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RRUGA "PRVOMAJSKA" DO TË 
SHNDËRROHET NË BULEVARD 

Në komunën Kisela Voda
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Rruga “Prvomajska” deri në fund të 
vitit do të shndërrohet në bulevard, me 
katër korsi për automobila, me trotuare të 
rregulluara, gjelbërim dhe ndriçim të ri. 
Qyteti i Shkupit më 11 mars filloi projektin 
kapital për zgjerimin dhe rikonstruksionin e 
kësaj rruge automobilistike me frekuencë të 
madhe, kurse fillimin e punëve ndërtimore 
e shënuan kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski, kryetari i Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë, Nikolla Gruevski dhe kryetari i 
komunës Kisella Voda, Marjan Gjorçev. 

- Rruga “Prvomajska, në komunën Kisella 
Voda, është një nga arteriet më të mëdha 
dhe të rëndësishme të komunikacionit 
rrugor në Shkup nga e cila varen në 
mënyrë të drejtpërdrejtë më shumë 
se 150.000 banorë të qytetit tonë. Për 

RRUGA “PRVOMAJSKA” DO TË 
SHNDËRROHET NË BULEVARD  

projektin voluminoz për zgjerimin dhe 
rikonstruksionin e rrugës “Prvomajska” 
punuam me  vetëmohim 2,5 vjet. Pas 
përfundimit të saj, do të mbeten në të 
kaluarën radhët e gjata të automobilave, 
kaosi dhe lëvizja e vështirësuar që tani 
janë një pamje e zakonshme në këtë 
rrugë me frekuencë të madhe. Rruga 
“Prvomajska” me gjatësi  2,5 kilometra 
do të shndërrohet në një bulevard të 
gjerë dhe të qarkullueshëm, me trotuare 
të rregulluara dhe me gjelbërim anësor 
dhe do të vërtetojë përpjekjet e Qytetit 
të Shkupit për zgjidhjen e problemit me 
kaosin në komunikacionin rrugor dhe, që 
është më e rëndësishme, do të rrisë sigurinë 
për të gjithë pjesëmarrësit në qarkullimin 
rrugor – tha kryetari Trajanovski, në fillim 
të punëve ndërtimore të rrugës. 

Projekte kapitale të Qytetit të Shkupit 
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Me këtë projekt do të bëhet rikonstruksioni i dy pjesëve të 
rrugës “Prvomajska” dhe atë:
-   Pjesa 1: Nga „Rampa“ deri në kryqëzimin me rrugën “Narodni 

heroi” me gjatësi 1.380 metra dhe

-   Pjesa 2: Nga kryqëzimi me bulevardin “Serbia” deri në hyrjen e 
fabrikës „Staklarnica“ me gjatësi 1.126 metra.

Rruga automobilistike ekzistuese pas zgjerimit do të 
transformohet në bulevard me 4 korsi rrugore (nga dy në çdo 
drejtim) të gjera nga 3,5 metra. Në drejtimin nga „Rampa“ deri 
në ndërtesën e komunës, nga ana e djathtë e rrugës (e shikuar 
nga Qendra drejt Draçevës) do të formohet trotuar i gjerë 2,5 
metra, kurse nga ana e majtë e rrugës do të ndërtohet trotuar 
me korsi për biçikleta me gjerësi tre metra. Në drejtimin nga 
ndërtesa e komunës deri në Rasadnik nga ana e djathtë e rrugës 
do të formohet trotuar me gjerësi 2,5 metra, kurse në anën 
e majtë të rrugës trotuari dhe korsia për biçikleta do të jenë të 
gjera 4 metra.  Tek fabrika e mëparshme për prodhimin e sapunit, 
nga ana e majtë e rrugës do të ndërtohet mur mbështetës me 
gjatësi 170 metra. Gjatë zgjerimit të rrugës në këtë pjesë do të 
vendoset kanalizimi atmosferik me gjatësi 1.380 metra me profil 
të ndryshueshëm (nga Ф 400 deri në Ф 600 milimetra). 

Paralelisht me punët ndërtimore të pjesës së parë zgjerimi 
i rrugës “Prvomajska” do të zhvillohet edhe në pjesën e dytë, 
nga kryqëzimi me bulevardin “Serbia” deri në hyrjen e fabrikës 
„Staklarnica“. Me zgjerimin e kësaj pjese rruga “Prvomajska” do 
të transformohet në bulevard me 4 korsi rrugore (nga dy në çdo 
drejtim) të gjera nga 3,5 metra. Nga ana e majtë e rrugës (e shikuar 
nga Qendra drejt Draçevës) do të ndërtohet trotuar me korsi për 
biçikleta me gjerësi 4 metra, kurse nga ana e djathtë e bulevardit 
trotuari do të jetë i gjerë 2 metra. 

Gjatë zgjerimit të rrugës automobilistike në këtë pjesë do 
të vendoset kanalizimi atmosferik në gjatësi prej 1.126 metra me 
profil të ndryshueshëm (nga Ф 500 deri në Ф 800 milimetra).

Ura ekzistuese prej betoni të armuar mbi kanalin Usjanski 
do të rinovohet, do të zgjerohet dhe do të ketë 4 korsi rrugore me 
korsi për këmbësorë dhe biçikleta.

- Bulevardi i zgjeruar “Prvomajska” do të ketë ndriçim të ri rrugor, 
hapësira nga të dyja anët e rrugës automobilistike do të 
zbukurohet me drurë, dhe do të vendosen stola dhe kosha 
për mbeturina. Në zgjerimin dhe rikonstruksionin e rrugës 
“Prvomajska” do të punojnë ekipet e konsorciumit  „Alpine 
Bau“ dhe Zhikol nga Shkupi. Punët ndërtimore duhet të 
përfundojnë për nëntë muaj. Në projektin për zgjerimin e 
rrugës “Prvomajska” do të investohen rreth 4 milion euro, para 
të siguruara nga Banka evropiane për rinovim dhe zhvillim, si 
kredi, dhe nga Buxheti i Qytetit të Shkupit. 

U bëj thirrje bashkëqytetarëve të mi që të kenë mirëkuptim dhe 
të tregojnë durim përderisa vijojnë punët ndërtimore të këtij 
projekti voluminoz dhe në lëvizjen e tyre të përditshme të 
shfrytëzojnë rrjetin e rrugëve përreth. Deri në fund të vitit të 
gjithë do t’i ndjejmë përfitimet nga ky projekt i rëndësishëm – 
theksoi kryetari Trajanovski.    
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Objekti i Qendrës kulturore rinore në fillim të vitit mori pamje 
të re. 

-  Do të shfrytëzoja mundësinë për të falënderuar për bashkëpunimin e 
shkëlqyer që kemi me Delegacionin e Bashkimit  Evropian në shtetin 
tonë, si dhe për ndihmën financiare që nëpërmjet fondeve IPA të 
Programit të BE-së morëm dhe të cilën e investuam në rinovimin 
e këtij objekti. Qyteti i Shkupit edhe më tej do të vazhdojë të ndajë 
mjete nga Buxheti me të cilat shpresojmë që së shpejti të rinovojmë 
edhe foajenë hyrëse të QKR – theksoi kryetari Koce Trajanovski, në 
promocionin e objektit të rinovuar.  

Me mjetet e marra nga Programi IPA i Bashkimit Evropian, në vlerë 
prej 35.000.000  denarë,  ka përfunduar rikonstruksioni i çatisë së ob-
jektit, rikonstruksioni i fasadës së jashtme me zëvendësimin e dritareve 
ekzistuese dhe dyerve të jashtme, si dhe rikonstruksioni i nyjave sanitare 
dhe tualeteve. Qyteti i Shkupit si investitor i përbashkët në rikonstruksion 
siguroi mjete për furnizimin me pajisje audio dhe ndriçuese në vlerë prej 
8.320.000 denarë.

Me mjetet e Qytetit të Shkupit në vlerë prej 7.250.000 denarë 
përfundoi riparimi i sallës së koncerteve dhe kinemasë „Frosina“ në QKR. 
Realizues i punëve  është GLOBOCKI në bashkëpunim me BONOR Inzhen-
iering SHPKTHPV  dhe Ventiltraid-international  SHPKTHPV.  

U RINOVUA 
QENDRA 
KULTURORE 
RINORE 
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Salloni 19:19 në Qendrën kulturore informative i cili u rinovua në gjashtë muajt 
e kaluar më 15 mars do t’i hapë dyert për artistët dhe për publikun. 

- Salloni 19:19 ishte një skenë e mirënjohur për shumë artistë të njohur dhe më 
pak të njohur, me diapazon të gjerë të shprehjeve artistike, gjithmonë të përcjellë nga 
një ushtri e tërë publiku. Prandaj mendoj që investimi i Qytetit të Shkupit me vlerë 
prej 3,5 milion denarë për ndërtimin e çatisë së re, si dhe për rregullimin e ambienteve 
të tjera ndihmëse është plotësisht i justifikueshëm. Qendra e Shkupit u bë edhe me 
një ambient bashkëkohor të rregulluar me kushte për përjetimin intensiv të punës  
artistike, por edhe skenë për promocionin e edicioneve të reja audio dhe vizuale, si 
dhe tubime të tjera të karakterit publik – theksoi kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski, në hapjen e Sallonit 9:19. 

Drejtoresha e Qendrës kulturore informative, Sermine Purini, theksoi se Salloni 
19:19 ekziston qysh nga viti 1967 dhe deri tani nuk ka pasur asnjë ndryshim, dhe as që 
është rinovuar ndonjëherë.  

- Shfrytëzoj rastin t’i shprehë falënderime të veçanta  Fondacionit IMAC nga 
SHBA për donacionin me vlerë 
prej 7 milion denarë, mjete 
të shfrytëzuara për rinovimin 
dhe rregullimin e enterierit të 
sallës, ku janë montuar karrige 
të reja, konstruksion plotësisht 
i ri i skenës, është përmirësuar 
edhe guaska akustike e 
Sallonit, është vendosur 
ndriçim i ri dhe aklimatizim 
qendror i ambientit. Me 
investimin e Qytetit të Shkupit 
prej 3,5 milion denarë është 
realizuar riparimi i çatisë, i 
ambienteve të grimit, tualetet, 
gardërobat dhe ambiente të 
tjera ndihmëse, kurse është 
rinovuar edhe  foajea hyrëse 
në Sallon – tha Purini.  

