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PO NDËRTOHET OBJEKTI I RI ADMI NISTRATIV I QYTETIT TË SHKUPIT 
Qyteti i Shkupit më 3 qershor filloi ndërtimin e objektit administrativ-afarist 

për nevojat e administratës. Objekti i ri ndërtohet në rrugën “Llazar Liçenoski”, nën 
kalanë e Shkupit, në lokacionin e barakave të mëparshme të NP „Ujësjellës dhe 
kanalizim“. Bëhet fjalë për ndërtesë në të cilën gjatë ndërtimit do të instalohen 
materiale bashkëkohore dhe do të zbatohen teknologji të reja.

- Objekti do të ndërtohet në një sipërfaqe prej 1.274 metra katror, do të ketë 
kat përdhes dhe pesë kate dhe do të jetë 21 metra i lartë. Hyrja kryesore do të jetë 
nga rruga e re e projektuar e cila do të kalojë nëpër bregun e lumit Vardar, ndërkohë 
që hyrje në ndërtesë do të sigurohet edhe nga ana e rrugës “Llazar Liçenoski”. Në 
katin përdhes të objektit do të vendoset arkivi i Qytetit të Shkupit, si dhe ambientet 
e tjera të destinuara për shfrytëzuesit e drejtpërdrejtë të shërbimeve të Qytetit 
të Shkupit. Në katër katet, nga kati i parë në të katërtin, janë siguruar zyra për të 
punësuarit në administratën e qytetit. Zyrat janë të tipit oqeanik, me mundësi për 
adaptimin e ambienteve në varësi të nevojave të Qytetit të Shkupit. Në këtë objekt 
parashikohen ambiente pune për 650 të punësuar – tha Kryetari i Qytetit të Shkupit, 
Koce Trajanovski, në fillim të punëve ndërtimore.

Sipas projektit, në katin e pestë planifikohen ambiente për kabinetin e 
kryetarit të Qytetit të Shkupit dhe për sekretarin e Qytetit të Shkupit, salla e Këshillit 
të Qytetit të Shkupit dhe ambiente për kryetarin e Këshillit të Qytetit të Shkupit. 

Objekti i ri do të ketë aklimatizim qendror. Fasada e tij do të jetë e tipit 
neoklasik ku do të respektohen të gjitha standardet për kursimin e energjisë. Në 
ndërtimin e objektit të ri administrativ-afarist për nevojat e administratës së Qytetit 
të Shkupit do të punojnë ekipet e kompanisë së ndërtimit „Beton“ nga Shkupi. Afati 
për ndërtim është 4 vjet, kurse për ndërtimin e këtij projekti të rëndësishëm Qyteti 
i Shkupit do të shpenzojë rreth 900 milion denarë. Duke pasur parasysh se do të 
ndërtohet në zonën e kontaktit të kalasë së Shkupit, i cili është objekt i mbrojtur nga 
fusha e trashëgimisë kulturore, kontrolle të rregullta do të kryejë Enti për mbrojtjen 
e trashëgimisë kulturore.

Komunikimi vertikal i kateve në objektin e ri do të kryhet me ashensorë dhe 
shkallë. Është siguruar edhe parkim nëntokësor me tre nivele, për 170 automjete.

Sipas rezultateve të konkursit publik të Qytetit të Shkupit, autorët e projektit 
për objektin administrativ-afarist për nevojat e administratës së Qytetit të Shkupit 
janë Ivan Kokalanovski dhe Borçe Stojkovski nga „KAD BYRO“.
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U RINOVUAN GJASHTË RRUGË AUTOMOBIL  ISTIKE TË MËDHA NË QENDËR  TË QyTETIT

Rruga „Dame Gruev“

Bulevardi „Partizanski odredi“

Bulevardi „Krste Misirkov“

Ekipet e Qytetit të Shkupit muajin e kaluar përfunduan me 
sukses rikonstruksionin e gjashtë rrugëve automobilistike në territorin 
e qendrës së qytetit, dhe atë në bulevardet “Partizanski odredi”, “Krste 
Misirkov” dhe “Kuzman Josifovski Pitu”, si dhe në rrugët „Dame Gruev“, 
“Vasil Axhillarski” dhe “Stiv Naumov”. Asfalti i vjetër dhe i dëmtuar 
në këto rrugë është gërryer, pusetat dhe vend derdhjet janë niveluar, 
stacionet e autobusëve janë rregulluar dhe është vendosur shtresë e 
re asfalti.
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U RINOVUAN GJASHTË RRUGË AUTOMOBIL  ISTIKE TË MËDHA NË QENDËR  TË QyTETIT

