
 dhjetor 2011 | 1

| Numër 23 | Viti IV |14.12.2011|

 Lajmëtari informativ i Qytetit të Shkupit Numërfalas

GËZUAR VITIN  
E RI 2012



2 |

Të nderuar bashkëqytetarë,
Vitin që kaloi e shënuan shumë projekte 

të suksesshme për të cilat unë dhe ekipi im jemi 
veçanërisht krenarë. Me projektet e Qytetit të 
Shkupit në vitin që po kalon sollëm zgjidhje 
bashkëkohore për komunikacionin rrugor, 
përdorëm materiale të reja dhe teknologji efikase 
energjetike gjatë ndërtimit dhe treguam se 
projektet mund të përfundojnë në kohë dhe me 
kualitet. Projektet e Qytetit të Shkupit në vitin 
2011 kontribuuan për transformimin e qytetit 
në një metropol të vërtetë, kurse ndryshimet 
pozitive i ndjejmë të gjithë.

Duhet të theksoj se zgjidhja e problemit 
me kaosin në komunikacionin rrugor në qytet 
dhe përmirësimi i higjienës komunale edhe këtë 
vit ishin qëllimi kryesor në punën tonë. Jam 
veçanërisht krenar për përfundimin me sukses 
të projektit për zgjerimin dhe rikonstruksionin 
e bulevardit “Teodosij Gologanov”. Kjo grykë 
e ngushtë rrugore e cila ishte pikë e zezë e 
komunikacionit në Shkup pas pesë muajsh 
punë ndërtimore u transformua në një rrugë 
automobilistike moderne dhe rrjedhëse me 
unazë turbo, e para e këtij lloji në vendin tonë. 
Zgjidhja e re e komunikacionit rrugor zvogëloi 
kohën e qëndrimit të automjeteve në qendrën 
e qytetit, rriti sigurinë në komunikacion dhe 
kontribuoi në zvogëlimin e ndotjes së ajrit. 

Përfitime të tilla Shkupi ka edhe nga 
disa projekte të tjera të qytetit që i përfunduam 
këtë vit. Bulevardi “Sveti Kliment Ohridski”, në 
drejtimin nga rruga “Mito Haxhivasilev Jasmin” 
deri te kryqëzimi me bulevardin “Partizanski 
odredi” u bë me gjashtë korsi dhe u shndërrua 
në një korridor të vërtetë të komunikacionit 
rrugor. Qyteti i Shkupit ndërtoi unazë edhe 
në rrugën “Gjorçe Petrov”, në komunën me të 
njëjtin emër dhe lehtësoi lëvizjen drejt hyrjes 
së qytetit. U shtruan me asfalt të ri bulevardet 
“Partizanski odredi”, “Kuzman Josifovski Pitu” 
dhe “Krste Misirkov” si dhe rrugët “Dame Gruev”, 
“Vasil Axhillarski”, “Stiv Naumov”, “Kozle”, 
“Radishanska”, një degë e “Juzhnomoravski 
brigadi” “Pelagonija”, “Volkovska”... Vitin që 
po kalon e shënoi edhe depërtimi i bulevardit 
“Ilinden” drejt lagjes Kaposh, bulevardit “Serbia”  
dhe depërtimi i bulevardit “Makedonska vojska”. 
Për lëvizjen më të sigurt të këmbësorëve, Qyteti 
i Shkupit realizoi aksionin e madh për rinovimin 
e trotuareve dhe të korsive për këmbësorë në 
qendrën e qytetit.

Ura „Goce Delçev“ dhe “Ura e revolucionit”  
u pajisën me rrethim të ri mbrojtës dhe ndriçim 
të ri, kurse ekipet e Qytetit të Shkupit punojnë në 
ndërtimin e urës së re në lumin Vardar, në Saraj. 

Për zgjidhjen e problemit me mungesën 
e vendeve për parkim filluam ndërtimin e 
garazheve me kate në qendrën e qytetit, 
në rrugën “Dame Gruev” dhe rrugën “Mito 
Haxhivasilev Jasmin”. Ndërtuam dhe rregulluam 
tre parkingje të mëdha, para Kopshtit zoologjik, 
nën Qendrën transportuese dhe në rrugën “Vasko 
Karangelevski”. 

Gjatë vitit 2011 vazhduam me përpjekjet 
tona për pajisjen e plotë të ndërmarrjeve publike 
të qytetit për të rritur efikasitetin e tyre në 
terren. 148 autobusë të rinj, me dysheme të ulët 
dhe dykatësh, arritën për NQP-në, makina të 
reja mori NP „Parqe dhe gjelbërim“, 17 kamionë 
blemë për NP „Higjiena komunale“, kurse me 
pajisje u rinovua edhe NP „Drisla“. Për qytetarët 
blemë 60 000 kosha individual për mbeturina 
të cilat i shpërndamë falas, kurse në shumë 
vende  nëpër qytet vendosëm kontejnerë teli 
për seleksionimin e mbeturinave, gjë me të cilën 
ndikojmë në shprehitë dhe ngritjen e vetëdijes 

së qytetarëve për nevojën e seleksionimit dhe 
përpunimit të mbeturinave. 

Shkupi u bë me Treg të ri të luleve të 
rregulluar, në Parkun e qytetit vendosëm çezma 
të reja të stilizuara për ujë dhe ndriçim të ri, 
kurse për shkak të sigurisë së vizitorëve u vendos 
rrethim mbrojtës edhe përgjatë korsisë për 
këmbësorë në kanionin Matka. 

Qyteti i Shkupit punoi në mënyrë intensive 
në rinovimin e drurëve nëpër bulevarde. Deri tani 
mbollëm 42 000 fidanë përgjatë bulevardeve, 
përkrahim në mënyrë aktive Ditën e drurit, 
rregullojmë zhardinierët dhe për herë të parë u 
përfshimë në manifestimin më masiv evropian – 
Java evropiane e mobilitetit.

Qyteti i Shkupit investoi rreth një milion 
euro në rikonstruksionin e godinave të 12 
shkollave të mesme. Zëvendësuam çatitë e 
vjetra të dëmtuara, zdrukthëtarinë e amortizuar 
dhe rrjetin elektrik dhe ndërtuam terrene për 
atletikë për nxënësit. Me përkrahjen për Ligën e 
shkollave të mesme dhe Maratonën tradicionale 
të Shkupit 2011 vërtetuam edhe njëherë 
përpjekjet tona për investime në sport dhe në 
të ardhmen e shëndetshme të bashkëqytetarëve 
tanë të rinj.

Nëpërmjet përkrahjes së shumë 
manifestimeve kulturore pasuruam jetën 
kulturore në Shkup, si dhe ofertën turistike.

Në vitin që vjen na presin projekte të 
shumta për të cilat po punojmë me vetëmohim. 
Vendosja e Qendrës për menaxhimin dhe 
kontrollin e komunikacionit rrugor dhe 
rikonstruksioni i rrugës “Prvomajska”, zgjerimi 
i bulevardeve “Ilinden” dhe “Mitropolit Teodosij 
Gologanov” drejt Kaposhit, zgjerimi i bulevardit 
“Hristijan Todorovski Karposh”  dhe ndërtimi i 
plotë i urës së re në lumin Vardar në Saraj, janë 
vetëm një pjesë e projekteve të planifikuara  nga 
të cilat do të kenë përfitime qytetarët e mi, por 
edhe të gjithë vizitorët e Shkupit.

Të nderuar,

Në vigjiljen e Vitit të Ri 2012 do të desha 
t’Ju uroj shëndet të mirë dhe shumë suksese në 
jetë, me shpresë se unë dhe ekipi im edhe në 
vitin që vjen do të justifikojmë besimin Tuaj.

Koce Trajanovski
Kryetar i Qytetit të Shkupit
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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
e-mail adresa

gragjani@skopje.gov.mk
Dizajni:

Evropa 92 - Koçanë
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BOTON QYTETI I SHKUPIT
për botuesin 

Kryetari i Qytetit 
Koce Trajanovski

Bulevardi Ilindenska p.n.
Telefon

02 3297 255
e-mail adresa

gragjani@skopje.gov.mk
Dizajni

NAMPReS - Shkup
Botoi

NAMPReS - Shkup
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Trotuaret përgjatë gjashtë rrugëve automobilistike kryesore në 
qendrën e qytetit këtë vjeshtë morën pamje të re. Trotuaret të cilat për 
vite me radhë krijonin probleme në lëvizjen e këmbësorëve u gërmuan 
plotësisht dhe u shtruan me pllaka betoni parafabrikat, kurse për real-
izimin e këtij projekti voluminoz Qyteti i Shkupit ndau rreth 32 milion 
denarë.