SALLONI 
19:19 ME 

PAMJE 
KREJTËSISHT 

TË RE 

Qendra kulturore 
informative  
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Ekipi i Qytetit të Shkupit këto 
ditë u bë rikonstruksioni i fasadës 
në një pjesë të objektit të rrugës “11 
Tetori” numër 2, hyrje 1, 2, 3, 4 dhe 5, 
që përbën vazhdimin e objektit nga 
restoranti „Pelister“ drejt sheshit „Pela“. 
Ndërtesa ka kat përdhes dhe pesë kate, 
kurse është e gjatë 72 metra.

Për rikonstruksionin e fasadës 
së objektit do të përdoren materiale 
natyrore, autentike – travertin dhe 
teraco travertin në kombinim me 
elemente përfundimtare dekorative 
parafabrikat. Fasada do të rinovohet 
në stilin klasik. Në këtë objekt do të 
realizohet edhe ndriçimi.

Projekti për rinovimin e fasadës 
së ndërtesës numër 2 në rrugën “11 
Tetori” përbën përpunim të zgjidhjes 
që fitoi çmimin e parë në konkursin 
e shpallur, të autorëve nga firma 
„Zhagra-kom“ SHPKTHPV Shkup. Në 
terren punuan ekipet e kompanisë së 
ndërtimit „Bauer BG“. Rikonstruksioni 
i fasadës së këtij objekti duhet të 
përfundojë deri në fund të vitit. Qyteti i 
Shkupit në këtë projekt do të investojë 
rreth 28,8 milion denarë.   

VAZHDON RINOVIMI I FASADAVE 
NË QENDËR 
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Nëpër bregun e lumit 
Vardar, nga ana e majtë, 
ekipet e Qytetit të Shkupit 
ndërtuan një pjesë të korsisë 
së patinave-biçikletave, në 
drejtimin nga bulevardi “Goce 
Delçev” deri në bulevardin 
“8. Septemvri”. Korsia e re ka 
gjatësi  3 000 metra, është e 
asfaltuar dhe e shënuar. 

Si pjesë e punëve 
ndërtimore të korsisë së re të 
patinave-biçikletave, nëpër 
gjatësinë e saj është ndërtuar 
mur mbështetës në pjesën 
ku nuk është rregulluar 
shtrati i lumit Vardar. Muri 
është i gjatë 80 metra, me 
lartësi të ndryshme nga 0 
deri në 4 metra në varësi të 
konfiguracionit të terrenit. 

Në ndërtimin e 
korsisë së re punuan ekipet 
e kompanisë së ndërtimit 
„Zhikol“ SHPKTHPV Strumicë. 
Për realizimin e këtij projekti 
Qyteti i Shkupit ndau rreth 
16,5 milion denarë. Nëpër 
gjatësinë e korsisë është 
vendosur edhe ndriçim i ri 
rrugor, me 98 shtylla metalike 
me lartësi 6 metra. Në çdo 
shtyllë është vendosur nga 
një llambë me fuqi 150 
W. Në ndriçimin e korsisë 
punuan ekipet e „Magnus 
inzhenering“, kurse për këtë 
punë Qyteti i Shkupit investoi 
rreth 5,3 milion denarë.

Për shënimin e 
sinjalizimit horizontal të 
korsisë u ngarkuan punëtorët 
e NP „Rrugë dhe rrugica“, 
kurse gjelbërimin përreth e 
rregulluan ekipet e NP „Parqe 
dhe gjelbërim“. 

KORSI E RE PËR PATINA NË ANËN E 
MAJTË TË BREGUT TË LUMIT VARDAR 
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Për shikim më të mirë të 
rrugës dhe për rritjen e sigurisë 
në komunikacionin rrugor 
muajin e kaluar traseja nga 
fshati Glumovë deri në hyrjen e 
hidrocentralit „Matka“ u ndriçua 
plotësisht. Ndriçimin e ri rrugor 
e përuroi kryetari i Qytetit 
të Shkupit, Koce Trajanovski, 
kryetari i Komunës së Sarajit, 
Bekim Murati dhe ministri i 
drejtësisë, Blerim Bexheti.  

 - Traseja në të cilën është 
ndërtuar ndriçimi është me 
gjatësi rreth 2 kilometra dhe 
në të janë vendosur 64 shtylla 
me lartësi 8 metra, kurse në 
çdo shtyllë ka llambë me fuqi 
150 W. Ndriçimin të cilin e 
realizuam në këtë drejtim do 
të kontribuojë për shikim më të 
mirë të rrugës, gjë me të cilën 
do të rritet siguria e banorëve të 
këtyre dy fshatrave, e pronarëve 
të vilave në rrethinën e Matkës, 
si dhe e turistëve të cilët në orët 
e mbrëmjes vizitojnë Kanionin 
Matka – theksoi kryetari 
Trajanovski. 

Projekti për ndriçimin 
rrugor është përgatitur nga 
ZUAS Shkup, kurse furnizimi me 
energji elektrike do të kryhet 
nga 3 kuti shpërndarëse, në 
përputhje me lejet energjetike 
të marra nga SHA EVN 
Maqedonia.  

Realizues i punëve në 
terren ishte firma „ELTRA“ 
nga Shkupi, kurse vlera e 
përgjithshme është rreth 5 
milion denarë.  

U NDRIÇUA TRASEJA NGA FSHATI GLUMOVË 
DERI NË HIDROCENTRALIN „MATKA“

Në komunën e Sarajit



 prill 2012 | 9

Ndriçimi rrugor në Çarshinë e vjetër të 
Shkupit së shpejti do të rinovohet plotësisht. 
Me projektin për rikonstruksion do të 
përfshihen rrugët “Bitpazarska”, “Drvarska”, 
“Çarshia e mbuluar”, “Gradishte”, “Llazar 
Tanev”, “Podgragje”, “Jorganxhiska”, “Makarija 
Frçkovski”, “Kazanxhiska”, 694, “Qurçiska”, 
“Evlija Çelebia”, 412, “Papuxhiska”, “Petar 
Mihov, “Teodosij Gologanov”, “Kovaçka” dhe 
“Samarxhiska”. 

- Rikonstruksioni dhe adaptimi i 
ndriçimit në Çarshinë e vjetër të Shkupit 
kryhet në përputhje me projektin e përgatitur 
nga „Blakom“ Shkup, gjë për të cilën janë 
parashikuar rreth 25 milion denarë. Në 
përputhje me Vendimin e Këshillit të Qytetit 

të Shkupit për vendosjen e bashkëpunimit 
ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe komunës 
së Çairit, shpenzimet për realizimin e këtij 
projekti me vlerë prej 50% do t’i mbulojë 
Qyteti i Shkupit, kurse 50% komuna e Çairit. 
Është planifikuar të vendosen 250 shtylla 
me 472 fenerë dekorativ alumini me llamba 
kursyese fluoreshente me fuqi 60W. Çarshia do 
të ndriçohet plotësisht gjë që do të kontribuojë 
për rritjen e sigurisë së qytetarëve dhe për 
rigjallërimin e saj – theksoi kryetari i Qytetit të 
Shkupit, Koce Trajanovski, në fillim të punëve 
ndërtimore për rikonstruksionin e qendrës së 
vjetër të qytetit. 

Ky projekt parashikon që fenerët të 
vendosen në 57 shtylla dekorative hekuri të 

derdhur me lartësi 3,4 metra, me nga 3 fenerë; 
67 shtylla dekorative hekuri të derdhur me 
lartësi 3,4 metra, me nga 2 fenerë; 19 shtylla 
dekorative hekuri të derdhur me lartësi 3,4 
metra, me nga 1 fener; 26 shtylla dekorative 
hekuri të derdhur me lartësi 2,95 metra, me 
nga 1 fener dhe 49 shtylla dekorative hekuri 
të derdhur me lartësi 4,5 metra, me nga 
2 fenerë. Shtatëdhjeteshtatë fenerë do të 
vendosen në fasadat e konzolave dekorative 
të murit.  

Në terren do të punojnë ekipet e grupit 
të ofertuesve „Inzhiniering DASS“, „Granit 
elektrika “, „Makprimat“, dhe „Adra“, kurse 
afati i parashikuar për kryerjen e punëve është 
tre muaj.  

FILLOI RIKONSTRUKSIONI I NDRIÇIMIT 
RRUGOR NË ÇARSHINË E VJETËR
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Ndërmarrja e qarkullimit publik „Shkup“ 
lidhi kontratë për partneritet publik-privat me 
kompaninë greke „Remedi advertazing“ për 
përgatitjen e 275 stacioneve të autobusëve 
nëpër trasenë e autobusëve të transportit 
publik urban. Sipas kontratës, duhet të 
përgatiten:

- 65 stacione autobusi me strehë, stola, 
kosha për mbeturina, pano reklamuese, 

Deri në fund të vitit 

275 STACIONE AUTOBUSI MODERNE 

llamba, tabelë informuese me numrin e 
autobusëve që qëndrojnë në stacion;  

- 117 stacione autobusi me strehë, kosha 
për mbeturina, pano reklamuese, llamba, 
tabelë informuese me numrin e autobusëve 
që qëndrojnë në stacion;  

- 93 stacione autobusi (dyshe) me strehë, 
stola, kosha për mbeturina, pano reklamuese, 
llamba, tabelë informuese me numrin e 
autobusëve që qëndrojnë në stacion.

Firma „ Remedi advertazing“, sipas 
kontratës, duhet të përgatisë edhe 80 ekrane 
informative elektronike, dhe do t’i japë me qira 
vetëm sipërfaqet reklamuese të stacioneve të 
autobusëve.

Stacionet e reja të autobusëve duhet 
të përgatiten për 8 muaj. Kontrata për 
partneritetin publik-privat të NQP me firmën 
greke „Remedi advertazing“ do të zgjasë 15 
vjet. 
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РОЛЕРСКата ПатЕКа Е ПРОдОЛжЕна 
дО МОСтОт „БЛИЗнаК“

Deri në fund të vitit 

275 STACIONE AUTOBUSI MODERNE 
Në rrugët e qytetit nga ky muaj qarkullojnë 

68 autobusë të rinj dykatësh. Autobusët i plotësojnë 
të gjitha standardet e nevojshme, janë të pajisur me 
rampë automatike për karrocat e invalidëve dhe të 
fëmijëve, janë plotësisht të aklimatizuar dhe mjaft 
komod. 

