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BULEVARDI “SVETI KLIMENT OHRIDSKI”
MORI PAMJE TË RE
Qyteti i Shkupit për vetëm tre muaj
përfundoi me sukses projektin për zgjerimin
dhe rikonstruksion e bulevardit “Sveti Kliment
Ohridski” nga kryqëzimi me rrugën “Mito
Haxhivasilev Jasmin” deri te kryqëzimi me
bulevardin “Partizanski odredi” me gjatësi
524 metra. Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce
Trajanovski, kryetari i Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë, Nikolla Gruevski dhe kryetari
i komunës Qendër, Vladimir Todoriviq më
7 shtator lëshuan zyrtarisht në përdorim
bulevardin.

Më parë

- Është kënaqësi e veçantë për mua që
me rastin e 20-vjetorit të pavarësisë së
Republikës së Maqedonisë mund të shpall
që Qyteti i Shkupit përfundoi me sukses
fazën e parë të projektit për zgjerimin
dhe rikonstruksionin e bulevardit “Sveti
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Kliment Ohridski”. Nga fillimi i rikonstruksionit
më 8 qershor, për vetëm tre muaj, bulevardi
“Sveti Kliment Ohridski” u bë me tre korsi
automobilistike në çdo drejtim, të gjera nga
3,5 metra, gjelbërim të mesëm në vend të të
cilit do të formohen zhardinierë dhe trotuare
të reja të shtruara me pllaka begatoni. Është e
rëndësishme që në disa vende ku trotuari ishte
shumë i ngushtë dhe pothuajse i pakalueshëm
tani ka një gjerësi të pranueshme prej 1,5 metra.
Në pjesën e zgjeruar të bulevardit “Sveti Kliment
Ohridski” është asfaltuar një sipërfaqe prej 13
423 metra katror, janë rregulluar bordura të reja
në gjatësi prej 2 280 metra, kurse është shtruar
me pllaka begatoni një sipërfaqe prej 2 350
metra katror – tha Kryetari Trajanovski.
Me projektin janë rregulluar edhe kryqëzimet
ekzistuese – në kryqëzimin me bulevardin
“Partizanski odredi” janë shkurtuar ishujt për
këmbësorë gjë me të cilën bulevardi “Partizanski
odredi” u bë me tre korsi në drejtimin nga qendra e
qytetit. Në kryqëzimin me rrugën “Dimitrie Çupovski”
janë rregulluar ishujt për këmbësorë dhe është bërë
shpërndarje e re e shtyllave të semaforëve.
Gjatë punëve ndërtimore instalimet
ekzistuese nëntokësore janë dislokuar nën trotuare.
Tubacioni ekzistues i ujësjellësit (Ф 1 400 мм) është
plotësisht i mbrojtur me konstruksion betoni të
armuar. Është zëvendësuar edhe kablloja energjetike
me fuqi 35 kilovolt dhe është dislokuar nën trotuar.
Për përcjelljen e ujërave atmosferik nga rruga e re
automobilistike janë realizuar 42 vend derdhje, dhe
janë zëvendësuar kapakët e dëmtuar të 14 pusetave
të kanalizimit.
- Projekti për zgjerimin dhe rikonstruksionin
e bulevardit “Sveti Kliment Ohrdiski”, Qyteti
i Shkupit përfundoi para afatit të fundit
të përcaktuar. Në terren punuan ekipet e
kompanisë ndërtimore “Granit”. Për realizimin
e këtij projekti kapital Qyteti i Shkupit shpenzoi
rreth 37 milion denarë. Dua t’i falënderoj
qytetarët e mi për mirëkuptimin dhe durimin
që treguan gjatë punëve ndërtimore. Zgjerimi i
bulevardit “Sveti Kliment Ohrdiski”, është edhe
një nga projektet kapitale të Qytetit të Shkupit
që do të kontribuojnë në mënyrë të ndjeshme
për zvogëlimin e kaosit në qarkullimin rrugor në
qytet, do të shkurtojnë kohën e udhëtimit dhe
do të kontribuojnë për mbrojtjen e ambientit
jetësor – tha Kryetari Trajanovski.
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RIKONSTRUKSION I MADH I

Më parë

Trotuaret e dëmtuara të cilët me vite krijojnë probleme
në lëvizjen e këmbësorëve dhe përbënin një pamje të shëmtuar
për qytetin dalëngadalë po tejkalohen. Projekti voluminoz për
rikonstruksionin e trotuareve dhe korsive për këmbësorë përgjatë
disa rrugëve kryesore dhe bulevardeve në territorin e qendrës
së qytetit është në fazën përfundimtare. Trotuaret u gërmuan
plotësisht dhe u shtruan me pllaka betoni parafabrikat.
Në rinovimin e trotuareve në të dyja anët e bulevardit “Goce
Delçev” deri në kryqëzimin me rrugën “Vasil Haxhillarski” punuan
ekipet e IGM “Vratnica”. Në këtë drejtim rinovohet një sipërfaqe prej
4.000 metra katror.
Trotuari dhe korsia për këmbësorë e bulevardit “Partizanski
odredi” para Kishës, në një pjesë të bulevardit “VMRO” si dhe korsia
para objektit të NUB “Sveti Kliment Ohridski” do të rinovohen në
sipërfaqe prej 3.500 metra katror. Në rikonstruksionin në këtë
drejtim punuan kompania e ndërtimit “Çingar inzhiniering” nga
Shkupi.
Këto ditë iu rinovua edhe trotuari përgjatë rrugës “Vasil
Haxhillarski” dhe “11 Oktomvri” tek parku “Zhena borec”, në një
sipërfaqe rreth 3.800 metra katror. Në këtë pjesë punuan ekipet e
kompanisë së ndërtimit “Pelagonija – Gostivar”.

Më parë

Më parë

Bulevardi „Vasil Glavinov“

Bulevardi „Goce Delcev“

Bulevardi „Partizanski odredi“
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TROTUAREVE NË QENDËR
Trotuaret përgjatë rrugës “Vasil Haxhillarski” dhe të një pjese
të zonës së këmbësorëve në bulevardin “Ilinden” (nga ura “Goce
Delçev” deri te godina e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë)
rinovohen në një sipërfaqe prej rreth 5.000 metra katror. Në terren
punuan ekipet e “Urban invest”.
Për realizimin e këtij projekti voluminoz për rikonstruksionin
e trotuareve në territorin e qendrës së qytetit, Qyteti i Shkupit
parashikoi rreth 32 milion denarë.