Në rinovimin e trotuarit nga të dyja anët e bulevardit “Goce 
Delçev” nga ura “Goce Delçev” deri te kryqëzimi me rrugën “Vasil Ax-
hillarski” punuan ekipet e IGM „Vratnica“. Korsinë e këmbësorëve në 

PAMJE E RE TROTUAREVE NË QENDËR TË QYTETIT 
bulevardin “Partizanski odredi”, para Kishës, në një pjesë të bulevardit 
VMRO, si dhe korsinë para objektit BPU „Shën. Kliment Ohridski“ e 
rinovuan ndërtimtarët e „Çingar inzhiniering“. Në trotuarin përgjatë 
rrugëve “Vasil Axhillarski” dhe “11 Oktomvri” tek parku „Zhena-borec“, 
punuan ekipet e „Pelagonija – Gostivar“. Për rikonstruksionin e zonës 
së këmbësorëve në rrugën “Vasil Glavinov” dhe një pjese të bulevardit 
“Ilinden” (nga ura „Goce Delçev“ deri te godina e Qeverisë së Repub-
likës së Maqedonisë) ishte ngarkuar kompania „Urban invest“.  

Bulevardi „Goce Delçev“

Bulevardi „Partizanski odredi“

Rruga „Vasil Glavinov“

Bulevardi „Ilinden“

Rruga „11 Oktomvri“

Bulevardi VMRO
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UNAZA E PARË NË KOMUNËN GJORÇE PETROV 
Rrugët “Gjorçe Petrov”, “Voin Drashkoci” dhe “Radushka”, në 

komunën Gjorçe Petrov, në maj të këtij viti u lidhën me kryqëzim 
rrethor. Unaza ka dy korsi rrugore të gjera 7 metra dhe korsi të reja për 
këmbësorë dhe biçikleta të shtruara me pllaka begatoni. Në unazë janë 
vendosur shenja të reja të qarkullimit rrugor, pa semaforë.

Qyteti i Shkupit me këtë zgjidhje të re komunikacioni kontribuoi 
që të zvogëlohet në mënyrë të ndjeshme kaosi në qarkullimin rrugor 
që ishte një pamje e zakonshme në rrugën “Gjorçe Petrov” dhe të rritet 
qarkullimi i automjeteve. 

Në ndërtimin e kësaj unaza moderne punuan ekipet e kompanisë 
„Pelagonija – Gostivar“.
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PAMJE E RE E BULEVARDIT  
“MITROPOLIT TEODOSIJ GOLOGANOV” 

Radhët e gjata të automobilave dhe kaosi në qarkullimin 
rrugor në rrugën “Mitropolit Teodosij Gologanov” tashmë i 
përkasin së kaluarës. Me realizimin e suksesshëm të projektit 
kapital për zgjerim dhe rikonstruksion në muajin tetor, kjo rrugë  
automobilistike u bë me kryqëzim rrethor, i pari i këtij lloji në 
Shkup, katër korsi rrugore, trotuare të reja dhe korsi për biçikleta, 
ndriçim dhe gjelbërim të ri.

Zgjerimi i rrugës ekzistuese u zhvillua nga rruga “Franklin 
Ruzvelt” deri te kryqëzimi “Kosturski heroi” (dega e parë) dhe drejt 
rrugës “Mito Haxhivasilev Jasmin” deri te kthesa djathtas drejt 
rrugës “Naroden Front” (dega e dytë), me gjatësi të përgjithshme 
1 600 metra. Rruga e re automobilistike në bulevardin “Mitropolit 
Teodosij Gologanov” është asfaltuar në sipërfaqe prej rreth 20 000 
metra katror, gjatë së cilës shtresa e asfaltit është përgatitur me 
polimeri, i cili ngadalëson amortizimin e asfaltit dhe formimin e 
gjurmëve nga lëvizja e automobilave. 

Realizimi i këtij projekti kapital në një masë të madhe 
kontribuoi për zgjidhjen e problemeve në territorin e qendrës 
së qytetit, për rritjen e qarkullimit të automjeteve dhe për 
zvogëlimin e kohës së udhëtimit, që kontribuon edhe për 
mbrojtjen e ambientit jetësor.

Në zgjerimin dhe rikonstruksionin e bulevardit “Mitropolit 
Tedosij Gologanov” punuan ekipet e firmës ndërtimore „Bauer 
BG“, kurse për këtë projekt Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 96 
milion denarë. 
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Капитални проеКти на Градот СКопје

Претходно...

U RINOVUAN GJASHTË RRUGË AUTOMOBILISTIKE TË MËDHA NË QENDËR
Në rinovimin e bulevardit “Partizanski odredi” dhe të rrugës “Dame 

Gruev” punuan ekipet e NN „Pelagonija – Gostivar“, kurse rrugët  “Vasil 
Axhillarski” dhe Stiv Naumov” i rinovuan ndërtimtarët e „Hulusi komerc“. 
Asfaltin në bulevardin “Krste Misirkov” e rinovuan ekipet e firmës së 
ndërtimit „Bauer BG“, kurse në rikonstruksionin e bulevardit “Kuzman 
Josifovski Pitu” tek Stacioni hekurudhor, punuan ekipet e NP „Rrugë dhe 
rrugica“.

Bulevardet “Partizanski odredi”, “Krste Misirkov” dhe “Kuzman 
Josifovski Pitu”, si dhe rrugët “Dame Gruev”, “Vasil Axhillarski” dhe Stiv 
Naumov” në qershor u shtruan me asfalt të ri. Në aksionin e Qytetit të 
Shkupit asfalti i vjetër dhe i dëmtuar i këtyre rrugëve automobilistike u 
gërrye, pusetat dhe vend derdhjet u niveluan, stacionet e autobusëve u 
rregulluan dhe u shtrua shtresë asfalti e re.

Për kryerjen e punëve ndërtimore të gjashtë rrugëve Qyteti i 
Shkupit ndau rreth 150 milion denarë.

Bulevardi „Kuzman Josifovski Pitu“

Rruga „Stiv Naumov“

Bulevardi „Krste Misirkov“

Bulevardi „Partizanski odredi“

Rruga „Vasil Axhillarski“ 

Rruga „Dame Gruev“
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Bulevardi “Serbia” u bë me 
5 korsi rrugore, trotuare, korsi për 
biçikleta, gjelbërim të gjelbër dhe 
ndriçim. Gjatësia e pjesës së re të 
ndërtuar është 2 000 metra, nga 
kryqëzimi me bulevardin “Video 
Smilevski – Bato” deri te rruga 
“Prvomajska”. Në kryqëzimin me 
hyrjen e fabrikës „Usje“ është 
formuar unazë e cila do të mundësojë 
qarkullimin e automjeteve pa 
ndërprerje. 

Realizimi i këtij projekti do të 
kontribuojë për komunikim më të 
mirë ndërmjet komunave Aerodrom, 
Kisela Voda dhe Gazi Baba.

Për ndërtimin e këtij objekti 
kapital Qyteti i Shkupit shpenzoi 
rreth dy milion euro.

U PËRFUNDUA BULEVARDI “SERBIA” 

GJASHTË KORSI PËR BULEVARDIN 
“SVETI KLIMENT OHRIDSKI” 

Nga kryqëzimi me rrugën “Mito 
Haxhivasilev Jasmin” deri te kryqëzimi 
me bulevardin “Partizanski odredi” 
në gjatësi prej 524 metra, bulevardi 
“Sveti Kliment Ohrdiski” në shtator u bë 
me gjashtë korsi, trotuare të reja dhe 
gjelbërim të mesëm. 

Me projektin për zgjerimin 
dhe rikonstruksionin e bulevardit 
“Sveti Kliment Ohridski” u rregulluan 
edhe kryqëzimet ekzistuese, kurse në 
kryqëzimin me bulevardin “Partizanski 
odredi” janë shkurtuar ishuj për 
këmbësorë, gjë me të cilën bulevardi 
“Partizanski odredi” u bë me korsi të 
tretë në drejtimin nga qendra në qytet. 

Gjatë punëve ndërtimore 
instalimet ekzistuese nëntokësore janë 
dislokuar nën trotuare, kurse tubi i 
ujësjellësit është mbrojtur plotësisht 
me konstruksion prej betoni të armuar. 
Për përcjelljen e ujërave atmosferik nga 
rruga e re automobilistike janë realizuar 
në mënyrë plotësuese 42 vend derdhje.

Në terren punuan ekipet e 
kompanisë së ndërtimit „Granit“. Për 
realizimin e këtij projekti kapital Qyteti i 
Shkupit ndau rreth 37 milion denarë. 

Bulevvardi „Partizanski odredi“

Rruga „Vasil Axhillarski“ 

Rruga „Dame Gruev“



8 |

RRUGË E RE 
AUTOMOBILISTIKE 
PËR NJË PJESË TË 
RRUGËS KOZLE...
ekipet e Qytetit të Shkupit 

përfunduan fazën e parë të rikonstruksionit 
të rrugës “Kozle” në komunën e Karposhit. 
Në gjatësi prej 444 metra kjo rrugë u 
shtrua me asfalt dhe trotuare të reja, në 
drejtimin nga stacioni i fundit i autobusit 
me numër 57 deri te kryqëzimi me rrugën 
“Jurij Gagarin”. Në pjesën e parë të rrugës 
“Kozle” është vendosur edhe kanalizim i ri 
atmosferik në gjatësi prej 380 metra.