Bulevardi „Kuzman Josifovski Pitu“

Rruga „Vasil Axhillarski“

Rruga „Stiv Naumov“

- Nga rinovimi i sipërfaqes 
së qarkullimit rrugor të gjashtë 
rrugëve të mëdha automobilistike 
në qytet dobi kanë të gjithë qytetarët 
e Shkupit. Për realizimin e punëve 
ndërtimore Qyteti i Shkupit ndau 
rreth 150 milion denarë. Do të desha 
t’i falënderoj qytetarët e mi për 
durimin e treguar dhe mirëkuptimin 
gjatë kohës së realizimit të punëve 
ndërtimore dhe që e respektonin me 
rigorozitet regjimin e përkohshëm të 
qarkullimit rrugor. Ky projekt ndikon 
në mënyrë të ndjeshme në rritjen 
e sigurisë dhe kalueshmërisë së 
rrugëve automobilistike në qytet, që 
është edhe prioritet në punën tonë – 
tha kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski.

Bulevardi “Partizanski odredi” u 
rinovua nga kryqëzimi me bulevardin 
“VMRO” (objekti „Tifani“) deri te 
kryqëzimi me rrugën “Ruzveltova”, 
me gjatësi 1 300 metra. Punët i 
realizoi NN „Pelagonia – Gostivar“. 
Punët ndërtimore vazhduan në 
rrugën „Dame Gruev“, e cila u rinovua 
në një gjatësi prej 250 metra, nga 
objekti „Tifani“ deri te QT „Paloma 
Bianka“.

Rrugët “Vasil Axhillarski” dhe 
“Stiv Naumov” u rinovuan nga Spitali i 
qytetit deri te objekti MNT, me gjatësi 
të  përgjithshme 850 metra. Në terren 
punuan ekipet e firmës ndërtimore 
”Hulusi komerc” nga Kumanova.

Asfalti në bulevardin “Krste 
Misirkov” është rinovuar nga 
kryqëzimi me disa nivele “Tërfili” 
deri te Pallati i gjyqit, me gjatësi 772 
metra. Në rinovimin e kësaj rruge 
punoi firma ndërtimore  „Bauer BG“.

Bulevardi “Kuzman Josifovski 
Pitu” u rinovua në drejtimin nga 
Stacioni hekurudhor deri te kryqëzimi 
me bulevardin “Koço Racin” me gjatësi 
475 metra. Në terren punuan ekipet e 
NP „Rrugë dhe rrugica“. 
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GJASHTË KORSI PËR BULEVARDIN 
“SVETI KLIMENT OHRIDSKI”

Bulevardi “Sveti Kliment Ohridski”, 
nga kryqëzimi me rrugën “Mito Haxhivasilev 
Jasmin” deri te kryqëzimi me bulevardin 
“Ilinden” së shpejti do të ketë gjashtë korsi. 
Projekti për zgjerimin e kësaj rruge kryesore 
do të zhvillohet në faza. Këto ditë po punohet 
në pjesën nga kryqëzimi me rrugën “Mito 
Haxhivasilev Jasmin” deri te kryqëzimi me 
bulevardin “Partizanski odredi” me gjatësi 500 
metra. 

Pas zgjerimit, bulevardi “Sveti Kliment 
Ohridski” do të ketë nga tri korsi në çdo 
drejtim, me gjerësi 3,5 metra, gjelbërim të 
mesëm – zhardinierë dhe trotuar të rinj të 
shtruar me pllaka begatoni. Do të rregullohen 
kryqëzimet ekzistuese, dhe planifikohet edhe 
rikonstruksioni i kanalizimit atmosferik.