- Me këta 68 autobus dykatësh dhe me 
numrin e përgjithshëm prej 216 autobusësh të 
rinj që arritën nga Ukraina dhe nga Kina, arritëm 
të zëvendësojmë 70% të parkut të automjeteve të 
NQP „Shkup”. Qyteti i Shkupit do të investojë edhe 
në ndërtimin e 275 stacioneve të reja të autobusëve, 
vendosjen e biletave elektronike dhe lokacion 
automatik të autobusëve, gjë me të cilën qytetarët 
e Shkupit do të kenë transport komod, të sigurt dhe 
modern – deklaroi kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski, në promocionin e automjeteve të reja.   

Me projektin për rinovimin e NQP „Shkup“ 
është parashikuar furnizimi me 202 autobusë 
dykatësh, 15 autobusë panoramik dykatësh, si dhe 
80 autobusë me dysheme të ulët dhe 16 minibusë. 

Rinovimi i parkut të automjeteve të NQP-
së është projekt i financuar nga Buxheti i Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë. Ai është rezultat i 
bashkëpunimit të mirë ndërmjet Qytetit të Shkupit 
dhe Qeverisë së RM-së. 

EDHE 68 AUTOBUSË 
DYKATËSH TË RINJ NË 
RRUGËT E SHKUPIT 
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- Kompania „Limak“ do të ndërtojë rrugën e 
re automobilistike nën tokë, në thellësi prej 
6 metrash. Bulevardi do të jetë i gjatë 800 
metra dhe do të ketë nga tre korsi rrugore 
në çdo drejtim. Pritet që punët ndërtimore 
për rrugën automobilistike nëntokësore të 
fillojnë për një vit. Në fillim do të ndërtohet 
bulevardi, kurse pastaj edhe objektet që do 
të ndërtohen mbi të - objekte për strehim 
kolektiv, qendra tregtare dhe afariste dhe 
hotele. Me këtë kontratë praktikisht fillon 
realizimi i projektit “Juzhen bulevar” në 

Përgatitje për rregullimin e hapësirës prapa  
Stacionit të vjetër hekurudhor 

U NËNSHKRUA KONTRATË PËR NDËRTIMIN E 
RRUGËS AUTOMOBILISTIKE NËNTOKËSORE 

Shkup. Qyteti i Shkupit në periudhën e 
ardhshme do të fillojë të bëjë projekte 
për vazhdimin e rrugës automobilistike 
nëntokësore dhe lidhjen e saj me 
bulevardin “Mitropolit Metodij Gologanov” 
- tha kryetari Trajanovski në nënshkrimin e 
kontratës. 

Përfaqësuesi i “Limak“, Haldun Kokturk, 
sqaroi se ky është projekti i parë i kompanisë 
në Republikën e Maqedonisë.

-  Kompania „Limak“ është një nga investuesit 
më të mëdhenj në Republikën e Turqisë, e 
cila nga viti 1976 punon me investime në 
ndërtimtari, turizëm dhe energjetikë. Jemi 
të sigurt që me përpjekjet tona Shkupi do 
të ndërtohet akoma  më shumë – theksoi 
Kokturk.

Kompania „Limak“, sipas kontratës, 
pasi të ndërtojë rrugën automobilistike 
nëntokësore ka si obligim t’ia japë nën sundim 
Qytetit të Shkupit.  

Qyteti i Shkupit më 12 mars lidhi 
kontratë me kompaninë „Limak“ nga Republika 
e Turqisë me të cilën rregullohen marrëdhëniet 
për ndërtimin e rrugës automobilistike 
nëntokësore në përputhje me Planin detajues 
urbanistik „Stacioni i vjetër  hekurudhor“. Në 
emër të Qytetit të Shkupit kontrata u nënshkrua 
nga kryetari Koce  Trajanovski,  kurse në emër 
të firmës „Limak“ kontrata u nënshkrua nga 
Haldun Firat  Kokturk, përgjegjës për Ballkanin 
në këtë kompani.  
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Projektin ndërtimor për rrugën 
automobilistike dhe tunelin që do të shtrihet 
nga kryqëzimi me bulevardin “Ilinden” me 
bulevardin “Goce Delçev” pastaj nën bregun 
“13 Nëntori” deri te kryqëzimi me bulevardet 
“Krste Misirkov” dhe “Koço Racin” do ta 
përgatisin ekspertët e shtëpisë projektuese 
IDOM, nga Spanja. Kontratën për përgatitjen 
e projektit në emër të Qytetit të Shkupit e 
nënshkroi kryetari Koce Trajanovski, kurse 
në emër të shtëpisë projektuese IDOM, Hoze 
Alberto Fuldain. 

- Nënshkruam dokumentacionin investues 
teknik në nivel projekti për rrugën 
automobilistike nëntokësore nga ura „Goce 
Delçev“ deri te Kompleksi i bankave së 
bashku me rrugët e nevojshme për hyrje 
dhe dalje. Vlera e projektit ndërtimor është 
33 milion denarë, kurse vlera e projektit 
rrugor është 5,2 milion denarë me revizion. 
Vitin e kaluar me Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë dhe Ministrinë e transportit 
dhe lidhjeve nënshkruam Memorandum 

U nënshkrua kontrata me shtëpinë projektuese IDOM
DO TË BËHET PROJEKT PËR RRUGËN 
AUTOMOBILISTIKE NËNTOKËSORE NËN 
BREGUN E LUMIT

për bashkëpunim për financimin e 
ndërtimit të kësaj rruge automobilistike 
e cila parashikohet  të kushtojë rreth 32 
milion euro. Përgatitja e projektit rrugor 
dhe ndërtimor pritet të përfundojë deri 
në fund të vitit 2012. Pastaj do të shpallet 
tender për zgjedhjen e realizuesit, kurse 
ndërtimi duhet të fillojë deri në fund të 
vitit 2013. Afati për realizim është 3 vjet 
– sqaroi kryetari 
Trajanovski.

Ai shtoi se 
gjatësia e rrugës 
a u t o m o b i l i s t i k e 
nëntokësore është 
1300 metra, nga të 
cilat 900 metra janë 
nën tokë, kurse 400 
metra mbi tokë. Rruga 
automobilistike fillon 
me unazë tek ura 
„Goce Delçev“, pastaj 
lëviz nën tokë dhe 

Këshilli i Qytetit 
të Shkupit solli vendim 
për detyrimin financiar 
të Qytetit të Shkupit 
nëpërmjet dhënies 
së obligacioneve në 
vlerë prej 310 milion 
denarë. Detyrimi do të 
kryhet në vendin tonë, 
nëpërmjet dhënies 
së obligacioneve 
nëpërmjet ofertës 
publike, dhe në 
përputhje me Ligjin për 
financimin e njësive të 
vetëqeverisjes lokale, 
Ligjin për Qytetin e 
Shkupit dhe Ligjin për 
letrat me vlerë.

Mjetet e marra 
do të destinohen për 
realizimin e Projektit 
për ndërtimin e 
rrugës automobilistike 
nëntokësore në 
territorin qendror të 
qytetit, që do të lidhë 
bulevardet “Ilinden” 
dhe “Krste Misirkov”. 

del në afërsi të Qendrës transportuese, ku 
duhet të bëhet edhe një unazë në kryqëzimin 
e bulevardit “Krste Misirkov” me bulevardet 
“Koço Racin” dhe “Kuzman Josifovski Pitu”. 
Rruga automobilistike nëntokësore do të 
ndërtohet 10 metra nën tokë. 
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Punët ndërtimore në rrugët përreth 
arenës kombëtare „Filipi i II-të i Maqedonisë“ 
janë në vijim. Investimi është me vlerë rreth 
35 milion denarë, ku me nga një të tretën 

VENDE TË REJA PARKIMI TEK 
SALLA „JANE SANDANSKI“

PO NDËRTOHEN RRUGËT PËRRETH ARENËS „FILIPI I II-TË I MAQEDONISË“ 

e mjeteve marrin pjesë Qyteti i Shkupit, 
SHA për ndërtimin dhe menaxhimin me 
hapësirën banesore dhe afariste dhe 
komuna Qendër. 

-  Këtë projekt do ta financojnë tre 
institucione sepse ai është me rëndësi të 
veçantë për Shkupin dhe është në funksion 
të arenës „Filipi i II-të i Maqedonisë“. 
Ndërtimi i rrugëve përreth stadiumit 
do të mundësojë që të respektohen të 
gjitha standardet e përcaktuara për këtë 
tip objekti, pikërisht do të mundësojë 
qasjen për të gjithë automjetet që 
duhet të arrijnë deri në arenën sportive 
– tha kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski. 

Projekti për ndërtimin e rrugëve 
përreth stadiumit përfshin ndërtimin e rrjetit 
atmosferik me gjatësi 550 metra, rrugë 
automobilistike me gjatësi 14.310 metra 
katror, trotuare me sipërfaqe prej 5.832 
metra katror, si dhe ndriçim të plotë. Rrugët 
përreth arenës „Filipi i II-të i Maqedonisë“ i 
ndërtojnë ekipet e kompanisë së ndërtimit 
„Granit“, kurse punët pritet të përfundojnë 
për 3 muaj.  

Parkingu në bulevardin 
“AVNOJ” përballë sallës sportive „Jane 
Sandanski“ në Aerodrom së shpejti do 
të ketë 120 vende parkimi plotësuese. 

-  Ky parking do të zgjerohet në 
gjatësi prej 300 metrash, deri 
te stacioni i fundit me numër 5. 
Punët ndërtimore do të zhvillohen 
në faza. Për ndërtimin e kësaj 
hapësire parkingu Qyteti i Shkupit 
do të shpenzojë rreth 2,5 milion 
denarë. Në terren do të punojnë 
ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“, 
kurse punët ndërtimore pritet 
të përfundojnë për një muaj. 
Hapësira e parkingut e zgjeruar 
përballë sallës sportive „Jane 
Sandanski“ do të kontribuojë në 
mënyrë të ndjeshme për zgjidhjen 
e problemit me parkimin në këtë 
pjesë të qytetit – sqaroi kryetari 
Koce Trajanovski.   
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Qytetarët e Shkupit nga data 1 prill 
do të huazojnë biçikleta për 10 denarë në 
orë në katër lokacione ekzistuese në qytet, 
përkatësisht në parkingun publik „Treska“, në 
parkingun publik në sheshin „Maqedonia“, 
në parkingun publik „Ilinden“ dhe në lagjen 
Aerodrom, tek Qendra tregtare „Biser“. Me 
kërkesë të shfrytëzuesve, në vijim janë 
përgatitjet për hapjen e punktit për huazimin 
e biçikletave tek Kopshti zoologjik. 

