Var
dar e ci la në atë pjesë is hte ndërprerë. 
Me ndërtimin e urës mbi lu min Se ra
va qyte tar ëve të Shku pit iu mun dësu a 
lëvizje e pandër prer ë nëpër kor si, nga 
ura tek ho te li „a lek san dar Pa las“ de
ri në urën „To dor a lek san drov“ (ura e 
mëparshme „Bliz nak“). Qyte ti i Shku pit 
për ndërtimin e kësaj ure shpen zo i r reth 
4,8 mi li on de nar ë.  

Ura e re mbi lu min Se ra va është 
prej be to ni të ar mu ar , është e gjatë 16,6 
met ra, dhe e gjer ë 4,6 met ra. R ret hi mi 

mbrojtës është përgatitur prej tu bash 
çe li ku, kur se ndri çi mi i urës është mun
dësu ar me llam bat që ndri çojnë kor sinë 

e pa ti na vebiçikletave nga ana e majtë e 
lu mit Var dar . 
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Mbi lu min Var dar në Sa raj u ngrit 
urë e re dhe mo der ne. Ka li mi i ri nëpërmjet 
Var da rit është prej be to ni të ar mu ar , në tre 
har qe, dhe me gjat ësi 50 met ra. Në urë janë 
ndërtuar dy kor si r ru go re, kor si për biçikleta 
dhe këmbësorë. R ret hi mi mbrojtës i urës 
së re në korsinë e këmbësorëve është prej 

çe li ku, kur se nga ana tjetër e urës r ret hi mi 
mbrojtës është prej be to ni. Ura ndri ço het 
me kan de labër çe li ku.

Vle ra e këtij pro jek ti ka pi tal është 
r reth 96,8 mi li on de nar ë, mje te të si gu ru a ra 
nga Qyte ti i Shku pit, ko mu na e Sa ra jit dhe 
nga Qe ve ri a e Re pub likës së Ma qe do nisë. 

Ndërtimi i urës së re mbi lu min Var dar mun
dëso i lid hje të mirë të qar kul li mit r ru gor 
ndërmjet ven dba ni me ve Gjor çe Pet rov dhe 
Sa raj, si dhe lid hje të shkëlqyer me qendr ën 
rek re a ti ve spor ti ve „Mat ka“. 

Pas 50 vitesh
URË E RE 
MBI 
LU MIN 
VAR DAR 

PaSTaj

MË PaRË
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PAM JE E RE PËR URËN 
„GO CE DELÇEV“...

Ura „Go ce Delçev“ në vi tin 2011 u bë 
me r ret him mbrojtës dhe ndri çim të ri. R ret
hi mi i ri është përgatitur nga pro fi le tu bash 
dhe është i përbërë prej 148 e le men tesh mon
tu e se të ci lat lid hen me shtylla. Për ri no vi min 

e urës „Go ce Delçev“ Qyte ti i Shku pit in ves to i 
r reth 30 mi li on de nar ë. 

Në urë është ven do sur ed he ndri çim i 
ri me 26 kan de labër , kur se në shtyllat me lar
tësi 10 met ra de ri në r ret hi met mbroj tëse të 

bren dshme janë ven do sur llam ba më mo der
ne, në kon zu la de ko ra ti ve. Për ndri çi min e urës 
„Go ce Delçev“ Qyte ti i Shku pit nda u 3,7 mi li on 
de nar ë.

MË PaRË
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...ED HE PËR „URA E RE VO LU CI O NIT“
Ed he „Ura e Re vo lu

ci o nit“ mo ri një pam je mo
der ne. Në ka li min që lidh 
bu le var det “Koço Ra cin” dhe 
“Krs te Mi sir kov” u ri no vu an 
tro tu a ret, r ret hi mi mbrojtës 
dhe ndri çi mi i r rug ëve. janë 
ri pa ru ar ed he pjesët e be to nit 
të dëmtuar në anën e jas htme 
të urës. 

R ret hi mi i ri mbrojtës 
është prej he ku ri të far këtu ar . 
Në të janë mon tu ar 22 kan
de labër de ko ra tivë. Ura në 
mënyrë plot ësu e se ndri ço het 
nga 10 shtylla të ndri çi mit 
r ru gor , kur se kon tu ret e urës 
i thek son ndri çi mi në for më 
lin je.

Për ri no vi min e urës 
së Qyte ti i Shku pit shpen zo i 
r reth 27,6 mi li on de nar ë. 

MË PaRË



48 |

PO RINOVOHEN FA SA DAT NË QENDËR 

Ob jek ti mbi res to ran tin „Pe lis ter “ 
në r rugën “11. Ok tom vri” numër 2 dhe 
ndërtesa në r rugën “Mar shall Ti to” numër 

22 u bënë me fa sadë të re. 
Pje sa përfundimtare e fa sadës 

është prej gu ri të thërrmuar tra ver tit, kur se 

në di sa ven de prej bak ri dhe he ku ri të far
këtu ar . Qyte ti i Shku pit për ri kon struk si o nin 
e fa sadës të „Pe lis ter “ nga Bux he ti nda u 

r reth 14,7 mi li on de nar ë. 

E ki pet e Qyte tit të Shku pit 
këto ditë pu nojnë në ri kon struk
si o nin e fa sadës në një pjesë të 
ob jek tit në r rugën “11 Ok tom vri” 
numër 2, hyr ja 1, 2, 3, 4 dhe 5, që 
përbën vaz hdi min e ob jek tit nga 
res to ran ti „Pe lis ter “ drejt shes hit 
„Pe la“.  

Për ri kon struk si o nin e fa sadës 
së këtij ob jek ti janë përdorur 
ma te ri a le a u ten ti ke nat yro re 
– tra ver tin dhe te ra co tra ver
tin në kom bi nim me e le mentë 
përfundimtar de ko ra tiv pa ra fab
ri kat be to ni. Fa sa da u ri no vu a në 
sti lin kla sik.

Qyte ti i Shku pit në këtë pro
jekt do të in ves tojë r reth 28,8 mi
li on de nar ë.
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Në vi jim 
është ndërtimi i 
ob jek tit ad mi nis
tra tiva fa rist për 
ne vo jat e ad mi nis
tratës së Qyte tit të 
Shku pit, në r rugën 
“Lla zar Liçenoski” 
nën Ka lanë e Shku
pit. Go di na do të 
ketë kat përdhes 
dhe pesë ka te dhe 
am bi en te pu ne për 
650 të punësuar. 

Fa sa da e 
ob jek tit do të jetë 
në sti lin ne ok la sik, 
ku do të res pek to
hen të gjit ha stan
dar det për kur si
min e e ner gjisë. 

Pam je të re mo ri ed he ndërtesa në r rugën 
“Ni kol la Vap ca rov” numër 2, ob jek ti mbi ka fe nenë 
„Trend“. Me këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit ri no vo i 
fa sadën në pjesën bal lo re të ob jek tit e ci la shi kon 
nga shes hi i qyte tit. 

Punët ri no vu e se në këtë ob jekt u re a li zu an 
në një sipërfaqe 210 met ra kat ror , ku u r re gul lu a 
pje sa sipërfaqësore e fa sadës me ma te ri al nat yror 
dhe me i zo lim a de ku at.

Ri kon struk si o ni i kësaj fa sa de kus hton r reth 
3,5 mi li on de nar ë.

SHTËPIA E QYTE TIT NË BRE GUN E LU MIT VAR DAR

PaSTaj



50 |

U RI NO VU A OB JEK TI I
QENDR ËS KUL TU RO RE  RI NO RE...

Ob jek ti i Qendr ës kul tu ro re ri no re 
në fil lim të vi tit mo ri pam je të re. Me mje tet 
e mar ra nga IPa Prog ra mi i Bas hki mit Ev
ro pi an, me vler ë 35 000 000 de nar ë, është 
përfunduar ed he ri kon struk si o ni i ça tisë së 
ob jek tit, ri kon struk si o ni i fa sadës, i nyja ve 
sa ni ta re dhe i tu a le te ve. Qyte ti i Shku pit si 

in ves ti tor i përbashkët në ri kon struk si on 
si gu ro i mje te për bler jen e pa jis je ve a u di o 
dhe të ndri çi mit në vler ë prej 8 320 000 de
nar ë.

Me mje tet e Qyte tit të Shku pit në 
vler ë prej 7 250 000 de nar ë janë ri pa ru ar 
sal la e kon cer te ve dhe ki ne ma ja „Fro si na“ 
në QKR.  

Objekti i QKR me pamje të re

Salla e vallëzimit QKR

Rikonstruksioni i tualeteve
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... SAL LO NI

19:19...

Sal lo ni 19:19 në Qendr ën kul tu ro re 
ri no re u ri no vu a plot ësisht.

Me in ves ti min e Qyte tit të Shku pit 
prej 3,5 mi li on de nar ë u re a li zu a ri pa ri mi i 
ça tisë, i dho ma ve të gri mit, tu a le te ve, gar

dëro ba ve dhe am bi en te ve të tje ra ndih
mëse, kur se u ri no vu a ed he sal la hyrëse në 
Sal lon. Do na ci o ni prej 7 mi li on de nar ësh 
nga fon da ci o ni I MaC nga SHBa është shfry
tëzu ar për ri no vi min dhe r re gul li min e en

te ri e rit të sallës, ku janë mon tu ar nden jëse 
të re ja, u ri no vu a plot ësisht kon struk si o ni 
ske nik, u përmirësua ed he gu as ka a kus ti ke 
e Sal lo nit, është ven do sur ed he ndri çim i ri 
dhe ak li ma ti zim qen dror i am bi en tit.
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Go di na e Qendr ës kul tu ro re të 
fëmijëve „Kar posh“, në bu le var din “I lin den”, 
është ri no vu ar plot ësisht. Bren dësi a e go
dinës është ri no vu ar dhe pa ji sur me mo bi
li e të re ja. Fa sa da e ob jek tit është res ta u ru
ar me ngjyrën e saj a u ten ti ke në tre ngjyra: 
një për mu ret, ngjyrë tjetër për ka pi te let e 
dri ta re ve dhe ngjyra e tretë për ku ro rat që 
janë de kor i vetë fa sadës.

Go di na në të cilën pu non Qen dra 
kul tu ro re e fëmijëve „Kar posh“ është një 
nga ob jek tet kul tu ro re më të rëndësishme 

të qyte tit. Me ak si o nin e Qyte tit të Shku pit, 
iu kthye shkëlqimi i vjetër i pjesës së jas
htme të ob jek tit, dhe u përmirësua ed he 
fun ksi o na li te ti i bren dësisë së tij. 

Në ri no vi min e Qendr ës kul tu ro re 
të fëmijëve Qyte ti i Shku pit in ves to i r reth 6 
mi li on de nar ë.

…ED HE PËR QKF
„KAR POSH“

MË PaRË
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Qyte ti i Shku pit vi tin e ka lu
ar in ves to i r reth 4,7 mi li on de nar ë për 
r re gul li min e shes hit r reth Kry qit të 
mijëvjeçarit. 

R reth Kry qit të mijëvjeçarit janë 
for mu ar dy plat for ma r ret ho re, kur
se sipërfaqja është shtru ar me ti pa të 
ndryshëm gurësh të cilët janë në har

mo ni me am bi en tin ma lor . Në r rathët e 
shes hit janë ven do sur pa jis je ur ba ne – 
sto la, kos ha për mbe tu ri na dhe ndri çim. 

U R RE GUL LU A SHES HI  R RETH KRY QIT TË MIJËVJEÇARIT …

... DHE PA RA KISHËS „SHËN. SPAS“
Plla kat e gu rit të vjet ra dhe të 

thye ra të shes hit pa ra kishës „Shën. 
Spas“ në ak si o nin e Qyte tit të Shku pit u 

zëvendësuan me gurë ku bik, gjë me të 
cilën shes hi mo ri një pam je a u ten ti ke.

Pa ra kishës „Shën. Spas“ është ri

no vu ar sipërfaqja prej 270 met ra kat ror , 
gjë për të cilën Qyte ti i Shku pit shpen zo i 
r reth një mi li on de nar ë.  
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LLAM BA NDRI ÇU E SE TË RE JA NË PAR KUN E QYTE TIT ...

...DHE NË NJË PJESË TË BU LE VAR DIT “BO RIS TRAJ KOV SKI” 

...NË KOR SINË E KËMBËSORËVE NË GJOR ÇE PET ROV ...

Në pjesën e parë të Par kut të Qyte tit 
janë ven do sur 27 shtylla të re ja me ta li ke de
ko ra ti ve me lar tësi 5 met ra, në të ci lat janë 
mon tu ar llam ba me fu qi 70W. Që të u ni fi ko
het pam ja dhe ti pi i shtylla ve dhe llam ba ve 
në pjesë të cak tu a ra të par kut është kr yer 
ed he dis lo ki mi i 10 shtylla ve ek zis tu e se me 
llam ba. 

Në su a zat e ak si o nit për ndri çi min e 
par kut, janë ven do sur 7 ref lek tor ë me bu
ri me ha log je ni ndri çi mi me fu qi 50W për 
ndri çi min e shatër va nit „Hep ta gon“, si dhe 
dy tran sfor ma tor ë.

Qyte ti për këtë pro jekt nga bux he ti 
nda u 2,6 mi li on de nar ë.

Qyte ti i Shku pit ven do si ndri çim të ri pub lik në bu le var din “Bo ris Traj kov ski”, 
nga lag jja Pin ti ja de ri në urën e Mar ko va re ka, pa ra lag jes Draçevë. Ky drej tim vi te 
me radhë is hte pa ndri çim r ru gor dhe përbënte r re zik për si gu rinë në qar kul li min 
r ru gor . Pran daj, e ki pet e Qyte tit të Shku pit ven dosën 52 shtylla dru ri me llam ba në 
pjesën me gjat ësi 1 550 met ra. 

Nga Bux he ti i Qyte tit të Shku pit për re a li zi min e këtij pro jek ti janë ndar ë 
791 902 de nar ë.

Njëqind e njëzet e katër shtylla nga 
vi ti i ka lu ar ndri çojnë kor sinë e këmbësorëve 
pranë lu mit var dar në ko munën Gjor çe Pet

rov, në drej ti min nga ura e re de ri në fab rikën 
„Kup ro“. Në çdo shtyllë ndri çi mi është mon
tu ar nga një llambë me fu qi 100 W.

Ven dos ja e llam ba ve të re ja kus hto i 
r reth 6 mi li on de nar ë.
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KAN DE LABËR NDRI ÇU AN 

ÇAR SHINË 
E VJETËR TË SHKU PIT 

U ri no vu a plot ësisht ndri çi mi në Çar shinë e vjetër të Shku
pit. Me pro jek tin për ri kon struk si o nin dhe a dap ti min e ndri çi mit në 
bërthamën e vjetër të qyte tit janë ndri çu ar r rugët “Bit pa zar ska”, “Dr
var ska”, “Çar shi a e mbu lu ar ”, “Gra dis hte”, “Lla zar Ta nev”, “Pod grag je”, 
jor gax hin ska”, “Ma ka ri ja Frçkovski”, “Ka zan xhis ka”, 694, “Qur siç ka”, 
“Ev li ja Çe le bi ja”, 412, “Pa pux his ka”, “Pe tar Mi hov”, “Te o do sij Go lo ga
nov”, “Ko vaç ka” dhe “Sa mar xhis ka”. 

janë ven do sur 462 fe ner ë de ko ra tiv a lu mi ni.
Për re a li zi min e këtij pro jek ti janë in ves tu ar r reth 30 mi li on de

nar ë, kur se shpen zi met me vler ë 50 për qind janë si gu ru ar nga Qyte ti 
i Shku pit, kur se 50 për qind nga ko mu na e Ça i rit.
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LLAM BA NDRI ÇU E SE PËR KOR SINË E PA TI-
NA VE NË ANËN E MAJTË TË LU MIT VAR DAR 

Për ndri çi min e kor sisë së pa ti na ve nga ana e majtë e lu mit Var dar , 
në drej ti min nga ura „Go ce Delçev“ de ri në bu le var din “8. Sep tem vri” janë 
ven do sur 98 shtylla me lar tësi 6 met ra. Në çdo shtyllë është ven do sur nga 
një llambë kur sye se me fu qi 150W.

Mje tet fi nan ci a re në vler ë prej r reth 5 mi li on de nar ë për re a li zi min 
e këtij pro jek ti janë si gu ru ar plot ësisht nga Bux he ti i Qyte tit të Shku pit.

Ven dos ja e ndri çi mit në kor sinë e këmbësorëve dhe pa ti na ve në të 
dy anët e lu mit Var dar është pjesë e ak ti vi te te ve në kon ti nu i tet që Qyte ti 
i Shku pit i ndërmerr për r re gul li min e bre gut të lu mit të qyte tit dhe mun
dësi mit të kus hte ve op ti ma le për rek re a ci on për qyte tar ët.

E ki pet e Qyte tit të Shku pit ndri çu an ed he kor sinë e pa ti na vebiçikletave në anën e majtë të lu mit Var dar , nga ura tek „Ho li dej 
in“ de ri te ura „To dor a lek san drov“ (ura e mëparshme „Bliz nak“). Përgjatë kor sisë janë ven do sur 123 shtylla me lar tësi 6 met ra dhe 
123 llam ba me fu qi 150 W.

Për ndri çi min e kësaj pje se të kor sisë së pa ti na vebiçikletave Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth 4 mi li on de nar ë.
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U NDRI ÇU A R RU GA NGA 
GLU MO VA DE RI NË MAT KA 

R ru ga nga fsha ti Glu movë de ri në hyr jen e hid ro cen tra
lit „Mat ka“ këtë vit u ndri çu a plot ësisht. Tra se ja në të cilën është 
ndërtuar ndri çi mi i ri r ru gor është me gjat ësi r reth 2 ki lo met ra dhe 
në të janë ven do sur 64 shtylla me lar tësi 8 met ra. Në çdo shtyllë 
është ven do sur llambë me fu qi 150 W. 

Ndri çi mi kon tri bu o i për shi ki min më të mirë të r rugës, gjë 
me të cilën u r rit si gu ri a e ba nor ëve në të dy fshat rat, e pro nar ëve 
të vi la ve në r ret hi nat e Matkës, si dhe e tu ris tëve të cilët në orët e 
mbrëmjes vi zi tojnë ka ni o nin e Matkës.

Vle ra e përgjithshme e punëve të re a li zu a ra është r reth 5 mi
li on de nar ë. 
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PAR KI MI 
ZO NAL NË 
SHKUP

Par ki min zo nal që e pro mo vo i Qyte ti i Shku pit në vi tin 2009 
ven do si r re gull në par kim dhe mun dëso i r rit jen e num rit të ven de
ve të par ki mit në qytet. Ky sis tem par ki mi përbëhet nga katër zo na: 
zo na e ku qe А, zo na e ver dhë B, zo na e gjelbër C dhe zo na e bar dhë 
D, të ci lat dal lo hen si pas kohëzgjatjes së par ki mit dhe çmi mit për 
një orë par kim.  

Pro jek ti për par ki min zo nal fil lo i në ter ri to rin e qendr ës së 
qyte tit, që më vonë të zgje ro hej ed he në ko mu nat e tje ra të Shku
pit. Si pas r re gul la ve të par ki mit zo nal, në zonën А par ki mi le jo
het de ri në 2 orë dhe kus hton 45 de nar ë për një orë. Në zonën B 

qëndrimi është de ri në 4 orë, me çmim 35 de nar ë për një orë. Në 
zonën e gjelbër C dhe zonën e bar dhë D par ki mi është me kohë të 
pa ku fi zu ar , me çmim 25 de nar ë për një orë.
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PAR KIN GJE TË RE JA TË QYTE TIT 
    PARA KOPSHTIT ZOOLOGJIK

Pa ra ob jek tit të Kop shtit zo o log jik, nga ana e djathtë 
e bu le var dit “I lin den”, e ki pet e Qyte tit të Shku pit ndërtuan 
par king për 93 a u tom je te. Par kin gu është r ret hu ar me brez të 

gjelbër prej 10 met rash dhe është ndri çu ar .
Qyte ti i Shku pit për këtë pro jekt nda u r reth 10 mi li on 

de nar ë.

TEK QT „MAV ROV KA“
Par kim zo nal është ven do sur ed he në par kin gun me 110 ven de, pra pa qendr ës treg ta re „Mav rov ka“, gjë me të cilën u zvog ëlu a 

në mënyrë të ndjes hme ka o si në qar kul li min r ru gor që kri jo hej në këtë vend me fre ku encë të mad he, kur se qyte tar ëve u mun dëso i që të 
vijnë më lehtë de ri në vend par ki mi.  
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Në vi tin 2010 u r re gul lu a 
hapësirapar king pa ra go dinës së Ra
di o te le vi zi o nit të Ma qe do nisë, ku është 
ven do sur par ki mi zo nal. Par ki mi shtri het 

në një sipërfaqe prej 2 800 met ra kat ror 
dhe si gu ron hapësirëpar king për 130 
a u tom je te. 

Qyte ti i Shku pit për r re gul li min e 

këtij par king nga Bux he ti nda u r reth 3,5 
mi li on de nar ë.

PA RA GO DINËS SË RTVM 

Qyte ti i Shku pit nda u 5 mi li on de nar ë për 
ndërtimin e par kin gut në r rugën “Vas ko Ka ran
ge lev ski”, në lag jen a e rod rom. Lo ka ci o ni si gu ron 
vendpar ki mi për 220 a u tom je te. 

Punët ndërtimore në këtë par king i 
përfundoi ndërmarrja pub li ke „R rugë dhe r ru gi
ca”. 