Në zgjerimin e bulevardit “Sveti Kliment 
Ohridski” punojnë ekipet e kompanisë së 
ndërtimit „Granit“, kurse afati për ndërtim 
është pesë muaj. Për zgjerimin dhe 
rikonstruksionin e bulevardit “Sveti Kliment 
Ohridski” Qyteti i Shkupit do të shpenzojë rreth 
29 milion denarë.  

Projekte kapitale të Qytetit të Shkupit 
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PAMJE E RE PËR RRUGËN  
“MITROPOLIT TEODOSIJ GOLOGANOV” 

Edhe rruga “Mitropolit Teodosij Gologanov” 
së shpejti do të marrë një pamje të re. Rruga 
automobilistike zgjerohet në drejtimin nga rruga 
“Franklin Ruzvelt” deri te rruga “Kosturski heroi” (dega 
e parë) dhe drejt rrugës “Mito Haxhivasilev Jasmin” 
deri te kthesa  në të djathtë të rrugës “Naroden front” 
(dega e dytë). 

- Rruga do të zgjerohet nga ana e djathtë në 
drejtimin nga komuna e Karposhit drejt komunës 
Qendër me gjatësi të përgjithshme  1.600 metra. 
Rruga automobilistike do të ketë 4 korsi rrugore (nga 
dy në çdo drejtim) me sipërfaqe të përgjithshme 13 
metra dhe trotuare me gjerësi nga 3,5 metra. Nga ana 
e djathtë e bulevardit do të vendoset ndriçim rrugor 
i ri. Parashikohet xhep i veçantë për automjetet e 
transportit publik, si dhe korsi për këmbësorë dhe 
biçikleta në trotuare. Ujërat atmosferik nga rruga e 
re e zgjeruar do të derdhen në kanalizimin ekzistues 
atmosferik i cili është akoma në funksion – tha 
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, në 
fillimin e punëve ndërtimore.

Gjatë zgjerimit, rruga “9. Maj” do të hapet 
si rrugë me një kah dhe do të vendoset semafor. 
Qarkullimi në një kah do të vendoset edhe në rrugën 
“Kosturski heroi”, semaforizimi do të kryhet në pjesën 
e kthesës nga rruga “Mito Haxhivasilev Jasmin” drejt 
rrugës “Naroden front”, ku edhe kjo rrugë do të ketë 
katër korsi.

Karakteristikë e këtij objekti është unaza turbo 
që do të formohet ndërmjet rrugëve  “Mitropolit 
Teodosij Gologanov”, “Kosturski heroi” dhe “Mito 
Haxhivasilev Jasmin” (tek kisha Katolike). Kjo unazë 
do të jetë objekti i parë i këtij lloji në Shkup. 

Në zgjerimin dhe rikonstruksionin e rrugës 
“Mitropolit Teodosij Gologanov” do të punojnë 
ekipet e firmës së ndërtimit „Bauer BG“, kurse punët 
ndërtimore duhet të përfundojnë për pesë muaj. Për 
rikonstruksionin e plotë të rrugës “Mitropolit Teodosij 
Gologanov” do të shpenzohen rreth 72 milion 
denarë. 

Ky projekt është vetëm edhe një në vargun 
e projekteve kapitale të Qytetit të Shkupit që do të 
kontribuojnë në mënyrë të ndjeshme për zvogëlimin 
e kaosit në qarkullimin rrugor në qytet, për shkurtimin 
e kohës së udhëtimit dhe për mbrojtjen e ambientit 
jetësor.
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mënyrë plotësuese nga 10 shtylla të ndriçimit 
publik. Konturet e urës i përforcon ndriçimi 
në linjë i 114 llambave me dioda LED, kurse 6 
reflektorë janë vendosur në harqet e urës.

Rikonstruksioni i Urës së revolucionit u 
realizua nga 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 është ndërtuar në 
vitin 1963 dhe ky është rikonstruksioni i parë 
i saj.

Në bazë të detyrës projektuese të dhënë, 
në konkursin publik për përgatitjen e zgjidhjes 
ideore për rrethimin mbrojtës dhe ndriçimin e 
Urës së revolucionit u pranua zgjidhja e autorit 
Zoran Jordanovski.