Edhe gjatë këtij sezoni qytetarët 
biçikletën të cilën e kanë huazuar nga një 
stacion, mund ta kthejnë në tjetrin. Për 
shembull, nëse shfrytëzuesi ka huazuar 
biçikletën në stacionin në Aerodrom të njëjtën, 
mund ta kthejë në Aerodrom, mund ta kthejë 
në sheshin „Maqedonia“ ose, tek stacioni tek 
parkingu publik „Treska“. 

Biçikletat mund të huazohen nga ora 7 
deri në orën 21, kurse kthimi më së voni është 
deri në orën 23, çdo ditë, duke përfshirë këtu 
edhe të dielën.  

Projekti për huazimin e biçikletave 
realizohet nën moton „Lëre automobilin, ngit 
biçikletën“, për të tretin vit me radhë.

Në funksion të promocionit të biçikletës 
si mjet transporti dhe rekreacioni Qyteti i 
Shkupit në periudhën e kaluar realizoi një 
numër të madh aktivitetesh: me ngjyrë të 
kuqe janë shënuar një numër i madh korsish 
për biçikleta, është vendosur lidhje e korsive të 
biçikletave nëpër bregun 
e lumit Vardar, është 
rinovuar dhe vendosur 
sinjalizim rrugor i ri 
horizontal dhe vertikal  
dhe janë vendosur 
mbajtëse për biçikleta. 
Qyteti i Shkupit apelon 
deri te qytetarët të 
sillen në mënyrë të 
ndërgjegjshme me 
biçikletat e huazuara.   

Projekti „Lëre automobilin, ngit biçikletën 2012“

FILLOI SEZONI I HUAZIMIT 
 TË BIÇIKLETAVE 

JANË BLERË BIÇIKLETA  
TË REJA 

Këshilli i Qytetit të Shkupit 
dha pëlqimin që 75 biçikleta të reja 
t’i jepen NP „Parkingu i qytetit“ të 
cilat do të përfshihen në sistemin për 
huazimin e biçikletave të Qytetit të 
Shkupit.

Biçikletat janë të markës 
„Masimo Siti“, kurse shkaku për 
blerjen e tyre është nevoja për rritjen 
e numrit të biçikletave që do të 
mund të huazohen në projektin „Lëre 
automobilin, ngit biçikletën“. 
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Qyteti i Shkupit për nevojat e qytetarëve të cilët ruajnë kanakarë 
shtëpiakë në pjesën e dytë të qytetit  të Parkut të qytetit ndërtoi Park 
për kanakarë, me sipërfaqe 1. 200 metra katror, i cili është i pajisur me 
përmbajtje të ndryshme dhe rekuizita për zbavitje për kanakarët. 

- Në brendësi të parkut ka çezmë nga e cila kanakarët do të mund 
të pinë ujë, janë vendosur stola për të pushuar pronarët e kanakarëve 
dhe tre kosha specializuar me qese të vogla dhe të mëdha për 
mbledhjen e jashtëqitjeve të qenve. Me realizimin e projektit Qyteti i 
Shkupit plotësoi nevojat e qytetarëve të cilët ruajnë kanakarë, por edhe 
kërkesat e qytetarëve që shëtisin fëmijët e tyre në Parkun e qytetit, sepse 
mendojmë se me ndërtimin e këtij parku do të përmirësohet higjiena e 
përgjithshme në sipërfaqet e gjelbra në Park. Kështu, nëse dikush nga 
pronarët e kanakarëve e shëtiti qenin në sipërfaqet e gjelbra në Park, 
ose në korsi pa maskë, pa zinxhir dhe nuk mban qese për mbledhjen e 
jashtëqitjes, mbajtësit e rendit komunal do të intervenojnë dhe do ta 
ndëshkojnë – tha kryetari Koce Trajanovski, në promocionin e Parkut 
për kanakarë. 

Parku për kanakarë është ndërtuar me rrethim teli me lartësi 1,5 
metra, të vendosur në tuba metalikë dhe ka dy hyrje.

Në ndërtimin e Parkut për kanakarë punuan ekipet e ndërmarrjeve 
publike „Parqe dhe gjelbërim“, „Rrugë dhe rrugica“ dhe „Ujësjellës dha 
kanalizim“, kurse në këtë projekt janë investuar rreth 460 000 denarë.

Këtë projekt pilot Qyteti i Shkupit e realizoi në bashkëpunim me 
organizatat joqeveritare dhe shoqatat për mbrojtjen e kafshëve, me 
qëllim që qytetarëve që kanë kanakarë shtëpiak t’u ofrohen përmbajtje 
të reja interesante dhe të arritshme në Park, të cilat do t’i shfrytëzojnë 
kanakarët e tyre, gjë me të cilën do të mbrohen edhe sipërfaqet e tjera 
të gjelbra në Park. 

Realizimin e këtij projekti e përshëndeti edhe Radmila Pesheva, 
anëtar i Shoqatës për mbrojtjen e kafshëve  „Anima Mundi“, e cila u 
bëri thirrje kryetarëve të komunave të tjera të ndjekin shembullin 
pozitiv të Qytetit, dhe, edhe ata në komunat e tyre të hapin të paktën 
një park të tillë për kanakarët. Ajo u bëri apel pronarëve të kanakarëve 
t’u përmbahen dispozitave ligjore, dhe në të njëjtën kohë inkurajoi 
inspektorët e qytetit që t’i dënojnë qytetarët e pandërgjegjshëm. 

PARK PËR KANAKARË NË PARKUN E QYTETIT
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Ndërtimi i fazës së tretë të rrjetit të 
kanalizimit fekal në fshatin Lubanci, që filloi më 
15 mars, u zhvillua sipas dinamikës së parashikuar. 
Me këtë projekt ndërtimtar fshati Lubanci do të 
përfshihet plotësisht me kanalizimin fekal. 

-  Ky projekt është rezultat i bashkëpunimit të 
Qytetit të Shkupit dhe komunës së Butelit 
dhe kryhet me kërkesë të banorëve të fshatit 
Lubanci të cilëve u premtuam ndihmën tonë. 
Me ndërtimin e fazës së tretë të rrjetit të 
kanalizimit në fshatin Lubanci zgjidhet një 
nga problemet më të nxehta të banorëve në 
këtë vendbanim. Në projektin me vlerë rreth 
6,3 milion denarë Qyteti i Shkupit do të marrë 
pjesë me 5 milion denarë – tha kryetari Koce 
Trajanovski, në fillim të punëve ndërtimore.

Me punën ndërtimore do të ndërtohen tre 
degë të kanalizimit fekal në fshatin Lubanci dhe 
atë:

-  Dega 5 me gjatësi 102 metra dhe Ф 250 
milimetra

-  Dega 6 me gjatësi 547 metra dhe Ф 250 
milimetra dhe

-  Dega 8 me gjatësi 208 metra dhe Ф 250 
milimetra.

Sipas projektit të NP „Ujësjellës dhe 
kanalizim“, në thellësi prej 3 metrash po 
vendosen tuba PVC. Në terren punojnë ekipet e 
SHA „Energomont“, kurse ndërtimi i rrjetit duhet 
të përfundojë për një muaj.

PO NDËRTOHET FAZA E TRETË  
E KANALIZIMIT FEKAL 

Në fshatin Lubanci
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PO NDËRTOHET FAZA E TRETË  
E KANALIZIMIT FEKAL 

Në fshatin Lubanci
Përfundoi me sukses ndërtimi i pjesës së 

dytë të bulevardit “Serbia”, nga kryqëzimi me 
bulevardin “Vidoe Smilevski Bato” deri te rruga 
“Prvomajska”. Gjatësia e pjesës së ndërtuar 
është 2 000 metra, kurse për ndërtimin e këtij 
objekti kapital Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth dy 
milion euro.

Bulevardi “Serbia” tani ka 5 korsi rrugore, 
trotuare, korsi për biçikleta, gjelbërim të mesëm 
dhe ndriçim të ri. Në pjesën drejt “Pripor” bul-
evardi ka katër korsi. Në kryqëzimin me hyrjen 
në fabrikën “Usje” është formuar unazë e cila 
do të mundësojë qarkullimin pa ndërprerje të 
komunikacionit. 

Realizimi i këtij projekti të rëndësishëm 
kontribuoi për komunikim më të mirë ndërmjet 
komunave Aerodrom, Kisela Voda dhe Gazi 
Baba, rriti qarkullimin e automjeteve, duke 
zvogëluar ndërkohë kohëzgjatjen e udhëtimit. 

BULEVARDI “SERBIA” TANIMË ME PESË KORSI RRUGORE 

Projekti për zgjerimin dhe rikonstruk-
sionin e rrugës “Ilindenska” është një nga pro-
jektet më të mëdha të realizuara në territorin 
e qendrës së qytetit në 12 vitet e fundit. Rruga 
“Ilindenska” u shndërrua në bulevard “Ilinden” 
në drejtimin nga  kryqëzimi me bulevardin 
“Sveti Kliment Ohridski” me bulevardin “8 Sep-
temvri” me gjatësi 2 140 metra. 

Bulevardi ka nga dy korsi në secilin 
drejtim, trotuare dhe korsi për biçikleta, kryqëz-
ime të reja, gjelbërim të mesëm dhe ndriçim të 
ri kursyes. Për realizimin e plotë të këtij projekti 
të ndërlikuar Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 3,3 
milion euro.

BULEVARDI “ILINDEN” ËSHTË 
ZGJIDHJE PËR KAOSIN NË QENDËR

Të nderuar bashkëqytetarë,

Po kalojnë dy vjet nga ardhja ime në 
funksionin Kryetar i Qytetit të Shkupit, kohë 
në të cilën unë dhe ekipi im iu përkush-
tuam zgjidhjes së problemeve urbane dhe 
përmirësimit të kushteve në të cilat jetojmë. 
Dy vjet janë një periudhë e mjaftueshme për 
të bërë vlerësimin e asaj që është punuar, të 
shikohen efektet e përpjekjeve tona, para së 
gjithash, përmirësimi i higjienës në qytet dhe 
zvogëlimi i kaosit në komunikacionin rrugor, 
dhe të ndjehet ndryshimi në qytet. 