Më parë

Rruga „11.Oktomvri“

Më parë

Më parë

Bulevardi „VMRO“

Bulevardi „Ilinden“
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Капитални проекти на Градот Скопје

RRUGA “KOZLE” DO TË
SHTROHET ME ASFALT TË RI

Rruga “Kozle” së shpejti do të shtrohet me
asfalt të ri në drejtimin nga pompa e benzinës së
“Makpetrol” deri në stacionin e fundit të linjës së
autobusit numër 57. Ekipet e Qytetit të Shkupit
filluan të rinovojnë rrugën automobilistike në
fillim të korrikut dhe deri tani është gërryer
asfalti i vjetër i dëmtuar, po vendosen bordurat,
po rregullohen trotuaret dhe po bëhen përgatitje
për asfaltim. Sipas projektit, rruga do të rinovohet
në gjatësi prej 1 301 metra. Nga të dyja anët e
rrugës janë formuar trotuare që do të shtrohen me
pllaka begatoni. Trotuaret do të jenë me gjerësi të
ndryshme nga 80 centimetra deri në 1,5 metra,
në varësi të objekteve ekzistuese dhe të mureve
mbështetëse të rrugëve automobilistike.
Në rrugën “Kozle” u vendosën edhe
kanalizimi i ri atmosferik (Ф 500) me gjatësi të
përgjithshme prej 603 metra që do të sigurojë
përcjelljen e pandërprerë të ujërave atmosferike.
Në rinovimin e rrugës “Kozle” punuan ekipet
e kompanisë së ndërtimit “Pelagonia-Gostivar”.
Për këtë projekt ndërtimor kapital Qyteti i Shkupit
do të shpenzojë rreth 26 milion denarë.
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Nga bulevardi ” 8. Septemvri” deri te pompa e benzinës „Makpetrol“

ZGJEROHET PJESA E DYTË E
BULEVARDIT “ILINDEN”
Punët ndërtimore për rikonstruksionin dhe zgjerimin e bulevardit
“Ilinden” nga kryqëzimi me bulevardin “8. Septemvri” deri te pompa e
benzinës “Makpetrol” janë në përfundim e sipër. Rruga automobilistike e gjatë
280 metra është asfaltuar plotësisht, kurse në ditët që vijojnë do të punohet
në ndërtimin e trotuareve.
Me rikonstruksionin, bulevardi “Ilinden” në këtë pjesë do të zgjerohet
me 4 korsi, dhe do të realizohet edhe korsi plotësuese për kthim nga e majta.
Nga ana e djathtë (në drejtimin nga qendra drejt lagjes Karposh”do të formohet
korsi për biçikleta me gjerësi 2,5 metra. Kryqëzimi i bulevardit “Ilinden” me
rrugët “Bledski dogovor” dhe “Boris Trajkovski” do të semaforizohet.
Zgjerimi i pjesës së re të kësaj rruge automobilistike me frekuencë të
madhe do të shkarkojë kaosin që krijohet në kryqëzimin me rrugët “Bledski
dogovor” dhe “Boris Trajkovski”, do të kryhet koordinimi me semaforët e
kryqëzimit me bulevardin “8. Septemvri” dhe do të mundësohet zhvillim më
i sigurt i komunikacionit.
Në zgjerimin dhe rikonstruksionin e bulevardit “Ilinden” nga kryqëzimi
me bulevardin “8. Septemvri” deri te pompa e benzinës “Makpetrol” punuan
ekipet e NP “Rrugë dhe rrugica”. Për realizimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit
do të shpenzojë rreth 20 milion denarë.

Më parë
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ASFALT I RI NË RRUGËN
“RADISHANSKA”
Edhe rruga “Radishanska” në komunën
Butel u shtrua me asfalt të ri. Ekipet e Qytetit
të Shkupit rinovuan 700 metra të rrugës
automobilistike përgjatë tre hyrjeve në lagjen
Radishani.
Gjatë punëve ndërtimore në rrugën
“Radishanska” u riparuan gërmimet e bëra
më parë, u vendosën bordure të reja dhe tre
vend derdhje të reja për përcjelljen e ujërave
fekale. Asfalti i dëmtuar i rrugës u gërrye dhe
u shtrua shtresë asfalti e re. Trotuaret përgjatë
kësaj pjesë të rrugës janë shtruar me pllaka
begatoni.
Në rinovimin e rrugës “Radishanska”
punuan ekipet e kompanisë së ndërtimit
“Hulusi komerc”, kurse për rikonstruksionin
Qyteti i Shkupit ndau rreth 10 milion denarë.
Qyteti i Shkupit këto ditë përgatitet
për fazën e dytë të rikonstruksionit të rrugës
“Radishanska”, në drejtimin nga lagjja Butel,
me gjatësi prej 1.000 metra.
Më parë
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Për nevojat e NP „Rrugë dhe rrugica“

BAZË ASFALTI
SIPAS
STANDARDEVE
EVROPIANE
Më parë
Qyteti i Shkupit investoi 15 milion
denarë për rikonstruksionin e plotë të bazës së
asfaltit të NP “Rrugë dhe rrugica” që gjendet në
oborrin e fabrikës “Zhelezara” në Butel. Baza e
asfaltit në fillim të kësaj vere u rinovua sipas
standardeve evropiane. Me rikonstruksionin e
saj ndërmarrja publike përmirësoi efikasitetin
në punë, pikërisht u përmirësua kualiteti i
asfaltit dhe koha për përgatitjen e tij, dhe
në të njëjtën kohë u zvogëlua mundësia për
defekte.