Në rinovimin e rrugës “Kozle” 
punuan ekipet e kompanisë së ndërtimit 
„Pelagonija – Gostivar“, kurse për punët 
ndërtimore Qyteti i Shkupit ndau rreth 
11,5 milion denarë. 

Rinovimi i kësaj rruge automobilistike 
do të zhvillohet në tre faza në varësi të 
kushteve atmosferike. Nga rruga “Kozle” do 
të rinovohen 1 301 metra, deri te kryqëzimi 
me rrugën Nereshka. 

... DHE PËR NJË PJESË TË RRUGËS 
“RADISHANSKA” 

Në komunën Butel, u shtrua me asfalt të ri rruga “Radishanska”, në 
gjatësi prej 700 metra, nga hyrja e parë deri në hyrjen e tretë në lagjen 
Radishani. Rrugën automobilistike “Radishanska” e rinovuan ekipet 
e kompanisë së ndërtimit „Hulusi komerc“, kurse për rikonstruksionin 
Qyteti i Shkupit investoi rreth 10 milion denarë.  

...PËR RRUGËN KRUSHOPEK 
Në qershor u rinovua rruga në fshatin Krushopek, në komunën e 

Sarajit. Pjesa është e gjatë 1 200 metra dhe e gjerë 4,5 metra. 
Ky projekt është rezultat i bashkëpunimit të mirë ndërmjet 

Qytetit të Shkupit dhe komunës së Sarajit. Për rinovimin e rrugës 
Krushopek janë shpenzuar 14 milion denarë, kurse Qyteti i Shkupit 
morëm pjesë me 8,5 milion denarë. 
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... DHE PJESA E DYTË E BULEVARDIT 
“MAKEDONSKA VOJSKA” 

Pjesa e dytë e bulevardit “Makedonska vojska” gjatë kësaj vere 
u depërtua nga kryqëzimi me rrugën “Gjorçe Petrov” drejt stadiumit 
të KF “Makedonija Gjorçe Petrov” në gjatësi prej 850 metra.

Rruga automobilistike është e gjerë shtatë metra, janë 
formuar trotuare të shtruara me pllaka begatoni, dhe është 
vendosur ndriçim i ri publik. 

Në ndërtimin e pjesës dytë të bulevardit “Makedonska 
vojska” punuan ekipet e kompanisë së ndërtimit të SHA „Granit“, 
kurse Qyteti i Shkupit për realizimin e këtij projekti kapital shpenzoi 
rreth 25 milion denarë. 

U DEPËRTUA PJESA E 
DYTË E BULEVARDIT 

“ILINDEN”...
Bulevardi “Ilinden” para dy muajsh 

u zgjerua nga kryqëzimi me bulevardin 
“8.Shtatori” deri te pompa e benzinës 
„Makpetrol“. Në një gjatësi prej 280 metra 
kjo rrugë automobilistike e rëndësishme 
u bë me 4 korsi rrugore dhe korsi për 
biçikleta me gjerësi 2,5 metra, kurse 
kryqëzimi me rrugët “Bledski dogovor” 
dhe “Boris Trajkovski” u semaforizua. 

Zgjerimi i pjesës së re të bulevardit 
“Ilinden” shkarkoi kaosin që krijohej 
në kryqëzimin me rrugët “Bledski 
dogovor” dhe “Boris Trajkovski”, kurse u 
realizua edhe koordinimi i semaforëve 
të kryqëzimit me bulevardin “8.Shtatori”.

Për zgjerimin dhe rikonstruksionin 
e bulevardit “Ilinden” u ngarkuan ekipet 
e NP „Rrugë dhe rrugica“. Në realizimin 
e këtij projekti Qyteti i Shkupit investoi 
rreth 20 milion denarë.

BAZË ASFALTI PËR NP„RRUGË DHE RRUGICA“
Baza e asfaltit e NP „Rrugë dhe rrugica“ që gjendet në rrethin 

e fabrikës „Hekurana“ në Butel në fillim të kësaj vere u rinovua sipas 
standardeve evropiane. Me rikonstruksionin e bazës ndërmarrja 
publike përmirësoi efikasitetin në punë, u përmirësua kualiteti i asfaltit 
dhe koha për përgatitjen e tij, dhe u zvogëlua mundësia për defekte. 
Për rikonstruksionin e plotë të bazës Qyteti i Shkupit investoi 15 milion 
denarë.
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ASFALT I RI PËR RRUGËT NË LAGJET ... 

... VOLKOVË
Asfalt i ri në fund të muajit shtator u shtrua në rrugën “Volkovs-

ka”, në drejtimin nga qendra e vendbanimit Volkovë deri te stacioni i 
fundit i autobusit me numër 22. Rruga automobilistike është zgjeruar 
dhe rinovuar në gjatësi prej 1 300 metra. 

Rrugën “Volkovska” e zgjeruan dhe rinovuan ekipet e NP „Rrugë 
dhe rrugica“, kurse Qyteti i Shkupit në këtë projekt investoi 12 milion 
denarë. 

... HIPODROM
ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe rrugica“ asfal-

tuan rrugën drejt lagjes Hipodrom, nga hekurudha në Maxhari deri te 
qendra sportive në Hipodrom. Rruga është e gjatë 1 100 metra.

Për këtë ndërtim Qyteti i Shkupit investoi rreth 4 milion denarë. 

...USJE
Disa rrugë në lagjen Usje, të cilat para shumë vitesh ishin gër-

muar për shkak të vendosjes së rrjetit të ujësjellësit, u shtruan me asfalt 
të ri. U zgjerua dhe u asfaltua rruga numër 1, me gjatësi 400 metra, 
si dhe rrugët numër 2, numër 3, numër 4 dhe numër 22 me gjatësi të 
përgjithshme 600 metra. 

Qyteti i Shkupit për këtë projekt ndau 3,3 milion denarë, kurse në 
terren punuan ekipet e NP„Rrugë dhe rrugica“.

... INXHIKOVË
Asfalt i ri u shtrua edhe në rrugën për në lagjen Inxhikovë në ko-

munën e Gazi Babës, në drejtimin nga Fshati i fëmijëve SOS deri te ura 
në Inxhikovë. Rruga është e gjatë 420 metra, kurse për punët ndërti-
more Qyteti i Shkupit shpenzoi 1,2 milion denarë.
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РОЛЕРСКАТА ПАТЕКА Е ПРОДОЛжЕнА 
ДО МОСТОТ „БЛИЗнАК“

... KAMNIK
Në gjatësi prej 756 metra dega e rrugës “Juzhnomoravski brigadi” 

që çon drejt varrezave Kamnik u zgjerua dhe u rinovua. Rruga tani ka dy 
korsi rrugore dhe trotuare të reja.

Për realizimin e këtij projekti, i cili është investim i përbashkët 
i Qytetit të Shkupit dhe komunës Gazi Baba, u investuan rreth 23,5 
milion denarë, nga të cilat Qyteti i Shkupit siguron 75 %. Në terren 
punuan ekipet e kompanisë së ndërtimit „Bauer BG“.

...QENDËR
Rruga “Mito Haxhivasilev Jasmin”, në qendër të qytetit, mori 

pamje të re. Rruga automobilistike është rinovuar nga kryqëzimi me 
bulevardin “Koço Racin” deri te kryqëzimi me bulevardin “Sveti Kliment 
Ohridski” në gjatësi prej rreth 800 metra. 

Në rikonstruksionin e rrugës “Mito Haxhivasilev Jasmin” punuan 
ekipet e kompanisë së ndërtimit „Bauer BG“, kurse Qyteti i Shkupit nga 
Buxheti shpenzoi rreth 16 milion denarë.

... SHUTO ORIZARE
Me asfalt të ri u shtrua edhe rruga “Pelagonija” në komunën 

Shuto Orizare. Rruga automobilistike është rinovuar në gjatësi prej 550 
metra për të cilën Qyteti i Shkupit ndau 3,2 milion denarë.

Punët ndërtimore i realizoi ndërmarrja publike „Rrugë dhe 
rrugica“.

... ÇAIR
Rruga Pere Toshev” , në Çair, u rinovua në gjatësi prej 180 metra 

dhe tani është e gjerë 6 metra. Për këtë punë ndërtimore Qyteti i Shkupit 
shpenzoi rreth 1,8 milion denarlë, kurse në terren punuan ndërtimtarët 
e kompanisë „Bauer BG“.

Me rinovimin e rrugës “Pere Toshev”, Qyteti i Shkupit zgjidhi 
problemet shumëvjeçare të banorëve të saj, dhe rriti sigurinë në 
komunikacionin rrugor. 
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URAT NË VARDAR   ME PAMJE TË RE 

Rrethim i ri mbrojtës dhe ndriçim i ri në 
muajin tetor u vendos në urën „Goce Delçev“. 
Rrethimi i ri mbrojtës është përgatitur nga 
profile tubash dhe përbëhet nga 148 elemente 
montuese me gjatësi prej 3,6 metra dhe 
lartësi 1,2 metra, të cilat janë të lidhura ma 
shtyllëza. 