Përmirësimi i higjienës komunale dhe 
zgjidhja e kaosit në komunikacionin rrugor në 
qytet janë projektet kryesore në të cilat punu-
am në mënyrë intensive dy vitet e kaluara. Nga 
ky aspekt jam veçanërisht i kënaqur që arritëm 
t’i pajisim  ndërmarrjet publike me automjete 
dhe makineri të cilat do të përmirësojnë punën 
e tyre. Vetëm për ndërmarrjen publike „Higj-
iena komunale“ blemë 12 automjete të reja 
për grumbullimin e mbeturinave. Ky furnizim 
ndikoi që higjiena në qytet të përmirësohet në 
mënyrë të ndjeshme, kurse qytetarët realisht 
të ndjejnë ndryshimin. Edhe ky vit do të kara-
kterizohet nga pajisja e plotë e kësaj ndërmar-
rje publike, kurse me aksionin „Së bashku për 
Shkupin e pastër dhe të gjelbër“ përsëri do të 

Dy vite e kaluara u karakterizuan nga 
� llimi i ndërtimit të garazheve me kate në 
rrugën “Mito Haxhivasilev-Jasmin”, si dhe nga 
ndërtimi i parkingjeve të reja tek ndërtesa 
e RTM, pas QT „Mavrovka“ dhe nën Qendrën 
transportuese. 

Unë dhe bashkëpunëtorët e mi jemi 
krenarë për sipërfaqet e gjelbra të reja të ng-
ritura në qytet, që pasuruam me peshq ujërat 
e Matkës dhe Vardarit, qytetarëve u mun-
dësuam të pushojnë në plazhin në qendër të 
qytetit, ndërtuam plotësisht korsinë e pati-
nave dhe biçikletave në bregun e lumit Vardar, 
përkrahëm sportin tek më të rinjtë dhe tek 
profesionistët, investuam në rinovimin e ob-
jekteve të shkollave të mesme, si dhe në mani-
festimet kulturore...  

Në vitin që vijon Shkupi do të jetë kan-
tier ndërtimi. Nuk ndalojmë para s� dës që 
Shkupi të ketë rrugë dhe bulevarde të gjera e 
të sigurta, dhe lidhje komunikacioni të shpe-
jta. Filluam rikonstruksionin e shumë rrugëve 
automobilistike në territorin e qendrës së 
qytetit, ndërmjet të cilëve një pjesë të bul-
evardit “Partizanski odredi” dhe një degë e 
bulevardit VMRO. Rruga “Mitropolit Teodosij 
Gologanov” do të shndërrohet në bulevard me 
unazë të shpejtë, plani� kohet zgjerimi edhe 
për rrugën “Prvomajska” si dhe për bulevardin 
“Ilinden” deri te rruga “Nikolla Parapunov”. 
Do të bëhet rikonstruksioni i rrugëve: “Kozle”, 
“Samoilova” dhe “Vasil Axhilarski”.

Ura e revolucionit së shpejti do të marrë 
pamje të re, ndërsa do të ndërtojmë edhe urë 
të re nëpër lumin Vardar në Saraj. Edhe rinovi-
mi i urës „Goce Delçev“ është pjesë e planeve 
të Qytetit të Shkupit për këtë vit. Shkupi do të 
ketë edhe një plazh të ri, kurse për pushuesit 
do të rregullohet sheshi rreth Kryqit të Mile-
niumit. 

Edhe ky vit do të karakterizohet nga pro-
jekte me të cilat do të kontribuojmë që Shkupi 
të bëhet vend më i këndshëm për jetesë.

     Koce Trajanovski,
     Kryetar i Qytetit të Shkupit

tregojmë  se kemi kapacitet të vërtetë për ta 
pastruar qytetin. 

Makina të reja u blenë edhe për NP 
„Parqe dhe gjelbërim“ gjë me të cilën që këtë 
pranverë sipërfaqet e gjelbra publike në qytet 
do të jenë më të rregulluara, u krye pajimi 
plotësues i NP  „Drisla“ për deponimin më me 
e� kasitet të mbeturinave të grumbulluara, 
kurse automjeti special që arriti për nevojat NP 
„Ujësjellës dhe kanalizim“ do të zbulojë defek-
tet në rrjetin e ujësjellësit dhe do të ndihmojë 
për zvogëlimin e humbjeve të ujit.

Dy vitet e kaluara u karakterizuan krye-
sisht nga ndërtimi i dy arterieve kryesore të 
komunikacionit rrugor në Shkup nga ardhja 
ime në funksionin Kryetar i Qytetit të Shkupit. 
Bulevardi “Ilinden” u hap si rrugë automo-
bilistike e shpejtë nga qendra e qytetit drejt 
komunës së Karposhit, kurse bulevardi “Ser-
bia” mundësoi lidhjen ndërmjet komunave 
Aerodrom dhe Kisela Voda. Këto dy projekte 
janë dëshmi për zgjidhjet me cilësi që dalin 
nga Qyteti i Shkupit, dhe treguam se me një 
organizim të mirë punët mund të ndërtohen 
me kualitet dhe në afatin më të shkurtër ko-
hor të mundshëm. Shfrytëzoj rastin t’Ju falën-
deroj, të nderuar bashkëqytetarë, për durimin 
e treguar përderisa realizoheshin punët 
ndërtimore në këto dy rrugë kryesore. Efektet 
e punës sonë janë në dobi të të gjithëve, kurse 
mirëkuptimi dhe përkrahja Juaj do të jenë të 
nevojshme për ne edhe gjatë realizimit të pro-
jekteve të ardhshme të komunikacionit rrugor.

Dy vitet e kaluara nga mandati im si 
Kryetar i Qytetit të Shkupit u karakterizuan nga 
rikonstruksioni i rrugëve: “Prvomajska”, “Ferid 
Bajram”, “Qemal Sejfulla”, “Blagoja Stefko-
vski”, “Makedonska vojska”, unaza tek “Gjorçe 
Petrov”, “Ivan Kozarov”, “Belgradska”... Për herë 
të parë u ndërtuan trotuare përgjatë rrugës ra-
jonale Shkup – Katlanovë, nëpër vendbanimin 
Trubarevo, përgjatë rrugës “Skupi” dhe në të dy 
anët e bulevardit “Nikolla Karev”. 

„SHKUP“ 
LAJMËTARI INFORMATIV I

QYTETIT TË SHKUPIT
Numri i parë i lajmëtarit informativ

„Shkupi“ u botua më:
10 dhjetor 2008

Kryeredaktor
Nedelço Krstevski

Redaksia
Seksioni për marrëdhënie me

opinionin
Redaktor i fotografi së

Radomir Jovanoviç

Përkthyes dhe lektor
Vladimir Bogdanovski

BOTON QYTETI I SHKUPIT
për botuesin

Kryetari i Qytetit
Koce Trajanovski

Bulevardi Ilindenska p.n.
Telefon

02 3297 255
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gragjani@skopje.gov.mk
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Evropa 92 - Koçanë
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хот во градот. Посебен придонес за заштита 
на животната средина има и жичницата до 
Милениумскиот крст – објаснува градона-
чалникот Трајановски.

Градот Скопје во изминатиов период 
интензивно работи на подобрување на ус-
ловите во градот за користење велосипед.

- Со особено задоволство го истакну-
вам ангажманот на Град Скопје во созда-
дените можности за организиран превоз 
на лицата со хендикеп, коишто беа дел од 
дефилето и на кои им беа посветени актив-
ности во еден од деновите на Европската 
недела на мобилност, под мотото „И јас 
се движам без автомобил, ако ми дадеш 
можност“. Ги повикувам граѓаните да го 
користат јавниот превоз и да го прифатат 

ностите за постигнување енергетска ефи-
касност во сообраќајот, за активностите за 
заштита на озонската обвивка, за помош 
на лицата со потешкотии во движењето и 
многу други активности.

Во текот на шест дена од неделата на 
мобилност беа поделени 1 000 наградни 
купони на возачите на моторни возила за 
бесплатен превоз во градските автобуси на 
22 септември. Пополнетите наградни купо-
ни учествуваа во наградна игра во којашто 
беа доделени пет велосипеди, 50 блок-кар-
ти со десет бесплатни возења во автобусите 
на ЈСП, како и 100 награди - карти за цело-
дневно бесплатно користење на велосипе-
дите што се изнајмуваат на пунктовите за 
велосипеди.

мотото „Во град без мојот автомобил“, со 
што ќе дадат личен придонес во заштитата 
на животната средина – додава градона-
чалникот Трајановски.

Во рамките на седумте дена од Ев-
ропската недела на мобилност Градот Ско-
пје организираше голем број активности 
коишто беа во функција на промоција на 
јавниот превоз, на велосипедскиот превоз, 
се промовираа можностите за дневен тури-
зам во заштитените природни локалитети, 
се образуваа младите и им се делеа сове-
ти од областа на здравото живеење, со-
обраќајот и велосипедизмот, се зборуваше 
за влијанието на сообраќајот врз животната 
средина, за енергетската потрошувачка во 
областа на сообраќајот, односно за мож-
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Градот Скопје во изминатиов период 
интензивно работи на подобрување на ус-
ловите во градот за користење велосипед.

- Со особено задоволство го истакну-
вам ангажманот на Град Скопје во созда-
дените можности за организиран превоз 
на лицата со хендикеп, коишто беа дел од 
дефилето и на кои им беа посветени актив-
ности во еден од деновите на Европската 
недела на мобилност, под мотото „И јас 
се движам без автомобил, ако ми дадеш 
можност“. Ги повикувам граѓаните да го 
користат јавниот превоз и да го прифатат 

ностите за постигнување енергетска ефи-
касност во сообраќајот, за активностите за 
заштита на озонската обвивка, за помош 
на лицата со потешкотии во движењето и 
многу други активности.

Во текот на шест дена од неделата на 
мобилност беа поделени 1 000 наградни 
купони на возачите на моторни возила за 
бесплатен превоз во градските автобуси на 
22 септември. Пополнетите наградни купо-
ни учествуваа во наградна игра во којашто 
беа доделени пет велосипеди, 50 блок-кар-
ти со десет бесплатни возења во автобусите 
на ЈСП, како и 100 награди - карти за цело-
дневно бесплатно користење на велосипе-
дите што се изнајмуваат на пунктовите за 
велосипеди.

мотото „Во град без мојот автомобил“, со 
што ќе дадат личен придонес во заштитата 
на животната средина – додава градона-
чалникот Трајановски.