Rikonstruksionin e pjesë së makinerive
të bazës së asfaltit e realizoi firma sllovene
“Asfaltna teknika”, në bashkëpunim me firmën
“Hidrometal” Shkup. Baza e asfaltit është
plotësiht e automatizuar – i gjithë prodhimi
kontrollohet nëpërmjet sistemit kompjuterik.
Është zgjidhur edhe problemi me ndotjen e
ajrit nëpërmjet filtrave të rinj ajrorë të cilët
plotësojnë standardet evropiane. Ekipet e NP
“Rrugë dhe rrugica” rregulluan ambientin rreth

bazës së asfaltit që përfshin magazinë për
deponimin e energjentëve në gjashtë bokse,
rrugë dhe sipërfaqe e gjelbër. Gjithashtu,
është aftësuar punkti për shërbimin dimëror
të Qytetit të Shkupit në të cilin janë ndërtuar
magazina për kripën industriale dhe asfalt të
ftohtë.
Baza e asfaltit e NP Rrugë dhe rrugica”
është ndërtuar para 44 vjetësh dhe deri tani
nuk është rinovuar asnjëherë.
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PARKING I RI PARA
KOPSHTIT ZOOLOGJIK

Më parë

Vizitorët e Kopshtit zoologjik këtë muaj kanë mundësi
të parkojnë në parkingun e ri nga ana djathtë e bulevardit
“Ilinden”. Parkingu, të cilin e ndërtuan ekipet e Qytetit të
Shkupit, disponon me 93 vende për automjete, është i gjerë 18
metra dhe i gjatë 152 metra.
Ndërmjet trotuarit në bulevardin “Ilinden” dhe parkingut
është formuar brez i gjelbër me gjerësi 10 metra. Rreth parkingut
në vjeshtë do të mbillen dy rreshta me drurë qershi japoneze të
cilët formojnë kurorë prej 4-5 metra. Në parking janë vendosur
7 konzola dykrahëshe për ndriçim nga ana e objektit të Kopshtit
zoologjik. Është vendosur kanalizimi atmosferik me gjatësi
180 metra, i cili mundëson përcjelljen e ujërave atmosferik.
Në ndërtimin e parkingut të ri punuan ekipet e kompanisë së
ndërtimit “Zhikop” nga Shkupi, kurse Qyteti i Shkupit për këtë
projekt shpenzoi rreth 10 milion denarë.
Si pjesë e projektit për rregullimin e hapësirës rreth
bulevardit të zgjeruar “Ilinden” ekipet e Qytetit të Shkupit
rrënuan 2 objekte për strehim individual që gjendeshin ndërmjet
godinës së Kopshtit zoologjik dhe barakës së fundit të Qytetit
të Shkupit. Në përputhje me ekspertizën e realizuar objektet u
eksproprijuan, kurse Qyteti i Shkupit për katër familjet siguroi
banesa. Vlera e kompensimit është rreth 100.000 euro.
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Nga ana e majtë e lumit Vardar

KORSIA PËR PATINA ËSHTË ZGJeRuar
DERI TE URA “binjaku”
Korsia e patinave-biçikletave nga ana
e majtë e lumit Vardar, e cila vitin e kaluar u
ndërtua deri te fabrika “Komuna” këtë verë
u zgjerua deri në urën “Binjaku”. Kjo korsi
ofron mundësi për sport dhe rekreacion, si
dhe lidhje të pandërprerë me biçikletë nga
qendra e qytetit deri te Qeramidnica dhe
Autokomanda.
Korsia e patinave-biçikletave në
pjesën e fabrikës “Komuna” deri në urën
“Binjaku” është e gjatë 2.388 metra, dhe
e gjerë 4 metra. Korsia është e asfaltuar
dhe e shënuar me sinjalizim horizontal dhe
me shenja rrugore. Në ndërtimin e kësaj
pjese të korsisë së patinave-biçikletave
punuan ekipet e fabrikës “Karposh” dhe
të NP “Rrugë dhe rrugica”. Qyteti i Shkupit
për këtë punë ndërtimore shpenzoi rreth 7
milion denarë.
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KORSI TË NDRIÇUARA NË
KOMUNËN “GJORÇE PETROV”...

Përveç korsisë në bregun e lumit Vardar në
komunën Gjorçe Petrov muajin e kaluar u vendosën
117 shtylla metalike dekorative për ndriçim publik me
lartësi 4,5 metra, në të cilat janë montuar llamba me
fuqi 100W. Me këtë projekt Qyteti i Shkupit përmirësoi
ndriçimin e korsisë së këmbësorëve në gjatësi prej 3 100
metra.
Për realizimin e kësaj pune ndërtimore Qyteti i
Shkupit shpenzoi 6,5 milion denarë, kurse në terren u
angazhua firma “Digjital” SHPK nga Strumica.

…DHE NË PARK PYLLIN
„GAZI BABA“

Për të rritur sigurinë e kalimtarëve ekipet e
Qytetit të Shkupit këto ditë vendosën llamba të reja
edhe në korsinë e këmbësorëve në park pyllin “Gazi
Baba” në gjatësi prej 680metra. Janë vendosur 29
shtylla të reja dekorative për ndriçim publik me lartësi
4,5 metra dhe llamba me fuqi 150 W.
Qyteti i Shkupit për këtë projekt ndau 2,5
milion denarë, kurse në terren punuan ekipet e firmës
“Digjital” SPK nga Strumica.

shtator 2011

llamba
ELEKTRIKE
të reja në
parkun e
qytetit
Llamba elektrike të reja dekorative
nga muaji i kaluar ndriçojnë pjesën e parë
të Parkut të qytetit. Janë vendosur 27 shtylla
metalike dekorative me lartësi 5 metra, në të
cilat janë montuar llamba me fuqi 70W. Për
të unifikuar pamjen dhe tipin e shtyllave dhe
llambave në pjesë të caktuara të parkut, është
realizuar dislokimi i 10 shtyllave ekzistuese
me llamba elektrike.
Në suazat e këtij aktiviteti janë
vendosur 7 reflektorë me burime metali
halogjeni të ndriçimit prej 500W për
ndriçimin e shatërvanit “Heptagon”. Për shkak
të faktit që këto llamba janë të ekspozuara
ndaj lagështisë, dhe me qëllim punën e
tyre të sigurt dhe për të mos përbërë rrezik
për shfrytëzuesit, janë vendosur edhe dy
transformatorë 220/12V me nga 500VA.
Për realizmin e këtij projekti u
angazhuan firma “Magnus inzhenering” kurse
Qyteti nga buxheti ndau 2,6 milion denarë.
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SHENJA AUTO-TAKSI TË UNIFIKUARA
Me promovimin e pamjes së shenjave të
unifikuara për transportin auto-taksi Qyteti i
Shkupit filloi me realizimin e konceptit të ri dhe
organizimin e këtij transporti të udhëtarëve,
të përcaktuar me Vendimin e sjellë në muajin
tetor të vitit 2010. Në këtë fazë transportuesit
kanë pamje të unifikuar në shënimin e jashtëm
të automjeteve dhe pamjen e brendshme
të automjetit. Çdo automjet ka tabelë të
unifikuar me mbishkrimin TAKSI dhe numrin
e certifikatës së licencës, të dhënë nga Qyteti
i Shkupit.