•
Në lag jen a e rod rom në dy vi tet e fun dit janë ndërtuar dhe 

zgje ru ar shumë par kin gje gjë me të cilën janë for mu ar 462 ven de 
par ki mi të re ja, në këto lo ka ci o ne: 

 në bu le var din “ja ne San dan ski” (përballë ob jek tit „Mek
do nalds“)   80 ven de  par ki mi të re ja 

 në bu le var din “ja ne San dan ski” (përballë su per mar katës 
„Ve ro“)   38 ven de par ki mi të re ja

 në bu le var din “ja ne San dan ski” (tek QT „Bi ser “)  46 ven
de të re ja par ki mi

 në bu le var din “aV NOj” (përballë sallës spor ti ve „ja ne 
San dan ski“)  166 ven de par ki mi të re ja

 në bu le var din “aS NOM” (përballë par kut „a e rod rom“)  
132 ven de par ki mi të re ja. Në këtë pjesë në vi jim është shënimi i 
112 ven de ve të par ki mit.

U R RIT NUM RI I 
VEN DE VE TË PAR KI
MIT NË A E ROD ROM 
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Nën Qendr ën tran spor tu e se është 
ha pur par king për a u tom je te të leh ta mo
to ri ke me sipërfaqe 6 840 met ra kat ror dhe 
218 ven de të shënuara për par kim. 

Me par kin gun me nax hon NP „Par
kin gu i qyte tit“, kur se për ndërtimin dhe r re
gul li min e hapësirës Qyte ti i Shku pit shpen
zo i r reth 12 mi li on de nar ë. 

•
Qyte ti i Shku pit në vi tin 2011 

përfundoi ndërtimin e par kin gut për a u to
busë, fu gon dhe për mje te të leh ta mo to ri ke 
nën Qendr ën tran spor tu e se. Par kin gu i ri si
gu ron 64 ven de për par kim, dhe atë 10 ven
de për a u to busë, 12 për a u tom je tefu gon 
dhe 42 ven de për a u to mo bi la. 

Në këtë pro jekt Qyte ti in ves to i r reth 
11,6 mi li on de nar ë.

DY PAR KIN GJE TË RE JA 
NËN QENDR ËN 
TRAN SPOR TU E SE 
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445 VEN DE PAR KI MI NË GA RAZ HIN NË R RUGËN 

“SVE TI KI RIL I ME TO DIJ”...

Qyte ti i Shku pit do të in ves tojë r reth 656 mi li on de nar ë për 
ndërtimin e ga raz hit me ka te në r rugën “Sveti Kiril i Metodij”. Ob
jek ti i ri do të ketë dy ka te nën tokë dhe shtatë ka te mbi tokë. Në të 

do të ketë 445 ven de par ki mi, nga të ci lat 17 ven de për par kim do 
të jenë për per so nat me ne vo ja të veçanta.

Ga raz hi du het të jetë ga ti në vi tin 2013.
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... 605 VEN DE PAR KI MI NË GA RAZ HIN NË 
R RUGËN “DA ME GRU EV”

Në vi jim është ndërtimi i ga raz hit me ka te në r rugën 
“Da me Gru ev”.  Ky pro jekt do të ketë 7 ka te mbi tokë dhe dy 
ni ve le nën tokë. Do të si gu rojë ven de par ki mi për 605 a u to
mo bi la. 

Ga raz hi me ka te në r rugën “Da me Gru ev” pri tet të 
ndërtohet për dy vjet. Në këtë ob jekt ka pi tal Qyte ti i Shku pit 
do të in ves tojë r reth 850 mi li on de nar ë.  



64 |

Ndërtimi i rezervuarit 
për ujë të pijshëm me tubacion 
përcjellës për vendet e banimit 
Kuçevishka Bara dhe Bel Kamen 
po zhvillohet sipas dinamikës 
së parashikuar. Në terren do të 
ndërtohet rezervuar për ujë me 
vëllim 500 metra kub, tubacion 
përcjellës deri në rezervuarin me 
gjatësi 650 metra, një pusetë për 
ventil për lëshimin e ujit dhe një 
pusetë për ventil ajri. Në fund të 
punëve ndërtimore të sistemit të 
ujësjellësit do të ndërtohet edhe 
korsia hyrëse deri te rezervuari.

Ky projekt është rezultat 
i bashkëpunimit të mirë 
ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe 
Komunës së Butelit, kurse sipas 
kontratës për bashkëpunimin 
ndërmjet komunave, me vlerë të 
përgjithshme prej 13 milion denarë,  
Qyteti i Shkupit merr pjesë me 8 
milion denarë.

Pas ndërtimit të sistemit, 
ai do t’i jepet në përdorim NP 
„Ujësjellës dhe kanalizim“.

Në vi tin 2009 u lëshua në 
përdorim in sta li mi i ri hid ro for me të 
ci lin u përmirësua fur ni zi mi me ujë të 
pijshëm në një pjesë të lag jes Shu to 
O ri za re.

Sis te mi i ri i hid ro fo rit, me 
tu ba ci on nën pre si on, zgjid hi prob
le min shum ëvje çar të qyte tar ëve në 
ko munën Shu to O ri za re. Pro jek ti me 
vler ë r reth 5 mi li on de nar ë është fi
nan cu ar nga Qyte ti i Shku pit, NP 
“Ujësjellës dhe ka na li zim”, ko mu na 
Shu to O ri za re dhe nga Mi nis tri a për 
tran spor t dhe lid hje.PO NDËRTOHET 

RRJETI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM 
NË KOMUNËN BUTEL

NË SHUTO ORIZARE

Rezervuar për ujë për Kuçevishka Bara
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E ki pet e Qyte tit të Shku pit ri no vu an 1 800 met ra të rr je tit 
të ujësjellësit në r rugët “Gor nov ra nov ska” dhe “Boz hin Ni kol lov”, në 
lag jen Gor no Li si çe. 

Qëllimi i këtij pro jek ti is hte që të përfundohej ri kon struk si
o ni i plotë i rr je tit të ujësjellësit në këtë pjesë të qyte tit, kur se tu bat 
ek zis tu es të zëvendësohen me tu ba me pro fil më të madh.

Rr je ti i ri ndërtuar i ujësjellësit në r rugën “Pe ro Na kov”, në 
ko munën e Ga zi Babës, përmirësoi fur ni zi min me ujë të pijshëm 
të 30 000 ba nor ëve të lag je ve Max ha ri, Hi pod rom, Çen to dhe 
zonën lin do re in dus tri a le. 

Rr je ti është i gjatë 656 met ra. Për ndërtimin e tij janë 
shpen zu ar r reth 19 mi li on de nar ë.

Është ri no vu ar ed he rr je ti i ujësjellësit në r rugën 
“De mir Traj ko”. janë ven do sur tu ba të re ja me gjat ësi 584 
met ra dhe janë zëvendësuar me 31 lid hje përcjellëse de ri 
afër shtëpive në këtë r rugë.

Rr je ti se kon
dar i ujësjellësit në 
ven dba ni min Kam nik 
u lëshua në përdorim 
në vi tin 2009. Me këtë 
u zgjidhën prob le
met shum ëvje ça re me 
fur ni zi min me ujë të 
pijshëm të më shumë 
se 2 500 ba nor ëve të 
lag jes Kam nik.

NË KOMUNËN KARPOSHNË KOMUNËN AERODROM

NË GAZI BABA

Rrjet i ri ujësjellësi për rrugën "Pero Nakov" 

Ujësjellës i ri në Gorno Lisiçe
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PËRMIRËSOHET KA NA LI ZI MI 
AT MOS FE RIK  

Ndërtimi i ka na li zi mit at mos fe rik në 
bas hkësinë ven do re „Baj ram Sha ba
ni“, ko mu na e Ça i rit, është në fazën 
përfundimtare. Ky pro jekt re a li zo het në 
dy pjesë. Në pjesën e parë ndërtohet 
de ga 2 e këtij ka na li zi mi at mos fe rik me 
gjat ësi 810 met ra i ci li lidh ko lek to rin 
ek zis tu es Ф 1900 mm në r rugën “Cve
tan Di mov”. 
Për ndërtimin e degës 2 të këtij ka na
li zi mi at mos fe rik Qyte ti i Shku pit do të 
ndajë r reth 8,4 mi li on de nar ë.
Në pjesën e dytë po ndërtohen degët 
3, 4 dhe 5 me gjat ësi të përgjithshme 
r reth një ki lo metër . Për fazën e dytë të 
ndërtimit të ka na li zi mit at mos fe rik në 
bas hkësinë ven do re „Baj ram Sha ba ni“ 
Qyte ti i Shku pit do të in ves tojë 6 mi li on 
de nar ë.

Bu le var di “Hris ti jan To do rov ski Kar posh” 
në lag jen Bu tel u bë me ka na li zim at mos fe
rik me gjat ësi 547 met ra. Rr je ti do të zgjidhë 
përgjithmonë prob le met me përcjelljen e ujërave 
nga res hjet dhe përmbytjet e r rugës pas shi ra ve 
të rrëmbyeshëm.

•
Ka na li zi mi at mos fe rik në bu le var din 

“Ser bi a”, tek fab ri ka e çi men tos „Us je“ u lëshua 
në përdorim në vi tin 2009. Ka na li zi mi at mos
fe rik në këtë drej tim është i gjatë 560 met ra 
dhe zvog ëlo i në mënyrë të ndjes hme prob le
met me të ci lat bal la fa qo hes hin r reth 7 000  
ba nor ë gjatë çdo shi u të rrëmbyeshëm.

Në këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit in ves
to i 8 mi li on de nar ë.

Kanalizim atmosferik në BV "Bajram Shabani"

Rrjet kanalizimi atmosferik në bulevardin 
"Hristijan Todorovski Karposh"
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E ki pet e Qyte tit 
të Shku pit ven dosën 
ka na li zi min at mos fe
rik ed he nëpër tra senë 
e pjesës së dytë të bu
le var dit “Ma ke don ska 
voj ska”, drejt lu mit Var
dar .  Ka na li zi mi është i 
gjatë 974 met ra, ka lon 
nën r rugën a u to mo bi
lis ti ke në bu le var din 
e ri të ndërtuar, në dy 
pjesë, nga kry qëzi mi 
me bu le var din “Ma
ke don ska voj ska” me 
r rugët “Gjor çe Pet rov” 
de ri në der dhjen në lu
min Var dar dhe sta di u
mi Gjor çe  Pet rov de ri 
në der dhjen e lu mit 
Var dar .

Është ndërtuar plot
ësisht ko lek to ri që mbledh 
ujërat at mos fe rik nga lag jja 
Qe ra mid ni ca, si dhe ujërat 
nga kry qëzi mi tek ho te li „Kon
ti nen tal“ de ri në der dhjen e 
lu mit Var dar , me gjat ësi 530 
met ra. Për këtë pro jekt Qyte ti 
i Shku pit nda u 26 mi li on de
nar ë.

•
Me pro jek tin e 

përbashkët Qyte ti i Shku pit, 
ko mu na Ga zi Ba ba dhe Mi
nis tri a e tran spor tit dhe lid
hje ve ndërtuan ka na li zi min 
at mos fe rik dhe të ujërave të 
ze za të r rugës “juz hno mo
rav ski bri ga di”. Pro jek ti është 
me vler ë 23 mi li on de nar ë. 

Kanalizim atmosferik në Qeramidnica

Rrjet atmosferik në bulevardin 
"Makedonska vojska"
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U RI NO VU A RR JE TI I KA NA LI ZI MIT 
STA CI ON RI POM PI MI NË LAG JEN GOR NO LI SI ÇE 

Si in ves tim i përbashkët i Qyte tit të 
Shku pit, ko munës a e rod rom dhe Mi nis trisë së 
tran spor tit dhe lid hje ve është ndërtuar sta ci
on ri pom pi mi për përfshirjen e ujërave të ze za 
në bre gun e djathtë të lu mit Var dar . Në vler ën 
e përgjithshme të këtij pro jek ti prej 48 mi li on 
de nar ë Qyte ti i Shku pit mo ri pjesë me 21 mi li on 
de nar ë.

Sta ci o ni i ri pom pi mit pom pon di rekt 
dhe i përcjell të gjit ha ujërat e ze za nga lag ja 
Gor no Li si çe, Li si çe, No vo Li si çe, a e rod rom dhe 
nga lag jja “11 Ok tom vri”, ko mu na Ki se la Vo da.

DY MI LI ON E U RO PËR KO-
LEK TO RIN FE KAL NË LI SI ÇE 

Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth 2 mi li on 
e u ro për ndërtimin e ko lek to rit fe kal në lag jen 
Li si çe, me ndërtimin e së cilës r reth 100 000 
ba nor ë të Shku pit u bënë me sis tem përcjellës 
me ku a li tet, kur se gro pat sep ti ke bëhen pjesë 
e his to risë. Ky është një nga pro jek tet më të 
mëdha në Shkup nga fus ha e in fras truk tur ës 
nëntokësore.

Gjat ësi a e përgjithshme e ko lek to rit të 
ndërtuar është 2080 met ra. 

Në maj të këtij vi ti u lëshua në përdorim 
ed he ka na li zi mi i ujërave të ze za me sta ci o nin e 
ri pom pi mit për ven dba ni met Sin ge liq  E ko no
mi ja – In xhi kovë. Në vler ën e përgjithshme të 
pro jek tit prej 35 mi li on de nar ë  Qyte ti i Shku pit 
in ves to i 15 mi li on de nar ë, Mi nis tri a për am bi
en tin jetësor pla ni fi ki min hapësinor 10 mi li on 
de nar ë, kur se ko mu na Ga zi Ba ba  10 mi li on 
de nar ë.

Ndërtimi i kësaj de ge të ka na li zi mit 
pri mar të ujërave të ze za si gu ro i përcjelljen e 
ujërave të ze za në ven dba ni min E ko no mi ja dhe 
nga pjesë të Sin ge liq, Staj kov ci dhe In xhi kovë, 
nga r reth 1 000 am vis ëri. 
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E ki pet e Qyte tit të Shku pit ndërtuan plot ësisht ka na li zi
min e ri të ujërave të ze za në bu le var din e ri të pro jek tu ar “aS
NOM” në Gor no Li si çe, me gjat ësi 1 200 met ra. Për këtë pro jekt 
janë ndar ë 18 mi li on de nar ë, pa ra nga bux he ti i Qyte tit të Shku pit.

Ko lek to ri i ujërave të ze za dhe at mos fe ri ke për lag jet Staj
kov ci, Çen to, In xhi kovë, Hi pod rom dhe Max ha ri, si dhe sta ci o ni i 
ri pom pi mit për ujërat e ze za „Ma kos hped“ në fund të vi tit 2009 u 
ndërtuan plot ësisht dhe u lëshuan në përdorim. 

Sis te mi i ko lek to rit zgjid hi prob le met shum ëvje ça re të 
r reth 30 000 ba nor ëve. Ndërtimi i sis te mit të ko lek to rit dhe ri kon
struk si o ni i sta ci o nit të ri pom pi mit kus htu an 120 mi li on de nar ë, 
nga të ci lat 61 mi li on de nar ë si gu ro i Qe ve ri a e Re pub likës së Ma
qe do nisë, kur se mje tet e tje ra i si gu ro i NP „Ujësjellës dhe ka na li
zim“.

•
Përfundoi ndërtimi i fazës së tretë të ka na li zi mit 

at mos fe rik në fsha tin Lju ban ci . Me këtë punë ndërtimore 
fsha ti Lju ban ci plot ësisht u lidh me ka na li zi min e ujërave të 
ze za. 

Në ter ren u ndërtuan tre degë të ka na li zi
mit të ujërave të ze za në fsha tin Lju ban ci, me gjat ësi të 
përgjithshme 857 met ra. Ky pro jekt është re zul tat i bas
hkëpu ni mit të mirë ndërmjet Qyte tit të Shku pit dhe ko munës 
së Bu te lit. Në pro jek tin me vler ë r reth 6,3 mi li on de nar ë 
Qyte ti i Shku pit mo ri pjesë me r reth 5 mi li on de nar ë.

Rrjet kanalizimi i ujërave të zeza

Kolektor për lagjet Stajkovci,Çento,Inxhikovë
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Përgjatë bu le var dit “Par ti zan ski 
od re di”, nga kry qëzi mi me r rugën “aco 
Sho pov” në Vlla e de ri në kry qëzi min me 
r rugën “Va sil Gla vi nov” në qendr ën e 
qyte tit, Qyte ti i Shku pit ven do si brez të 
gjelbër për lëvizjen e a u tom je te ve. Gjat
ësi a e përgjithshme e bu le var dit “Par ti
zan ski od re di” në të ci lin është ven do sur 

bre zi i gjelbër i lëvizjes është i gjatë 5.126 
met ra. 

Ven dos ja e bre zit të gjelbër u 
mun dëson qyte tar ëve me shpej tësi me
sa ta re 50 ki lo met ra në orë me a u tom je tet 
e tyre të ka lojnë nëpër bu le var din “Par ti
zan ski od re di” pa u nda lur në se ma for ë. 
Me bre zin e gjelbër janë përfshirë 9 kry

qëzi me ek zis tu e se se ma fo ri dhe 6 ka li me 
të re ja për këmbësorë të se ma fo ri zu ar . 

Gjashtë ka li met e re ja përgjatë 
bu le var dit “Par ti zan ski od re di” i re a li zu
an e ki pet e  NP „R rugë dhe r ru gi ca“, kur se 
për këtë punë ndërtimore Qyte ti i Shku
pit nda u 6,5 mi li on de nar ë. 

Qyte ti i Shku pit fil lo i 
ak si o nin për shënimin natën 
të sin ja li zi mit ho ri zon tal në 
r rugët e qyte tit. Shënimi i 
r rug ëve kry het nga ora 23 de ri 
në orën 5 të mëngjesit. 

Qëllimi i ak si o nit është 
fres ki mi i r re gullt i sin ja li zi mit, 
dhe gjatë kësaj ko he të mos 
kri jo het ka os plot ësu es nëpër 
r rugët qyte tit.

BREZ I GJELBËR NË BU LE VAR DIN “PAR TI ZAN SKI OD RE DI”

PËR SI GU RI MË TË MAD HE NË QAR KUL LI MIN R RU GOR 
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Që të mbrohen rrugët automobilistike nga ngarkesat e kamionëve të 
rëndë në ditët e nxehta të verës Qyteti i Shkupit për herë të parë vendosi ndalim 
qarkullimi për kamionët e rëndë nëpër rrugët e qytetit. Ndërmarrja publike 
"Rrugë dhe rrugica" për këtë qëllim vendosi 142 shenja për ndalim qarkullimi, 
kurse në koordinim me Ministrinë e punëve të brendshme u realizuan masa 
ndëshkuese.  

Qyte ti i Shku pit katër e vi tet e ka lu a ra në 
shumë r rugë a u to mo bi lis ti ke të qyte tit ven do si 
1 834 shen ja të re ja r ru go re, një pjesë e tyre si 
zëvendësim për të vjet rat. 

Me mo der ni zi min e qar kul li mit r ru gor , 
në vi tin 2011 në Shkup për herë të parë u ven
dos shen ja „Mos bllo ko kry qëzi min“, me të cilën 
r re gul lo het qar kul li mi i a u tom je te ve në kry qëzi
min tur bo r ret hor në bu le var din “Mit ro po lit Te
o do sij Go lo ga nov”. Kjo shenjë është kom bi nu ar 
me shënimin ho ri zon tal rr je tor të kry qëzi mit.

•
Në r rugët a u to mo bi lis ti ke të qyte tit janë 

ven do sur 656 lan ter ë të tjer ë se ma fo rik. Përveç ri
no vi mit të se ma for ëve të vjetër u for mu an ed he 
11 kry qëzi me të re ja.

Në të gjit ha kry qëzi met në Rin gun e vogël 
dhe të madh të qyte tit janë ven do sur numërator 
në se ma for ë.

Në su a zat e zhvil li mit të kon cep te ve të re ja për 
qar kul lim r ru gor e fi kas, Shku pi fil lo i re a li zi min e 
pro jek tit Qen dra për me nax hi min dhe kon trol lin 
e qar kul li mit r ru gor (QMKK). Qen dra është ven di 
nga i ci li me zba ti min e tek no log ji ve in for ma ti ke 
dhe ar rit je ve më të re ja të tek no log jisë mun
dëso het me nax hi mi dhe kon trol li i qar kul li mit 
r ru gor në kohë re a le, në varësi të ngar kesës së 
qar kul li mit r ru gor .
Fun ksi o net kr ye so re të QMKKsë do të jenë: 
grum bul li mi i të dhënave për qar kul li min r ru
gor në kohë re a le, me nax hi mi me sis te min e 
se ma for ëve, mbikëqyr ja e qar kul li mit r ru gor , 
dhënia e pri o ri te tit për a u tom je tet e tran spor tit 
pub lik dhe a u tom je te ve me pri o ri tet (ndih ma e 
shpejtë, zjar r fik ëse, po li ci a), drej ti min nga ven
de të li ra për par kim, dërgimi i in for ma ci o ne ve 
për qar kul li min r ru gor nëpërmjet shen ja ve me 
përmbajtje të ndry shu es hme, me nax hi mi me 
zo na të nda lu a ra për qar kul lim r ru gor etj.
Ndërtimi dhe pa jis ja e Qendr ës për me nax hi min 
dhe kon trol lin e qar kul li mit r ru gor do të kus
htojë r reth 160 mi li on de nar ë. 