Во рамките на седумте дена од Ев-
ропската недела на мобилност Градот Ско-
пје организираше голем број активности 
коишто беа во функција на промоција на 
јавниот превоз, на велосипедскиот превоз, 
се промовираа можностите за дневен тури-
зам во заштитените природни локалитети, 
се образуваа младите и им се делеа сове-
ти од областа на здравото живеење, со-
обраќајот и велосипедизмот, се зборуваше 
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Ndërmarrje publike „Parqe dhe gjelbërim“ u rinovua me tre 
makina shumëqëllimore, rajder për kositjen e barit, në të cilat mund 
të montohet mulçer, pjesë shtesë që përdoret për kositjen e barit të 
ashpër nëpër të cilin ka shkurre ose bar të fortë. Bëhet fjalë për makina 
të fuqishme, përkatësisht me një makinë për një ditë mund të kositet 
pjesa e parë e Parkut të qytetit. 

Është blerë kamion me platformë me ngritëse për prerjen dhe 

krasitjen e drurëve në lartësi prej 13,5 metra dhe kamion me mekanizëm 
për ngarkim dhe shkarkim. 

Qyteti i Shkupit për furnizimin me pajisje të reja për NP „Parqe 
dhe gjelbërim“, të cilat janë destinuar për përmirësimin e punës në këtë 
ndërmarrje publike në pjesën e mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra 
dhe drurëve në parqe dhe bulevarde, nga Buxheti ndau 7,5 milion 
denarë. 

NP „PARQE DHE GJELBËRIM“  
U RINOVUA ME MEKANIZIM TË RI
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Ndërmarrja publike“Higjiena komunale“  
plotësoi mekanizimin me të cilin disponon me dy 
automjete të reja të specializuara për pastrimin e 
rrugëve automobilistike - fshirëse dhe me 5 kamionë të 
vegjël për grumbullimin e mbeturinave.

- Qyteti i Shkupit për nevojat e NP „Higjiena 
komunale“ bleu dy automjete të reja – fshirëse të cilët 
do të përdoren për pastrimin e rrugëve automobilistike 
nëpër qytet. Për blerjen e këtyre automjeteve nga 
Buxheti i Qytetit të Shkupit janë ndarë rreth 18 
milion denarë. Nga viti 2009 e deri tani për nevojat e 
kësaj ndërmarrje publike Qyteti i Shkupit ka blerë 40 
automjete të reja, gjë me të cilën ka rinovuar në mënyrë 
të ndjeshme parkun e automjeteve të ndërmarrjes dhe 
ka përmirësuar higjienën e përgjithshme në qytet 
– tha kryetari Koce Trajanovski, në promocionin e 
mekanizimit të ri.

Kamionët e vegjël për grumbullimin e 
mbeturinave nga rrugicat e ngushta,  pikërisht nga 
lagjet ku kamionët e mëdhenj nuk kanë qasje për shkak 
të konfiguracionit të terrenit, janë me kapacitet prej 5 
metra kub, me sistem për ngritjen dhe shkarkimin e 
kontejnerëve ose ngritjen dhe zbrazjen e menjëhershme 
të  2 koshave për mbeturina me vëllim prej 120 litra. 

Pesë kamionë të vegjël për grumbullimin e 
mbeturinave ndërmarrja publike  „Higjiena komunale“ 
i bleu me mjete të veta. 

Për nevojat e NP „Higjiena komunale“

U BLENË FSHIRËSE DHE KAMION PËR 
GRUMBULLIMIN E MBETURINAVE 
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SHKUPI U VËLLAZËRUA ME ZAGREBIN ...

...DHE ME BEOGRADIN

Me nënshkrimin e Kartës për miqësi dhe bashkëpunim ndërmjet Qytetit 
të Shkupit dhe Qytetit të Zagrebit, nga kryetarët Koce Trajanovski dhe Millan 
Batiq, Shkupi dhe Zagrebi u bënë qytete të vëllazëruara. Qëllimi i kësaj Karte 
është që t’u mundësohet qytetarëve të të dy qyteteve realizimi i qëllimeve të 
përbashkëta dhe rezultateve, si dhe fuqizimi i lidhjeve ekzistuese, me theks 
të veçantë në zgjerimin e lidhjeve ekonomike dhe kulturore; këmbimin e 
eksperiencave në programet ekologjike, veçanërisht në mbrojtjen e ambientit 
jetësor; njohjen e ndërsjellët të kulturës, historisë dhe traditës; bashkëpunimin 

ndërmjet muzeve, universiteteve; bashkëpunimin multikulturor dhe 
fuqizimin e lidhjeve ndërmjet pakicave kombëtare; projektet e BE-së; 
arsimin (bashkëpunimi ndërmjet shkollave të mesme); urbanizmin dhe 
bashkëpunimin ndërmjet ndërmarrjeve publike.

Qytetet e Shkupit dhe Zagrebit kanë një traditë shumëvjeçare të 
bashkëpunimit të shkëlqyer, e cila në vitet e kaluara rezultoi me një numër 
të madh takimesh dhe vizitave të ndërsjellëta dhe këmbim eksperiencash. 

Zagrebi është qyteti i shtatëmbëdhjetë me të cilin është vëllazëruar 
Shkupi.

Qyteti i Shkupit më 26 mars u vëllazërua 
me Qytetin e Beogradit. Marrëveshjen e për 
vëllazërim ndërmjet të dy qyteteve në Beograd 
e nënshkruan kryetarët Koce Trajanovski 
dhe Dragan Gjilas. Në takim të dy kryetarët 
biseduan për shumë tema nga fusha e jetës 
urbane, komunikacionit, planifikimit urbanistik, 
mirëmbajtjes së higjienës, zhvillimit të arsimit, 
përkrahjes për kulturën dhe sportin.

- Shkupi dhe Beogradi për vite me 
radhë kanë bashkëpunim të afërt, kurse me 
vëllazërimin e dy qyteteve hapet mundësi 
akoma më e madhe për këmbimin e 
eksperiencave dhe bashkëpunimit në shumë 
fusha të jetës shoqërore, veçanërisht për 
zgjidhjen e problemeve të komunikacionit 
rrugor, çështje të urbanizmit dhe zhvillimit të 
arsimit. Ky bashkëpunim do të jetë nxitje edhe 
për zhvillimin e ekonomisë në të dy qytetet 
– deklaroi kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski, pas nënshkrimit të marrëveshjes.

Delegacioni i Qytetit 
të Shkupit në suazat e vizitës 
në Beograd vizitoi Qendrën 
për menaxhimin dhe 
kontrollin e komunikacionit 
në Beograd, Qendrën për 
ndjekjen automatike të 
automjeteve të transportit 
publik urban dhe depon e 
ndërmarrjes së transportit 
publik të Beogradit. 
Beogradi është qyteti i 
tetëmbëdhjetë me të cilin 
është vëllazëruar Shkupi.
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PRESIDENTI I MALIT TË ZI,  
FILIP VUJANOVIQ –  
QYTETAR NDERI I SHKUPIT 

Presidenti i Republikës së Malit të Zi, 
Filip Vujanoviq, në ceremoninë solemne, që 
u mbajt më 17 mars, u shpall qytetar nderi i 
Shkupit. Pllakatin “Qytetar nderi i Shkupit” 
zotit Vujanoviq ia dha kryetari i Qytetit të 
Shkupit, Koce Trajanovski. 

- Presidenti Vujanoviq është mik i madh 
dhe respektues i Republikës së Maqedonisë 
dhe Shkupit, politikan bashkëkohor, burrë 
shteti i madh, humanist dhe promotor 
në ndërtimin e bashkëpunimit ndërmjet 
Republikës së Malit të Zi dhe Republikës së 
Maqedonisë. Ai ka dhënë një kontribut të 
madh në krijimin e lidhjeve kulturore-historike 
dhe bashkëpunimit të frytshëm shumëvjeçar 
kulturor dhe ekonomik të shtetit malazez dhe 
maqedonas. Shpallja e Presidentit Vujanoviq 
qytetar nderi i  Qytetit të Shkupit përbën 
respekt jo vetëm për presidentin malazez por 
edhe mirënjohje për përpjekjet paqedashëse të 
shtetit malazez në ndërtimin e bashkëjetesës 
ndëretnike në Republikën e Malit të Zi, në 
të cilën respektohen edhe qytetarët e saj 
maqedonas. Jam i bindur se titulli qytetar 
nderi do të kontribuojë për intensifikimin 

akoma më të madh të aktivitete në drejtim 
të fuqizimit të bashkëpunimit të dy vendeve 
tona dhe për thellimin e marrëdhënieve të dy 
qyteteve tona të vëllazëruara, Podgoricës dhe 
Shkupit –theksoi kryetari Trajanovski. 

Presidenti Vujanoviq tha se për të është 
privilegj i madh të jetë qytetar nderi i Shkupit. 

- Ky privilegj për mua ka një rëndësi 
tre dimensionale: ndërkombëtare, qytetare 
dhe personale. Marrëdhëniet tona për 
bashkëpunim janë të hapura në  mënyrë 
maksimale, si ndërmjet Malit të Zi dhe 
Maqedonisë, ashtu edhe ndërmjet qytetarëve 
të Shkupit dhe Podgoricës. Me krenari mund 
të theksoj se, qytetarët e Malit të Zi mbajnë 
mend ndihmën altruiste për shumë dekada 
me radhë nga maqedonasit, sepse edhe ne 
si popull, njëlloj si ju, luftojmë me të njëjtat 
sfida historike-politike në këto hapësira, 
kurse populli maqedonas si edhe politikanët 
maqedonas gjithmonë na kanë ofruar ndihmën 
e tyre altruiste në ndarjen e eksperiencave të 
tyre. Dëshiroj që vlerat e bashkëpunimit tonë 
të arrijnë nivelin më të lartë të mundur në vitet 
që vijojnë – potencoi Vujanoviq.

Delegacioni i Republikës së Malit të 
Zi gjatë vizitës së tij në Shkup vizitoi shumë 
monumente kulturore-historike në qytet.    
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„Shkupi – qyteti i barazisë gjinore“ është 
titulli i Strategjisë për barazi gjinore të Qytetit 
të Shkupit që u promovua më 8 Mars. Strategjia 
përbën një dokument gjithëpërfshirës e 
cila shpreh politikën e Qytetit dhe planet 
për realizimin e vizionit të Shkupit për t’u 
transformuar në qytet me barazi gjinore.  