Automjetet taksi janë të shënuar dukshëm
dhe me etiketa gjatësore, të përgatitura nga
foli retroreflektuese (e dukshme qartë edhe në
errësirë), e mbrojtur me hologram. Në pjesën
e brendshme të çdo automjeti vendosen
informacione për certifikatën e licencës të
automjetit auto-taksi; legjitimacioni i shoferit
dhe tarifa për pagim. Këto certifikata me
dimensione të unifikuara vendosen në vende të
përcaktuara që shikohen qartë nga udhëtarët,
në tabelën e përparme të automjetit.
Qyteti i Shkupit për përgatitjen e
shenjave të unifikuara (tabela dhe etiketa)

për të gjithë automjetet të parashikuara me
Vendim ndau rreth 5,8 milion denarë. Pamja
e unifikuar e automjeteve auto-taksi në këtë
fazë do të kontribuojë për t’i dhënë fund kaosit
të deritanishëm të transportit auto-taksi,
gjë me të cilën do të përmirësohet kualiteti
i shërbimeve, siguria e udhëtarëve, si dhe
kushtet për punë të transportuesve autotaksi.
Në qytetin e Shkupit deri tani kanë
arritur 824 kërkesa nga subjekte juridike për
dhënien e licencave, dhe Qyteti ka dhënë 1 900
licenca për auto-taksi.

130 STACIONE TË REJA PËR TAKSI
Qyteti i Shkupit rregulloi 130
stacione-taksi, me të cilat siguroi kushte
për stacionimin e rreth 720 automjeteve
auto-taksi. Ekipet e NP “Rrugë dhe rrugica”
me urdhëresë nga Qyteti i Shkupit , këto
ditë punuan në ndërtimin e dhjetëra
stacioneve-taksi të reja në rrugët “Gjorçe
Petrov”, “Lubjanska”, “Mirçe Acev”, “Gjorgji
Kapçev”, “Treta Makedonska Brigada”, “12.
Makedonska Brigada”, “Vodnjanska”, disa
rrugë në lagjen Pintija si dhe në bulevardin
“Koço Racin”
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Kompletohet parku i automjeteve të NQP

AUTOBUSË DYKATËSH NË RRUGËT E SHKUPIT

Gjashtëdhjetetetë autobusë dykatësh,
nga të cilët njëri është panoramik, nga fillimi
i muajit qarkullojnë nëpër rrugët e Shkupit.
Autobusët dykatësh qarkullojnë në linjat 2, 3,
3А, 3b, 4, 4А, 5, 7, 7B, 8, 9, 15, 15А, 19, 21А,
22, 22А, 24, 26, 31, 35, 41, 50, 53, 57, 57А,
63B, 65V dhe në linjën „Kryqi i mileniumit“.
Në fillim të këtij muaji, përveç
autobusëve dykatësh nga Kina, në Shkup
arritën edhe 39 autobusë njëkatësh nga

Ukraina. Me këtë dërgesë në qytet arritën të
gjithë autobusët nga Ukraina, kurse në dy
vitet e ardhshme pritet të arrijnë edhe 134
autobusë dykatësh nga Kina. Autobusët nga
Kina dhe Ukraina janë blerë me mjete nga
Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Autobusët e rinj janë prodhuar
sipas të gjitha standardeve bashkëkohore
teknologjike dhe janë të pajisur me informues
të brendshëm, kondicioner, rampa për persona

me nevoja të veçanta, si dhe motorë ekologjik
që do të sigurojnë ndotje më të vogël të ajrit
dhe shpenzim më të vogël të karburantit.
- Me blerjen e këtyre autobusëve
gradualisht, por në mënyrë të sigurt, zgjidhim
problemet e transportit publik. Autobusët
e rinj janë të sigurt, më ekologjikë dhe më
ekonomikë. Me këtë kthehet popullariteti
i transportit urban – tha kryeri i Qytetit të
Shkupit Koce Trajanovski.

| 15

16 |

RIMORKIO PËR
TRANSPORTIN E GJEDHËVE
Me iniciativën e bashkësive
vendore dhe qytetarëve, Qyteti i
Shkupit për nevojat e NP “Higjiena
komunale” në korrik bleu rimorkio
për transportin e gjedhëve.
Rimorkioja do të shfrytëzohet për
transportin e kuajve të cilët do të
kapen në sipërfaqet e gjelbra nëpër
qytet.
Pasi të kapet, kali do të çohet
në stacionarin “Vardarishte” ku do
të mbetet për 15 deri në 30 ditë.
Nëse gjatë kësaj periudhe nuk vjen
pronari, kali do të çohet në Kopshtin
zoologjik ose në rezervatin në
Jasen.
Rimorkioja për transportin
e gjedhëve është markës KNOTT
dhe është përgatitur sipas porosisë
dhe posedon atestim. Për blerjen
e rimorkios Qyteti i Shkupit nga
Buxheti ndau 298.965 denarë.
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15 KAMIONË TË RINJ PËR NGRITJEN
E MBETURINAVE KOMUNALE

Pesëmbëdhjetë automjete të reja nga
muaji i kaluar grumbullojnë dhe transportojnë
mbeturinat në qytet. Automjetet e reja
janë blerë nga kompania „ATRIC D.O.O.” nga
Lubjana, Slloveni. Mjetet për blerjen e tyre me
vlerë prej 109.861.000 denarë pa TVSH janë
siguruar me kredi të Republikës së Maqedonisë
tek Banka Botërore në suazat e “Projekti për
përmirësimin e shërbimeve komunale” si hua
e Qytetit të Shkupit.
- Qyteti i Shkupit po përfundon projektin
për pajimin e NP “Higjiena komunale” me
mekanizim të ri. Deri tani kemi blerë 35

automjete të reja speciale për ngritjen dhe
transportimin e mbeturinave komunale nga
kontejnerët dhe koshat plastikë. Për blerjen e
mekanizimit të ri për NP “Higjiena komunale”
nga viti 2009 e deri tani Qyteti i Shkupit
investoi katër milion euro. Me këtë realizojmë
premtimin e dhënë para qytetarëve se do të
punojmë në mënyrë intensive për ngritjen
e nivelit të higjienës publike në qytet – tha
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.
- Automjetet e reja janë me kapacitet
plotësues prej 20, 16 dhe 8 metra kub
për grumbullimin dhe transportimin e

mbeturinave me vëllim të ndryshëm, prej 1,1
metër kub, 5 dhe 7 metra kub dhe kosha 120
l.
Me blerjen e automjeteve speciale
të reja do të përmirësohet në mënyrë të
ndjeshme higjiena publike në qytet, do të rritet
kapaciteti i grumbullimit dhe transportimit të
mbeturinave në Shkup, dhe do të mundësohet
zgjerimi i shërbimit të ndërmarrjes publike
në pjesët rurale të komunave dhe do të
plotësohen standardet ekologjike – zvogëlimi i
emisionit të gazrave të dëmshëm dhe mbrojtja
e ambientit jetësor.
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Këshilli i Qytetit të Shkupit