Rikonstruksionin e rrethimit mbrojtës të 

urës „Goce Delçev“ e realizuan ekipet e firmës 
së ndërtimit „Bauer BG“, kurse Qyteti i Shkupit 
në këtë projekt investoi rreth 30 milion 
denarë. 

Në urën „Goce Delçev“ është vendosur 
edhe ndriçim i ri me 26 kandalebra, kurse në 
shtyllat me lartësi 10 metra deri në rrethimet 
e brendshme të urës janë vendosur llamba 

të reja moderne, në konzola dekorative. Në 
urë janë vendosur edhe llamba neoni për 
ndriçimin e trupit, dhe 76 reflektorë për 
ndriçimin ambiental të kontureve të urës.

Për ndriçimin e urës „Goce Delçev“ u 
kujdesën ekipet e „Elektra-komerc“ Shkup, 
kurse për realizimin e kësaj pjese të projektit 
Qyteti i Shkupit ndau 3,7 milion denarë.

Edhe Ura e revolucionit u gdhi me pamje 
të re. Në urën që lidh bulevardet “Koço Racin” 
dhe “Krste Misirkov” janë rinovuar trotuaret, 
rrethimi mbrojtës dhe ndriçimi rrugor. Janë 
riparuar edhe pjesët e betonit në anën e 
jashtme të urës. 

Rrethimi i ri mbrojtës është përgatitur 
nga hekur i farkëtuar. Në të janë montuar 22 
kandelabra dekorativë. Urën e ndriçojnë në 

mënyrë plotësuese 10 shtylla të ndriçimit 
rrugor, kurse konturet e urës i thekson ndriçimi 
në linjë.

Rikonstruksionin e Urës së revolucionit 
e realizuan ekipet e kompanisë së ndërtimit  
„SINTEK DOO“ nga Shkupi. Për rinovimin e urës 
Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 27,6 milion 
denarë. 

„URA E REVOLUCIONIT“

URA „GOCE DELÇEV“
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URAT NË VADAR   ME PAMJE TË RE 

Në lumin Vardar në Saraj në vijim është 
ndërtimi i urës së re e cila do të jetë me gjatësi 
50 metra. Kalimi i ri nëpërmjet Vardarit do të 
jetë prej betoni të armuar në tre harqe. Në 
urë do të ndërtohet rrugë automobilistike me 
nga dy korsi rrugore, korsi për biçikleta dhe 
këmbësorë. Rrethimi mbrojtës do të përbëhet 
nga shtylla çeliku të lidhura me llamarinë të 

profiluar. Ura do të ndriçohet nga kandelabra 
çeliku.

Kalimin e ri mbi lumin Vardar e ndërtojnë 
ekipet e kompanisë së ndërtimit „Granit AD“ – 
Shkup. Vlera e këtij projekti kapital është rreth 
96,8 milion denarë, mjetet janë siguruar nga 
Qyteti i Shkupit, komuna e Sarajit dhe Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë. 

URË E RE NË SARAJ 
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Претходно...

KANALIZIM I RI 
ATMOSFERIK 
PËR BV “BAJRAM 
SHABANI”

Qyteti i Shkupit muajin e kaluar filloi 
ndërtimin e degës 2 të kanalizimit atmosferik 
në bashkësinë vendore Bajram Shabani, në 
komunën e Çairit. Gjatë punëve ndërtimore 
në gjatësi prej 810 metra do të vendosen 
tuba polietileni me diametër 800 milimetra, 
me puseta revizioni dhe vend derdhje. Dega 
2 nga kanalizimi atmosferik do të lidhet me 
kolektorin ekzistues Ф 1900 mm në rrugën 
“Cvetan Dimov”. 

Për shkak të zhvillimit të pandërprerë 
të komunikacionit në rrugën “Cvetan Dimov” 
gjatë ndërtimit të kanalizimit atmosferik do të 
zbatohet teknologjia e shpimit horizontal nën 
rrugë. 

Për ndërtimin e degës 2 të këtij 

PLAZHI I QYTETIT I DYTË NË SHKUP Në muajin maj në Shkup u 
hap edhe plazhi i dytë i qytetit. 
Plazhi „Ura e gurit“ është 
vendosur në anën e majtë të 
bregut të lumit Vardar, ndërmjet 
urës „Goce Delçev“ dhe Urës së 
gurit. Në plazh janë vendosur 
tenda dhe platforma druri, 
20 tavolina, 80 stola dhe 80 
shezlon. Dyshemeja e plazhit 
është prej rëre të imët. Ka edhe 
katër banakë, kat për fëmijët me 
lëkundës, tribunë për mbajtjen 
e manifestimeve, dushe, dhoma 
për zhveshje, çezma për ujë, 
vende parkimi për biçikleta dhe 
kosha për mbeturina. 

Pjesë e Plazhit të qytetit 
„Ura e gurit“ është edhe terreni 
për volejboll.

Për ndërtimin e plazhit 
Qyteti i Shkupit investoi rreth 9 
milion denarë, kurse në terren 
punuan ekipet e kompanisë 
ndërtimi „Alkon proekt“.

kanalizimi atmosferik Qyteti i Shkupit do të 
ndajë rreth 8,4 milion denarë pa TVSH, kurse 
në terren do të punojnë ekipet ndërtimore të 
„Pelagonija – Gostivar“.

Ndërtimi i degës 2 është faza e parë 
e këtij projekti voluminoz për ndërtimin e 

kanalizimit atmosferik në bashkësinë vendore 
Bajram Shabani që do të pranojë dhe përcjellë 
në mënyrë të plotë ujërat atmosferik nga - 
dega 1 deri në degën 4, e cila do të ketë gjatësi 
të përgjithshme prej 2.784 metra. Ndërtimi i 
këtij rrjeti do të zhvillohet në faza.
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Претходно...

SHTËPIA E QYTETIT 
NË BREGUN E LUMIT 

VARDAR 
Objekt i ri administrativ-

afarist për nevojat e 
administratës së Qytetit të 
Shkupit ndërtohet në rrugën 
“Llazar Liçenovski”, nën 
Kalanë e Shkupit. Ndërtesa do 
të ketë kat përdhes dhe pesë 
kate dhe hapësirë pune për 
650 të punësuar. 

Fasada do të jetë 
në stilin neoklasik, ku do 
të respektohen të gjitha 
standardet për kursimin 
e energjisë. Objektin e ri 
administrativo-afarist për 
nevojat e administratës 
së Qytetit të Shkupit e 
ndërtojnë ekipet e kompanisë 
së ndërtimit „Beton“ nga 
Shkupi. 

FASADA TË REJA NË QENDËR 
Dy objekte në qendrën e qytetit (mbi restoranitn „Pelister“ 

në rrugën “11. Oktomvri” numër 2 dhe në rrugën “Marshall Tito” 
numër 22) së shpejti do të bëhen me fasadë të re. Qyteti i Shkupit 
për rikonstruksionin e fasadës së „Pelister“ nga Buxheti ndau rreth 
14,7 milion deanrë, kurse rikonstruksionin do ta realizojë kompania 
e ndërtimit „Bauer BG“. 

U RINOVUA QENDRA KULTURORE RINORE 
Rikonstruksioni i objektit të Qendrës kulturore rinore është para 

përfundimit. Në rinovimin e çatisë, fasadës, zdrukthëtarisë, tualeteve 
dhe sallës së vallëzimit  janë zbatuar standardet më të reja për efikasitet 
energjetik. Mjetet për rikonstruksionin e QKR-së janë siguruar nga fondet 
e Be-së nëpërmjet programit IPA– zhvillimi i infrastrukturës lokale dhe 
nga Buxheti i Qytetit të Shkupit.  

Në vitin 2011për rinovimin e pushimores në QR „Katlanovo“ Qyteti i 
Shkupit ndau 350 000 denarë. 
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Скопје доби нов Цветен пазар, на ло-
кацијата спроти Домот на печатот. Новиот 
Цветен пазар е изграден на површина од 
242 квадратни метри и располага со 16  
цвеќарници. Цвеќарниците се поставени 
на платформа и се наредени во два реда, 
по осум од секоја страна. Изградбата на 
куќарките чини околу 3 милиони денари 
и е целосно финансирана од закупците, а 
вложените средства ќе им бидат одбиени 
од закупнината што треба да ја платат за 
наем на просторот што го користат. 

Патеката меѓу цвеќарниците е по-
криена со бекатон плочки. Цветниот пазар 
има довод на електрична енергија и е по-
врзан на водоводната и на канализациска-
та мрежа. На изградбата на платформата за 
Цветниот пазар работеа екипи на ЈП „Улици 
и патишта“, а монтажните цвеќарници ги 
изгради фирмата ДПТТУ „Конструктор“ 
од Скопје. 

Екипи на ЈП „Паркови и зеленило“ 
хортикултурно го уредуваат просторот 
околу Цветниот пазар. Околу платформа-
та, на површина од 400 квадратни метри е 
засадена трева, а на потегот кон булеварот 
Митрополит Теодосиј Гологанов ќе се заса-
дат јавори. 