- Tendencat bashkëkohore botërore 
tregojnë për nevojën e krijimit të mikropolitikave 
dhe sjelljes së vendimeve politike dhe 
zgjidhjeve të cilat do t’u mundësojnë grave 
dhe burrave, në përputhje me nevojat e tyre 
biologjike dhe sociale, kushte me të cilat do 
të kenë mundësi të njëjta për avancimin e 
tyre ekonomik, politikave dhe statusin social 
në shoqëri. Arritja e barazisë së burrave dhe 
grave është një çështje e rëndësishme edhe 
në Republikën e Maqedonisë dhe po bëhen 
hapa serioz në nivel nacional dhe lokal. 
Qyteti i Shkupit u përfshi në përpjekjet për 
avancimin e barazisë gjinore – tha kryetari 
Koce Trajanovski, në promocion.  

Strategjia ka tre qëllime themelore: 
1. Të sigurojë analizë të hollësishme për 

gjendjen për përparësitë dhe dobësitë e Qytetit 

të Shkupit, ta sjellë konceptin e integrimit 
gjinor gjatë krijimit të politikave publike 
lokale, gjatë krijimit të buxhetit të Qytetit të 
Shkupit edhe gjatë dorëzimit të shërbimeve 
lokale  publike.

2. Të ofrojë platformë për aksion për 
vendosjen e konceptit të integrimit gjinor 
gjatë krijimit të politikave publike lokale, gjatë 
planifikimit dhe krijimit të buxhetit të Qytetit 
të Shkupit dhe gjatë dorëzimit të shërbimeve 
publike lokale. Platforma për aksion, në fakt 
është plan aksionar 
i cili përbëhet nga 
aktivitete që do t’i 
realizojë Komisioni 
për mundësi 
të njëjta pranë 
Këshillit të Qytetit 
të Shkupit dhe 
administratës së 
Qytetit të Shkupit. 

3. Të 
s h f r y t ë z o h e t 
platforma për 
bashkëpunimin me 

U promovua strategjia për barazi gjinore 

SHKUPI – QYTET I BARAZISË GJINORE 
palë të ndryshme të interesuara të cilat do të 
shfaqen si partnerë të Qytetit të Shkupit në 
realizimin e Strategjisë.

Në procesin e krijimit të Strategjisë 
morën pjesë aktive përfaqësues të komunave 
në qytetin e Shkupit, Komisioni për mundësi 
të njëjta i Këshillit të Qytetit të Shkupit, dhe 
u konsultuan edhe persona profesional nga 
Sektori për mundësi të njëjta pranë Ministrisë 
për punë dhe politikë sociale, Zyra e UN 
Women.  

Organizata ndërkombëtare joqeveritare „Klubi ballkanik 
i paqes” më 21 janar i ndau Qytetit të Shkupit çmimin „Karta 
ballkanike e paqes”. Bëhet fjalë për mirënjohjen e parë të këtij 
lloji, e cila është vendosur më 6 mars të vitit 2010 në takimin në 
Kotor, kurse e njëjta i jepet Qytetit të Shkupit për meritat e tij 
dhe aktivitetet për zgjerimin e ideve të paqes dhe miqësisë, si 
në Ballkan, ashtu edhe më gjerë.

Kryetari i organizatës „Klubi ballkanik i paqes”, Osmo 
Vatresh, mirënjohjen „Karta ballkanike e paqes”, ia dha 
Sekretarit të Qytetit të Shkupit, Gordana Klinçarova.

- Kjo mirënjohje është një nxitje e madhe për Qytetin 
e Shkupit që të vazhdojë të ecë në gjurmët e Nënë Terezës në 
promocionin e paqes në Shkup dhe në Republikën e Maqedonisë 
– theksoi Klinçarova. 

Organizata „Klubi ballkanik i paqes” është krijuar në vitin 
2004 në Shkup dhe në të marrin pjesë 11 anëtarë nga regjioni: 
Maqedonia, Serbia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, 
Bullgaria, Greqia, Mali i Zi, Moldavia, Rumania dhe Turqia. 

QYTETI I SHKUPIT MORI ÇMIMIN 
„KARTA BALLKANIKE E PAQES”
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Për nevojat e Seksionit për nefrologji 
pranë Spitalit të përgjithshëm të qytetit 
„8. Shtatori“ dhe Institucionit publik 
shëndetësor „Hekurana“ Qyteti i Shkupit dhe 
komuna Qendër muajin e kaluar dhuruan 
2 aparate për hemodializë për pacientët e 
sëmurë nga veshkat. Donacionin e dhanë 
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski 
dhe kryetari i komunës Qendër, Vladimir 
Todoroviq.  

- Me vendim të Këshillit të Qytetit 
të Shkupit dhe komunës Qendër u 
siguruan 1.000.000, përkatësisht 200.000 
denarë. Shoqata „Nefron“ realizoi furnizimin 
me aparate për hemodializë, kurse për 
furnizimin dhe shpërndarjen e aparateve 
morën pjesë aktive përfaqësues nga Qyteti i 
Shkupit, komuna Qendër, Fondi për shëndetësi, 

U DHURUAN DY APARATE PËR 
HEMODIALIZË 

poliklinika “Hekurana” poliklinika “Çair” dhe 
Qendra për dializë Dijamed. Janë siguruar 
2 aparate me çmim prej 1.180.000 denarë, 
të cilët i përmbushin plotësisht teknikat 
standarde dhe funksionale karakteristike dhe 

të njëjtët u shpërndanë qendrën për dializë 
në spitalin „8. Shtatori“ dhe në Institucionin 
publik shëndetësor „Hekurana“ – theksoi 
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, 
në dhënien e donacionit.    
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Ekipet e Qytetit të Shkupit, me rastin e 21 Marsit – Dita e 
pranverës, organizoi aksion të madh për pastrimin dhe rregullimin 
e pjesës së dytë të Parkut të qytetit. Punëtorët krasitën dhe u dhanë 
formë shkurreve, i pastruan krejtësisht nga mbeturinat, degët 
e thata, gjethet dhe gurët dhe i përgatitën për kositje të gjitha 
sipërfaqet e gjelbra. 

Në aksion u krasitën kurorat e drurëve dhe u mënjanuan degët e të 
vjetra, të sëmura dhe të thara, të cilat shëmtonin drurët dhe përbënin rrezik 
për kalimtarët. Aksioni i Qytetit të Shkupit do të vazhdojë edhe në ditët e 
ardhshme, derisa të rregullohet plotësisht gjelbërimi në pjesën e dytë të 
parkut.

Aksion të madh për pastrimin e sipërfaqeve publike organizoi edhe NP 
„Higjiena komunale“. Qindra të punësuar në pastrimin pranveror të sheshit 
„Maqedonia“, bregut të lumit Vardar, Çarshisë së vjetër të Shkupit dhe nga 
rruga “Samoilova” , grumbulluan dhe transportuan 15 metra kub mbeturina. 
Në terren dolën edhe 150 punëtorë të cilët pastruan rrugët magjistrale. 

Anëtarët për përkrahjen e personave me pengesa 
intelektuale „Mesazhi“, anëtarë të Shoqatës për persona me 
invaliditet trupor „Mobilitet“, kryetari i Qytetit të Shkupit, 
Koce Trajanovski dhe përfaqësues të administratës me rastin e 
manifestimit „ Ditë të pranverës – Ditë të ekologjisë“ mbollën 
lule në zhardinierët dhe në korsitë rreth shatërvanit „Lulja e 
zambakut“, në Parkun e qytetit.

„DITË TË PRANVERËS – DITË TË EKOLOGJISË“

AKSION I MADH PRANVEROR PËR PASTRIM 
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PLANI I DYTË AKSIONAR EKOLOGJIK 
LOKAL PËR SHKUPIN (PAEL 2)  

Në suazat e manifestimit tradicional „Ditë të pranverës – Ditë të ekologjisë“ Qyteti 
i  Shkupit promovoi Planin e dytë aksionar ekologjik lokal për Shkupin (PAEL 2), dokument 
strategjik i cili përcakton ndryshimet në ambientin jetësor në qytet në 5 vitet e fundit dhe 
propozon masa dhe aktivitete për mbrojtjen dhe avancimin e ambientit. Përgatitja e PAEL 2 del 
nga nevoja e qytetarëve për ambient jetësor të pastër dhe të shëndetshëm, por edhe si obligim 
i Qytetit të Shkupit në përputhje me  Ligjin për ambientin jetësor. 

Dokumenti përfshin pesë fusha tematike: mbeturina, uji, ajri, trualli dhe natyra, 
konstatuan ndryshimet në ambient dhe nxitën bashkësinë lokale të ndërmarrë hapa konkretë 
për ruajtjen dhe avancimin e ambientit jetësor. PAEL 2 e përgatitën profesionistët e „Euromak 
kontroll“, në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit. 

- Qyteti i Shkupit tashmë punon në mënyrë aktive në zgjidhjen e problemeve të ambientit 
jetësor. Punuam në dhënien e lejeve të integruara ekologjike – B, ku 9 leje  tashmë janë dhënë, 
kurse 24 janë në procedurë. Qyteti i Shkupit në vitin 2011 u bë  qeverisja e parë vendore e 
cila duke filluar me ndërtimin e rrjetit lokal të monitorimit për kualitetin e ajrit mundësoi 
transparencë të rezultateve të marra në ekran në rrugën kryesore për këmbësorë. Përgatitëm 
plan për transport të qëndrueshëm në Shkup, janë blerë autobusë të rinj për transportin 
publik të qytetit, u përmirësuan kushtet për qarkullimin me biçikleta me ndërtimin e korsive 
për biçikleta dhe u vendos mundësia për huazimin e biçikletave, dhe u rinovua një numër i 
madh  rrugësh dhe bulevardesh gjë me të cilën u zvogëlua qëndrimi në komunikacion. Vitin e 
kaluar u mbollën 42.000 drurë, kurse ndamë 10.000 fidanë falas për bashkësitë vendore dhe 
urbane, këshillat banesor dhe institucionet arsimore. Qyteti i Shkupit në vitin 2011 u përfshi në 
Javën evropiane të mobilitetit dhe organizoi, së bashku edhe me 2.688 qytete, aktivitete shtatë 
ditore për promocionin e llojeve alternative të komunikacionit. Jam i bindur se edhe aktivitetet 
që do të dalin nga PAEL 2 do të përfundojnë me sukses – theksoi kryetari Koce Trajanovski, në 
promocionin e dokumentit zhvillues.