U FORMUA KOMISIONI
PËR AVANCIMIN E TË
DREJTAVE
TË PACIENTIT
Këshilli i Qytetit të Shkupit solli vendim për formimin e Komisionit për
avancimin e të drejtave të pacientëve, me qëllim avancimin e të drejtave të
tyre dhe propozimin e masave për përmirësimin e shëndetit publik. Me këtë
vendim, përcaktohet se ky komision do të ketë 9 anëtarë dhe atë: përfaqësues të
pacientëve – anëtarë të shoqatave të pacientëve, dy përfaqësues të organizatave
joqeveritare që merren me të drejta e njeriut dhe iniciativat civile, dy mjekë
nga komunat dhe tre anëtarë të deleguar nga Këshilli i Qytetit të
Shkupit.
Kompetencat e këtij Komisioni janë në pjesën
e avancimit të të drejtave të pacientëve
dhe mbrojtjes së tyre, ndjekjen dhe
vlerësimin e gjendjes me mbrojtjen e
të drejtave të pacientëve, propozimin
e masave për përmirësimin e
mbrojtjes së pacientëve deri te organet
kompetente, bashkëpunimin me
organet kompetente, shqyrtimin e
ankesave nga pacientët dhe dhënien e
propozimeve për ndërmarrjen e masave
deri te organet kompetente, kërkimin e
ekspertëve nëse vlerësohet se është
i domosdoshëm për përcaktimin e
gjendjes, mbajtjen e evidencës për
ankesa të caktuara të pacientëve, si dhe
masave të ndërmarra për mbrojtjen e të
drejtave të pacientëve, përgatitjen dhe
deponimin e raportit për mbrojtjen e të
drejtave të pacientëve para Këshillit të
komunës, pikërisht Qytetit të Shkupit
dhe dhënien e informacioneve,
materialeve promocionale dhe
materialeve të tjera për avancimin e të
drejtave të pacientëve.

VAZHDON BASHKËPUNIMI ME
KOMUNAT E SHKUPIT
Qyteti i Shkupit vazhdon me realizimin e projekteve
me komunat e Shkupit në drejtim të përmirësimit të
kushteve për jetesë të qytetarëve. Në periudhën e kaluar,
Këshilli i Qytetit të Shkupit dha pëlqim për vendosjen e
bashkëpunimit me komunën Gazi Baba për pjesëmarrje
financiare në zhvendosjen e varrezave nga Inxhikova. Në
realizimin e këtij projekti, Qyteti i Shkupit do të marrë
pjesë me 50% të vlerës së përgjithshme të përcaktuar me
kontratën ndërmjet Komunës Gazi baba dhe SHA Butel.
Këshilli i Qytetit të Shkupit miratoi bashkëpunimin
me Komunën e Butelit, për pjesëmarrje financiare në
ndërtimin e kanalizimit atmosferik në rrugën “Cetinska”.
Qyteti i Shkupit në ndërtimin e kanalizimit
atmosferik do të marrë pjesë me mjete financiare
me vlerë 5.500.000 denarë.
Pëlqim për bashkëpunimin e Qytetit të
Shkupit në projekte të komunave mori edhe projekti
“Shkupi merr frymë”, për bashkëpunimin me komunën
Kisela Voda. Në suazat e këtij bashkëpunimi në
territorin e komunës Kisela Voda do të vendoset sistem
për ndjekjen e kualitetit të ajrit ambiental me ekran për
prezantimin e vlerave të matura të materieve ndotëse,
si dhe të parametrave meteorologjikë. Ky projekt është
me vlerë të përgjithshme prej 5 milion denarë, kurse
Qyteti i Shkupit dhe komuna Kisela Voda do të marrin
pjesë me nga 50%.
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DRURË TË RINJ GJETHERËNËS
NË AERODROM
Me fidanë të rinj drurësh gjetherënës
muajin e kaluar ekipet e NP “Parqe dhe
gjelbërim”rregulluan parcelat në komunën
Aerodrom. Hortikultura u rregullua në një
sipërfaqe prej 300 metrash katror, tek
Shtëpia e pensionistëve në rrugën “Vasko
Karangelevski”.
Me gjelbërim u rregullua edhe
sipërfaqja prej 140 metër katror, tek
parkingu përballë “Mekdonalds” në
bulevardin “Jane Sandanski”
Qyteti i Shkupit për rinovimin
e këtyre dy gjelbërimeve publike nga
Buxheti ndau 150. 000 denarë.

AKSION PËR KRASITJEN
E KURORAVE TË DRURËVE

U RREGULLUA SIPËRFAQJA PUBLIKE PARA
PISHINËS NË KARPOSH

Ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërim” realizuan aksionin për
krasitjen e kurorave të drurëve të bulevardeve, në të cilin u përfshinë
rreth 200 rrugë automobilistike.
Në aksion, janë mënjanuar degët që zvogëlojnë shikimin në
komunikacion, pikërisht pengojnë ndriçimin e llambave elektrike
që janë vendosur në bulevarde.

Qyteti i Shkupit rregulloi edhe sipërfaqen publike
para pishinës “Mlladost”. Në drejtimin nga shatërvani në
bulevardin “8 Septemvri” toka është sheshuar, është shtruar
me shtresë të re dheu pjellor në të cilin u mboll bar.
Në terren punuan ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërim”,
kurse për realizimin e këtij projekti Qyteti i Shkupit shpenzoi
rreth 500 000 denarë.