QEN DRA PËR ME NAX HI MIN 
DHE KON TROL LIN E KO MU NI-
KA CI O NIT R RU GOR 
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U U NI FI KU A TRAN SPOR TI - TAK SI 

U MORËN 70 A U TOM JE TE NGA TRAN SPOR TU E SIT JO LE GAL  A U TO-TAK SI 

a u tom je tet tran spor tu e se tak si kanë 
pam je të u ni fi ku ar në shënimin e jashtëm 
dhe në bren dësinë e tyre. Çdo a u tom jet ka 
ta belë të u ni fi ku ar me mbis hkri min TaK

SI dhe num rin e cer ti fi katës të li cencës, të 
dhënë nga Qyte ti i Shku pit. 

U ni fi ki mi i pam jes së a u tom je te
ve tak si kon tri bu o i që t’i vi het fund ka o sit 

shum ëvje çar në tran spor tim tak si, gjë me të 
cilën u përmirësua ku a li te ti i shërbimeve, si
gu ri a e udhëtarëve, si dhe kus htet për punë 
të tran spor tu es ve tak si.

Qyte ti i Shku pit përkohësisht 
mo ri 70 a u tom je te mo to ri ke të tran
spor tu es ve tak si jo le gal, në përputhje 
me masën e re mar r jen e përkohshme 
të a u tom je te ve të sjellë me ndry shi
min e Lig jit për tran spor t në qar kul li

min r ru gor . Kundër të gjithë shkel ësve, 
përveç masës së shqip tu ar për mar r jen 
e përkohshme të a u tom je te ve, janë 
dorëzuar ed he kal lëzi me a de ku a te 
kundër vaj tje je. Gjo ba për kr yer jen jo
le ga le të vep rim ta risë a u totak si është 

500 e u ro në kundër vler ë në de nar ë.
In spek tor ët e qyte tit këtë masë e re a
li zojnë në bas hkëpu ni me me MPBnë 
dhe me ag jen cinë për me nax hi min me 
pronën e mar rë.

E ki pet e Qyte tit të 
Shku pit r re gul lu an 75 sta
ci o ne a u totak si, gjë me të 
cilën janë si gu ru ar kus hte 
për sta ci o ni min e r reth 450 
a u tom je te ve tak si.

Tabela dhe shenja të reja për taksistët e licencuar
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LËRE A U TO MO BI LIN, NGIT BIÇIKLETËN 

Qyte tar ët e Shku pit mund të hu a zojnë biçikleta për 10 
de nar ë në orë në katër lo ka ci o ne në qytet – në par kin gun pub lik 
„Tres ka“, par kin gun pub lik tek shes hi „Ma qe do ni a“, dhe në lag jen 
a e rod rom, tek Qen dra treg ta re „Bi ser “. Me kërkesë të shfry tëzu es
ve, në vi jim janë përgatitjet për hap jen e pun ktit për hu a zi min e 

biçikletave  ed he tek Kop shti zo o log jik.

Pro jek ti për hu a zi min e biçikletave re a li zo het nën mo ton 
„Lëre a u to mo bi lin, ngit biçikletën“, për të tre tin vit me radhë. 

Qyte ti i Shku pit në tre vi tet e fun
dit pu no i në mënyrë ak ti ve në 
pro mo ci o nin e biçikletës si mjet 
tran spor ti al ter na tiv dhe rek re a tiv. 
Pikërisht për këtë, me ngjyrë të ku
qe janë shënuar një numër i madh 
kor sish për biçikleta, është ven do
sur lid hje e kor si ve të biçikletave 
nëpër bre gun e lu mit Var dar , 
është ri no vu ar dhe sin ja li zim i ri 
plot ësu es ho ri zon tal dhe ver ti kal 
dhe janë ven do sur ven de par ki mi 
për biçikleta në shumë lo ka ci o ne 
nëpër qytet.  

Qyte ti i Shku pit po ro si ti stu dim për mo del op ti mal për or ga ni zi min e sis te mit për tran spor tin e udhëtarëve në ter ri to rin e Qyte tit të Shku
pit. Qëllimi i këtij stu di mi është që të bëhet mo del plot ësisht i ri për tran spor tin pub lik me të ci lin do të si gu ro hen kus hte më të mi ra për tran spor tin 
e udhëtarëve.

•
Qyte ti i Shku pit, si do na ci on nga mi nis tri a e tran spor tit dhe lid hje ve, mo ri stu dim për mo de lin e tran spor tit. Me këtë stu dim 

bëhet a na li za e ka rak te ris ti ka ve të rr je tit të qar kul li mit r ru gor në kon tek stin e zhvil li mit të qar kul li mit r ru gor në kr yeq ytet 1020 vi tet e 
ar dhshme, dhe of ro hen zgjid hje në ci lat drej ti me të lëvizë tran spor ti r ru gor .
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NP „DRIS LA“
Nga fun di i vi tit 2009, me 

ven dim të Këshillit të Qyte tit të 
Shku pit de po ja „Dris la“ u nda nga 
NP„Higjiena ko mu na le“ si sub jekt ju
ri dik i veçantë. Me ven dim të Këshillit, 
u for mu a Ndërmarrja pub li ke për de
po ni min e mbe tu ri na ve ko mu na le 
„Dris la“ – Shkup.

ar sye ja për for mi min e 
ndërmarrjes pub li ke të veçantë 
është ne vo ja për de po ni min dhe 
përpunimin e mbe tu ri na ve si pas 
stan dar de ve ev ro pi a ne dhe botërore, 
gjë me të cilën Shku pi do të ketë de po 
sa ni ta re mo der ne.

Qyte ti i Shku pit në 4 vi tet e fun dit 
in ves to i r reth 25 mi li on de nar ë për kap
ti min e bu ri mit në de pon “Dris la”, sta bi li
zi min e shes hit dhe hyr je ve për traj ti min 
e kul li me ve, re a li zi min e sta bi li zi mit të 
pjer rë si ve të rr jed hjes së u jit, as fal ti min 
e r rugës në lo ka li te tin Dris la, ndërtimin 

e plat for mës për ma ki ne ritë e ndërtimit, 
pompën për traj ti min e kul li me ve nga de
po ja dhe për pes ho ren e re e lek tro ni ke të 
a u tom je te ve  për mat jen e mbe tu ri na ve.

Me mo der ni zi min e ndërmarrjes 
pub li ke „Dris la“, që nënkupton traj ti min 

bas hkëko hor të mbe tu ri na ve, ujërave të 
ze za, se lek si o ni min e mbe tu ri na ve, dje
gi en dhe traj ti min e gaz ra ve që çli ro hen 
gjatë shpërbërjes së mbe tu ri na ve, u mun
dësu a mbroj tja më e mi re e am bi en tit 
jetësor dhe iu dha fund erës së ke qe dhe 
ndot jes së Mar ko va re ka.

IU DHA FUND NDOT JES SË LU MIT MAR KO VA RE KA 
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Në shumë lo ka ci o ne nëpër qytet janë ven do sur 1 300 kon tej ner ë të rinj dhe 4 500 
ka zanë për mbe tu ri na me ka pa ci tet 120 lit ra, si do na ci on për Qyte tin e Shku pit nga Qe ve
ri a e Re pub likës së Ma qe do nisë.

am vis ëri ve in di vi du
a le në Shkup ju janë 
ndar ë fa las 60 000 ka
zanë plas tik për mbe
tu ri na. Vle ra e këtij 
pro jek ti është r reth 
900 mijë e u ro, pa ra të 
si gu ru a ra si kre di nga 
Ban ka botërore, me 
ndihmën e Qe ve risë së 
Re pub likës së Ma qe
do nisë.

Si pjesë e përpjekjeve të Qyte tit të 
Shku pit për qytet më të pastër dhe ngrit jen 
më e fi ka se të mbe tu ri na ve të mbled hu ra, 
qyte ti i Shku pit ven do si 116 kon tej ner ë te li 
me tre dho ma për mbled hjen e se lek si o nu ar 
të plas tikës, letr ës dhe ka no çe ve. Kon tej ner
ët janë shpërndarë në të dhjetë ko mu nat e 
Shku pit. Me këtë u kri ju an kus hte që qyte
tar ët e Shku pit nga pa ke ti met e am vis ëri ve 
të tyre të se lek si o nojnë dhe dërgojnë në kon
tej ne rin përkatës të ven do sur në lo ka ci on më 
të afërt.

Qyte ti i Shku pit dhe NP „Dris la“ 
blenë shtatë a u tom je te të përdoruara 
që në mënyrë të ndjes hme përmirësuan 
punën e kësaj ndërmarrje pub li ke. janë 
bler ë 2 bul do zer ë, kom pak tor për punën e 
de pos, es ka va tor , 2 ka mi onë dhe çis ter në 
për ujë. Vle ra e përgjithshme e pa jis je ve 
është r reth 40 mi li on de nar ë. 

•
E ki pet e Qyte tit të Shku pit dhe 

të ndërmarrjes pub li ke „R rugë dhe r ru
gi ca” ndërtojnë ven de të re ja për ven
dos jen e kon tej ner ëve në r rugët e qyte
tit. Qyte ti i Shku pit do të ndërtojë 121 
ven de për ven dos jen e kon tej ner ëve me 
vëllim 1,1 metër kub.
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NP „HIG JI E NA KO MU NA LE“
Ndërmarrja pub li ke „Hig ji e na ko

mu na le“ nga fun di i vi tit 2009 u pa jis me 
gjashtë a u tom je te të re ja të spe ci a li zu a ra 
për grum bul li min e mbe tu ri na ve. Ka mi
onët e rinj janë me ka pa ci tet 16 met ra kub, 
me me ka nizëm për ngrit jen dhe zbraz jen e 
kon tej ner ëve stan dar dë me ka pa ci tet 1,1 
ku bik dhe ka zanë nga 120 de ri në 240 lit ra.  

Në bler jen e a u tom je te ve të re ja 
Qyte ti i Shku pit mo ri pjesë me r reth 16 mi
li on de nar ë. 

Ndërmarrja pub li ke „Hig ji e na ko mu na le“ 
në vi tin 2011 u pa jis me 23 a u tom je te të re ja të 
spe ci a li zu a ra për grum bul li min e mbe tu ri na
ve. Për bler jen e gjashtë a u tom je te ve të pa ra të 
spe ci a li zu a ra Qyte ti i Shku pit i nda u NP „Hig ji e na 
ko mu na le“ mje te të des ti nu a ra në vler ë prej 30,5 
mi li on de nar ë. Për bler jen, e 17 a u tom je te ve për 
ne vo jat e ndërmarrjes mje tet në vler ë prej r reth 
110 mi li on de nar ë janë si gu ru ar me kre di të Re
pub likës së Ma qe do nisë nga Ban ka botërore  në 
su a zat e „Pro jek ti për përmirësimin e shërbimeve 
ko mu na le“, si nënhua e Qyte tit të Shku pit. 

Qyte ti i Shku pit në vi tin 2010 ble u gjashtë a u tom
je te të re ja të spe ci a li zu a ra për grum bul li min e mbe tu ri na
ve për ne vo jat e NP „Hig ji e na ko mu na le“. Ka mi onët e rinj 
me vëllim 20 met ra kub, me sis tem për ngrit jen dhe zbraz
jen e kon tej ner ëve me ka pa ci tet 1,1 met ra kub dhe ka zanë 
me vëllim 120 lit ra. 

Çmi mi i gjashtë a u tom je te ve është r reth 50 mi li on 
de nar ë. 

Për ngrit jen e mbe tu ri na ve nga r ru gi cat e ngus hta në qytet NP „Hig ji e na ko mu na le“ këtë vit me mje tet e ve ta ble u 5 a u
tom je te të vegjël me ka pa ci tet plot ësu es 5 met ra kub.

Kanë ar ri tur ed he 10 a u tom je te të vog la për ngrit jen e mbe tu ri na ve nga ka zanët in di vi du al me vëllim 120 lit ra.

Mbe tu ri nat nga lag jet Draçevë, Pin ti ja, 
Us je dhe Pri por grum bul lo hen me dy a u tom je te 
që i ble u ko mu na Ki se la Vo da dhe ia dhu ro i NP 
„Hig ji e na ko mu na le“.
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Ka pa ci te ti i sta ci
o na rit „Var da ris hte“ është 
r ri tur dyfish. Ob jek ti është 
ndërtuar si pas stan dar de ve 
ev ro pi a ne dhe në të janë r re
gul lu ar 48 bok se të re ja për 
a ko mo di min dhe traj ti min 
hu man të qen ve en da cakë 
të ka pur . 

Për zgje ri min e sta
ci o na rit „Var da ris hte“ Qyte ti 
i Shku pit shpen zo i r reth 7 
mi li on de nar ë.

Grum bul lu e sit jo for mal 
të mbe tu ri na ve të se lek si o nu a ra 
nënshkruan kon tratë dhe u bënë pjesë 
e in teg ru ar e sis te mit të NP „Hig ji e
na ko mu na le“ për se lek si o ni min dhe 
përpunimin e mbe tu ri na ve nga pa
ke ti met, që u jep njoh je ju ri di ke për 
ak ti vi te tet e tyre. Dymbëdhjetë grum
bul lu es jo for mal mbled hin mbe tu ri nat 
e se lek si o nu a ra nga ter ri to ri i ko mu na
ve Gjor çe Pet rov, Kar posh dhe Qendër . 
Mbe tu ri nat e grum bul lu a ra në o bor rin 
e ri cik li mit në bu le var din “I lin den” i 
blen NP „Hig ji e na ko mu na le“, i pa ke ton 
dhe si gu ron plas man si lëndë e dytë 
nëpërmjet „Pa ko mak“.

Për ne vo jat e NP „Hig ji e
na ko mu na le“ Qyte ti i Shku pit në 
kor rik të vi ti 2011 ble u ri mor ki o 
për tran spor tin e gjed hëve. Ri mor
ki o ja shfry tëzo het për tran spor tin 
e ku aj ve të cilët do të ka pen në 
sipërfaqet e gjel bra nëpër qytet. 

Për bler jen e ri mor ki os 
Qyte ti i Shku pit nga Bux he ti nda u 
298 965 de nar ë. 

Ndërmarrja pub li ke „Hig ji e na ko mu
na le“ këtë vit u ri no vu a me dy a u tom je te të 
re ja të spe ci a li zu a ra për pas tri min e r rug ëve 
a u to mo bi lis ti ke – fshe sa dhe me 5 ka mi onë 
të vegjël për grum bul li min e mbe tu ri na ve. 
Për bler jen e këtyre a u tom je te ve nga Bux
he ti i Qyte tit të Shku pit janë ndar ë r reth 18 
mi li on de nar ë. Ka mi onët e vegjël për grum
bul li min e mbe tu ri na ve nga r ru gi cat e ngus
hta, përkatësisht nga lag jet ku ka mi onët e 
mëdhenj nuk mund të hyjnë për shkak të 
kon fi gu ra ci o nit të ter re nit, janë me ka pa ci te
tet prej 5 met ra kub, me sis tem për ngrit jen 
dhe zbraz jen e kon tej ner ëve ose në të njëjtën 
kohë ngrit jen dhe zbraz jen e 2 ka zan ëve me 
nga 120 lit ra. 

Pesë ka mi onët e vegjël për grum bul
li min e mbe tu ri na ve ndërmarrja pub li ke „Hig
ji e na ko mu na le“ i ble u  me mje tet e ve ta.

Qyte ti i Shku pit, NP „Hig ji e na ko mu na le“ dhe ko mu na Qendër do të in ves tojnë 
r reth 30 mi li on de nar ë për ndërtimin e kon tej ner ëve nëntokësor për mbe tu ri na të përziera 
dhe të se lek si o nu a ra, në 15 lo ka ci o ne në qytet.
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NP „UJËSJELLËS DHE KA NA LI ZIM“

a  u  t o m 
jet spe ci al i NP 
„Ujësjellës dhe ka
na li zim“ nga vi ti i 
ka lu ar zbu lon de
fek tet në rr je tin e 
ujësjellësit në qytet. 
a u tom je ti, i ci li 
është pa ji sur me të 
gjit ha stan dar det 
më bas hkëko ho re 
dhe është i vet mi i 
këtij llo ji në reg ji on, 
kon tri bu o i për zvog
ëli min e hum bje ve të 
u jit në sis tem. 

Për bler jen 
e këtij a u tom je ti NP 
„Ujësjellës dhe ka
na li zim“ nda u 7,5 
mi li on de nar ë.

Në vi tin 2009 
e ki pet e NP „Ujësjellës 
dhe ka na li zim“ fil lu an 
të ven do sin tip të ri 
ujëmatësi me le xim në 
lar gësi në am vis ëritë e 
Shku pit. Ky pro jekt i 
Qyte tit të Shku pit dhe 
NP „Ujësjellës dhe ka
na li zim“ leh tëson le
xi min e ujëmatësve, 
zvog ëlon kohën e le
xi mit dhe njof ton për 
de fek tet e rr je tit në 
shtëpitë e qyte tar ëve 
për të pen gu ar rr jed
hjen e pa ne voj shme 
të u jit.
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NP „R RUGË DHE R RU GI CA“

Për të r ri tur ku a li te tin 
e shënimit të sin ja li zi mit ho
ri zon tal të r rug ëve e qyte tit 
dhe që të shkur to het ko ha 
e punës, NP „R rugë dhe r ru
gi ca“ mo ri ma kinë të re. a u
tom je ti është me ka pa ci tet 
më të madh dhe me re zer vu
ar për bojë prej 150 lit ra. 

Shfry tëzi mi i ma kinës 
së re mun dëso i të kri jo het 
qëndrim më i vogël në qar
kul lim në pe ri udhën kur fres
ko het sin ja li zi mi ho ri zon tal 
në r rugët a u to mo bi lis ti ke.

Në vi tin 2011 u ri no vu a 
ba za e as fal tit të NP „R rugë dhe 
r ru gi ca“ që gjen det në o bor rin e 
fab rikës „He ku ra na“ në Bu tel.

Ba za e as fal tit është a u
to ma ti zu ar plot ësisht, prod hi mi 
kon trol lo het nëpërmjet sis te mit 
kom pju te rik, dhe është zgjid
hur prob le mi me ndot jen e aj rit 
nëpërmjet fil tra ve të aj rit. Me ri
kon struk si o nin e bazës ndërmarrja 
pub li ke përmirësoi e fi ka si te tin në 
punë, përmirësoi ku a li te tin  e as
fal tit dhe kohën për përgatitjen e 
tij, kur se do të zvog ëlo het mun
dësi a nga de fek tet.

Për ri kon struk si o nin e 
kësaj ba ze Qyte ti i Shku pit in ves to i 
15 mi li on de nar ë.
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Në r rugët e qyte tit qar kul lojnë 216 
a u to busë të rinj të Ndërmarrjes së qar kul
li mit pub lik „Shkup“, nga të cilët 136 a u to
busë dykatësh nga Ki na dhe 80 a u to busë me 
dyshe me të ulët nga Uk ra i na. Me lëshimin 
në qar kul lim të a u to bus ëve të rinj është ri

no vu ar 70 % e par kut të a u tom je te ve të kësaj 
ndërmarrje pub li ke.

a u to busët e rinj janë përgatitur si pas 
tek no log ji ve më mo der ne dhe janë pa ji sur me 
in for ma tor ë të jashtëm dhe të brendshëm, 
kon di ci o ner ë, plat for ma për per so na me ne

vo ja të veçanta, si dhe mo tor ë e ko log jikë të 
cilët do të si gu rojnë ndot je më të vogël të aj rit 
dhe shpen zim më të vogël të kar bu ran tit. Me 
bler jen e a u to bus ëve të rinj u zgjidhën prob
le met shum ëvje ça re në tran spor tin pub lik, 
kur se qyte tar ët e Shku pit me kënaqësi shfry
tëzojnë tran spor tin pub lik të a u to bus ëve. 

Pro jek ti për ri no vi min e par kut të a u
tom je te ve të NQP „Shkup“ është re zul tat i bas
hkëpu ni mit të mirë të Qyte tit të Shku pit me 
Qe ve rinë e Re pub likës së Ma qe do nisë. 

Këtë vit u ri no vu a sal la e Ndërmarrjes 
së qar kul li mit pub lik „Shkup“ në Gjor çe Pet
rov. Ob jek ti është ri a dap tu ar në një qendër 

shërbimi mo der ne për 
a u to busët, me ka pa ci
tet për të shërbyer në 
të njëjtën kohë më së 
pa ku 5 a u to busë njësh 
dhe 3 a u to busë fi zar
mo nikë. Që të kry het 
ser vi si mi i a u to bus ëve 
dykatësh është r ri tur 
lar tësi a e ob jek tit.

Për re a li zi min 
e këtij pro jek ti Qyte ti i 

Shku pit nga Bux he ti nda u 15 mi li on de nar ë.
janë bler ë ed he 16 mi ni busë që do 

të qar kul lojnë në lin jat ndërurbane të a u
to bus ëve.

NQP „SHKUP“
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Të gjithë qyte
tar ët e in te re su ar nga kjo 
verë do të kenë mun dësi 
t’i shi kojnë mo nu men
tet kul tu ro rehis to ri ke të 
qyte tit në a u to bu sin e 
ri pa no ra mik dykatësh i 
ci li qar kul lon dy herë në 
ditë, në orën 11 dhe në 
orën 17, du ke u ni sur nga 
Por ta “Ma qe do ni a”.

Në katër vi tet e fun dit 
NQP ven do si 15 lin ja të re ja ur
ba ne dhe ndërurbane të a u to
bus ëve, ndërmjet të ci la ve dhe 
3B, 22А, 57А, 26, 15А, lin ja Kry qi 
i mijëvjeçarit (nga Qen dra tran
spor tu e se de ri në Vod non e mes
me), 42 dhe 32.