NËN QENDRËN TRANSPORTUESE
Qyteti i Shkupit përfundoi me ndërtimin e parkingut të ri të 

destinuar për autobusë, fugon dhe automjete të lehta motorike nën 
Qendrën transportuese. Hapësira e parkingut të ri siguron 64 vende për 
parkim, nga të cilat 10 vende për autobusë, 12 për automjete-fugon dhe 
42 vende për automobila. Në pjesën e mesme të parkingut është formuar 
një rrugë e brendshme e gjerë  7 metra, me dy korsi rrugore. 

Qyteti i Shkupit në këtë projekt investoi rreth 11,6 milion denarë. 
Parkingun e ri nën Qendrën transportuese e ndërtuan ekipet e kompanisë 
së ndërtimit “Begramo Inziniering“ nga Shkupi. 

PARA KOPSHTIT ZOOLOGJIK 
Nga ana e djathtë e bulevardit “Ilinden”para objektit të Kopshtit 

zoologjik, ekipet e Qytetit të Shkupit ndërtuan parking për 93 automjete. 
Në parkingu u vendos ndriçim të ri, dhe është i rrethuar nga brez i gjelbër 
me gjerësi 10 metra.

Në ndërtimin e parkingut punuan ekipet e kompanisë së ndërtimit 
„Zhikol“, kurse Qyteti i Shkupit për këtë projekt ndau rreth10 milion 
denarë. 

PARKINGJE TË REJA NË QYTET

NË RRUGËN “VASKO KARANGELEVSKI”
Në rrugën “Vasko Karangelevski” në lagjen Aerodrom, është hapur 

parking për 220 automjete. Parkingu shtrihet në një sipërfaqe prej 2 415 
metra katror, kurse për ndërtimin e tij Qyteti i Shkupit ndau 5 milion 
denarë.

Punët ndërtimore në  këtë parking i realizoi ndërmarrja publike 
„Rrugë dhe rrugica”. 
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NË RRUGËN  
“MITO HAXHIVASILEV JASMIN” 

Garazhi me kate që do të ndërtohet 
në rrugën “Mito Haxhivasilev Jasmin” do të 
ketë dy kate nën tokë dhe shtatë mbi tokë, 
me 445 vende parkimi (me nga 52 vende në 
nivelet nëntokësore dhe me nga 60 vende 
në kate) nga të cilat 17 vende për parkim do 
të jenë për persona me nevoja të veçanta.

Hyrja drejt objektit parashikohet 
nga rruga e re shërbyese e cila do të lidhet 
me rrugën “Mito Haxhivasilev Jasmin”. Për 
nevojat e garazhit janë parashikuar dy hyrje 
dhe dy hyrje për automjete dhe dy hyrje 
për vizitorë dhe shfrytëzuesit e garazhit me 
kate. 

Për ndërtimin e garazhit me kate 
Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 656 milion 
denarë. Në ndërtimin e objektit punuan 
ndërtimtarët e KN „Granit“ SHA Shkup, 
kurse garazhi duhet të jetë gati për 2 vjet.

NË RRUGËN “DAME GRUEV” 
Problemin me mungesën e vendeve për parkim në qendrën e qytetit  do ta zgjidhë 

garazhi me kate që do të ndërtohet në rrugën “Dame Gruev”. Ky garazh do të sigurojë parking 
publik për rreth 605 automjete. 

Objekti i ri do të ketë 7 kate mbi tokë dhe dy nivele nën tokë. Komunikacioni nëpër kate 
do të zhvillohet nëpërmjet rampës spirale të rregulluar në kullë. Në çdo kat janë parashikuar 
tualete për vizitorët, duke përfshirë edhe tualet për persona me nevoja të veçanta. Objekti 
është efikas nga ana energjetike, sipas të gjitha standardeve, me sisteme moderne për 
ngrohje dhe freskim, si dhe për mbrojtje kundër zjarrit.

Objektin e ndërtojnë ekipet e kompanisë së ndërtimit „Konstruktor inzhiniering 
DD Split“, dhe pritet të përfundojë për dy vjet. Në këtë projekt kapital Qyteti i 
Shkupit do të investojë rreth 850 milion denarë. 

 DY GARAZHE ME KATE NË QENDËR 
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148 AUTOBUSË TË RINJ PËR TRANSPORTIN PUBLIK 
Gjatë vitit 2011 në rrugët e qytetit filluan të qarkullojnë 148 autobusë të rinj, dhe atë 68 autobusë dykatësh 

nga Kina dhe 80 autobusë me dysheme të ulët nga Ukraina.
Autobusët e rinj janë përgatitur sipas të gjitha teknologjive bashkëkohore dhe janë pajisur me informatorë të 

brendshëm, kondicioner, rampa për persona me nevoja të veçanta, si dhe motorë ekologjik të cilët do të sigurojnë 
shpenzim më të vogël të karburantit. Me blerjen e autobusëve gradualisht, por në mënyrë të sigurt, zgjidhen 
problemet shumëvjeçare në transportin publik. 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 të Qytetit të Shkupit 
me Qeverinë e RM-së. 

SHENJA AUTO-TAKSI TË UNIFIKUARA 
Transportuesit taksi morën një pamje të jashtme të unifikuar të automjeteve dhe brendësisë së tyre. Çdo 

automjet ka tabelë të unifikuar me nënshkrimin TAKSI dhe numrin e licencës, të dhënë nga Qyteti i Shkupit. 
Unifikimi i pamjes së automjeteve auto-taksi do të kontribuojë që t’i jepet fund kaosit shumëvjeçar 

në transportin taksi, gjë me të cilën do të përmirësohet kualiteti i shërbimeve, si dhe kushtet për punë të 
transportuesve taksi. 

Personat më të 
moshuar kanë mundësi që 
të udhëtojnë në autobusët 
e NQP-së, të martën dhe 
të premten. Mundësia për 
transport falas ka të bëjë me 
qytetarët më të moshuar, 
më saktë për burra që kanë 
mbushur 64 dhe gra që kanë 
mbushur 62 vjet. 

Qyteti i Shkupit dhe Banka evropiane 
për rinovim dhe zhvillim (BERZH) më 14 tetor 
nënshkruan kontratë për kredi me vlerë 5,6 milion 
euro, të cilat Qyteti i Shkupit do t’i shfrytëzojë 
për modernizimin e kontrollit të komunikacionit 
rrugor në qytet dhe për rikonstruksionin e rrugës 
“Prvomajska”. Kjo është hera e parë që një 
vetëqeverisje lokale në Maqedoni siguron përkrahje 
financiare të drejtpërdrejtë nga institucion 
ndërkombëtar financiar, pa garanci shtetërore. 

Linja e autobusit 
me numër 3 është 
zgjatur deri te stacioni i 
ri i autobusit tek hoteli i 
mëparshëm “Panorama” 
në Vodno. Me zgjatjen e 
linjës së autobusit numër 
3 plotësohen kërkesat e 15 
000 qytetarëve që jetojnë 
në këtë pjesë të qytetit. 

Ekipet e Qytetit 
të Shkupit punuan 
në rregullimin e 
130 stacioneve 
taksi të reja, gjë 
me të cilën do të 
sigurohen kushte për 
stacionimin e rreth 
720 automjeteve 
taksi. 
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TELEFERIK NË MAJËN E VODNOS 
Njëqind e dyzetmijë qytetarë deri tani kanë hipur deri te Kryqi i mileniumit në 

Vodno me teleferikun e ri. Traseja e këtij atraksioni të ri të qytetit është e gjatë 1 750 
metra dhe ngjitet në lartësi nga 570 metra mbi nivelin detit në Vodnon e mesme deri 
në 1 068 metra mbi nivelin e detit në Kryqin e mileniumit. Teleferiku disponon me 
28 kabina për tetë persona dhe dy kabina VIP për katër persona. Gondolat nga ana e 
jashtme janë pajisur me mbajtës për biçikleta. 

Teleferikun e financoi Qeveria e Republikës së Maqedonisë nëpërmjet Ministrisë 
për transport dhe lidhje dhe e ndërtoi firma austriake „Dopelmaer“. Me teleferikun do të 
të menaxhojë Ndërmarrja e qarkullimit publik „Shkup“.  

U RREGULLUA HAPËSIRA RRETH 
KRYQIT TË MILENIUMIT 

Sheshi para Kryqit të mileniumit është 
rregulluar në mënyrë të plotë dhe ofron përmbajtje 
për pushim dhe rekreacion të vizitorëve. Rreth Kryqit 
të mileniumit janë formuar dy sektorë rrethor, kurse 
sipërfaqja është shtruar me tipa të ndryshëm gurësh 
cilat janë në përshtatje me ambientit malor. 

Në qarqet e sheshit janë vendosur pajisje 
urbane – stola, kosha për mbeturina dhe ndriçim. 



20 |

Над 2 000 граѓани на 18 септември појадуваа и се 
дружеа на Камениот мост во рамките на манифестацијата 
„Појадок на мост“ што годинава се одржа по вторпат. Градот 
Скопје ја организира оваа манифестација во чест на Мала 
Богородица, заштитничката на Скопје.