KONKURS PËR KONTRIBUTIN 
MË TË MADH PËR AMBIENTIN 

JETËSOR 
Qyteti i Shkupit shpalli konkurs për 

zgjedhjen e kompanisë më ekologjike, 
kontributin më të madh në fushën e mbrojtjes 
së ambientit jetësor, oborrin e shtëpisë të 
rregulluar më mirë, ndërtesën dhe objektin 
ekonomik dhe hartimin dhe vizatimin më  
të mirë me temë nga ekologjia për nxënësit 
e shkollave fillore dhe të mesme. Qëllimi 
i konkursit është që të promovohet dhe 
popullarizohet kujdesi për ambientin jetësor 
dhe për natyrën.

Fletëparaqitjet e qytetarëve të 
interesuar, organizatave joqeveritare, 
institucioneve publike, ndërmarrjeve dhe 
personave të tjerë fizik dhe juridik dorëzohen 
me postë në adresën: Qyteti i Shkupit - 
Sektori për mbrojtjen e ambientit jetësor 
dhe natyrës, bulevardi “Ilinden” p.n. ose në  
arkivin e Qytetit të Shkupit, si dhe në numrin 
e telefonit 3297-273 dhe 3297-302.

Aplikimi në këtë konkurs publik zgjat 
deri më 15 maj. Për fituesit e konkursit janë 
parashikuar edhe shpërblime në para. 
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KOSHA PËR MBETURINA TË SELEKSIONUARA PËR FËMIJË 
Kopshtet „Tashko Karaxha“ në komunën Butel, „Koço Racin“në 

komunën Qendër, „Orce Nikollov“ në komunën Karposh, „8- Marsi“ 
në komunën Kisella Voda, „Dreri“ në komunën Aerodrom, „Gëzimi 
fëmijëror“ në komunën Gazi Baba, „Fidanë“ në komunën e Çairit, 
„Borëbardha“ në komunën Shuto Orizare, „Rosica“ në komunën Gjorçe 
Petrov dhe shkolla „Liria“ në komunën e Sarajit morën nga një komplet 
koshash për mbeturina të seleksionuara. Koshat e rinj që i bleu Qyteti i 
Shkupit, janë në formën e kafshëve – ari, delfin dhe bretkosë dhe në ta 
mund të mblidhen letra, plastika dhe kanoçe. 

- Koshat janë bërë nga material ekologjik dhe nga bojëra 
ekologjike. Fëmijët nëpërmjet lojës dhe zbavitjes do të kenë mundësi të 

mësojnë të veprojnë në mënyrë të drejtë me mbeturinat, të seleksionojnë 
dhe ta ruajnë ambientit jetësor. Fëmijët do të jenë një shembull i mirë 
edhe për të rriturit. Pikërisht për këtë vendosëm për kosha të tillë të 
dhurojmë pikërisht në kopshtet e fëmijëve, për bashkëqytetarët tanë 
më të vegjël. Gjashtë komplete me kosha janë vendosur në Kopshtin 
zoologjik, kurse nga një komplet me kosha do të ketë një kopsht ose 
një shkollë në secilën nga të dhjetë komunat e Shkupit. Për furnizimin 
me kosha Qyteti i Shkupit ndau rreth 1,8 milion denarë– tha kryetari i 
Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski.

Koshat  për mbeturinat e seleksionuara janë blerë nga firma „Res 
Industrial  Supplier“  SHPKTHPV - Shkup. 
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INSTALIME HAPËSINORE EDUKATIVE NË PARKUN E QYTETIT 
Qyteti i Shkupit në pjesën e parë të Parkut të qytetit vendosi 

gjashtë instalime hapësinore edukative të vendosura në dy grupe 
tematike, „Në botën e fantazive të fëmijëve” të Ivana Topalovska dhe 
„Njeriu dhe ambienti i tij” i Risto Avramovski. Çdo instalim edukativ i 
rregulluar në dy katet e reja për fëmijë është përgatitur sipas tematikës 
së përrallave për fëmijë.  

Në grupin e parë „Në botën e fantazive të fëmijëve” janë vendosur 

tre instalime „Alisa në botën e çudirave“, „Magjistari nga 
Oz” dhe „Pinokio“, kurse në grupin e dytë të titulluar si „Njeriu 
dhe hapësira e tij” instalimet hapësinore janë „Nesi“, „Totem“ 
dhe „Ksilofon“. 

Kontrata për përgatitjen dhe montimin e instalimeve hapësinore 
edukative në Parkun e qytetit në Shkup u nënshkrua ndërmjet Qytetit të 
Shkupit dhe „ARHITEKTRI“ SH.P.K – Shkup.  



28 |

Adhuruesit e artit të shtatë nga 
muaji i kaluar në Kinemanë qytetit 
„Milenium“  mund të kënaqen me 
projeksionet me pajisjet më aktuale 
dhe më moderne të tregut botëror 
3D. Teknologjia e re 3D e instaluar në 
„Milenium“ u promovua me premierën 
e filmit dokumentar „Pina“, të punuar 
sipas skenarit dhe regjisë të regjisorit të 
famshëm Uim Uenders.

Në botë ekzistojnë 4 sisteme për 
shfaqjen e figurave 3D, nga të cilat Dolby 
3D është me kualitetin më të mirë të 
figurës. Dolby DSS200 më i ri është serveri 
që është instaluar në kinema, kurse toni 
është 7.1 Dolby Digital me procesorin 
më të ri të Dolby CP750. Projektori është 
model LX i firmës KINOTON-BARCO. 
Prodhues i ekranit është HARKNESS.

      TEKNOLOGJI 3D  NË KINEMANË MILENIUM 
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      TEKNOLOGJI 3D  NË KINEMANË MILENIUM 

Për realizimin e projektit për pajimin 
e kinemasë „Milenium“, me teknologjinë 
më të re dhe më të sofistikuar 3D, nga 
Buxheti i Qytetit të Shkupit u ndanë 
rreth 8.500.000 denarë, kurse biletat 
për projeksionet 3D do të kushtojnë 200 
denarë dhe mund të blihen në sportelin 
e Kinemasë së qytetit Milenium, çdo ditë 
nga ora 10:30 deri në orën 22:30. 
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Në sallonin për ekspozita të Qendrës 
kulturore informative – Shkup më 9 mars u 
hap  ekspozita e fotografive të Konkursit për 
zgjedhjen e fotografisë më të mirë me motive 
nga Shkupi, që e shpalli Qyteti i Shkupit. 
Autorëve të fotografive më të mira çmimet ua 
ndau kryetari Koce Trajanovski, kurse të gjithë 
pjesëmarrësve në konkurs u ndau mirënjohje.

- Fotografia është art, shkencë dhe 
praktikë e cila shkakton tek shikuesi efekt  
dramatik, e bën të buzëqeshë, shkakton 
frikë, kurse gjëja më e arritur do të jetë nëse 
gjen vetveten në atë që tregohet në fotografi. 
Mesazhi i vetëm, përveç dimensionit artistik 
të fotografisë është ai që, në vetvete, është 

dëshmi për një kohë, vend, popull, mënyrë 
jetese, ashtu siç fotografët tanë – pjesëmarrës 
në konkurs e përjetojnë dhe bartin nëpërmjet 
fotografive. Shkupi si qendër ekonomike, 
administrative, kulturore dhe turistike 
ndryshon gradualisht, po krijohet një tërësi e 
re arkitektonike urbane, me infrastrukturë të 
përmirësuar, në të cilën pietet i veçantë u jepet 
të gjitha personaliteteve të shquara historike 
dhe të gjithë atyre që na kanë mundësuar 
sot të jetojmë të lirë dhe të shkruajmë për 
historinë e Shkupit – tha kryetari Trajanovski, 
në  hapjen e ekspozitës.

Tema për fotografitë dhe fituesit e 
konkursit të qytetit janë:

EKSPOZITË E FOTOGRAFIVE MË TË MIRA        ME MOTIVE NGA SHKUPI 
Kozjak Shatërvani në sheshin Maqedonia me 

monumentin „Luftëtari në kalë“

Biçikleta para dyqanit të berberit 

Varka Nënë me fëmijën
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- Për temën „Shkupi – Qyteti që 
ndryshon“ çmimin e parë e fitoi Naqe Batev për 
fotografinë „Shatërvani në sheshin Maqedonia 
me monumentin Luftëtari në kalë“; çmimi i 
dytë  i takoi Darko Kostevski nga Shkupi për 
fotografinë „Nënë me fëmijë“; kurse çmimin e 
tretë e mori Darin Angelovski nga Shkupit për 
fotografinë „Shkupi i ri – i vjetër“.

- Për temën „Çarshia e vjetër e Shkupit 
dhe monumentet, përkatësisht objektet fetare 
në Çarshi dhe Kalaja dy çmimet e para shkuan 
në duart e Sanja Badarovska për fotografinë 
„Çarshia 1“ dhe Zvonko Plavevski për fotografinë 
„Cergari“, kurse çmimi i tretë iu nda Sanja 
Buterin për fotografinë „Biçikletë para dyqanit të 
berberit “ dhe Marija Kostovska për fotografinë 
„Mbrëmje në çarshi“.

- Për temën „Ujërat dhe bukuritë 
e Shkupit“ çmimin e parë e mori Vlaho 
Branxholica për fotografinë „Varka - Matka“, 
çmimin e dytë – Angel Sitnovski për fotografinë 
„Lundra“, kurse çmimin e tretë – Kiril Shtrkov 
për fotografinë „Kozjak“. 

Konkursi për fotografinë më të mirë 
u shpall dhe u realizua në përputhje me 
Programin për turizëm të Sektorit për zhvillim 
ekonomik lokal të Qytetit të Shkupit. Qëllimi 
konkursit është promocioni i qytetit të Shkupit 
nëpërmjet fotografive, dhe në të njëjtën kohë 
edhe nxitje për autorët që të krijojnë vepra 
të bazuara në principin e dashurisë, zbulimin 
dhe prezantimin e bukurive të qytetit, si dhe 
përshkrimin e mënyrës me të cilën pulsohet  
jeta në një qytet, si dëshmi për kohën në të 
cilën është krijuar fotografia. 

EKSPOZITË E FOTOGRAFIVE MË TË MIRA        ME MOTIVE NGA SHKUPI 

Cergari Matka

Shkupi i ri - i vjetër 

Çarshia 1
Natë në çarshi



32 |

U
 ri

no
vu

a 
ob

je
kt

i i
 Q

en
dr

ës
 k

ul
tu

ro
re

 ri
no

re
 