•
Per so nat e mos hu ar kanë 

mun dësi të udhëtojnë fa las në 
a u to busët e NQPsë të mar tën 
dhe të prem ten. Mun dësi a për 
tran spor t fa las ka të bëjë me 
qyte tar ët e mos hu ar , më saktë 
për bur ra që kanë mbus hur 64 
vjet dhe gra që kanë mbus hur 62 
vjet.

Mbi pesëqind mijë qyte tar ë kanë hi pur de ri ta ni në Kry qin e mijëvjeçarit në Vod no 
me te le fe ri kun e ri. Te le fe ri ku dis po non me 28 ka bi na për tetë per so na dhe dy VIP ka bi na për 
katër per so na. Qe ve ri a e Re pub likës së Ma qe do nisë për ndërtimin e te le fe ri kut nda u r reth 
8 mi li on e u ro. Te le fe ri kun në Vod no e ndërtoi fir ma a us tri a ke „Do pel ma er “, kur se me të me
nax hon Ndërmarrja e qar kul li mit pub lik „Shkup“.
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BRI GA DA PËR
MBROJ TJEN KUNDËR ZJAR RE VE 

Bri ga da për mbroj tjen kundër 
zjar rit e Qyte tit të Shku pit në vi tin 
2011 mo ri tre a u tom je te të re ja zjar
r fik ëse për shu ar jen e zjar re ve në am
bi en te ur ba ne. Një a u tom jet zjar r fikës 
është bler ë nga Qyte ti i Shku pit, kur se 
dy a u tom je te zjar r fik ëse janë do na ci
on i Qe ve risë së Re pub likës së Ma qe
do nisë. 

Qyte ti i Shku pit për bler jen e 
a u tom je te ve zjar r fik ëse nga bux he
ti nda u r reth 13 600 000 de nar ë. Tre 
a u tom je tet për shu ar jen e zjar re ve 
përmirësuan ka pa ci te tet e Bri gadës 
për mbroj tjen kundër zjar re ve dhe 
leh tësu an punën e zjar r fik ëse ve të 
Shku pit.

Dy bar ka shpëtimi me mo tor , ka
me ra ter mi ke, dy a u tom je te ter re ni, ka pe
le mbroj tëse zjar r fik ëse dhe do re za si pas 
stan dar de ve ev ro pi a ne dhe u ni for ma ve ro
re, ble u Qyte ti i Shku pit për Bri gadën për 
mbroj tjen kundër zjar re ve në vi tin 2010.

Gjatë vi tit 2010 u ri no vu a një pjesë 
e nyja ve sa ni ta re në sta ci o nin a u to ko
man da, u ri no vu a një pjesë e nënqendrës 
zjar r fik ëse „Taf ta lix he“, janë bler ë pa jis
je kan ce la ri e, mo bi li e dhe ba ta ni je për 
përmirësimin e kus hte ve a ko mo du e se, si 
dhe pa jis je in for ma ti ke për ne vo jat e Bri
gadës.  

Qyte ti i Shku pit në vi tin 2010 in
ves to i r reth 20 mi li on de nar ë për bler jen 
e pa jis je ve e pa jis je ve të re ja për Bri gadën 
për mbroj tjen kundër zjar re ve të Qyte tit të 
Shku pit. 

Bri ga da për mbroj tjen kundër zjar
re ve e Qyte tit të Shku pit në vi tin 2010 mo ri 
ed he 3 a u tom je te të re ja zjar r fik ëse nga 
Qe ve ri a e Re pub likës së Ma qe do nisë.
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Në vi tin 2009 Bri ga da për mbroj
tjen kundër zjar re ve e Qyte tit të Shku pit 
mo ri si do na ci on pa jis je të përdorura zjar
r fik ëse nga qyte ti i vëllazëruar Nyren ber g, 
RF e Gjer ma nisë. Bëhet fjalë për 120 a pa
ra te për fry mëmar r je Dre ger Pa 80 në try
sni nor ma le, 100 mas ka për fry mëmar r

je aUER3S, 30 a pa ra te për fry mëmar r je 
Dre ger Pa 94, 450 shis he çe li ku për try sni 
300 bar, 80 shis he kom po zi te prej 6,9 lit
ra në 300 bar, 4 kar ro ca për tran spor tin e 
tyre, 1 kom plet për a na li zi min e ku a li te tit 
të aj rit, 300 a pa ra te për pa ra laj mërim se 
ek zis ton r re zik vdek je je dhe pjesë re zer vë 

për a pa ra tet e fry mëmar r jes me mjet spe
ci al dhe libër udhëzimesh.

Vle ra e do na ci o nit nga qyte ti i 
Nyren ber gut është 300 000 e u ro.

Bri ga da për mbroj tjen 
kundër zjar re ve e Shku pit u bë 
ed he me ku adër të ri të traj nu ar . 
Njëzetepesë zjar r fikës ndoqën 
dhe përfunduan traj ni min mo
du lar për pro fe si o nin e zjar r fik
ësit, që u mbajt në am bi en tet e 
SHMQSH „Ma ri ja Kyri Sklo dov
ska“. Traj ni mi përbëhej nga pje sa 
e përgjithshme te o ri ke dhe pje sa 
te o ri ke pro fe si o na le me traj nim 
prak tik.

Këtë pro jekt e fi nan co i 
plot ësisht Qyte ti i Shku pit.

Në katër vi tet e ka lu a ra, në lo ka ci
o ne të ndry shme nëpër qytet, u ven dosën 
40 hid rantë sipërfaqësor për ne vo jat e bri
gadës zjar r fik ëse. 

Di ta e zjar r fik ësve – 20 ma ji u krem tu a në sta ci o nin zjar r fikës a u to ko man da 
me ro je nde ri so lem ne të Bri gadës për mbroj tjen kundër zjar re ve dhe me re a li zi min e 
us htri me ve tak ti ke– tre gu e se.
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NP „PAR QE DHE GJEL BËRIM“

Për të r ri tur e fi ka si te tin në punën e NP 
„Par qe dhe gjel bërim“ në vi tin 2011 u blenë 
tre ma ki na shum ëqëlli mo re, raj der për ko
sit jen e ba rit, në të ci lat mund të mon to hen 
mulçer, pjesë shtesë që përdoret për ko sit jen 
e ba rit të egër në të ci lin ka kaçube ose bar 
të ashpër . Me një ma kinë të tillë për një ditë 
mund të ko si tet pje sa e parë e par kut të qyte
tit. 

Është bler ë ka mi on me plat for më 
ngrit ëse për prer jen dhe kra sit jen e drur ëve 
me lar tësi 13,5 met ra dhe ka mi on me me ka
nizëm për ngar kim dhe shkar kim. 

Qyte ti i Shku pit për bler jen e këtyre 
pa jis je ve të re ja për NP „Par qe dhe gjel bërim“ 
nga Bux he ti nda u 7,5 mi li on de nar ë. 

Në vi tin 2011 Qyte ti i Shku pit 
ble u 2 trak tor ë me ri mor ki o dhe ma ki na 
lid hëse për ko sit jen e ba rit; 10 ko sit ëse 
vetëlëvizës me kos ha; 10 ko sitës ba ri ma
nu al me kosh dhe 14 tri mer ë gjë me të 
cilën u leh tësu a pu na e punëtorëve të NP 
„Par qe dhe gjel bërim“.

Për bler jen e pa jis je ve të re ja 
Qyte ti i Shku pit nga Bux he ti nda u 3,5 
mi li on de nar ë.

Pajisje të reja për mirëmbajtjen e gjelbërimit
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Një ka mi on vetëshkarkues dhe një 
cis ter në për u jit jen e sipërfaqeve të gjel bra 
dhe r res hta ve të dru rit në bu le var de në afërsi 
të të ci la ve nuk ka hid rantë për u jit je, për ne
vo jat e NP „Par qe dhe gjel bërim“, ble u Qyte ti 
i Shku pit në vi tin 2010. Si pas ne vo ja ve, ky 
a u tom jet mund të shfry tëzo het ed he për 
shu ar jen e zjar re ve e ven tu a le në par k–pyllin 
Vod no. 

Për bler jen e dy a u tom je te ve Qyte ti i 
Shku pit nda u 5,8 mi li on de nar ë.

Pa rap ra kisht, Qyte ti i Shku pit për NP 
„Par qe dhe gjel bërim“ ble u ed he hapës ka
na lesh me plat for më për kra sit jen e degëve 
të lar ta. 

Gjet het e rëna të mbled hu ra nga 
sipërfaqet e gjel bra tran spor to hen de ri 
në ven din e kom pos ti mit në o bor rin e NP 
„Par qe dhe gjel bërim“ ku de po no hen për 
prod hi min e ple hut or ga nik – kom pos to. 
Ple hu i prod hu ar shfry tëzo het në prod hi
min e lu le ve.

Kamion vetëshkarkues dhe cisternë për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra 

Hapës kanalesh
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PAR K-PYLLI „VOD NO“

E ki pet e 
Qyte tit të Shku pit 
ri no vu an dy vend 
pa no ra ma në Vod
no. Hapësira është 
pas tru ar dhe pa ji sur 
me sto la dhe kos
ha për mbe tu ri na. 
Është r re gul lu ar ed
he r ret him mbrojtës 
i ri. 

Për ndri çi min e dy vend pa no ra ma ve në  Vod no janë 
ven do sur llam ba të re ja me e ner gji di el lo re. Në vend pa no
ramën e parë janë ven do sur 11, kur se në vend pa no ramën 
e dytë 13 llam ba. Ndri çi mi me llam ba me e ner gji di el lo re 
mun dëson që të mos ketë shpen zi me për e ner gjinë e lek
tri ke. 

Për ndri çi min e ri të vend pa no ra ma ve në Vod no 
Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth 2 mi li on de nar ë.

E ki pet e Qyte tit të Shku pit ndërtuan kor si për 
këmbësorë me gjat ësi 2 140 met ra dhe gjer ësi 2,2 met ra 
përgjatë së cilës janë ven do sur 4 sta ci o ne për këmbësorë me 
re ku i zi te fit ne si dhe ta belë in for ma ti ve për shfry tëzi min e re
ku i zi ta ve. Kor si a e këmbësorëve të çon nga Vod no e Mes me 
de ri në Mar ko vo Kruv çe.

Qyte ti i Shku pit për ndërtimin e korsisë së këmbësorëve 
„Shkup“ nda u r reth 3 mi li on de nar ë.

Korsi për këmbësorë në Vodno

Pamje e re për vendpanoramat
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Në par kpyllin 
„Vod no“ katër vi tet e 
fun dit janë ndërtuar 19 
vend pa no ra ma, dy pa vi
o ne të mëdha, një kamp
ri mor ki o, tre shtëpiza 
për al pi nistë, një ter ren 
për fëmijë, 54 kom ple te 
ta vo li nash me sto la dhe 
88 kos ha për mbe tu ri na. 
janë ven do sur ed he ta
be la dhe por tal in for ma
tiv, dhe janë ri no vu ar ed
he kor sitë e al pi nis tëve. 

Është r re gul lu ar shtra ti i 
përroit që rr jedh pa ra shes hit të 
te le fe ri kut dhe është ndërtuar 
ka lim dru ri.

•
Në su a zat e ak ti vi te te ve 

të r re gul lta të Qyte tit të Shku pit 
për mirëmbajtjen e gjel bëri mit 
në par k pyllin „Vod no“ katër vi
tet e fun dit janë pyllëzu ar 55 
hek tar me drur ë ha lor dhe gjet
her ënës.

•
Përfundoi pro jek ti për 

shënimin hapësinor të ku fij ve 
të par k pyllit „Vod no“ gjë për 
të cilën Qyte ti i Shku pit in ves to i 
r reth 3,5 mi li on de nar ë.

•
Është përgatitur stu

di mi për përcaktimin e vle
ra ve nat yra le dhe i den ti fi ki
min hapësinor  të ku fij ve të 
par k pyllit „Vod no“ i ci li është 
dërguar de ri tek Mi nis tri a për 
am bi en tin jetësor dhe pla ni fi
ki min hapësinor për ris hpal ljen 
e lo ka li te tit, në përputhje me 
Lig jin për mbroj tjen e natyr ës.

as fal ti i vjetër dhe i dëmtuar në r rugën Vod no e mes me de ri te ma nas ti ri „Shën. Pan te
lej mon“ në vi tin 2009 u mënjanua dhe u zëvendësua me shtresë të re as fal ti. Ri kon struk si o ni 
i r rugës Vod no e mes me – Ma nas ti ri „Shën. Pan te lej mon“ i kus hto i Qyte tit Shku pit r reth katër 
mi li on de nar ë.
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PAR K-PYLLI „GA ZI BA BA“

Në par kpyllin „Ga zi Ba ba“ në katër vi tet e fun dit janë ndërtuar 8 vendpa no ra ma, dy ka te e ko log ji ke, shtëpizë për al
pi nistët, vend mbikëqyr ës për mbroj tjen kundër zjar re ve, 74 kom ple te ta vo li nash me sto la dhe 113 kos ha për mbe tu ri na. janë 
ven do sur ed he 8 e le mentë rek re a ci o ni dhe 4 ta be la in for ma ti ve.

Korsinë e këmbësorëve në par k–
pyllin „Ga zi Ba ba“ ndri çu an 29 shtylla të re
ja de ko ra ti ve për ndriçuan pub lik në lar tësi 

4,5 met ra dhe llam ba me fu qi 150 W, janë 
ven do sur në gjat ësi prej 680 met ra. Ndri çi
mi i ri në këtë kor si që e ven dosën e ki pet e 

Qyte tit të Shku pit kon tri bu u an për r rit jen e 
si gu risë të qyte tar ëve.

E ki pet e Qyte tit të Shku
pit ndërtuan kor si për 
këmbësorë me gjat ësi 
720 met ra dhe gjer ësi 
1,90 met ra përgjatë 
ku fi rit të par kpyllit „Ga zi 
Ba ba“, nga par kin gu 
tek Shtëpia e shëndetit 
„He ku ra na“ de ri te ter re ni 
spor tiv për fëmijë. Për 
ndërtimin e saj Qyte ti i 
Shku pit shpen zo i r reth 
një mi li on de nar ë. 
Në par kpyllin „Ga zi 
Ba ba“ është r re gul lu ar 
kor si a e këmbësorëve me 
gjat ësi 3 ki lo met ra.
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Ekipet e Qytetit të Shkupit ndërtuan korsinë 
për bicikleta për ciklizëm malor, terren për 
fëmijë  dhe park për kanakarë  në  park
pyllin  Gazi Baba.  

•

E ki pet e Qyte tit të Shku pit në par k
pyllin „Ga zi Ba ba“ pyllëzu an 1,5 hek tar me 
drur ë gjet her ënës, dhe janë mbjel lur ed he 
1 000 fi danë të mëdhenj në mënyrë plot
ësu e se.

•

Është re a li zu ar pro jek ti për 
shënimin hapësinor në ku fijtë e par kpyllit 
„Ga zi Ba ba” gjë për të cilën Qyte ti i Shku pit 
in ves to i r reth 1,3 mi li on de nar ë.

•
Në par kpyllin „Ga zi Ba ba“ është r re

gul lu ar kor si a e këmbësorëve me gjat ësi 3 ki lo
met ra. Përgjatë kor sisë janë ven do sur re ku i zi te 
të ndry shme spor ti ve. 

Është përgatitur 
Stu dim për përcaktimin 
e vle ra ve nat yra le dhe 
i den ti fi ki min hapësinor të 
ku fij ve të lo ka li te tit „Ga zi 
Ba ba“ i ci li është dërguar 
de ri te Mi nis tri a për am
bi en tin jetësor dhe pla
ni fi ki min hapësinor për 
ris hpal ljen e lo ka li te tit, në 
përputhje me Lig jin për 
mbroj tjen e natyr ës. 
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NË KA NI O NIN E MATKËS

E ki pet e Qyte tit të Shku pit ri no
vu an kor sinë e këmbësorëve në ka ni o nin 
e Matkës, nga kis ha „Shën. an dre a“ de ri 
në ven din qu aj tur Vi sok rid, me gjat ësi 4 
000 met ra. Përgjatë kor sisë është mon

tu ar r ret him mbrojtës i gjatë 600 met ra, 
i përgatitur nga pro fi le he ku ri. Është ri no
vu ar ed he vetë kor si a me gur rë, kur se në 
di sa ven de janë kr yer zgje ri me për sto la 
dhe për kos ha për mbe tu ri na. 

Qyte ti i Shku pit in ves to i 4 mi
li on de nar ë në ri kon struk si o nin e 
përgjithshëm të kor sisë së këmbësorëve 
dhe r ret hi mit mbrojtës.
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Sek re tar ja e Qyte tit të Shku pit, Gor da na Klin ça ro va në emër 
të Qyte tit të Shku pit më 3 gusht u nda u mirënjohje spe ci a le zhytësve 
me famë botërore Lu ix hi Ka sa ti nga I ta li a dhe Maks van der Mu len 
nga Bel gji ka, për ak ti vi te te e tyre shken co re hu lum tu e se në su a zat e 
ek spe ditës spe le o log ji ke në shpellën nënujore „Vre lo“, në Mat ka. Ka
sa ti dhe Va nder Mu len udhëhoqën ek spe ditën e këtij vi ti të përbërë 
nga pro fe si o nistë ndërkombëtarë për spe le o log ji nga Bel gji ke, Fran
ca dhe I ta li a, si dhe nga zhytësit ma qe do nas dhe anëtarë të shoq
ërisë spe le og ji ke „Vre lo“, Ki re an ge les ki dhe Bo jan Pet kov ski.  

Këtë verë, Ka sa ti dhe Van der Mu le zbu lu an dy ga le ri të re ja 
nënujore, si dhe r rugë di rek te në ga le rinë e parë nënujore, e ci la në 
një masë të mad he do të shkur tojë r rugën e zhytjes në hu lum ti met 
e ar dhshme.

Ek spe di ta ev ro pi a ne e zhytësve të shpel la ve „Vre lo 2010“ 
e udhëhequr nga i ta li a ni Lu ix hi Ka sa ti, ar ri ti de ri në thel lësinë 212 
met ra në shpellën Vre lo dhe Mat ka. Kjo thel lësi e ar ri tur përbën 
re kor din e dytë për thel lësi në Ev ropë, kur se të pa rin në Bal lkan. 
Qyte ti i Shku pit si spon sor kr ye sor i ek spe ditës, përkrah këtë pro
jekt me një mi li on de nar ë. 

Pro jek ti për “Mbroj tjen e kështjellës Krs htal lna në zonën e 
mbroj tur – Mo nu men ti i natyr ës ka ni o ni Mat ka“, ven dba nim i llo jit la
ku ri qit të natës të kërcënuar në shkallë glo ba le (Mi ni op te rus schre i ber
sil), zhvil lo het si pas di na mikës së pa ras hi ku ar . Me pro jek tin pa ras hi
ko hen këto ak ti vi te te: mo ni to ri mi i la ku riq ëve të natës, përgatitja dhe 
bo ti mi i Ma te ri a lit e du ka tiv, r ret hi mi i hyr jes në shpellën Krs htal lna, 
përgatitja dhe ven dos ja e pa no ve in for ma ti ve – pa ra laj mëru e se pa ra 
hyr jes së shpellës, or ga ni zi mi i tri bu na ve pub li ke dhe ra por t për ak ti vi
te tet e re a li zu a ra të pro jek tit.

Është vërtetuar që në shpellën Krs htal lka ka 7 000 njësi të llo
jit la ku ri qi i natës krah ëgjatë. Pro jek ti është fi nan cu ar nga FGE (Fon di 
glo bal e ko log jik), Qyte ti i Shku pit dhe Shoq ëri a spe le ol gji ke – Pe o ni.

Ujërat e li qe nit Mat ka dhe lu mit Var dar në katër vi
tet e fun dit u pa su ru an me peshq, shumë herë me troftën 
en de mi ke Sal mo ma ce do ni kus. Me këto ak si o ne Qyte ti i 
Shku pit në mënyrë të drejtpër drejtë ndi kon mbi mbroj tjen 
dhe rip rod hi min e troftës në ujërat e Ma qe do nisë.
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Në su a zat e ri kon struk si o nit 
të Kop shtit zo o log jik në katër vi tet 
e fun dit janë ndërtuar dhe lëshuar 
në përdorim 40të ven dba ni me 
ndërmjet të ci la ve ed he për lu anë, 
ra kun, kro ko dilë, le o par dë, rrëqebull, 
kan gur ë, emu, mjellmë e zezë, pa
pa gaj, shpendë gra bit qar ë – vo li er , 
an ti lo pa ak sis, drer ë, gi bon, shpendë 
ek zo tik, pa pa gall ara, bufë dim ri dhe 
pylli, te ra ri um për zvar ra nikë me 
ven dba ni me për mer ka te dhe ven
dba nim për maj munë.

PAM JE MO DER NE PËR 
KOP SHTIN ZO O LOG JIK 

Pas 40 vjetësh Kop shti zo o log jik këtë vjeshtë u bë me një gji rafë. Gji ra fa, 
mas hkul li i ri me emër Or ka, është do na ci on nga Or ka hol ding Gru pimFon da ci on 
I li ja Kamçev dhe do të je tojë në ven dba ni min e ri të ndërtuar, i ci li është do na ci on 
i Qyte tit të Shku pit.

Ven dba ni mi i gji rafës është shumë afër ven dba ni mit të e le fan tit i ci li pri
tet të ar rijë në Kop shtin zo o log jik në pe ri udhën e ar dhshme. Ven dba ni met e re ja 
janë ndërtuar në sipërfaqe prej r reth 4 000 met ra kat ror , kur se vetë ob jek tet shtri
hen në një sipërfaqe prej 400 met ra kat ror . ato janë ndërtuar me ma te ri al të for të, 
me in fras truk tur ë të plotë, me ngroh je dyshe me je dhe çati. Ven dba ni met kanë 
pjesë të bren dshme dhe të jas htme. 