- Ми претставува задоволство што гледам дека оваа 
манифестација е прифатена од граѓаните и што годинава  Ве 
има во поголем број. Овој заеднички појадок, на симболот 
на градот Скопје, Камениот мост, е доказ за сплотеноста на 
македонскиот народ со сите националности коишто живеат 
на овие простори - истакна градоначалникот Коце Трајанов-
ски.

Присутните гости на мостот и годинава ги послужуваа 
учениците од средното угостителско училиште „Лазар Та-
нев“. Манифестацијата „Појадок на мост“ беше поддржана 
од голем број донатори, ресторани, пекари, супермаркети, 
како и производители и увозници на храна и пијалаци ко-
ишто донираа свои производи специјално за овој настан.

Настанот беше збогатен и со настапи на поголем број 
улични музичари.

VAZHDON NDËRTIMI I KORSISË PËR 
PATINA-BIÇIKLETA 

NËPËR BREGUN E LUMIT 
VARDAR DERI TEK URA 

„BLIZNAK“...
Gjatë kësaj vere korsia për patina-

biçikleta e cila u ndërtua vitin e kaluar 
deri në fabrikën „Komuna“ u vazhdua deri 
në urën „Bliznak“. Kjo pjesë e korsisë me 
gjatësi 2 338 metra, gjerësi 4 metra është 
shtruar me asfalt. 

Në ndërtimin e kësaj pjese të korsisë 
për patina-biçikleta në bregun e lumit 
punuan ekipet e fabrikës „Karposh“ dhe 
të NP „Rrugë dhe rrugica“. Qyteti i Shkupit 
për këtë punë ndërtimore shpenzoi rreth 7 
milion denarë. 

... DHE NGA QENDRA DREJT 
GJORÇE PETROV 

Mundësi e re për sport dhe 
rekreacion është edhe lidhja e re me 
biçikleta në anën e majtë e bregut të 
lumit Vardar, në drejtimin nga Gjorçe 
Petrov deri në bulevardin “8. Septemvri” 
me gjatësi 3 000 metra, është asfaltuar 
dhe shënuar. 

Për realizimin e këtij projekti 
Qyteti i Shkupit ndau rreth 16,5 milion 
denarë, kurse në terren punuan ekipet 
e kompanisë së ndërtimit „Zhikol“ SHPK 
Strumicë. 
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TREGU I LULEVE NË LOKACION TË RI 
Tregu i luleve do të transferohet në lokacion të ri, përballë Shtëpisë botuese. Në një sipërfaqe 242 metra 

katror janë ndërtuar 16 dyqane lulesh të vendosura në dy rreshta. Ekipet e Qytetit të Shkupit ndërtuan platformën 
në të cilën janë vendosur dyqanet. Ndërtimi i shtëpizave është financuar nga qiramarrësit, kurse mjetet e investuara 
do të zbriten nga qiraja që duhet të paguajnë për hapësirën e marrë nën qira që e shfrytëzojnë. 

Tregu i luleve disponon me hapësirë parkingu. Rreth Tregut të luleve janë mbjellur bar dhe fidanë. 

Ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“ 
rregulluan hortikulturën e tre zhardinierëve 
në bulevardin “Vidoe Smilenski – Bato”. 

Gjelbërim i ri 
është mbjellur edhe në 
zhardinierin e mesëm të 
bulevardit “Partizanski 
odredi” në drejtimin nga 
ura „Obedineti nacii“ deri 
te kryqëzimi tek Porta 
Vlae.
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AKSION I MADH PËR RINOVIMIN E    DRURËVE NË BULEVARDE 

Qyteti i Shkupit filloi aksionin për rinovimin e drurëve përgjatë 
bulevardeve dhe të sipërfaqeve të reja të parqeve. Në aksion do të 
mbillen 2 100 fidanë gjetherënës dhe halor, nga 17 lloje. 

Në fazën e parë të këtij aktiviteti do të rinovohen drurët në 
bulevardin “Sveti Kliment ohridski” (mbillen panja të reja), “Mitropolit 
Teodosij Gologanov” (dushk), të “Video Smilenski Bato”, “Partizanski 
odredi” dhe “8 Shtatori” (katalpë dhe qershi). Qershi japoneze janë 
mbjellur edhe tek parkingu i Kopshtit zoologjik.  
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„DITA E DRURIT-VJESHTË 2011“
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 

Trajanovski, kryetarja e Këshillit të Qytetit 
të Shkupit, Irena Misheva, këshilltarë, 
përfaqësues të administratës së qytetit, 
ndërmarrje publike, institucione nga fusha e 
kulturës, organizata joqeveritare dhe nxënës 
të shkollave të mesme më 23 nëntor mbollën 
fidanë në katër lokacione në kornizat e park-
pyllit “Vodno” dhe u përfshinë në mënyrë 
aktive në „Dita e drurit – vjeshtë 2011“. 
Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit mbollën 
10 000 drurë dhe atë, 3 000 selvi dhe 7 000 
pisha.  

AKSION I MADH PËR RINOVIMIN E    DRURËVE NË BULEVARDE 

Në suazat e aksionit të Qytetit të Shkupit 
për rinovimin e gjelbërimit, ekipet e NP„Parqe dhe 
gjelbërim“ do t’i zëvendësojnë fidanët ekzistues të thatë 
të qershive japoneze në rrugën “Maksim Gorki”. 

Qyteti i Shkupit për realizimin e këtij aksioni 
për mbjelljen në vjeshtë për 2 100  fidanë ndau rreth 
6 milion denarë.

Nga fillimi i mandatit dhe deri tani në territorin 
Shkupit janë mbjellë 42 000 fidanë, kurse aksione të 
tilla do të organizojmë edhe vitin e ardhshëm – tha 
kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski.  

U NDANË 5.000 
FIDANË 

Edhe këtë vit Qyteti i 
Shkupit ndau 5 000 fidanë 
(gjetherënës, dru halor 
dhe kaçube) për këshillat 
banesor të interesuar, 
bashkësitë urbane dhe 
vendore dhe institucionet 
publike. 

Aksioni i Qytetit 
të Shkupit për ndarjen 
e fidanëve këtë vit u 
organizua për herë të 
katërt. Çdo vit ndahen 
drurë në vlerë prej 
dy milion denarë, të 
shpërndara në dy etapa, 
në pranverë dhe vjeshtë. 
Ndarja e fidanëve do të 
vazhdojë edhe vitin e 
ardhshëm.
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MBLEDHËSIT JOFORMAL TË 
MBETURINAVE – PJESË E 

NP „HIGJIENA KOMUNALE“
Mbledhësit joformal të mbeturinave të 

seleksionuara nënshkruan kontratë dhe u bënë 
pjesë integruese e sistemit të NP „Higjiena 
komunale“ për seleksionimin dhe përpunimin 
e mbeturinave nga paketimet, që u jep njohje 
juridike për aktivitetet e tyre. Nëntëmbëdhjetë 
mbledhës joformal mbledhin mbeturinat e 
seleksionuara nga territori i komunës Gjorçe 
Petrov, Karposh dhe Qendër. 

Mbeturinat e grumbulluara në oborrin e 
riciklimit në bulevardin ”Ilinden” do të blihen 
nga NP „ Higjiena komunale “, do të merren, 
paketohen dhe do të sigurohet plasman i lëndës 
sekondare nëpërmjet „Pakomak“. 

60 000 KOSHA PLASTIKË PËR MBETURINA 
Si pjesë e përpjekjeve të Qytetit të Shkupit për qytet më të pastër 

dhe ngritjen më efikase të mbeturinave të grumbulluara, amvisërive në 
Shkup do t’u ndahen falas 60 000 kosha plastikë për mbeturina.

Vlera e këtij projekti është rreth  900 mijë euro, para të siguruara 
si kredi nga Banka botërore, me ndihmën e Qeverisës së Republikës së 
Maqedonisë.  

KONTEJNERË TELI NË SHUMË 
LOKACIONE NËPËR QYTET 

Qyteti i Shkupit vendosi 116 kontejnerë 
teli tredhomësh për seleksionimin e 
mbeturinave plastike, letrës dhe kanoçeve. 
Këta kontejnerë janë shpërndarë në të dhjetë 
komunat e Shkupit, gjë me të cilën u krijuan 
kushte që qytetarët e Shkupit mbeturinat nga 
paketimi nga amvisëritë e tyre t’i seleksionojnë 
dhe vendosin në kontejnerin përkatës të 
vendosur në lokacionin më të afërt. 

RIMORKIO PËR TRANSPORTIN E GJEDHËVE 
Për nevojat e NP „Higjiena komunale“ Qyteti i Shkupit në korrik bleu rimorkio për 

transportin e gjedhëve. Rimorkioja do të shfrytëzohet për transportin e kuajve që do të 
kapen në sipërfaqet publike të gjelbra nëpër qytet. 