U GJELBËRUA
BULEVARDI
“ALEKSANDAR
MAKEDONSKI”
Gjelbërimi anësor në
të dyja anët e bulevardit
“Aleksadar Makedonski” në
Autokomandë u rinovua
plotësisht muajin e kaluar.
Gjelbërimi i amortizuar u
mënjanua, dhe në bazën e re
humusit u mboll bar.
Si pjesë e rikonstruksionit të brezave të gjelbër, u
vendos edhe rrjet i ri hidrant.
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Në suaza e manifestimit “Ditët e
pranverës – Ditët e ekologjisë” Qyteti i Shkupit
zgjodhi më të mirët në konkursin tradicional
për kontributin më të madh në fushën e
mbrojtjes së ambientit jetësor për persona
juridikë ose fizikë, për oborrin e rregulluar
më mirë, për hartimin dhe vizatimin më të
mirë me temë nga ekologjia për nxënësit e
shkollave fillore dhe të mesme, për vitin 2011.
Konkursin “Ditët e pranverës” Qyteti i Shkupit
e shpall më 21 mars dhe zgjat deri më 30 maj.
Qëllimi i tij është promovimi dhe popullarizimi
i përkujdesjes për ambientin jetësor dhe
natyrën në Shkup.
Çmimi për kontribut më të madh
në fushën e mbrojtjes së ambientit jetësor
për persona juridikë dhe fizikë të cilët me
aktivitetin dhe përpjekjet e tyre kanë bërë më
shumë për ruajtjen dhe avancimin e ambientit
jetësor në qytetin e Shkupit i takoi Shkollës
ndërkombëtare “NOVA”.

SHPËRBLIME PËR KONTRIBUTIN MË
Në kategorinë për oborrin
e rregulluar më mirë në objekt
për strehim individual çmimi
shkoi në duart e Suzana dhe
Vlatko Georgievski, nga komuna
Qendër.
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Çmim për oborrin e rregulluar më mirë
në firma apo subjekte ekonomike i takoi
„AUTOMOBILE SK DOO“ eksport – import
Shkup, në rrugën Shkupi.

TË MADH PËR AMBIENTIN JETËSOR
Aleksandar Stojkov, nxënës i klasës 7a
në SHF “Jan Amos Komenski” mori çmimin për
hartimin më të mirë me temë nga ekologjia për
nxënës të shkollave fillore. Ndërmjet krijimeve
të arritura nga nxënësit e shkollave të mesme
më i miri ishte hartimi i Viktorija Spasovska,
nxënëse në vitin e dytë në SHMP “Algoritam
qendër” – Shkup.
Çmimin për vizatimin më të mirë me
temë nga ekologjia për nxënës të shkollave
fillore shkoi në duart e Ana Nevistik, nxënëse
e klasës 8b në SHF „Dimitar Miladinov“.
Glorija Naumovska, nxënëse në vitin e dytë të
SHMQSH „Koço Racin“ është autore e vizatimit
më të mirë, ndërmjet gjimnazistëve.
Për pjesëmarrësit fitues Qyteti i Shkupit
ndan pllakate dhe shpërblime në të holla.
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Për të përmirësuar kushtet për
punë të nxënësve dhe të punësuarve,
Qyteti i Shkupit filloi aksion të madh
për rikonstruksionin e 12 shkollave të
mesme. Për rikonstruksionin Qyteti i
Shkupit nga buxheti ndau një milion
euro. Me këtë projekt, i cili është në
fazën përfundimtare, janë përfshirë këto
shkolla të mesme:
1. „Mihajllo Pupin“ – rinovimi i nyjave
sanitare - 1.874.927 denarë.
2.„Vllado Tasevski“ – rikonstruksioni
i mureve dhe dyshemeve dhe
riadaptimi i hapësirës së podrumit 2.569.030 denarë.
3. „Nikolla Karev“ – zëvendësimi i
zdrukthëtarisë - 1.680.793 denarë.
4.„Zdravko Cvetklovski“ – rikonstruksioni
i pjesës së çatisë dhe kanalizimit
atmosferik - 3.224.539 denarë.
5. „Dimitar Vllahov“ - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë dhe rikonstruksioni i
pjesës së çatisë - 1.033.698 denarë.

NJË MILION EURO PËR
RIKONSTRUKSIONIN E SHKOLLAVE
TË MESME

shtator 2011

6. „Vëllezërit Miladinov“ – riparimi i
dyshemesë në sallën e fizkulturës 1.604.086 denarë.
7. „Arsenij Jovkov“ – rikonstruksioni i
nyjave sanitare dhe çatisë- 11.728.726
denarë.
8. „Pançe Arsovski“ – rikonstruksioni i
instalimit elektrik - 8.210.546 denarë.
9. „Zef Lush Marku“ – punë ndërtimoreartizanati dhe realizimi i lidhjes me
sistemin qendror të ngrohjes - gjithsej
3.745.594 denarë.
10.„Rade Jovçevski Korçagin“ – rinovimi
i nyjave sanitare dhe rikonstruksioni i
çatisë - 8.492.433 denarë.
11. „Georgi Dimitrov“ - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë dhe rikonstruksioni i
çatisë -10.243.202 denarë.
12. „Orce Nikollov“ - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë - 4.893.424 denarë.
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TURNE
NDËRKOMBËTAR NË
VOLEJBOL NË RËRË
„SHKUPI 2011“
Çiftet Bubulj dhe Kusditiq në
konkurrencën për meshkuj dhe Velkoviq
dhe Shariq në konkurrencën për femra, nga
Serbia, fituan medaljen e artë në Turneun
ndërkombëtar të volejbollit në rërë “Shkupi
2011”, që u mbajt në terrenin për volejboll në
Plazhin e qytetit “Park” nga data 21 deri në
datën 24 korrik.
Në turneun ndërkombëtar në volejboll
në rërë “Shkupi 2011”, morën pjesë 20 çifte
volejbolli për meshkuj dhe 12 çifte volejbolli
për femra, nga të cilët dhjetë ishin nga jashtë
shtetit dhe atë nga Serbia, Kroacia, Shqipëria
dhe nga Holanda.
Në turne u luajtën 45 ndeshje, njëzetetre
në konkurrencën për meshkuj dhe njëzetedy
në konkurrencën për femra, kurse fituesit
morën medalje, shpërblime në të holla dhe
shpërblime në mallra nga “Alkaloid”.
Sponsor i Turneut ndërkombëtar në
volejboll në rërë “Shkupi 2011” është kryetari
i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, kurse
turneu është nën organizimin e Federatës së
volejbollit të Maqedonisë.
Për nevojat e turneut në bregun e lumit
Vardar u ndërtua edhe tribuna me kapacitet
250 shikues.
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Projekt multimedial