Dy ven dba ni met, e e le fan tit dhe gji rafës kus htu an r reth 20 mi li on de nar ë. 
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Është përfunduar fa
za e parë e ndërtimit të Kop
shtit bo ta nik, është r re gul lu
ar hapësira, është ndërtuar 
sis tem për u jit je dhe sta ci on 
pom pe për sis te min e fur ni
zi mit me ujë, është ven do sur 
ed he ndri çi mi, janë ndërtuar 
vend pa no ra ma, 5 ura dru ri 
dhe r ret him mbrojtës, dhe janë 
r re gul lu ar ed he 30 sto la dhe 2 
çez ma.

Kop shti zo o log jik mo ri tren tu ris tik, do
na ci on nga Te le ko mi i Ma qe do nisë SHa. Dhe 
TMo bi le Ma qe do ni a. Tre ni është i gjatë dhjetë 
met ra, ka 2 va gonë dhe është me ka pa ci tet prej 
36 nden jësesh. Ka di zajn mo der n dhe është i 
vet mi i këtij ti pi në reg ji on. Tre ni i ri është des
ti nu ar për shëtitje e du ka ti ve nëpër Kop shtin 
zo o log jik.

•
Në kop shtin zo o log jik është ven do sur 

ndri çim i ri dhe sis tem për vi de ombikëqyr je, do
na ci on nga E LEM, EVN dhe nga MEP SO. Pa jis jet 
e re ja qyte tar ëve do t’u mun dësojnë të kënaqen 
ed he me vi zitën natën në Kop shtin zo o log jik të 
Shku pit.

U ri no vu an ven dba ni met e a rin jve, bu aj ve, gjed hëve ze
bu, la ma ve, drer ëve, dhen ve dhe dhi ve, struc ëve, ku aj ve po ni dhe 
drer ëve fis nik.

•
Në Kop shtin zo o log jik janë ndërtuar ed he  Qen dra e du

ka ti ve, tu a let me plat for më – vend pa no ramë, vend zba vit je je 
për fëmijë, pesë vend pa no ra ma, r ret hi me mbroj tëse për vi zi tor
ët, ta be la in for ma ti ve e du ka ti ve për kafshët, li qen me shatër van 
dhe urë, është r re gul lu ar hyr ja në Kop shtin zo o log jik, dhe është 
ven do sur ed he r ret him mbrojtës e du ka tiv    pa no me kafshë. 
janë ven do sur r reth trid hjetë sto la dhe trid hjetë kos ha për se lek
si o ni min e mbe tu ri na ve.

•
Në Kop shtin zo o log jik je tojnë 500 kafshë, të 97 llo je ve të 

ndry shme.
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E ki pet e NP „R rugë 
dhe r ru gi ca“ ven dosën plla
ka be ga to ni pa ra Gu askës, 
në Par kun e qyte tit. Me këtë 
ak si on të Qyte tit të Shku pit u 
r re gul lu an 200 met ra kat ror .

PËRMBAJTJE TË RE JA 
NË PAR KUN E QYTE TIT 

Në pjesën e parë të Par kut të qyte tit e ki pet e Qyte tit të Shku pit në vi tin 
2011 ndërtuan katër çez ma të re ja të sti li zu a ra për ujë. Çez ma e parë është në 
for më shtat ëkëndëshi me shtatë çez ma prej gi ze, e dyta është ven do sur tek Gu as
ka dhe rr jedh si ujëvarë, në njërën nga çez mat është ven do sur ste ma e Qyte tit të 
Shku pit, kur se çez ma e ndërtuar në ter re net për te nis është përgatitur prej he ku ri 
të far këtu ar .

Në këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit in ves to i r reth 1,2 mi li on de nar ë.
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Li qe ni në Par
kun e qyte tit mo ri një 
pam je të re. Është be to
nu ar fun di dhe  pjer rë
sitë me sipërfaqe r reth 
3 000 met ra kat ror , gjë 
me të cilën  u pen gu a 
rr jed hja e u jit dhe u 
përmirësua ku a li te ti i 
tij. 

Për re a li zi min e 
këtij pro jek ti Qyte ti nga 
bux he ti nda u r reth 3,8 
mi li on de nar ë.

E ki pet e NP „Par qe dhe gjel bërim“ r re gul lisht kra si tin degët e lar ta dhe pre sin degët e  vjet
ra dhe të tha ra në Par kun e qyte tit.

Si pjesë e ak ti vi te te ve të r re
gul lta për r re gul li min e pa jis je ve të 
par kut e ki pet e NP „Par qe dhe gjel
bërim” lyen sto lat në pjesën e parë 
dhe të dytë të Par kut të qyte tit dhe 
ri pa ru an sto lat e dëmtuar.

U lyen ed he tu a le tet në pjesën 
e parë dhe të dytë të Par kut të qyte tit. 

•
Në pjesën e parë të Par kut të 

qyte tit është ri no vu ar plot ësisht sis te
mi për u jit jen e gjel bëri mit dhe janë 
gërmuar 2 pu se për ujë tek nik.

Në pjesën e dytë të Par kut 
janë gërmuar 5 pu se për ujë tek
nik. Për këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit 
shpen zo i r reth 5 mi li on de nar ë. 

Qyte ti i Shku pit pran ver ën e 
ar dhshme në pjesën e parë të par kut 
do të ven dosë gjashtë bus te të per so
na li te te ve të shqu a ra të  his to risë së 
Ma qe do nisë. Qyte ti i Shku pit shpal
li kon kur s për zgjed hjen e zgjid hjes 

i de o re për përgatitjen e bus te ve të 
per so na li te te ve të shqu a ra të his to
risë së Ma qe do nisë, dhe atë të Or ce 
Ni kol lov, Cve tan Di mov, Koço Ra cin, 
Ko le Ne del kov ski, Krs te Mi sir kov 
dhe Ni kol la Vap ca rov. Bus tet do të 

përgatiten me di men si o ne të njëjta 
dhe do të ven do sen në pjesën e parë 
të Par kut të qyte tit në ba za men tet e 
vjet ra në të ci lat qëndronin pa ra se 
të shkatër ro hes hin dhe të hi qes hin. 
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Për më të 
rinjtë, në pjesën e 
parë të Par kut të qyte
tit, e ki pet e Qyte tit të 
Shku pit ndërtuan dy 
ka te për fëmijë me 
sipërfaqe 200 met
ra kat ror . Ka tet janë 
me ngjyra in ten si ve 
dhe me përmbajtje të 
pa su ra dhe in te re san
te, të des ti nu a ra për 
fëmijë të moshës de ri 
në moshën 12 vjeçare. 

Qyte ti për 
ndërtimin e ter re ne ve 
për fëmijë shpen zo i 
350 000 de nar ë. 

Qyte ti i Shku pit në pjesën e parë të Par kut të qyte tit 
ven do si gjashtë in sta li me hapësinore e du ka ti ve në dy gru
pe te ma ti ke, „Nje ri u dhe hapësira e tij” nga Ris to av ra mov ski 
dhe „Në botën e fan ta zisë së fëmijëve” nga I va na To pa lov
ska. Çdo in sta lim e du ka tiv është r re gul lu ar në dy ka tet e re ja 
është përgatitur si pas te ma tikës së përrallave të fëmijëve.

Në gru pin e parë „Në botën e fan ta zisë së fëmijëve” 
janë ven do sur tre in sta li me „a li sa në botën e çu di ra ve“, 
„Mag jis ta ri nga Oz“ dhe „Pi no ki o“, kur se në gru pin tjetër të 
ti tul lu ar si „Nje ri u dhe hapësira e tij” in sta li met hapësinore 
janë „Ne si“, „To tem“ dhe „Ksi lo fon“.



 јули 2012 | 97
nëntor  2012 | 97

Për të gjithë qyte tar ët e in te re su
ar dhe vi zi tor ët e Shku pit qar kul lon Tre ni 
tu ris tik  në Shkup. Tre ni ni set nga shes hi 
„Ma qe do ni a“ dhe qar kul lon nëpër kor sinë e 
këmbësorëve në bre gun e lu mit Var dar , nën 
urën „Go ce Delçev“, nëpër kor sinë pas sta
di u mit „Fi li pi i Dytë“ de ri në Lu na par k dhe 
pra pa. 

Tre ni qar kul lon vetëm për fun djavë, 
kur ka kus hte kli ma te ri ke të përshtatshme.

•
Qyte tar ëve të vet Qyte ti i Shku pit u 

mun dëso i të shfry tëzojnë in ter net aj ror fa las 
në Par kun e qyte tit dhe në par kun „Zhe na 
bo rec“.  

Qyte ti i Shku pit për ne vo jat e qyte tar ëve të cilët ru ajnë ka na kar ë në pjesën e dytë të Par kut të qyte tit ndërtoi Par k për ka na kar
ët, me sipërfaqe r reth 1 200 met ra kat ror , i ci li është pa ji sur me përmbajtje të ndry shme dhe re ku i zi te për zba vit jen e ka na kar ëve. Në 
bren dësi të par kut ka çezmë nga e ci la mund të pinë ujë ka na kar ët, janë ven do sur sto la dhe tre shpor ta me ru le me qe se të vog la dhe 
të mëdha për grum bul li min e jas htëqit je ve të qen ve. 

Në këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit in ves to i r reth 460 000 de nar ë.
•

Qyte ti i Shku pit për t’i mbroj tur sipërfaqet e gjel bra në Par kun e Qyte
tit, ven do si ta be la me të ci lat in for mo hen qyte tar ët ku mund të lëvizin dhe si 
du het të sil len me ka na kar ët e tyre kur shëtisin nëpër par k. Dhe në të njëjtën 
kohë t’i res pek tojnë ob li gi met lig jo re.

Është bler ë pa jis je e re për kap jen e qen
ve en da cakë gjë me të cilën u leh tësu a pu na e 
Shërbimit për traj ti min hu man të kaf shëve të 
pas tre ha, pranë NP “Hig ji e na ko mu na le”. 
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46 000 DRUR Ë PËR 
RI NO VI MIN E GJEL BËRI MIT 

Në zhar di ni er ën e bu le var dit të zgje
ru ar “Kli ment Oh rid ski” janë mbjellë fi danë 
të llo jit jar ga van in di an (la ger stro e mi a in
di ca). Bëhet fjalë për 40 drur ë de ko ra tiv 
që lulëzojnë 100 ditë, nga qer sho ri de ri në 
shta tor . Fi danët janë donacion i ko munës 
Qendër .

•
Në katër vi tet e fun dit e ki pet e Qyte

tit të Shku pit në sipërfaqet e gjel bra pub li ke 
mbollën 46 253 fi danë gjet her ënës, ha lor 
dhe kaçube të cilët kon tri bu u an për gjel bëri
min e Shku pit dhe për përmirësimin e kus
hte ve në am bi en tin jetësor. janë ndërtuar 
ed he është r re gul lu ar hor ti kul tu ra në 
sipërfaqe të gjel bra prej 223 213 met ra kat
ror , dhe është ven do sur ed he rr je ti hid rant. 

Në ak si o net pran ve ro
re dhe të vjeshtës për 
ndar jen e fi dan ëve të 
gjithë qyte tar ëve të 
in te re su ar (këshillat 
ba ne sor ), bas hkësi
ve ur ba ne dhe ven
do re, in sti tu ci o ne ve 
shëndetësore, kul tu ro
re, ar si mo re dhe pub li
ke në dy vi tet e ka lu a ra 
Qyte ti i Shku pit u nda u 
10 000 fi danë.
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Qyte ti i Shku pit mer r pjesë ak ti ve në 
ak si o nin „Di ta e dru rit“ dhe or ga ni zon ak ti vi
te te për pyllëzim në par kpyllin „Vod no“ dhe 
„Ga zi Ba ba“, si dhe në shumë lo ka li te te r reth 
Shku pit.

Mbaj tësit e ren dit ko mu nal të Qyte tit të 
Shku pit dhe ko mu na ve të Shku pit morën u ni for
ma të re ja. Qëllimi i ven dos jes së u ni for ma ve të 
re ja është që ru aj tësit e ren dit ko mu nal të nji hen 
nga qyte tar ët, t’i ru ajnë sipërfaqet e gjel bra nga 
ndot ja dhe të re a li zojnë në mënyrë të pandër
prer ë kom pe ten cat që da lin nga Lig ji për pastër
tinë pub li ke.

U ni for ma e ru aj tësve të ren dit ko mu nal 
është me ngjyrë blu dhe përbëhet nga këmisha 
, pan tal lo na, ka pe le, ço ra pe, këpucë, r rip, tri ko 
dhe xha ketë. Në mëngën e majtë të këmishës 
qëndron mbis hkri mi „Mbajtës i ren dit ko mu nal“ 
i shkru ar në ma qe do nisht dhe në shqip. 

E ki pet NP „Par qe dhe 
gjel bërim“ vi tin e ka lu ar r re gul
lu an hor ti kul tur ën në tre zhar
di ni er ët në bu le var din “Vi do e 
Smi lev ski  Ba to”. Gjel bërim i ri 
u mboll ed he në zhar di ni er ën e 
mes me në bu le var din “Par ti zan
ski od re di”, në drej ti min nga ura 
„O be di ni ti na ci i“ de ri në kry qëzi
min tek Por ta Vlla e. Në vi tin 2010 
me gjel bërim u r re gul lu a zhar di
ni e ra në bu le var din “ja ne San
dan ski”, në drej ti min nga qen dra 
treg ta re „Bi ser “ de ri në kry qëzi
min me bu le var din “Ser bi a”. 

„DI TA E DRU RIT“ 
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TRE GU I LU LE VE NË 
LO KA CI ON TË RI 

Tre gu i lu le ve u tran sfe ru a në lo ka ci on të ri përballë Shtëpisë së 
shtypit, dhe mo ri një pam je plot ësisht të re. Në sipërfaqe prej 242 met
ra kat ror janë ndërtuar 16 dyqa ne lu lesh në dy r res hta. 

E ki pet e Qyte tit të Shku pit ndërtuan plat for mën në të cilën 

janë ven do sur dyqa net. Ndërtimi i shtëpizave është fi nan cu ar nga qi ra
mar rë sit, kur se pa ratë e in ves tu a ra do t’u zbri ten nga qi ra ja që du het të 
pa gu ajnë për hapësirën që shfry tëzo
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NJË MI LI ON LU LE PËR SHKU PIN MË TË BU KUR 
Një mi li on lu le u mbollën këtë vit 

në sipërfaqet e gjel bra në shumë lo ka ci o ne 
nëpër qytet. Pro jek ti „Shku pi i lulëzuar“ që 
re a li zo het nga Qyte ti i Shku pit ka për qëllim 
zbu ku ri min e qyte tit dhe të vërtetojë kuj
de sin për hapësirën dhe am bi en tin jetësor.

Ngas tra të re ja me lu le janë for mu
ar në Par kun e qyte tit, tek Kop shti zo o log
jik, në gjel bëri min e bu le var dit “I lin den”, 
“Sve ti Kli ment Oh rid ski” dhe “a lek san dar 
Ma ke don ski”, tek Ka la ja e Shku pit, në par
kun në lag jen Gjor çe Pet rov, tek kry qëzi mi 
tek ho te li „Kon ti nen tal“, në zhar di ni er ët në 
bre gun e lu mit Var dar dhe në lo ka ci o ne të 
tje ra.
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Ku a li te ti i aj rit në qendr ën e Shku pit nga vi tit 2011 ma tet 
nga ek ran spe ci al i ci li në mënyrë fi gu ra ti ve tre gon vle rat mo men ta
le të ma tu ra të ma te ri e ve ndot ëse në ajër dhe jep re ko man di me për 
shëndetin e qyte tar ëve. 

Ek ra ni mat sa sinë e mo nok si dit të kar bo nit, dyok si dit të sul fu
rit, ok si dit të a zo tit dhe grim ca ve par ti ku la re më të vog la se 10 mik ro
met ra, dhe ma ten ed he pa ra met rat me te o ro log jikë – tem pe ra tu ra e 
aj rit, shpej tësi a dhe drej ti mi i erës dhe lagështia e aj rit .

ak si o ni për pas tri min e 
sipërfaqeve pub li ke në dhjetë ko mu
nat e Shku pit nën mo ton „Së bas hku 
për Shku pin e pastër dhe të gjelbër “ 
re a li zo het dy herë në vit. Në pas tri min 
e de po ve in for ma le, ko sit ja e ba rit, r re
gul li mi i gjel bëri mit, kon trol let e rr je tit 
të ka na li zi mit, pas tri mi i vend der dhje
ve dhe ri pa ri mi i gro pa ve të mëdha të 
r rug ëve përfshihen ndërmarrjet pub
li ke „Par qe dhe gjel bërim“, „Hig ji e na 
ko mu na le“, „Ujësjellës dhe ka na li zim“ 
dhe „R rugë dhe r ru gi ca“.

KUJ DE SI PËR AM BI EN TIN JETËSOR
janë re a li zu ar hu lum ti me hid ro log ji ketra se të 

ujërave nëntokësor në Fus hëgropën e Po lo gut dhe Shku pit që 
us hqejnë bu ri min e Ras hçes dhe ujërat e  ter ri to rit të pu se ve 
Ne re ziLe pe nec. Këto hu lum ti me ja pin të dhëna për sa sinë, 
vjetër sinë dhe ku a li te tin e ujërave që us hqejnë bu ri min e 
Ras hçes dhe ter ri to rin e pu se ve Ne re zi – Le pe nec, që mun
dësojnë re a li zi min e pro jek si o ne ve a fat gja ta për sa sinë e u jit 
në bu ri met to na për fur ni zi min me ujë të pijshëm. 

•
janë re a li zu ar hu lum ti me në tru al lin e Fus hëgropës 

së Shku pit nga as pek ti i ndot jes me me ta le të rënda. Ky pro
jekt di sa vjeçar në vi tin 2013 do të përfundojë me përgatitjen 
e at la sit gje o ki mik që do të përmbajë të dhëna për gjen djen e 
tru al lit në lid hje me ndot jen me me ta le të rënda, si dhe re ko
man di me për vep ri min me pi kat  „e nxeh ta“ (lo ka ci o net me 
përqendrime të r ri tu ra të ma te ri e ve ndot ëse).

•
Qyte ti i Shku pit re a li zo i mo ni to ri min njëvjeçar hu

lum tu es të ujërave sipërfaqësor dhe nëntokësor në Fus
hëgropën e Shku pit, ujërat  që us hqejnë bu ri min e Ras hçes 
dhe ujërat që us hqejnë ter ri to rin e pu se ve Ne re zi – Le pe
nec. Në të gjit ha lo ka ci o net re le van te janë ven do sur ven de 
matëse dhe janë ndërtuar pi o ze met ra për ndjek jen e ujërave 
nëntokësor. Mo ni to ri min e ujërave e vaz hdon NP „Ujësjellës 
dhe ka na li zim“.

Për këtë pro jekt vo lu mi noz Qyte ti i Shku pit nda u 
r reth 12,2 mi li on de nar ë. 
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Qyte ti i Shku pit përgatiti pro jek te për e fi ka si tet e ner gje tik për ob jek tet e 21 shkol la ve 
që janë nën kom pe ten cat e tij. Qëllimi i këtij ak ti vi te ti është që nga vi ti i ar dhshëm të 
ndërmerren ak ti vi te te ndërtimore për të kur syer e ner gjinë në shkol la.

•
ak ti vi te tet për mbroj tjen e am bi en tit jetësor, të pa ras hi ku a ra me Pla nin e ko

log jik lo kal të dytë për Shku pin (Pa EL 2), zhvil lo hen si pas di na mikës së pa ras hi ku ar . 
Pa EL 2 është do ku ment stra teg jik i ci li përcakton ndry shi met në am bi en tin 

jetësor në qytet në 5 vi te e fun dit dhe pa ras hi kon ma sa dhe ak ti vi te te për mbroj tjen 
dhe a van ci min e am bi en tin jetësor. Do ku men ti përfshin pesë fus ha te ma ti ke: mbe tu
ri na, ujë, ajër, tru all dhe natyr ë, kon sta ton ndry shi met në am bi ent dhe nxit bas hkësinë 
lo ka le të ndërmarrë ma sa kon kre te për ru aj tjen dhe përmirësimin e am bi en tit jetësor.

•
Sipërfaqet e pjer rë ta në bre gun e lu mit Var dar r re gul lisht pas tro hen nga veg

je ta ci o ni i r ri tur i egër dhe nga mbe tu ri nat. Pas tro hen ed he shtra ti i lu mit Le pe nec, 
ka na li Us jan ski dhe ka na let në Prz hi no dhe Koz le.

Ka na li i ha pur Vod njan ska në vi tin 2010 u mbu lu a, kur se për përmirësimin e 
fun ksi o na li te tit u mbu lu a ka na li i fur ni zi mit me ujë për li qe net në Par kun e qyte tit.

Qyte ti i Shku pit në vi tin 2011 
hyri në fa mil jen e mad he prej 2 688 
qyte te ve ev ro pi a ne të cilët çdo vit or
ga ni zojnë fus hatën më të përhapur për 
mo bi li tet të qëndrueshëm – ja va ev ro
pi a ne e mo bi li te tit. Në Shkup u mbajtën 
shumë ak ti vi te te për pro mo ci o nin e 
mo no li te tit al ter na tiv dhe për ngrit jen e 
vetëdijes e ko log ji ke, kur se për or ga ni zi
min e fek tiv dhe i no vu es të ma ni fes ti mit 
Qyte ti i Shku pit hyri në 10të qyte te e 
pa ra si pas kla si fi ki mit.