Për blerjen e kësaj rimorkioje Qyteti i Shkupit ndau nga Buxheti  298.965 denarë.
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Секој петок и сабота на плоштадот 
„Македонија“ скопјани имаат можност да 
уживаат во настапите на децата членови на 
секциите на Детскиот културен центар „Кар-
пош“, како и во настапите на магионичари, 
куклари, пантомимичари, деца од градин-

ките и училиштата и многубројни гости од 
земјава и од странство. Мултимедијалниот 
проект насловен како „ВЕСЕЛ ПЛОШТАД НА 
ЗАЈДИСОНЦЕ“  се реализира еден час пред 
стемнување (од 19 до 20 часот). Детскиот 
културен центар „Карпош“ и „Универзална 

сала“, како јавни институции од областа 
на културата во коишто работат и творат 
големброј музички, театарски и танчарски 
групи, овој проект го реализираат на ини-
цијатива на градоначалникот на Град Ско-
пје, Коце Трајановски.

NP „ HIGJIENA KOMUNALE“
Ndërmarrja publike „Higjiena komunale“ 

këtë vit u pajis me 23 automjete të reja të 
specializuara për grumbullimin e mbeturinave. 
Për blerjen e gjashtë automjeteve të para të 
specializuara Qyteti i Shkupit  NP „Higjiena 
komunale“ i ndau mjete qëllimore në vlerë prej 
30,5 milion denarë. Për blerjen e 17 automjeteve 
për nevojat e ndërmarrjes mjetet në vlerë prej 
rreth 110 milion denarë janë siguruar me kredi të 
Republikës së Maqedonisë nga Banka botërore në 
suazat e „Projektit për përmirësimin e shërbimeve 
komunale“,  si nënhua e Qytetit të Shkupit. 

Me këtë hap vërtetohet në mënyrë të qartë 
përkushtimi i Qytetit të Shkupit për të pajisur NP 
„Higjiena komunale“ me mekanizim të ri dhe për 
të përmirësuar ndjeshëm higjienën në qytet. 

NP „DRISLA“
Me mekanizim u rinovua edhe 

ndërmarrja publike „Drisla“. Janë blerë 
7 automjete të përdorura, nga të cilët 2 
buldozerë për punën e depos, kompaktor 
për punën e depos, ekskavator, 2 kamionë 
dhe cisternë për ujë.

Vlera e përgjithshme e pajisjeve 
është rreth 40 milion denarë, nga të cilët 
20 milion denarë janë mjete nga Qyteti 
i Shkupit, kurse 15 milion denarë janë 
siguruar nga mjete vetjake të NP „Drisla”. 

PAJISJE TË REJA PËR NDËRMARRJET PUBLIKE TË QYTETIT  

 NP „PARQE DHE 
GJELBËRIM“

Qyteti i Shkupit për nevojat 
e NP „Parqe dhe gjelbërim“ këtë vit 
bleu 2 traktorë me rimorkio dhe 
makina përcjellëse për kositjen barit; 
10 kositëse traktorë vetëlëvizës  me 
kosh; 10 kositëse manuale motorike 
me kosh dhe 14 trimer gjë me të cilën 
u përmirësua efektiviteti dhe kualiteti 
i kësaj ndërmarrje publike.

Për blerjen e pajisjeve të reja 
Qyteti i Shkupit ndau 3,5 milion 
denarë.
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KATËR ÇEZMA 
NË PARKUN E 

QYTETIT 
Në pjesën e parë të 

Parkut të qytetit ekipet 
e Qytetit të Shkupit 
ndërtuan katër çezma të 
reja të stilizuara për ujë. 
Për këtë projekt Qyteti i 
Shkupit investoi rreth 1,2 
milion denarë.

VENDBANIM PËR ELEFANTIN DHE PËR GJIRAFËN 
Në Kopshtin zoologjik në vijim është ndërtimi i vendbanimit 

për elefantin dhe gjirafën. Vendbanimet ndërtohen në sipërfaqe prej 
rreth 4 000 metra katror, kurse vetë objektet do të jenë nga ndërtim i 
fortë dhe do të shtrihen në rreth 400 metra katror. 

Projekti kushton rreth 15 milion denarë, para që janë siguruar 
plotësisht nga Buxheti i Qytetit të Shkupit. Realizues i punëve 
ndërtimore është firma „Alkon proekt“.

KORSI PËR 
KËMBËSORË NË 

KANIONIN MATKA 
Korsia për këmbësorë 

në kanionin Matka, nga kisha 
„Shën. Andrea“ deri në vendin 
Visok rid u rinovua në gjatësi 
prej 4 000 metra. Për rikon-
struksionin e plotë të korsisë 
për këmbësorë dhe të rrethimit 
mbrojtës Qyteti i Shkupit nga 
Buxheti ndau rreth  4 milion 
denarë. 

U RINOVUA NDRIÇIMI NË PARKUN E QYTETIT 
Llamba të reja dekorative ndriçuan pjesën e parë të 

Parkut të qytetit. Janë vendosur 27 shtylla të reja metalike 
dekorative me lartësi 5 metra, në të cilat janë montuar 
llamba me fuqi 70W, si dhe 7 reflektorë për ndriçimin e 
shatërvanit „Heptagon“. 
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INFO QENDËR PËR EFIKASITET ENERGJETIK 
Në ambientet e qytetit të Qytetit të Shkupit u hap Zyra për 

menaxhimin me energjinë dhe Info-qendër për efikasitet energjetik 
dhe burime ripërtëritëse të energjisë.

Në Zyrën e qytetarëve të Shkupit mund të marrin informacione 
të zbatueshme si të zvogëlojnë shpenzimin e energjisë në shtëpitë e 
tyre.

EKRAN PËR MATJEN E KUALITETIT TË AJRIT 
Ekran special i vendosur në rrugën “Maqedonia” para Shtëpisë 

së ARM, mat kualitetin e ajrit në qendrën e qytetit dhe paraqet 
vlerat e matura të materieve ndotëse. Vendosja e ekranit është 
pjesë e përpjekjeve të Qytetit të Shkupit për mbrojtjen e ambientit 
jetësor dhe kualitetin dhe informimin me kualitet dhe në kohë për 
kualitetin e ajrit.

Për blerjen e ekranit Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 5 milion 
denarë. 

PAJISJE TË REJA NË VODNO DHE GAZI BABA 
Në suazat e park-pyllit „Vodno“ ekipet e Qytetit të Shkupit 

ndërtuan 2 kompozita me vend panoramë të përbërë nga tre elementë 
nën Kryqin e mileniumit, një terren për fëmijë, 4 shtëpiza druri, 4 
vend panorama, 18 komplete me tavolina dhe stola dhe 55 kosha për 
mbeturina.

Në park-pyllin „Gazi Baba“ është rregulluar korsi e gjatë 3 
kilometra, janë rregulluar 7 komplete me tavolina dhe 46 kosha për 
mbeturina, kurse janë rinovuar edhe pajisjet ekzistuese urbane. 

JAVA EVROPIANE E MOBILITETIT 
Këtë vit Qyteti i Shkupit hyri në familjen e madhe të qyteteve 

evropiane të cilat çdo vit organizojnë fushatën përhapur gjerësisht 
për mobilitete të qëndrueshëm  – java evropiane e mobilitetit në të 
cilën janë anëtarë disa mijëra qytete nga Evropa me mbi 220 milion 
banorë. 

Në qytet u mbajtën aktivitete për promocionin e mobilitetit 
dhe ngritjen e vetëdijes ekologjike.
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STRATEGJI PËR MBROJTJEN E AKUADUKTIT  
TË SHKUPIT 

Me prezantimin e publikimit „Plan strategjik për mbrojtjen dhe 
rehabilitimin e Akuaduktit në Shkup dhe rrethinat e tij “ në shkurt filloi 
procesi i afirmimit në vend dhe ndërkombëtar të një prej artefakteve më 
të vjetra dhe më të rëndësishme të këtij lloji në këtë pjesë të Evropës.

Plani parashikon që akuadukti të hulumtohet plotësisht dhe të 
mbrohet, rrethina e tij të rregullohet dhe të hapet për vizitorët, kurse 
lokacioni të promovohet si një destinacion i vërtetë turistik dhe kulturor 
në qytet. 

U VENDOSËN 11 
TEZGA PËR LIBRA 

Njëmbëdhjetë tezga të 
unifikuara nga ana  stilistike, 
të destinuara për shitjen e 
librave dhe publikimeve të 
shtypura, në prill u vendosën 
në rrugën “Maqedonia” dhe 
në sheshin “Maqedonia“.

17 PANO MODERNE REKLAMUESE 
Qyteti i Shkupit vendosi 17 pano reklamuese të dyanshme, 

me harta turistike tredimensionale 34 në të cilat janë paraqitur 
vendet më të rëndësishme në qytetin tonë. Hartat janë në tri gjuhë 
(maqedonisht, shqip dhe anglisht) dhe përmbajnë pamje të rajonit 
me legjenda dhe informacione për institucionet e rëndësishme dhe 
atraksionet e tjera të rëndësishme për qytetin e Shkupit. 

Panotë reklamuese janë vendosur në lokacione të ndryshme 
në territorin e qendrës së qytetit. 