„SHESH GAZMOR NË PERËNDIM TË DIELLIT
“

Çdo të premte dhe të shtunë në sheshin
“Maqedonia” shkupjanët kanë mundësi të
argëtohen me shfaqjet e fëmijëve anëtarë
të seksioneve të Qendrës kulturore për
fëmijë “Karposh”, si dhe me performancat e
zhonglerëve, aktorëve me kukulla, mjeshtërve

të pantomimës, fëmijëve nga kopshtet dhe
shkollat dhe mysafirët e shumtë nga vendi dhe
jashtë vendit. Projekti multimedial i titulluar
si „SHESH GAZMOR NË PERËNDIM TË DIELLIT
“ u realizua një orë para perëndimit të diellit
(nga ora 19 deri në orën 20). Qendra kulturore

për fëmijë “Karposh” dhe “Salla universale”, si
institucione publike nga fusha e kulturës në
të cilën krijojnë një numër i madh grupesh
muzikore, teatrore dhe vallëzimi, këtë projekt
e realizojnë me iniciativën e kryetarit të Qytetit
të Shkupit, Koce Trajanovski.
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NË SHKUP U VENDOSËN

17 PANO TURISTIKE MODERNE
Qyteti i Shkupit vendosi 17 pano të
dyanshme reklamuese, tip vitrinë City light, me
34 harta tredimensionale turistike në të cilat janë
paraqitur vendet më të rëndësishme të qytetit
tonë. Hartat janë në tre gjuhë (maqedonisht,
shqip dhe anglisht) dhe përmbajnë pasqyrë të

regjionit me legjenda dhe informacione për institucionet e rëndësishme dhe vendet e tjera të
rëndësishme për qytetin e Shkupit.
Bilbordet janë vendosur në lokacione
të ndryshme në qendrën e qytetit për t’u
ndihmuar turistëve gjithnjë e më të shumtë

të lëvizin më shpejt, dhe të njohin më mirë
kryeqytetin e Maqedonisë.
34 hartat tredimensionale janë
përgatitur me vulë në letër me standarde të
larta, rezistuese ndaj diellit dhe ndikimeve të
jashtme, pikërisht me mbrojtje UV.
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„VERA E SHKUPIT 2011“ e 32-të

“Vera e Shkupit 2011” e sivjetme u ofroi qytetarëve 80 projekte
të ndryshme, kurse pjesa më e madhe e programit i takon muzikës
(koncerte me muzikë popullore, etno, muzikë pop, bluz, xhez, muzikë
klasike). Programi përfshin edhe dhjetra shfaqje teatrore me ansamblet
dhe teatrot nga vendi dhe teatro nga Turqia dhe nga Bullgaria, ekspozita
të arteve figurative dhe fotografive, projekte multimediale dhe
performanca.
Në programin e manifestimit “Vera e Shkupit 2011” morën pjesë
rreth 2.500 artistë nga vendi dhe nga shumë vende të botës. “Vera e
Shkupit 2011” u realizua në 28 lokacione nëpër Shkup. Manifestimi
tradicional edhe këtë vit kryqëzoi institucionet më të mëdha dhe më
të njohura vendase: Teatri dramatik, Teatri për fëmijë dhe të rinj nga
Shkupi, Teatri popullor nga Shtipi, Teatri popullor nga Manastiri, Muzeu
i artit bashkëkohore, Galeria kombëtare e Maqedonisë, Muzeu i Qytetit
të Shkupit, Ansambii „Tanec”, Shoqata e artistëve të arteve figurative të
Maqedonisë, Rinia muzikore e Maqedonislë, si dhe individë me renome
të lartë.
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Fundjava me birrë e katërt me radhë
”Pivolend 2011” që u mbajt para Qendrës
sportive “Boris Trajkovski” nga data 31 gusht
deri më 4 shtator zgjoi interes shumë të madh
tek vizitorët. Në festivalin pesëditor të birrës
në tenda të hapura u paraqitën 30 prodhues
birre dhe importues të birrës dhe rreth 60
brende birre. Për atmosferën më të mirë të
festivalit kontribuan shfaqjet e 50 bendeve,
interpretuesve dhe dixhej, ndërmjet të cilëve

INTERES SHUMË I MADH
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Scratch that Drum, Alexandroff Ragtime Band,
Gillespie, Rage Against the Machine Real
Tribute band, Lollobrigida, Film, dixhej më i
njohur në Maqedoni Kiril Xhajkovski e shumë
të tjerë.
“Pivolend 2011” u mbajt nën patronazhin e Qytetit të Shkupit dhe tradicionalisht
nën organizimin e Shoqatës civile Pivolend
dhe Password production.

PËR „PIVOLEND 2011“

| 29

30 |

Muzeu i Qytetit të Shkupit
PIKTORI RODOLJUB ANASTASOV DHUROI VEPRAT E TIJ
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, drejtoresha e Muzeut të Qytetit të Shkupit,
Ljubica Kondijanova dhe piktori akademik Rodoljub Anastasov nënshkruan kontratë për donacionin
e 389 veprave nga doajeni i artit figurativ bashkëkohor maqedonas, që do të mbeten në pronësi të
përhershme të Muzeut të Qytetit të Shkupit. Lëndë e kontratës është Donacioni i veprave (vizatime,
akuarel, pastel dhe vepra të punuar me teknikë të kombinuar vaj në pëlhurë) nga krijimtaria e
përgjithshme Rodoljub Anastasov, të punuara nga viti 1957 deri në vitin 2010.
Me rastin e këtij legati me vlerë të donatorit Rodoljub Anastasov, Muzeu në bashkëpunim
me Qytetin e Shkupit dhe ministrinë e kulturës të Republikës së Maqedonisë bën përpjekje për të
gjetur mjete materiale për adaptimin e ambientit për hapjen e galerisë e cila do të mbajë emrin e
tij.