Kop shtet „Tas hko Ka rax ha“ në ko munën Bu tel, „Koço Ra cin“ 
në ko munën Qendër , „Or ce Ni kol lov“ në ko munën Kar posh, „8 Mar
si“ në ko munën Ki se la Vo da, „Dre nus hja“ në ko munën a e rod rom, 
„Gëzimi fëmijëve“ në ko munën Ga zi Ba ba „Fi da ni“ në ko munën e 
Ça i rit, „Snez ha na“ në ko munën Shu to O ri za re, „Ro si ca“ në ko munën 
Gjor çe Pet rov dhe shkol la „Li ri a“ në ko munën e Sa ra jit morën nga 
një kom plet kos hash për se lek si o ni min e mbe tu ri na ve. Kos hat e rinj 
që i ble u Qyte ti i Shku pit, janë në for mën e kaf shëve – ari, del fin 
dhe bret kosë dhe në ta mund të grum bul lo hen let ra, plas tikë dhe 
ka no çe. Gjashtë kom ple te me nga tre kos ha janë ven do sur ed he në 
Kop shtin zo o log jik. 

Për bler jen e kos ha ve Qyte ti i Shku pit shpen zo i r reth 1,8 
mi li on de nar ë.

Në am bi en tet e Qyte tit të Shku pit u hap 
Zyra për me nax hi min me e ner gjinë dhe Qen dra 
in for ma ti ve për e fi ka si tet e ner gje tik dhe bu ri
me ripërtëritëse të e ner gjisë. Në zyrë qyte tar ët 
mund të mar rin in for ma ci o ne të zba tu es hme 
se si të zvog ëlojnë shpen zi min e e ner gjisë në 
shtëpitë e tyre.
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NË BRE GUN E LU MIT VAR DAR 
Plaz hi i qyte tit „Par k“, në bre

gun e lu mit Var dar , në vi tin 2010 u 
mun dëso i qyte tar ëve të Shku pit të 
fres ko hen dhe re lak so hen në ditët e 
nxeh ta të verës. Pro jek ti „Nga as fal
ti i nxehtë – drejt në plazh, një hap 
afër te je“ vi zi tor ëve u of ro i rërë plaz hi, 
shez lo ne, ba nakë për pi je, dus he, re ku
i zi te për fëmijë dhe mu zikë argëtuese. 
Plaz hi shtri het në një sipërfaqe prej 1 
775 met ra kat ror .

Në të dy plaz het e Qyte tit e ki
pet e Qyte tit të Shku pit ndërtuan ter
re ne për vo lej boll ku të gjithë të in te re
su a rit mund t’i shfry tëzojnë fa las.

Në ter re nin spor tiv të plaz hit 
„Par k“ këtë vit për herë të tretë u mbajt 
Tur ne ndërkombëtar  në vo lej boll në 
rërë „Shku pi 2012“, në kon kur rencën 
për fem ra dhe mes hkuj. Spon sor i tur
ne ut është kr ye ta ri i Qyte tit të Shku pit, 
Ko ce Tra ja nov ski, kur se or ga ni za tor 
tek nik është Fe de ra ta e vo lej bol lit e 
Ma qe do nisë.

Në maj të vi tit të ka lu ar Shku pi u 
bë ed he me plaz hin e dytë të qyte tit. Plaz
hi „Ura e gu rit“ gjen det në anën e majtë të 
bre gut të lu mit Var dar , ndërmjet u ra ve „Go
ce Delçev“ dhe Urës së gu rit. Në plazh janë 
ven do sur stre ha dhe plat for ma dru ri, 20 ta
vo li na, 80 sto la dhe 80 shez lo ne. Ka ed he 
katër ba nakë, kat për fëmijë me lëkundës, 
skenë për mbaj tjen e ma ni fes ti me ve, dus
he, dho ma për zhves hje, çez ma për ujë, 
ven de par ki mi për biçikleta dhe kos ha për 
mbe tu ri na. 

Në ndërtimin e plaz hit të Qyte ti i 
Shku pit in ves to i r reth 9 mi li on de nar ë.

Plazhi "Park"

Plazhi  "Ura e gurit" 
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Nëpër bre gun e lu mit Var dar , nga ana e 
majtë, e ki pet e Qyte tit të Shku pit këtë vit ndërtuan 
ed he një pjesë të kor sisë për pa ti na – biçikleta, në 
drej ti min nga bu le var di “Go ce Delçev” në bu le var
din “8. Sep tem vri”. Kor si a e re është e gjatë 3 000 
met ra, dhe është as fal tu ar dhe shënuar. 

Për re a li zi min e pro jek tit Qyte ti i Shku pit 
nda u r reth 16,5 mi li on de nar ë. Përgjatë kor sisë 
është ven do sur ed he ndri çi mi i ri r ru gor .

Kor si a për pa ti na – biçikleta e ci la në vi tin 
2010 u ndërtua nga qen dra de ri te fab ri ka „Ko
mu na“ gjatë vi tit 2011 u zgja tu a de ri te ura To dor 
a lek san drov (ura e mëparshme  “Bliz nak”). Kjo 
pjesë e kor sisë është e gjatë 2 338 met ra, e gjer ë 4 
met ra dhe u shtru a me as falt.

Qyte ti i Shku pit për këtë vepër ndërtimore 
shpen zo i r reth 7 mi li on de nar ë.

Qyte ti i Shku pit në di
sa lo ka ci o ne përgjatë bre gut të 
lu mit Var dar ven do si re ku i zi te 
spor ti ve për us htrim dhe rek
re a ci on. Pun kte të til la ka në 
Plaz hin e qyte tit, tek ura To dor 
a lek san drov (ura e mëparshme 
“Bliz nak”), në lag jen a er do rom 
dhe tek ho te li „a lek san dar Pa
las“.

Të gjithë qyte tar ët e in
te re su ar , nxënës, stu dentë, klu be 
spor ti ve dhe sho qa tat e qyte tar
ëve 1 gusht mund të shfry tëzojnë 
fa las ter re nin spor tiv mul tifun
ksi o nal për hen dboll  dhe fut boll 
në rërë, në Plaz hin e Qyte tit „Par k“. 
O ra ri për shfry tëzi min e ter re ne ve 
mund të cak to het nëpërmjet te le
fo na ve 3297238 dhe 3297320, 
çdo ditë pu ne, ose në vetë ter re nin 
spor tiv.
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AK TI VI TE TE SPOR TI VE 
Në r rugët e qyte tit, në mu a jin 

maj, tra di ci o na lisht mba het ma ra to na 
ndërkombëtare e Shku pit. Spon sor ë të këtij 
ma ni fes ti mi tra di ci o nal spor tiv janë Qyte
ti i Shku pit, ag jen ci a për të rinj dhe spor t 
dhe Mi si o ni i BEsë në Shkup, or ga ni za tor ë 
tek nikë janë Lid hja e spor te ve e Shku pit 
dhe Ka „Ra bot niç ki“, kur se or ga ni za tor ë të 
përbashkët janë Fe de ra ta e at le tikës e Ma
qe do nisë. Përveç ndihmës fi nan ci a re, Qyte
ti i Shku pit of ron ed he ndihmë log jis ti ke 
nëpërmjet ndërmarrjeve pub li ke të ve ta, 
kur se përkrahës të Ma ra tonës së Shku pit 
janë ed he Mi nis tri a për punë të bren dshme, 
Kry qi i kuq i qyte tit të Shku pit, Fa kul te ti për 
kul tur ë fi zi ke dhe aRM. 

Me ras tin e 13 Nëntorit – Di ta e çli ri mit të Shku pit mba hen 
dy ga ra tra di ci o na le na te, Ga ra e Natës në at le tikë dhe Ga ra e Natës 
në çik lizëm „Nëpër r rugët e Shku pit“. 

Or ga ni za tor i Garës së Natës në at le tikë është Fe de ra ta e at

le tikës së Ma qe do nisë, kur se i Garës së Natës në çik lizëm Fe de ra ta 
e çik liz mit të Ma qe do nisë. Spon sor i ga ra ve është Qyte ti i Shku pit.

Tur ne u ndërkombëtar i bok
sit „Gon gu i artë“ këtë vit u or ga ni
zu a për të 42ën herë. Në këtë tur ne 
matën for cat bok si er ë nga shumë 
ven de nga Ev ro pa dhe nga bo ta, 
ndërmjet të cilëve nga Shqip ëri a, 
Bos nja dhe Her ce go vi na, Bul lga ri a, 
Bjel lo ru si a, I ta li a, Ru ma ni a, Çe ki a, 
Ser bi a, Sllo ve ni a, Kro a ci a, Ma li i Zi, 
Ru si a, Mol da vi a, Tu ni zi a, Span ja, Ku
ba dhe nga Ma qe do ni a. 
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Në qendr ën spor ti ve 
„Bo ris Traj kov ski“ vi tin e ka lu ar 
u mbajt ju bi le u i 10të i Kupës 
së klu be ve ev ro pi a ne në bo i ling 
NBC  me pjes ëmar r jen e r reth 
500 ga ru es ve nga 31 klu be, nga 
pot hu aj se të gjit ha ven det ev ro
pi a ne. Spon sor i këtij ma ni fes ti
mi spor tiv is hte Qyte ti i Shku pit, 
kur se or ga ni za tor Fe de ra ta e bo
i ling e Ma qe do nisë. 

Është ndërtuar ter ren spor tiv në fsha tin ju rum le ri 
në ko munën Ga zi Ba ba. Ter re ni spor tiv është me sipërfaqe 
prej 1 000 met ra kat ror dhe është pa ji sur me re ku i zi te për 
fut boll dhe bas ket boll. 

Për ndërtimin e ter re nit spor tiv dhe për r re gul li
min e hor ti kul tur ës së par kut afër tij janë shpen zu ar r reth 
8 mi li on de nar ë, kur se NP „R rugë dhe r ru gi ca“ mo ri pjesë 
me r reth 1,2 mi li on de nar ë.

•
Në vi tin 2009 u ri no vu a qen dra spor ti verek re a ti

ve në qendr ën e ko munës Shu to O ri za re. Qyte ti i Shku pit 
këtë pro jekt e ndih mo i me ta be la për kos ha, sto la, kos ha 
për mbe tu ri na dhe kan de labër . 

Në kor sinë e lu mit Tres ka në QRS „Mat ka“ këtë vit u mbajt e di ci o ni i 44ët i Sllal lo mit ndërkombëtar I lin den në ka nu  I KaS 
2012, në kon kur rencën për mes hkuj dhe fem ra. 
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Qyte ti i Shku pit 
lëshoi në përdorim 3 a u
tom je te spe ci a le të a dap
tu a ra për ne vo jat e per
so na ve me in va li di tet më 
të rëndë. Tre a u tom je tet 
janë pa ji sur me plat for
më spe ci a le a u to ma ti ke 
për ngrit jen e kar rocës së 
in va lid ëve dhe pa jis je të 
tje ra që ga ran tojnë si gu ri 
për përdoruesit.

In ves tim i Qyte
tit të Shku pit është r reth 
gjashtë mi li on de nar ë.

Për ne vo jat e Sek si o nit për nef ro
log ji pranë Spi ta lit të përgjithshëm të qyte
tit „8. Shta to ri“ dhe të In sti tu ci o nit pub lik 
shëndetësor „He ku ru na“ Qyte ti i Shku pit dhe 
ko mu na Qendër në fil lim të vi tit 2012 dhu ru
an 2 a pa ra te për he mo di a lizë për pa ci entët e 

MBROJ TJA SO CIALE,  E FËMIJËVE 
DHE SHËNDETËSORE 

sëmurë nga ves hkat. Me ven dim të Këshillit të Qyte tit të 
Shku pit dhe ko munës Qendër për bler jen e a pa ra te ve u 
si gu ru an 1 000 000, përkatësisht 200 000 de nar ë.
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Në vi tin 2010 u 
lëshua në përdorim pje sa e 
re e pun ktit e Kry qit të kuq 
të qyte tit të Shku pit për të 
pas trehët, në Mo min Po tok. 
Për re a li zi min e këtij pro jek ti 
Qyte ti i Shku pit nda u 1,4 mi
li on de nar ë.  

Me hap jen e stre hi
mo res, ka pa ci te tet e pun ktit 
u r ritën për 60 met ra kat ror . 
am bi en ti i ri është pa ji sur 
me kre va te, tu a let, kuz hinë 
për çaj dhe mje te të tje ra 
të do mos dos hme gjë me të 
cilën mun det plot ësisht t’u 
përgjigjet ne vo ja ve të këtyre 
per so na ve.

Plat for më as hen so ri e ci la është des ti nu ar për per so na 
të cilët lëvizin me ndihmën e kar rocës në vi tin 2010 u ven dos në 
SHMQSH „Mi haj lo Pu pin“. Plat for ma  është e pa ra dhe e vet me e 
këtij ti pi në Ma qe do ni dhe si gu ron qas je de ri në të gjit ha ka tet e 
shkollës. 

Drej ti mi me plat for mën është me bu to na që janë a dap
tu ar ed he për përdorimin nga per so na të ver bër, kur se për këtë 
qëllim nga Bux he ti i Qyte tit të Shku pit janë ndar ë r reth 2,5 mi li on 
de nar ë.
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Çdo verë, Qyte ti i Shku pit në bas
hkëpu nim me Kry qin e kuq të qyte tit të 
Shku pit re a li zon ak ti vi te te për përkrahje në 
in ter ve ni me në gjen dje kri ze për vep rim të 
shpejtë dhe e fi kas në rast fat keq ësish, kur 
tem pe ra tu ra ngji tet mbi 40 gradë cel si us. 
E ki pet mo bi le të Kry qit të kuq vi zi tojnë 
ven det me fre ku encë më të mad he në qytet 
dhe shpërndajnë shis he me ujë, ma sin ten
si o nin e gja kut, kur se at je ku ka ne vojë ja
pin ndihmën e parë dhe tran spor tojnë per
so nat e mos hu ar dhe të r ras ka pi tur de ri në 
shtëpitë e tyre. 

Çdo vit për përkrahjen e ak ti vi te te
ve të Kry qit të kuq të qyte tit të Shku pit, për 
in ter ve ni me në gjen dje kri ze, Qyte ti i Shku
pit ndan 500 000 de nar ë nga Bux he ti.

Kr ye ta ri i Qyte tit të Shku pit, Ko ce Tra ja nov
ski, më 10 qer shor të këtij vi ti ed he zyr ta risht ha pi 
Qendr ën di to re për per so na të mos hu ar për dhënien 
e ndihmës në kus hte shtëpiake, të cilët janë a ko mo
du ar në am bi en tet e shtëpisë „Da re Xham ba zov“, në 
r rugën “11 Ok tom vri” dhe në r rugën “Vu ko var ska” 
numër 23, në ko munën e Ça i rit.

Qyte ti i Shku pit për re a li zi min e këtij pro jek
ti për dhënien ndihmë per so na ve të mos hu ar nga 
Bux he ti nda u  2 mi li on de nar ë. 

Qyte ti i Shku pit këtë vit mer r pjesë me 500 000 de nar ë në ri no vi min e Qendr ës rek re a ti ve „Kat la no vo“ për të a dap tu ar 
për përdorim am bi en tet  për rek re a ci on të pen si o nis tëve. Në vi tin 2011 për ri no vi min e pus hi mo res në QR „Kat la no vo“ Qyte ti i 
Shku pit nga Bux he ti nda u 350 000 de nar ë.
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Qyte ti i Shku pit çdo vit fi nan con dhe ndih mon ed he 
Shtëpinë për per so na të mos hu ar në Zllo ku qa ni „Nënë Te re za“.

Në su a zat e am bu
lancës „Vod no“, në r rugën 
E li si je Po po viq numër 2 është 
ha pur Këshillimorja e parë 
për pre ven tivë nga përdorimi 
i dro ga ve tek nxënësit e 
shkol la ve të mes me në 
Shkup, Qen dra ri no re „Dua 
të di“. 

Qëllimi kr ye sor i këtij 
pro jek ti është që të rinjtë në 
Shkup të kenë qas je më të 
mirë dhe më të lehtë de ri te 
in for ma ci o net dhe këshillat 

„Shku pi – qytet i ba ra zisë gji no re“ është ti tul li i Stra teg
jisë për ba ra zi gji no re të Qyte tit të Shku pit që u pro mo vu a më 8 
mar s të këtij vi ti. Stra teg ji a përbën do ku ment gjithëpër fshir ës i ci
li shpreh po li ti kat e Qyte tit dhe pla net për re a li zi min e vi zi o nit të 
Shku pit që të tran sfor mo het në qytet me ba ra zi gji no re. 

për pre ven tivën nga dro gat 
dhe bal la fa qi min me prob
le met nga përdorimi i dro
ga ve. Pro jek ti „Këshillimore 
dhe e du kim  për pre ven tivën 
nga përdorimi i dro ga ve tek 
nxënësit e shkol la ve të mes
me në qyte tin e Shku pit“ e 
re a li zo i H.Е.R.А   a so ci a ci o ni 
për e du kim shëndetësor dhe 
hu lum ti me, me përkrahje fi
nan ci a re nga Qyte ti i Shku
pit në vler ë prej 1 000 000 
de nar ë.
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85 MI LI ON DE NAR Ë PËR RI KON
STRUK SI ON E SHKOL LA VE TË MES ME 

Qyte ti i Shku pit katër vi tet e ka lu
a ra shpen zo i r reth 85 mi li on de nar ë për 
ri kon struk si o nin e go di na ve të të gjit ha 
shkol la ve të mes me, 21 që janë nën kom
pe ten cat e tij, me qëllim përmirësimin e 
kus hte ve për punë të nxënësve dhe të të 
punësuarve. 

Në një pjesë të shkol la ve u ri no
vu an nyjat sa ni ta re, sipërfaqet e mu
rit dhe dyshe metë, në një pjesë është 
zëvendësuar zdruk thëta ri a dhe ça titë e 
vjet ra prej az bes ti, në di sa go di na shkol
lo re është përfunduar ri kon struk si o ni i 
sal la ve spor ti ve. 

Në shkollën e mes me „Ma ri ja 
Kyri– Sklo dov ska“ u  pa jisën kla sa të spe
ci a li zu a ra për degën e shëndetësisë në 
pro fi lin ar si mor për tek nik la bo ra to ri dhe 
tek nik la bo ra to ri mjek ësor .
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Më 5 maj në am bi en tet e 
SHMQSH „Ge or gi Di mit rov“ u mbajt ga
ra në ma te ma tikë ndërmjet nxënësve 
të shkol la ve të mes me të Qyte tit të 
Shku pit. Gjim na zistët nga vi ti i parë, i 
dytë dhe tretë matën di jet  në lëndën 
e ma te ma tikës të nda ra në dy gru
pe, si pas prog ra me ve mësimore, 
përkatësisht nxënës të gjim na ze ve dhe 
nxënës të shkol la ve të ar si mit pro fe
si o nal. Fi tu e sit morën dip lo ma dhe 
shpërblime në pa ra. 

Kr ye ta ri i Qyte tit të Shku pit Ko ce Tra ja nov ski në su a zat e ma ni fes ti mit tra di ci o nal „Ta kim ndërmjet më të mi rit dhe më të mirëve“, 
të ma tu ran tëve më të mirë – nxënës të shkëlqyer të gje ne ratës 2008/2012 nga 21 shkol la të mes me u nda u mirënjohje dhe shpërblime 
në të hol la.

Nxënësit e vi tit të parë në shkol lat e mes me të 
Qyte tit të Shku pit kanë mun dësi të ndje kin mësimin e 
no tit, që re a li zo het në a renën e no tit „Bo ris Traj kov ski“. 
Në pro jek tin për mësimin e no tit janë përfshirë in struk
tor ë no ti pro fe si o nistë, tre shpëtues me li cencë nga 
Kry qi i kuq i qyte tit të Shku pit, si dhe dhjetë stu dentë 
nga Fa kul te ti i kul tur ës fi zi ke, të cilët pu nojnë si vul lne
tar ë me nxënësit. 

Pro jek tin për re a li zi min e mësimit të no tit nga 
vi ti i parë në shkol lat e mes me të Qyte tit të Shku pit e fi
nan con Qe ve ri a e Re pub likës së Ma qe do nisë nëpërmjet 
Mi nis trisë së ar si mit dhe shkencës dhe Byrosë për zhvil
li min e ar si mit, kur se përkrahjen log jis ti ke për or ga ni zi
min e orëve e jep Qyte ti i Shku pit.
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Çdo shkollë e mes me e Qyte tit të 
Shku pit në vi tin 2011 mo ri nga 33 to pa 
lëkure të bren du a ra për vënien në prak tikë 
dhe ma si vi te tin e spor te ve më po pul lo re: 
bas ket boll, vo lej boll, fut boll dhe hen dboll. 

•
U mbajtën Ga rat e Ligës në kon kur

rencën për mes hkuj dhe fem ra ndërmjet 
e ki pe ve të shkol la ve të mes me në Shkup, 
në di sa spor te, dhe atë në fut sall, hen dboll, 
vo lej boll, bas ket boll, bo i ling, pingpong, at
le tikë dhe vo lej boll në rërë. 

Në o bor rin e SHMQSH „Zdrav
ko Cvet kov ski“ është ndërtuar një mi ni 
ter ren me kor si për at le tikë dhe vra pim 
sprint në 100 met ra, kor si për kërcim së 
gja ti dhe plat for më dhe ter ren për hed
hje gjyle je. 