U VENDOS SISTEM GJEOGRAFIK INFORMATIV 
Qyteti i Shkupit vendosi Sistemin informativ gjeografik (SIGJ) 

në punën e administratës, që është një nga kushtet për punën e 
suksesshme dhe plotësimin e detyrës së tyre primare si shërbim i 
qytetarëve. Me vendosjen e SIGJ u rrit efektiviteti në punë, gjatë 
sjelljes së vendimeve shfrytëzohen informacione nga shumë 
burime, përgatiten shpejt të dhënat dhe sillen vendime për shumë 
çështje komplekse siç është planifikimi  dhe rregullimi i hapësirës.
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RIKONSTRUKSION I SHKOLLAVE TË MESME 
Ekipet e Qytetit të Shkupit rinovuan objektet e 12 shkollave të mesme me qëllim 

përmirësimin e kushteve për punë të nxënësve dhe të të punësuarve. Për rikonstruksionin 
Qyteti i Shkupit ndau një milion euro.  

Në shkolla u rinovuan nyjat sanitare, muret dhe sipërfaqet e dyshemesë, u 
zëvendësua zdrukthëtaria, çatitë dhe instalimet elektrike. Më këtë projekt u përfshinë 
shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit: „Mihajlo Pupin“, „Vlado Tasevski“, „Nikolla Karev“, 
„Zdravko Cvetkovski“, „Dimitar Vlahov“, „Vëllezërit Miladinov“, „Arsenij Jovkov“, „Pançe 
Arsovski“, „Zef Lush Marku“, „Rade Jovçeski - Korçagin“, „Georgi Dimitrov“ dhe „Orce 
Nikolov“.

MINI TERREN PËR ATLETIKË NË SHMQSH „ZDRAVKO CVETKOVSKI“
Në oborrin e SHMQSH „Zdravko Cvetkovski“ është ndërtuar mini terren për 

atletikë me korsi për atletikë dhe vrapim sprint në 100 metra, korsia për kërcim së 
larti dhe platformë dhe terren për hedhjen e gjyles. 

Terrenin e ndërtuan ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“, kurse për këtë projekt 
Qyteti i Shkupit ndau 1,1 milion denarë.   

LIGA E GARAVE TË SHKOLLAVE TË MESME 2011/2012
Më 9 nëntor filloi Liga e garave në konkurrencën për meshkuj dhe femra ndërmjet 

ekipeve të shkollave të mesme të qytetit të Shkupit për vitin shkollor 2011/2012. 
Njëzetenëntë ekipe garojnë në futsal, hendboll, volejboll, basketboll, boiling, ping-pong, 
atletikë, volejboll në rërë dhe sporte të tjera, në konkurrencën për meshkuj dhe femra.  

Dy ekipet më të mira në çdo sport, do të garojnë në kampionatin shtetëror në nivel 
të shkollave të mesme.
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5. MARATONA E SHKUPIT 2011
Atletët nga Kenia triumfuan në Maratonën 

e Shkupit të pestën me radhë që u mbajt në rrugët 
e qytetit më 8 maj. Në maratonë u paraqitën rreth 
3 000 pjesëmarrës nga Turqia, Serbia, Mali i Zi, 
Bullgaria, Romania, Shqipëria, Hungaria, Moldavia, 
Kenia dhe Maqeonia.

Atleti nga Kenia Diskon Terer ishte më i mirë në 
konkurrencën për meshkuj, kurse ndërmjet femrave 
më e mira në korsinë e gjatë 42.195 kilometra ishte 
bashkëatdhetarja e tij Sesilija Barutumo.  

Maratona e Shkupit është nën organizimin e 
Qytetit të Shkupit, Lidhjes së sporteve të Shkupit, 
Federatës maqedonase të atletikës, Klubit të 
atletikës „Rabotniçki“ dhe Delegacionit të BE-së në 
Republikën e Maqedonisë. 

Me rastin e 13 Nëntorit

MBI 400 NXËNËS NË DY  
GARA NATE  

Mbi 400 çiklistë dhe atletë morën pjesë 
në dy garat tradicionale të natës, Gara e natës 
në atletikë dhe gara e natës në çiklizëm „Nëpër 
rrugët e Shkupit“, që mbahen me rastin e 13-
të Nëntorit, Ditës së çlirimit të Shkupit. 

Organizator i Garës së natës në atletikë 
është Federata maqedonase e atletikës, 
kurse i Garës së natës në çiklizëm Federata 
maqedonase e çiklizmit. Sponsor i garave 
është Qyteti i Shkupit.

TURNE NË BOKS „GONGU I 
ARTË“ 

Boksieri maqedonas, në kategorinë 
nga 75-81 kilogram, Fatlum Zhuta, 
është fitues i çmimit kryesor të Turneut 
tradicional ndërkombëtar të boksit 
„Gongu i artë“ që u mbajt nga data 10 
deri më datën 12 nëntor në Qendrën 
sportive „Boris Trajkovski“.   

Këtë vit, në suazat e Turneut 
ndërkombëtar të boksit, morën pjesë 
boksierë nga 15 vende të botës: Shqipëria, 
Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, 
Bjellorusia, Italia, Romania, Çekia, Serbia, 
Sllovenia, Kroacia, Rusia, Moldavia, Tunizi, 
Spanja dhe Maqedonia.
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PËR INDIVIDË DHE GRUP 
KRIJUESISH 

Kryetari i qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski u ndau çmimin prestigjioz „13 
Nëntori“ të Qytetit të Shkupit për vitin 2011 
individëve dhe grupeve të krijuesve. Laureatët e 
sivjetmë të çmimit të njohur të qytetit janë:
- Nga fusha e shkencës -  dr. Nikita Shekutovski 

- Nga fusha e arsimit dhe edukimit - prof. dr. 
Ljubinka Basotova

- Nga fusha e artit – Fejzi Bojku dhe Dimitar 
Masevski 

- Nga fusha e publicistikës – Boris Pop Gjorçev
- Nga fusha e sportit - Boshko Zaborski
- Nga fusha e aktivitetit humanitar – Aleksandar 

Janevski 
- Nga fusha e ekonomisë – Miço Popovski

Çmimin „13 Nëntori“ të Qytetit të 
Shkupit në vitin 2011 për persona juridikë e 
mori Shoqata „Qendra për hulumtimin dhe 
informimin për ambientin jetësor „Eko-Svest“, 
kurse Ivan Antonovski, Tasko Smileski dhe 
Aleksandar Stepanovski janë nxënësit dhe 
studentët e sivjetmë, fitues të këtij çmimi të 
njohur të qytetit.

 PËR SPORTISTË MË TË MIRË DHE 
PUNËTORË SPORTIV 

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski, në mënyrë solemne u ndau çmimin 
„13 Nëntori“ sportistëve dhe punëtorëve sportiv 
më të mirë për vitin e kaluar 2011. Laureatët 
e sivjetmë të çmimit „13 Nëntori“ që u ndahet 
sportistëve, trajnerëve, ekipeve, punëtorëve 
sportiv, punëtorëve sportiv për veprimtari 
jetësore, veprimtarëve shoqëror dhe profesorëve 
të edukimit fizik janë: 

Save Vasilevski profesor në shkollën fillore 
„Strasho Pinxhur” dhe Toni Stançeski, profesor në 

SHSHKF „Metodija Mitevski-Brico” dhe SHMQSH 
„Zdravko Cvetkovski” për rezultatet e arritura të 
deritanishme.

Për sportistë më të suksesshëm për vitin 
2011 u shpallën Evgenij Pop Acev (maratonë në 
not), Dimitar Dimovski (vaterpol) dhe Aleksadnar 
Gjeorgjievski (kik-boks).

Trajnerë më të mirë për vitin 2011 janë Lino 
Çervar, Toni Stojanovski dhe Bobi Kuzmanovski. 

Ekipi i meshkujve i Klubit të hendbollit  
„Metalurg” mori çmimin „13 Nëntori“ si ekipi më 
i mirë sportiv për vitin 2011.

Ekipet përfaqësuese më të mira për vitin 

2011 janë Përfaqësuesja e basketbollit dhe 
Përfaqësuesja e vaterpolit.

Çmimin për veprimtari jetësore iu 
nda punëtorëve sportiv Mihajlo Mihajlovski , 
Sllobodan Mladenovski dhe Ajrush Sinani.

Për punëtor sportiv për vitin 2011 u 
shpallën Zoran Shishkovski dhe Aleksandra 
Nedelkovska.

Çmimi për veprimtar shoqëror, që ka 
kontribuar më shumë në zhvillimin e sportit 
dhe kulturës fizike në komunën e vet, iu nda Izet 
Mexhitit, kryetarit aktual të komunës së Çairit.

U NDANË ÇMIMET „13 NËNTORI“ PËR VITIN 2011 
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Pivolend 2011 Çmime për më të mirët "Cinedays"

МОТ Baskerfest 2011

"Vino-Skop 2011" 45 vjet Salla universale

Kafjall në urë Valle pa kufi