48 VJET NGA TËRMETI
KATASTROFAL NË
SHKUP
Qyteti shënoi 48-vjetorin
e tërmetit katosrofal në Shkup
më 26 korrik 1963. Në varrezat e
qytetit në Butel, kryetari i Qytetit
të Shkupit, Koce Trajanovski dhe
kryetarja e Këshillit të Qytetit
të Shkupit, Irena Misheva,
vendosën lule para Monumentit
të viktimave të tërmetit.
Në suazat e shënimit
të përvjetorit të tërmetit
katastrofal të Shkupit u mbajt
aksioni tradicional i dhurimit
të gjakut të Kryqit të kuq të
Maqedonisë, kurse në Muzeun
e Qytetit të Shkupit u hap
ekspozita me titull: „TAKIMI
I SOLIDARITETIT 1964-1973“
autor i të cilës ishte Zoja
Bogdanovska, ciceron historian.
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KOLONIA NDËRKOMBËTARE E ARTEVE
БАСКЕРФЕСТ 2011 НА СКОПСКИТЕ УЛИЦИ
FIGURATIVE „SHKUPI 2011“
Koce Trajanovski,
Kryetar i Qytetit të Shkupit
Të nderuar bashkëqytetarë,
Në
hotelin “Arka”
Çarshinë
Vjetër
Po kalojnë
dy vjetnënga
ardhja eime
në
funksionin
i Qytetit
të Shkupit,veprat
kohë
të
Shkupit, Kryetar
më 26 gusht
u prezantuan
të cilënpiktorëve,
unë dhepjesëmarrës
ekipi im iu
përkushenëdhjetëra
në Koloninë
tuam
zgjidhjes
së
problemeve
urbane
dhe
ndërkombëtare të arteve figurative tradicionale
përmirësimit
të kushteve
të cilat jetojmë.
të
gjashtë “Shkupi
2011”. në
Organizatori
i këtij
Dy
vjet
janë
një
periudhë
e
mjaftueshme
për
manifestimi të arteve figurative është Muzeu
të
bërë
vlerësimin
e
asaj
që
është
punuar,
të
i Qytetit të Shkupit, kurse përkrahës është
shikohen
efektet
e
përpjekjeve
tona,
para
së
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.
gjithash, përmirësimi i higjienës në qytet dhe
- Dhjetëra piktorë vendas dhe të huaj,
zvogëlimi i kaosit në komunikacionin rrugor,
të inspiruar nga ky ambient dhe atmosferë
dhe të ndjehet ndryshimi në qytet.
autentike,
edhe këtë
herë na komunale
lënë një pjesë
Përmirësimi
i higjienës
dhe
zgjidhja e kaosit në komunikacionin rrugor në
qytet janë projektet kryesore në të cilat punuam 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 „Higjiena 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 karakterizohet nga pajisja e plotë e kësaj ndërmarrje publike, kurse me aksionin „Së bashku për
Shkupin e pastër dhe të gjelbër“ përsëri do të

„СКОПЈЕ“

„SHKUP“

ИНФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО
НА ГРАДINFORMATIV
СКОПЈЕ
LAJMËTARI
I
QYTETIT
TË
SHKUPIT
Првиот број на информативното
Numri
i parë„Скопје“
i lajmëtarit
informativ
гласило
излезе
на
„Shkupi“
u
botua
më:
10 декември 2008

10 dhjetor 2008

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
efikasitet të mbeturinave të grumbulluara,
kurse automjeti special që arriti për nevojat NP
„Ujësjellës dhe kanalizim“ do të zbulojë defektet në rrjetin e ujësjellësit dhe do të ndihmojë
për zvogëlimin e humbjeve të ujit.
Dy vitet e kaluara u karakterizuan kryesisht nga ndërtimi i dy arterieve kryesore të
komunikacionit rrugor në Shkup nga ardhja
ime në funksionin Kryetar i Qytetit të Shkupit.
të
opusit krijues
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se dodytëprojekte
mbetet
Aerodrom
dhe Kisela
Voda. Këto
përgjithmonë
në zgjidhjet
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Shkupit,
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nga Qyteti
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Shqipëria,
Egjipti
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mundmetëartistët
ndërtohen
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Suedia,tëtëmirë
cilëtpunët
së bashku
nga
me kualitet kaluan
dhe në 10
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të shkurtër
koMaqedonia
ditëmë
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u shoqëruar
hor
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mundshëm.
Shfrytëzoj
rastin
t’Ju
falëndhe pikturuar këto vepra të bukura – theksoi
deroj,
të nderuar
bashkëqytetarë,
në
ekspozitë
kryetari
Trajanovski. 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 projekteve 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 Stefkovski”, “Makedonska vojska”, unaza tek “Gjorçe
Petrov”, “Ivan Kozarov”, “Belgradska”... Për herë
të parë u ndërtuan trotuare përgjatë rrugës rajonale Shkup – Katlanovë, nëpër vendbanimin
Trubarevo, përgjatë rrugës “Skupi” dhe në të dy
anët e bulevardit “Nikolla Karev”.

Dy vite e kaluara u karakterizuan nga
fillimi 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 ngritura në qytet, që pasuruam me peshq ujërat
e Matkës dhe Vardarit, qytetarëve u mundësuam të pushojnë në plazhin në qendër të
qytetit, ndërtuam plotësisht korsinë e patinave dhe biçikletave në bregun e lumit Vardar,
përkrahëm sportin tek më të rinjtë dhe tek
profesionistët, investuam në rinovimin e objekteve të shkollave të mesme, si dhe në maniKëtë
vit piktorët nga Maqedonia Enis
festimet
kulturore...
Tenev, Në
Nevzat
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që vijon ShkupiStavre
do tëDimitrov–
jetë kanStadim,
Natasha
Millovançev
dhe
Rosica
tier ndërtimi. Nuk ndalojmë para sfiLlazeska
dës që
krijuan
me Millosh
Popoviq-Miki
(Malie
Shkupi sëtëbashku
ketë rrugë
dhe bulevarde
të gjera
itëzi),
JustinadheSmietanovska
- Gek (Gjermani),
sigurta,
lidhje komunikacioni
të shpeBrunilda
(Shqipëri),e Ibrahim
Gazalla
jta. FilluamMumajesi
rikonstruksionin
shumë rrugëve
automobilistike
territorin
e qendrës së
(Egjipt)
dhe SuzananëSerander
(Suedi).
qytetit,Ashtu
ndërmjet
një pjesë
bulsi çdotëvit,cilëve
qytetarët
do tëtëmund
evardit
“Partizanski
odredi”
dhe
një
degë
t’i shikojnë veprat e tyre më 13 Nëntor, kure
bulevardit
VMRO. Rruga
“Mitropolit
Teodosij
do
të ekspozohen
me rastin
e kremtimit
të
Gologanov”
do
të
shndërrohet
në
bulevard
me
përvjetorit të çlirimit të Shkupit.
unazë të shpejtë, planifikohet 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 rinovimi 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 Mileniumit.
Edhe ky vit do të karakterizohet nga projekte me të cilat do të kontribuojmë që Shkupi
të bëhet vend më i këndshëm për jetesë.
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Më parë

Parking i ri para Kopshtit Zoologjik