Ter re ni u ndërtua nga e ki pet e 
NP „R rugë dhe r ru gi ca“, kur se për këtë 
pro jekt Qyte ti i Shku pit nda u 1,1 mi li on 
de nar ë.

•
E ki pet e Qyte tit të Shku pit 

ndërtuan mi ni ter re ne at le ti ke për sprint 
në 60 met ra, tre hapësh, kërcim së gja ti 
dhe hed hje gjyle je në o bor rin e shkollës 
„ar se nij jov kov“.
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Bas ket boll, vo lej boll, hen dbolll, 
fut sall dhe at le tikë is hin spor tet në të ci lat 
matën for cat gjim na zistët nga 48 e ki pe të 
shkol la ve të mes me nga e gjithë Ma qe do ni a 
në „GjIM Na ZI a Da SHKU PI 2010“ të shtatë, e 
ci la u mbajt nga da ta 6 de ri më 8 maj 2010 
në Shkup. 

•
„Fol ha pur për dhunën“ is hte mo to

ja e ma ni fes ti mit përfundimtar të pro jek tit 
„Zvog ëli mi i dhunës dhe r rit ja e si gu risë 
në shkol lat e mes me të Qyte tit të Shku
pit“ i ci li u mbajt më 6 qer shor në o bor rin e 
shkollës së mes me „Pançe ar sov ski“. Pro jek
ti për zvog ëli min e dhunës, i ci li u re a li zu a 
gjatë shumë mu aj ve në të gjit ha shkol lat 
e mes me të Qyte tit të Shku pit, ka si qëllim 
të traj nojë shkol lat si të zhvil lojnë po li ti kat 
shkol lo re, pro to kol let dhe prog ra met për 
pre ven tivë, i den ti fi kim dhe bal la fa qim me 
dhunën. Pro jek ti është i ni ci u ar nga Qyte ti i 
Shku pit. 

•
Në fund të vi tit shkol lor në shes hin 

„Pe la“ dhe në r rugën “11 Ok tom vri” ma
tu rantët nga shkol lat e mes me të Shku pit 
lu ajtën val lëzi min „ku ad ril“. Me këtë, ma
tu rantët e Shku pit u përfshinë në ma ni fes
ti min ndërkombëtar „Pa ra da e ma tur ës“, në 
të cilën përfshihen ma tu rantë nga shumë 
ven de nga Ev ro pa.
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BAS HKËPU NI MI NDËRKOMBËTAR 

Me nënshkrimin e Kar tës për miqësi 
dhe bas hkëpu nim ndërmjet Qyte tit të Shku
pit dhe Qyte tit të Zag re bit, nga kr ye bas hki
akët Ko ce Tra ja nov ski dhe nga Mil lan Ban
diq, Shku pi dhe Zag re bi  u bënë qyte te të 
vëllazëruara. 

Qyte ti i Shku pit më 26 mar s u 
vëllazërua me Qyte tin e Be og ra dit. Mar rë
ves hjen për vëllazërimin ndërmjet dy qyte
te ve në Be og rad e nënshkruan kr ye bas hki
akët Ko ce Tra ja nov ski dhe Dra gan Gji las. 

Me ak tin e nënshkrimit ndërmjet 
qyte te ve u hap mun dësi më e mad he për 
këmbimin e ek spe ri en ca ve dhe bas hkëpu
nim në shumë fus ha të jetës shoq ëro re, 
veçanërisht për zgjid hjen e prob le me ve të 
qar kul li mit r ru gor , çështje ve ur ba nis ti ke dhe 
për zhvil li min e ar si mit. 

SHKU PI U 
VËLLAZËRUA ED HE 
ME ZAG RE BIN DHE 
BE OG RA DIN... 

Zyra e re e ha pur e Qyte tit të Shku pit dhe 
BNjVL në Bruk sel i sol li Qyte tin e Shku pit dhe Re
pub likën e Ma qe do nisë një hap më afër Ev ropës, hap 
që do të mun dësojë in for mi min në kohë për fon det 
ev ro pi a ne për vetëqeverisje lo ka le, pre zan ti min dhe 
përfaqësimin e pus hte te ve lo ka le pa ra in sti tu ci o ne
ve të BEsë, nxjer r jen e ek spe ri en ca ve dhe lo bim për 
shfry tëzi min e fon de ve dhe ndih ma ve të tje ra të ne
voj shme për vetëqeverisjet lo ka le.

•
Qyte ti i Shku pit ha pi Qendër OjQ në am bi en

tet e Qendr ës kul tu ro re ri no re. Për qyte tar ët është në 
dis po zi ci on ed he por ta li – OjQ www.skop je.gov.mk/
nvo
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Pre si den ti i Re pub likës së Ma lit të Zi, Fi lip Vu ja no viq, në ce re mo ninë so lem ne, që 
u mbajt më 17 mar s të këtij vi tit, u shpall Qyte tar nde ri i Shku pit. Zo tit Vu ja no viq plla ka tin 
„Qyte tar nde ri i Shku pit“ ia nda u kr ye ta ri i Qyte tit të Shku pit, Ko ce Tra ja nov ski.

 Pre si den ti Vu ja no viq është mik i madh dhe res pek tu es i Re pub likës së  Ma qe do
nisë dhe qyte tit të Shku pit, po li ti kan bas hkëko hor , bur rë shte ti i madh, hu ma nist dhe pro
mo tor i bas hkëpu ni mit ndërmjet Re pub likës së Ma lit të Zi dhe Ma qe do nisë.

Qyte ti i Shku pit nga da ta 3 de ri më 12 shta tor 2009 is hte ni ko qir i ma ni fes
ti mit cilësor kul tu ror „Bi e na le e të rin jve nga Ev ro pa dhe Mes dhe u“. Nëntë ditë në 
Shkup r reth 800 ar tistë, të moshës ndërmjet 18 dhe 30 vjeçare, kri ju an në shtatë 
di sip li na ar ti – ar te vi zu a le, art i ap li ku ar , per for man sa, letërsi, mu zikë, gas tro
mo ni dhe art fil mik. ar tistët er dhën nga 48 ven de nga Bal lka ni, Lin dja e mes me, 
Mes dhe u dhe nga ven detanëtare të Bas hki mit ev ro pi an. 

Or ga ni za ta jo qe ve ri ta re ndërkombëtare 
„Klu bi bal lka nik i pa qes” më 21 ja nar të këtij 
vi tit Qyte tit të Shku pit i nda u çmi min „Kar ta 
bal lka ni ke e pa qes”. Mirënjohja i je pet Qyte tit 
të Shku pit për shërbimet e tij dhe ak ti vi te tet 
për zgje ri min e i de ve të pa qes dhe miqësisë, si 
në Bal lkan as htu ed he më gjer ë.

•
Më 23 maj në To ri no kr ye ta ri i Qyte tit të 

Shku pit, Ko ce Tra ja nov ski dhe kr ye bas hki a
ku i To ri nos, Pi e ro Fa si no, nënshkruan Kon
tratë për miqësi dhe bas hkëpu nim ndërmjet 
dy qyte te ve. Në su a zat e këtij bas hkëpu ni mi 
Qyte ti i Shku pit do të fil lojë ak ti vi te tet për 
for mi min e zyrës për pla ni fi ki min hapësinor 
dhe ur ba nis tik (Qen dra ur ba ne  Shkup).

•
Sek re ta ri i Qyte tit të Shku pit, Gor da na 

Klin ça ro va, në Sa ra jevë, së bas hku me kr
ye bas hki akët e Sa ra jevës, Pod go ricës, Ti
ranës, Zag re bit dhe Fraj bur gut nënshkruan 
Me mo ran du min për mirëkuptim ndërmjet 
kr yeq yte te ve të Ev ropës jug lin do re. ak
ti i nënshkrimit të Me mo ran du mit për 
mirëkuptim është fil li mi zyr tar i pro jek
tit „Fu qi zi mi i rr je tit të qyte te ve e fi ka se 
e ner gje ti ke në Ev ropën jug lin do re“ që 
do ta re a li zojnë ad mi nis tra tat e qyte te ve 
nënshkrues dhe par tne ri dhe i ni ci a to ri i 
pro jek tit SIGjSho qa ta gjer ma ne për bas
hkëpu nim ndërkombëtar.
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Këshilli i Qyte tit të Shku pit

PËRKRAHJE PA RE ZER VË PËR 
PRO JEK TET KA PI TA LE TË QYTE TIT

Si kr ye ta re e Këshillit të Qyte tit të 
Shku pit, dua të shpreh kënaqësinë ti me per
so na le nga pu na e de ri ta nis hme e Këshillit 
të Qyte tit të Shku pit, për të cilën fla sin ed he 
72 se an cat e r re gul lta të mbaj tu ra, 8 të jas
htëza kon shme dhe 1 se ancë so lem ne, e ci la 
për të gjithë ne is hte shumë e rëndësishme, 
sep se në këtë se ancë u krem tu a trid hjetë
vje to ri i shpal ljes së Nënë Te rezës qyte tar 
nde ri i Shku pit.

Në pe ri udhën pas nesh kis him 
shumë ob li gi me, u bal la fa qu am me shumë 
sfi da të ci lat vi nin pa ra nesh si këshilltarë, 
por pikërisht për këtë dhe me kre na ri të 
veçantë them se pas të gjithë pro jek te ve të 
suk ses shme të Qyte tit të Shku pit gjit hmonë 
is him log jis tikë dhe përkrahje e mad he në 
punën e kr ye ta ri të Qyte tit të Shku pit, zo tit 
Ko ce Tra ja nov ski.

U vo tu an shumë ven di me dhe prog
ra me të ci lat kis hin rëndësi thel bëso re për 
qyte tar ët e Shku pit, dhe me këtë rast do të 
des ha të përmend di sa prej tyre: The me li mi 
i Shoq ërisë për vep rim ta ri spor ti ve – Klu bi i 
fut bol lit Var dar SHa; The me li mi SHPK „Dris
la“; Bas hkëpu nim me reg ji o nin pla ni fi ku es 
të Shku pit për re a li zi min e pro jek te ve, i den
ti fi ki min e po ten ci a le ve in ves tu e se, i den

ti fi ki min dhe pro mo ci o nin e tras hëgi misë 
nat yro re dhe kul tu ro re etj.; Ndërtimi ga raz
he ve me ka te (tek Sta ci o ni i vjetër he ku rud
hor dhe tek Rin gu i vogël); Ri kon struk si o ni i 
u ra ve („Go ce Delçev“, „Ura e re vo lu ci o nit“); 
Ndërtimi i go dinës për ad mi nis tratën e 
Qyte tit të Shku pit; Fur ni zi mi me a u tom je te 
për ne vo jat e NP „Hig ji e na ko mu na le“; Fur ni
zi mi me a u tom je te për ne vo jat e NP „R rugë 
dhe r ru gi ca“; Bler ja e pa jis je ve për QMKK; 
Fur ni zi mi me biçikleta; Fur ni zi mi me tez ga 
për ne vo jat e shit ësve të lib ra ve të vjetër ; 
Fur ni zi mi me as hen sor ë dhe plat for ma për 
ne vo jat e per so na ve me ne vo ja të veçanta 
në in sti tu ci o net pub li ke (SHMQSH „ar se nij 
jov kov“,„Mi haj lo Pu pin“ dhe „QKR“); Fur ni zi
mi me pa jis je për Bri gadën MKZ të Qyte tit të 
Shku pit; Prog ra mi për rig jal lëri min, rikul ti
vi min dhe r re gul li min e hapësirës së de pos 
së mëparshme të qyte tit për grum bul li min 
e mbe tu ri na ve „Var da ris hte“; Ndërtimi i 
ven de ve për kon tej ner ë; Prog ra mi për ri kon
struk si o nin e fa sa da ve në ter ri to rin e qendr
ës së qyte tit; Prog ra mi për traj ti min hu man 
dhe kon trol lin e qen ve en da cakë; Ndërtimi i 
kor si ve për pa ti na, biçikleta dhe këmbësorë; 
Prog ra mi për var re zat „Bu tel“; Prog ra mi për 
zhvil li min e ar te ve kre a ti ve; Ndërtimi dhe 

ri kon struk si o ni i r rug ëve dhe bu le var de
ve: “Bo ris Traj kov ski”, “Mit ro po lit Te o do sij 
Go lo ga nov”, “Ser bi a”, “I lin den”...; Ndërtimi 
i u nazës në Gjor çe Pet rov; Bas hkëpu ni mi 
ndërmjet ko mu na ve që nënkupton se në çdo 
ko munë të Qyte tit të Shku pit u re a li zu an ak
ti vi te te të cak tu a ra në varësi të pri o ri te te ve 
në ko mu na; Tran spor ti fa las për pen si o nistët 
të mar tën, të prem ten dhe të shtunën; Sjel
lja e DraftPla nit të përgjithshëm ur ba nis tik 
(PPU) për Qyte tin e Shku pit dhe shumë ven
di me të tje ra.

Falë mirëkuptimit të ndërsjellët, 
kon sis tencës dhe pa ra së gjit hash ven dos jes 
së lar të mo ra le dhe e tikës të këshilltarëve 
nga njëra anë, si dhe të bas hkëpu ni mit të 
mirë me kr ye ta rin e Qyte tit të Shku pit dhe 
ad mi nis tratën nga ana tjetër , ar ritëm t’i re
a li zojmë plot ësisht të gjit ha sfi dat të ci lat na 
u ven dosën nga fil li mi i man da tit.

I re na Mis he va, 
Kr ye ta re e Këshillit të 

Qyte tit të Shku pit
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Vi zi ta pu ne në të gjit ha ko mu nat e Shku pit 

DITË E HA PUR PËR TA KI ME ME QYTE TAR ËT

Kr ye ta ri i qyte tit të Shku pit Ko ce Tra ja nov ski katër vi tet e 
ka lu a ra dy herë në vit vi zi to i dhjetë ko mu nat e Shku pit dhe re a li
zo i ta ki me me ko legët e tij kr ye tar ë të ko mu na ve. Në ta ki me morën 
pjesë ed he drej tor ët e ndërmarrjeve pub li ke të qyte tit, drej tu e sit e 
sek tor ëve të ad mi nis tratës së qyte tit, përfaqësues të ad mi nis tra ta ve 
të ko mu na ve, si dhe përfaqësues të bas hkësi ve ur ba ne dhe ven do re 
të ko mu na ve.

Në këto ta ki me u bi se du a për prob le met me të ci lat bal la
fa qo hen qyte tar ët e Shku pit në jetën e tyre të përditshme, u of ru
an pro po zi me dhe ide për tej ka li min e tyre, si dhe pro po zi me për 
përmirësimin e punës së ndërmarrjeve pub li ke. Në mënyrë plot ësu
e se, në ta ki met që u mbajtën në pjesën e dytë të vi tit ka len da rik, 
ko mu nat dhe qyte tar ët nëpërmjet pro po zi me ve të pro jek te ve kanë 
mun dësi të mar rin pjesë në kri ji min e bux he tit të Qyte tit të Shku pit 

për vi tin e ar dhshëm.  
Ta ki met që u mbajtën vi tin e ka lu ar re zul tu an me re a li zi min 

e një num ri të madh të pro jek tesh të ci lat i pro po zu an ko mu nat dhe 
qyte tar ët, pa ra së gjit hash në fushën e qar kul li mit pub lik, hig ji enës 
ko mu na le dhe tran spor tit pub lik.

Përfaqësuesit e bas hkësi ve ur ba ne dhe ven do re, si dhe kr
ye tar ët e ko mu na ve të Shku pit këto ta ki me i vler ësu an si po zi ti ve, 
pikërisht si mënyrë e punës tran spa ren te të vetëqeverisjes lo ka le për 
përmirësimin e jetës së qyte tar ëve të Shku pit.

Kr ye ta ri i Qyte tit të Shku pit 
Ko ce Tra ja nov ski, çdo të prem te të 
fun dit të mu a jit mban ta ki me me 
qyte tar ët dhe bi se don me ta për 
prob le met me të ci lat bal la fa qo hen 
çdo ditë, dhe që janë nën kom pe
ten cat e Qyte tit të Shku pit. Di ta e 
ha pur me qyte tar ët kon tri bu o i për 
tran spa rencë më të mad he në punën 
e Qyte tit të Shku pit, shkëmbimin 
e i de ve dhe për zgjid hjen e prob le
me ve shum ëvje ça re të qyte tar ëve të 
Shku pit.  

4 VJET TA KI ME TË DREJ TPËDREJ TA ME QYTE TAR ËT 
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SHI KO MU ZIKË, DËGJO PIK TUR Ë, MER R LIBËR

Në dhje tor të vi tit 2010 përsëri u hap ven di kult për 
ad hu ru e sit e fil mit dhe punëtorët e fil mit – Ki ne ma ja e qyte
tit „Mi le ni um“, gjë me të cilën u përsëri u gjal lëru a një tra ditë 
e qyte tit. Qyte ti i Shku pit lid hi kon tratë me Qendr ën treg ta re 
të qyte tit për mar r jen e ki ne masë „Mi le ni um“, kur se di sa vi
te me radhë me të me nax hon me suk ses IP „Qen dra kul tu ro re 
ri no re“. Shku pi kis hte ne vojë për një sallë ki ne ma je rep re zen
ta ti ve, pikërisht për këtë, me hap jen e sërishme të ki ne masë 
„Mi le ni um“, Qyte ti i Shku pit ar ri ti t’i plot ësojë ne vo jat e të 
gjithë ad hu ru es ve të ar tit të shtatë, por ed he të ndjekë ha

pin me tek no log jitë e re ja mo der ne të fil mit, du ke in sta lu ar 
pa jis jen më mo der ne 3D, gjë me të cilën kjo ki ne ma u bë vend 
ku mund të shi ko hen blokbas ter më të re ja të pro duk si o nit 
botëror dhe ven das. 

Tek no log ji a e re 3D në „Mi le ni um“ është pa jis ja 3D më 
ak tu a le dhe më e re në tre gun botëror. Për re a li zi min e pro jek
tit për pa jis jen e ki ne masë së qyte tit „Mi le ni um” me tek no log
jinë më të re 3D nga Bux he ti i Qyte tit të Shku pit u ndanë r reth 
8 500 000 de nar ë. 

Në pjesën e parë të Par kut të qyte tit ta nimë pesë vjet me 
radhë mba het ma ni fes ti mi mul ti me di al  „SHI KO MU ZIKË, DËGjO 
PIK TUR Ë, MER R LIBËR“. Ni ko qir i pub li kut të shumtë në par k tra di ci
o na lisht janë Fi lar mo ni a ma qe do na se dhe Qen dra kul tu ro re ri no re. 
Re per to ri i te ma ve të lu aj tu ra çdo vit është i ndryshëm, por plot
ëson shi jet e ndry shme mu zi ko re. Pik tor ët pik tu rojnë në ka na va ce të 
mëdha dhe me kri ji met e tyre o rig ji na le ngjyro sin no tat e lu aj tu ra nga 
in stru men tistët e fi lar mo nisë në skenë. 

Pub li ku në këtë e ve ni ment të pa za kontë mund të lar go het ed
he me libër në dorë, çdo vit me vepër të ndry shme të bo tu ar në 20 000 
kop je për këtë qëllim. 

KI NE MA JA E QYTE TIT „MI LE NI-
UM“ TASHMË TRE DI MEN SI O NA LE 
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FES TI VA LI NDËRKOMBËTAR 
„TE AT RI I RI I HA PUR “

NJË DE KADË FES TI VAL I FIL-
MIT EV RO PI AN „CI NE DAYS“

TËRË NATËN, NATË E BAR DHË 

Fes ti va li ndërkombëtar Te at ri i ri i ha pur (МОТ), për herë 
të parë u or ga ni zu a nga Qen dra kul tu ro re ri no re në maj të vi
tit 1976, kur se këtë vit u re a li zu a e di ci o ni i 37të. МОТ pre zan
to i dhe mun dëso i këmbimin/qar kul li min e e ner gjisë së re, të 
freskët, ek spe ri men ta le, a van gar de si dhe ek spe ri encë ndërmjet 
pjes ëmar rë sve të shfaq je ve te at ro re. Çdo vit fes ti va li mba het 
nën mo ton e re dhe në përputhje me të zgjid hen pjes ëmar rë sit 
e fes ti va lit. Këtë vit mo to ja e МОТ është „Diçka është e kal bur “, 
kur se në gjashtë ditët te at ro re të fes ti va lit do të ketë shumë lig
jëri me, punëtori, traj ni me, pre zan ti me dhe pro mo ci o ne.

Nëpër vi tet e mbaj tjes dhe r rit jes, МОТ kri jo i i den ti te tin 
e vet: vërtetoi ka rak te rin ndërkombëtar me shfaq jet e 380 te at
ro ve të ndry shme dhe gru pe ve al ter na ti ve nga e gjithë Ev ro pa, 
SHBa, Ka na da ja, Ve ne zu e la, In di a, ja po ni a, Re pub li ka e Ko resë, 
Ma li etj. Qyte ti i Shku pit, tra di ci o na lisht, e përkrah këtë fes ti
val, kur se këtë vit 
për mbaj tjen e tij 
nga Bux he ti nda u 
1 500 000 de nar ë.

Vi tin e ka lu ar u 
krem tu a ditëlindja e 10
të e Fes ti va lit të fil mit 
ev ro pi an „CI NE DaYS“, që 
zgja ti dhjetë ditë, kur se 
pub li kut të Shku pit iu 
mun dësu a që në 5 sal la 
të ki ne masë të ndjekë 
r reth 70 re a li zi me fil mi
ke nga pro duk si o ni më i 
ri fil mik. Fes ti va li ju bi lar i 
Fil mit ev ro pi an, or ga ni za tor i të ci lit është Qen dra kul tu ro re ri no re, 
ar ri ti për një kohë të shkur tër të shndër ro het në fes ti val pres tig ji
oz fil mik me fi zi o no minë ka rak te ris ti ke dhe kon cep tin e vet. R rit ja 
e fes ti va lit ka të bëjë me përkrahjen në vaz hdim ësi nga Ko mi si o ni 
ev ro pi an, si dhe nga ven det e Bas hki mit Ev ro pi an, kon tri bu ti dhe 
bas hkëpu ni mi i të cilëve bëjnë që fes ti va li të jetë një festë e vërtetë e 
ar tit fil mik në Shkup. Në su a zat e fes ti va lit, çdo vit, mba hen pro jek
si o ne të shum ta fil mi ke dhe pre mi e ra, kon cer te mu zi ko re, lig jëra ta, 
punëtori të ci lat një r ret hi të gjer ë ad hu ru e sish fil mik u af rojnë dhe 
pre zan tojnë mag jinë e fil mit dhe kri jim ta ri. 

Këtë vit „CI NE DaYS 2012“ u mbajt nga da ta 15 de ri në datën 
25 nëntor.

Të gjit ha in sti tu ci o net kul tu ro re të Qyte tit të Shku pit 
përfshihen në re a li zi min e prog ra mit për natën më të gjatë 
kul tu ro re në Shkup „Na Ta E BaR DHË“. ad hu ru e sit e ar tit mund 
të mar rin pjesë në shfaq jet e vet me kul tu ro re në QKR, QKI, 
КОRa, MNT, Mu ze u i Qyte tit të Shku pit, Shtëpia e aRM, Sta ci
o ni i vogël,  Bib li o te ka ,,Vëllezërit Mi la di nov“, si dhe në lo ka ci
o ne të tje ra nëpër të gjithë qyte tin.

Shoq ëri min kul tu ror gjatë gjithë natës e pa su rojnë 
shfaq jet e fëmijëve nga „Bil bi li i artë“ në Kop shtin zo o log jik, 
shfaq jet në shes hin pa ra Sallës u ni ver sa le, si dhe Show për 
fëmijë në Qendr ën kul tu ro re për fëmijë „Kar posh“. Në bas
hkëpu nim me Lid hjen e spor te ve të Shku pit dhe Fe de ratës së 
bas ket bol lit të Ma qe do nisë, u mbajt ga ra e bas ket bol lit Stre
et balll, tur ne kla sik si pas sis te mit no ka ut, ndërmjet e ki pe ve 
të përziera të bas ket bol lit nga shkol lat e mes me të qyte tit të 
Shku pit.  
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GA LE RI A  „JUS TI NA DHE RO DOL JUB A NAS TA SOV“
Pik to ri a ka de mik Ro dol jub a nas ta sov nënshkroi Kon tratë 

me Mu ze un e qyte tit të Shku pit për do na ci o nin e 389 vep ra ve me 
nënshkrimin e do a je nit të ar tit fi gu ra tiv bas hkëko hor ma qe do nas, 
që do të mbe ten në pron ësi të përhershme të MQSH. Përmbledhja e 
vep ra ve të cilën e dhu ro i pik to ri a ka de mik a nas ta sov përbëhet nga 
vi za ti me, pas tel, a ku a rel dhe vep ra të pu nu a ra me tek nikë të kom
bi nu ar vaj në pëlhurë, në pe ri udhën nga vi ti 1957 de ri në vi tin 2010. 

Me ras tin e do na ci o nit të Ro dol jub a nas ta sov, Mu ze u në 
bas hkëpu nim me Qyte tin e Shku pit dhe Mi nis trinë e kul tur ës të 
Re pub likës së Ma qe do nisë, mun dësu an përkrahje ma te ri a le për 
hap jen e ga le risë e ci la do të mbajë em rin e do na to rit dhe të bas
hkëshor tes së tij  Ga le ri a „jus ti na dhe Ro dol jub a nas ta sov”.

KO LO NI NDËRKOMBËTARE E AR-
TE VE FI GU RA TI VE „SHKUP“

MË SHUMË SE TRID HJETË VE RA 
“VE RA E SHKU PIT”

Në ho te lin “ar ka“, në qendr ën e Çar shisë së vjetër 
të Shku pit, çdo vit mba het Ko lo ni a ndërkombëtare e ar
te ve fi gu ra ti ve „Shku pi“. Pjes ëmar rë sit e ko lo nisë tra di
ci o na lisht kri jojnë në temën „Shku pi“, kur se një pjesë e 
tyre janë pik tor ë nga qyte tet e vëllazëruara të Shku pit 
dhe qyte te me të ci lat Qyte ti i Shku pit në të ka lu ar ën 
ka ven do sur bas hkëpu nim kul tu ror . Në ko lo ni de ri ta ni 
kanë mar rë pjesë pik tor ë nga Tur qi a, Fran ca, Ma li i Zi, 
Sllo ve ni a, Kro a ci a, Ser bi a, ar me ni a, Shqip ëri a dhe nga 
ven de të tje ra. 

Pas përfundimit të ko lo nisë u bo tu a ka ta log 
dhe u or ga ni zu a ek spo zitë me vep ra nga ko lo ni a, Ditën 
e çli ri mit të Shku pit  13 Nëntori. Spon sor i ko lo nisë 
është Qyte ti i Shku pit, or ga ni zi mi tek nik është i Mu ze ut 
të qyte tit të Shku pit në par tne ri tet me ho te lin „ar ka“, i 
ci li është spon sor kr ye sor i ko lo nisë.

ajo që përshkruan „Ve ra e Shku pit“ janë e pi te te për ma ni fes ti min 
kul tu ror më vo lu mi noz, më të shum ëllojshëm, më a fat gjatë dhe si pas vler
ësi me ve kom pe ten te një nga ma ni fes ti met kul tu ro re ndërkombëtare më me 
ku a li tet që mba hen në Re pub likën e Ma qe do nisë. Vërtetim për re no menë e 
vetë ma ni fes ti mi  si gu ron ed he jashtë ku fij ve të Ma qe do nisë të ve ri fi ku ar me 
anëtarësimin në a so ci a ci o nin ndërkombëtar të fes ti va le ve dhe a so ci a ci o ne
ve – I FE a.

Ma ni fes ti mi përfshin kon cer te mu zi ko re, o pe ra, shfaq je ba le ti dhe 
dra ma ti ke, ek spo zi ta pik tu rash dhe fo tog ra fish, prog ram fil mik, per for man sa 
dhe pro jek te mul ti me di a le, së bas hku me pro duk si o nin e vetë të pro jek te ve 
dhe shfaq je ve të shum ta nga jashtë ven dit.

Çdo vit fil lon nga da ta 21 qer shor , di ta e parë e verës dhe „Di ta 
botërore e mu zikës” ngri hen per det e trid hjetë lo ka li te te ve të ndry shme – 
ske na, të Verës së Shku pit. De ri më 31 kor rik, kur përfundon ma ni fes ti mi, në 
rit min e natyr ës shpir tëro re pul sojnë ske nat e ha pu ra të verës së Shku pit në 
Ka lanë e Shku pit, Çar shinë e vjetër , Kur shum li an, Su li an, Bre gun e lu mit Var
dar , Par kun e qyte tit, sal lo net e te at ro ve dhe ga le ri ve të ar tit.  
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20 VJET „VAL LE PA KU FIJ“ 

„NGJYRAT E VI TIT TË RI TË SHKU PIT “

Qen dra kul tu ro re ri no re „Kar
posh“ çdo vit or ga ni zon Fes ti va lin fol klo
rik ndërkombëtar për fëmijë „VaL LE Pa 
KU FIj“, e ve ni ment që në vaz hdim ësi kri
jon miqësi të re ja dhe i af ron fëmijët nga e 
gjithë bo ta. Ky fes ti val, i ci li është fes ti va li 
më ma siv dhe më i vjetër në vend, vi tin e 
ka lu ar fes to i ju bi le un e 20të të tij, kur se 

qyte ti i Shku pit dhe Re pub li ka e Ma qe do
nisë is hin ni ko qir ë të mijëra mysa fir ëve të 
hu aj dhe nga ven di – val ltar ë.

Në su a zat e prog ra mit të fes ti va
lit, tra di ci o na lisht mba het de fi le fol klo
ri ke nëpër qendr ën e qyte tit de ri tek Ura 
e gu rit, ku mba het hap ja so lem ne e fes
ti va lit. Pjes ëmar rës në „VaL LE Pa KU FIj“, 

në de ka dat e ka lu a ra is hin val ltar ë nga 
Po lo ni a, Ser bi a, Bos nja dhe Her ce go vi na, 
Bul lga ri a, Tur qi a, si dhe nga shumë an
sam ble ven da se. 

Në ma ni fes ti min tra di ci o nal „Ngjyrat e Vi tit të Ri të Shku pit“ 
Qyte ti i Shku pit jep shpërblime për o bor ret e zbu ku ru a ra më mirë të 
shtëpive in di vi du a le, tar ra cat e ba ne sa ve, ob jek tet a fa ris te dhe o bor
ret e shkol la ve të mes me të Qyte tit të Shku pit. Qëllimi i këtij ma ni
fes ti mi është që të nxi ten qyte tar ët të kon tri bu ojnë për pa su ri min e 
am bi en tit të Vi tit të Ri në qytet. 

Byro ja për tu
rizëm dhe in for ma ci o ne 
e Qyte tit të Shku pit në 
bas hkëpu nim me QKF 
„Kar posh“ fil lo i pro jek tin 
„Ro ja tu ris ti ke“ i ci li është 
i des ti nu ar për pro mo ci
o nin e ter ri to rit qen dror 
të qyte tit pa ra tu ris tëve 
që vi zi tojnë qyte tin tonë. 
Pre zan tu e sit të ves hur me 
ves hje kom bëta re ma qe
do na se, ka rak te ris ti ke për 
pe ri ud ha ko ho re të cak
tu a ra, të in te re su ar ve ua 
pro mo vojnë mo nu men
tet kul tu ro re his to ri ke në 
qendr ën e qyte tit.   
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E DI CI O NI I PARË  „SHKU PI KRE A TI VA“ 2012

Trid hjetë pjes ëmar rës, kri ju es nga 
fus ha e tek no log jisë TI, di zaj nit të modës, fil
mit,  te at rit, mu zikës dhe letërsisë is hin pjesë 

e prog ra mit të pa sur në e di ci o nin e parë të 
fes ti va lit për in dus tri kre a ti ve „SHKU PI KRE
a TI Va“, që nga da ta 14 de ri më 16 qer shor u 

mbajt në pjesën e parë të Par kut të qyte tit, 
nën kuj des ta rinë e Qyte tit të Shku pit. Fes
ti va li është pjesë e pro jek tit për zhvil li min 
e in dus tri ve kre a ti ve qëllimi the me lor i të 
ci la ve është pro mo ci o ni i po ten ci a lit kri ju es 
nëpërmjet zhvil li mit të in dus tri ve kre a ti ve si 
fak tor për zhvil li min e ko no mik të Shku pit, 
në ar ki tek tur ë, di zajn, tek no log ji in for ma ti
ke, ar te vi zu a le, pro duk si o ne TV, vi de o lojëra, 
modë etj.

Fes ti va li fil lo i me hap jen e Kon fe
rencës së parë ndërkombëtare „In dus tri kre a
ti vete o ri e shndër ru ar në prak tikë“. Çmi min 
për zgjid hjen i de o re më të mirë për lo gon e 
fes ti va lit „SHKU PI KRE a TI Va“ e mo ri stu den
tja e U ni ver si te tit ev ro pi an Kris ti na Ge or gi
ev ska.

FES TA E BLIR ËVE

MU ZI KANTË TË R RUGËS ZBA VITËN QYTE TAR ËT E SHKU PIT

Në sho qatën e shkrim tar ëve të Ma qe do nisë, me pjes ëmar r jen e shumë po et ëve dhe mysa fir ëve, çdo vit mba het Ma ni fes ti
mi ndërkombëtar i po e zisë „Fes ta e blir ëve“. Në ma ni fes tim, një shkrim ta ri të hu aj dhe një shkrim ta ri ma qe do nas u nda hen çmi met 
„Skep tri i letërsisë“. Kr ye ta ri i Qyte tit të Shku pit, la u re a tin e hu aj, e shpall qyte tar nde ri të Shku pit. Qyte ti i Shku pit është spon sor 
tra di ci o nal i këtij ma ni fes ti mi. 

Mu zi kantë, gru pe mu zi ko re, 
zhon gler ë, pan to ni mistë, mag jis tar ë dhe 
a ma tor ë të tjer ë ose ar tistë pro fe si o nal 
zba vitën qyte tar ët e Shku pit në dhjetë 
lo ka ci o ne në qendr ën e qyte tit. an gaz
hi mi i mu zi kan tëve të zgjed hur është 
i përditshëm, nga ora 11 de ri në orën 
14 dhe nga ora 17 de ri në orën 20, kur
se me ta është nënshkruar kon tratë për 
përcaktimin e kom pen si mit mu jor në të 
hol la, në ni vel vje tor . 

Spon sor i pro jek tit për mu zi
kantët e r rugës, që or ga ni zo het tashmë 
dy vjet është Qyte ti i Shku pit, kur se e re a
li zon IP QOM “Sal la u ni ver sa le” Shkup.
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KAF JALL NË 
URË 

Dy mijë qyte tar ë ed he këtë vjeshtë 
kis hin mun dësi dre kojnë së bas hku në Urën 
e gu rit dhe të shoq ëro hen si pjesë e ma
ni fes ti mit „Kafj all në urë“. Spon sor i këtij 
e ve ni men ti është kr ye ta ri i Qyte tit të Shku
pit, Ko ce Tra ja nov ski, kur se si par tner ë janë 
përfshirë anëtarët e Dhomës e ko no mi ke të 
Qyte tit të Shku pit dhe shkol la e ho te le risë 
SHMQSH „Lla zar Ta nev“. 

Hyr ja për pjes ëmar r je në këtë ma
ni fes tim është fa las, por vetëm me bi le ta 
hyrëse të si gu ru a ra më parë për të ci lat qyte
tar ët e Shku pit çdo vit pa ra qi ten në pun ktin 
spe ci al të ven do sur në shes hin „Ma qe do ni a“.  

Me or ga ni zi min e ma ni fes ti mit „Kaf
jall në urë“ Qyte ti i Shku pit do që t’i bas hkojë 
dhe af rojë të gjithë qyte tar ët e Shku pit, t’i 

nxisë dhe t’i res pek tojnë vle rat tra di ci o na le 
të ve ta.

„DITËT E AR TI ZA NA TIT“ NË RE PUB LIKËN E MA QE DO NISË 

 BAS KER FEST 

Në Çar shinë e vjetër të Shku pit, pa ra Shtëpisë së ar ti za na tit, çdo vit mba het ma ni fes ti mi „Ditët e ar ti za na tit“ në su a zat e të 
ci lit mba het ed he fes ti va li i ar ti za na tit. Ky ma ni fes tim është vetëm pjesë e ak ti vi te te ve me të ci lat Dho ma e ko no mi ke përfshihet në 
pro jek tin për gjal lëri min e Çar shisë së vjetër të Shku pit.

Ma ni fes ti mi „Ditët e ar ti za na tit“ u mbajt në di sa qyte te në ven din tonë, Shkup, Ku ma novë, Shtip, Ve les, Resnjë, Ma nas tir , 
Te tovë, Gos ti var , Pri lep dhe Stru micë. „Ditët e ar ti za na tit“ është nën or ga ni zi min e Dhomës e ko no mi ke të Re pub likës së Ma qe do nisë 
dhe anëtarëve të saj, Mi nis trisë së e ko no misë dhe ko mu na ve. 

Në di sa lo ka ci o ne nëpër Shkup, 
çdo vit nën qi ell të ha pur mba het Fes
ti va li ndërkombëtar „Bas ker fest“. Gjatë 
kohës së mbaj tjes së këtij fes ti va li, 
Shku pi u tran sfor mu a në një te atër 
r ru ge mad hështor , kur se Shkup janët i 
zba vit nin mbi 70  ar tistë, me r reth 25 
shfaq je të ndry shme mu zi ko re, zhon
gler ë dhe ak ro batë. ar tistët vijnë nga 
ven de të ndry shme dhe në një mënyrë 
të veçantë na sjel lin di jet dhe ek spe ri
encën e vet, du ke shpre hur shkat htësitë 
dhe ta len tin e tyre. 

Spon sor i „Bas ker fest“ është 
Qyte ti i Shku pit, kur se or ga ni za tor është 
OjQ „ONE WaY“.
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Fun dja va e lak mu e sit me bir rë  „Pi vo lend“ çdo vit 
tërheq mijëra vi zi tor ë, ad hu ru es të bir rës, us hqi mit të mirë 
dhe mu zikës së mirë. Vi tet e ka lu a ra, lo ka ci o ni në të ci lin u 
zhvil lu a zba vit ja pesëditore “Pi vo lend” është par kin gu pa
ra Qendr ës spor ti ve „Bo ris Traj kov ski", i ci li është pa ji sur në 
mënyrë spe ci a le për këtë e ve ni ment, kur se hyr ja është fa las 
për të gjithë vi zi tor ët. 

Që fun dja va e lak mu e sit me bir rë është një shoq
ërim i shkëlqyer mu zi kor , gas tro no mikbir re, e tre go i ed he 
„Pi vo lend 2012“. 

Qyte ti i Shku pit ven do si 17 rek la ma 
të dyan shme, me 34 har ta tre di men si o na
le tu ris ti ke në të ci lat janë pa ra qi tur ven det 
më të rëndësishme në qyte tin tonë. Har tat 
janë në tre gjuhë (ma qe do nisht, shqip dhe 
an glisht) dhe përmbajnë pam je të reg ji o nit 
dhe leg jendë me in for ma ci o ne për in sti tu
ci o net e rëndësishme dhe mo nu men te të 
tje ra të rëndësishme për qyte tin e Shku pit. 

Bil bor det janë ven do sur në lo ka ci
o ne të ndry shme në ter ri to rin e qendr ës së 
qyte tit

Çdo vit në te tor në shes hin „Ma qe do ni a“ mba
het Fes ti va li ndërkombëtar për pro mo ci o nin e verës 
„Vi noSkop“. Në su a zat e këtij fes ti va li, me prod hi met 
e tyre të verës u pre zan tu an mbi 30 kan ti na ve re nga 
ven di dhe të hu a ja, kur se më shumë se pesëdhjetë 
mijë vi zi tor ë të „Vi noSkop" kënaqen me spe ci a li te
tet e ndry shme gas tro no mi ke dhe de gus tojnë llo je të 
ndry shme të verërave nga prod hu e sit.  

Fes ti va li ndërkombëtar për pro mo ci o nin e 
verës „Vi noSkop" është i spon so ri zu ar nga Qyte tit të 
Shku pit.

FES TI VA LI I BIR RËS NË 
SHKUP 

NË SHKUP U VEN DOSËN 17 PA NO MO DER NE TU RIS TI KE 

FES TI VA LI NDËRKOMBËTAR I VERËS „VI NO-SKOP“
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Në bre gun e lu mit Var dar në qendr ën e Shku pit, 
përballë sta ci o nit të vjetër të a u to bus ëve „Dr vo de kor “, janë 
ven do sur 9 shtëpiza për shit jen e lib ra ve dhe pub li ki me të 
tje ra gjë me të cilën Qyte ti i Shku pit u si gu ro i kus hte për 
punë shit ësve të lib ra ve. Me shtëpizat me nax hojnë 9 per so na 
fi zikë, shfry tëzu e sit e shtëpizave pa gu ajnë kom pen sim mu
jor në vler ë 500 de nar ë, kur se kon tra ta për shfry tëzim me ta 
është nënshkruar për pe ri udhë një vjeçare.

Për re a li zi min e këtij pro jek ti nga Bux he ti i Qyte tit të 
Shku pit, u ndanë r reth 4,5 mi li on de nar ë. 

Njëmbëdhjetë tez ga 
sti lis ti ke të u ni fi ku a ra për shit
jen e lib ra ve dhe pub li ki me ve 
të bo tu a ra janë ven do sur në 
shes hin „Ma qe do ni a“ dhe në 
r rugën “Ma qe do ni a, me qëllim 
që të pa su ro hen përmbajtjet 
në ven det më të fre ku en tu a ra 
në qendr ën e qyte tit, por ed he 
që ti tujt më të rinj let rar të jenë 
të ar ritshëm nga qyte tar ët e 
Shku pit.

Qyte ti i Shku pit pro mo vo i tez gat e re ja për shit jen e 
su ve nir ëve dhe të prod hi me ve us hqi mo re që u ven dosën në 5 
lo ka ci o ne në qendër të qyte tit – pa ra “Sity Ga ler y”, pa ra res to
ran tit „Pe lis ter “, pa ra ka fe nesë „Trend“, tek plla kapërkujtimore 
e Nënë Te rezës dhe pa ra Shtëpisë së aRM. Me tez gat e re ja 
është u ni fi ku ar pam ja e tez ga ve për shit jen e su ve nir ëve dhe 
prod hi me ve us hqi mo re në qendër .  

Në këtë pro jekt Qyte ti i Shku pit in ves to i r reth 1,4 mi
li on de nar ë.

SHTËPIZA PËR SHIT JEN E 
LIB RA VE 

11 TEZ GA PËR LIB RA DHE PUB LI KI ME TË BO TU A RA 

PESË TEZ GA TË RE JA PËR 
SU VE NIR 