URA E REVOLUCIONIT  
ME PAMJE TË RE 

Qyteti i Shkupit përfundoi me sukses 
projektin për rikonstruksionin e trotuareve, 
rrethimin mbrojtës dhe ndriçimin e Urës së 
revolucionit, që lidh bulevardet “Koço Racin” 
dhe “Krste Misirkov”. Janë riparuar pjesët e 
betonit të dëmtuara nga ana e jashtme e urës 
dhe korsitë për këmbësorë, tabani u riparua 
dhe u mbulua me beton të ngjeshur, kurse 
u realizua edhe mbrojtja e instalimeve që 
kalojnë nëpër urë.

Rruga automobilistike është rinovuar 
plotësisht dhe shtruar me asfalt të ri. 
Rrethimi i ri mbrojtës është përgatitur nga 
hekuri. Në rrethimin mbrojtës janë montuar 
22 kandelabër dekorativë. Ura ndriçohet në 
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URA E RE DO TË LIDHË KOMUNAT 
“GJORÇE PETROV” DHE “SARAJ”

Ura e re në lumin Vardar, me gjatësi 
50 metra, vitin e ardhshëm do të lidhë 
komunat “Gjorçe Petrov” dhe “Saraj”. Nevoja 
për ndërtimin e urës së re u shfaq për shkak 
të amortizimit të urës së vjetër të hekurit në 
Saraj. 

Kalimi i ri nëpërmjet lumit Vardar do 
të jetë prej betoni të armuar, në tre harqe. 
Ai do të vendoset paralelisht me urën e 
hekurit ekzistuese në lumin Vardar në Saraj, 
në distancë prej 1,5 metra. Në urë do të 
ndërtohet rrugë automobilistike me dy korsi 
(nga një në çdo drejtim) me gjerësi 3,5 metra 
dhe do të formohet edhe korsi për biçikleta me 
gjerësi 2,5 metra. Nga të dyja anët e rrugës 
automobilistike do të ndërtohen korsi për 
këmbësorë me gjerësi prej një metër. 

Rrethimi mbrojtës i urës së re do të 
përbëhet nga shtylla çeliku të lidhura me 
llamarinë të profiluar. Ura do të ndriçohet me 
kandelabër çeliku.

Në terren do të punojnë ekipet e 
kompanisë së ndërtimit „Granit AD“ – Shkup. 
Vlera e këtij projekti kapital është rreth 96,8 
milion denarë, mjete të siguruara nga Qyteti i 
Shkupit, komuna e Sarajit dhe nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë. 
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 PARKING I RI PARA KOPSHTIT 
ZOOLOGJIK...

Parking i ri po ndërtohet edhe para objektit 
Kopshti zoologjik, nga ana e djathtë. Parkingu do të 
ketë kapacitet për 93 automjete dhe do të lehtësojë 
parkimin e vizitorëve të Kopshtit zoologjik, i cili 
u shndërrua në një kopsht zoologjik modern me 
vendbanime të rregulluara dhe të sigurta, me 
kafshë të reja  dhe me përmbajtje të shumta 
zbavitëse. Qyteti i Shkupit për këtë projekt do të 
ndajë rreth 9,milion denarë.

Hapësira e parkingut është 18 metra e gjerë 
dhe 152 metra e gjatë. Gjatë punëve ndërtimore në 
parking do të vendoset kanalizimi atmosferik me 
gjatësi 180 metra (Ф 300), i cili do të mundësojë 
përcjelljen e ujërave atmosferik. Ndërmjet trotuarit 
të bulevardit “Ilinden” dhe parkingut do të formohet 
një brez i gjelbër me gjerësi 10 metra.

Në parkingun e ri do të vendosen 7 shtylla 
dykrahëshe për ndriçim nga ana e bulevardit 
“Ilinden” dhe 4 shtylla me një krah për ndriçimin 
nga ana e objektit Kopshti zoologjik.

Në ndërtimin e këtij parkingu punojnë ekipet 
e kompanisë së ndërtimit „Zhikol“ nga Shkupi.

...DHE NËN QENDRËN 
TRANSPORTUESE

Nën Qendrën transportuese nga fundi i 
verës do të ndërtohet parking i ri për autobusë 
dhe për automjete të lehta motorike. Kjo hapësirë 
parkingu, që kufizohet me lumin Vardar dhe me 
rrugët “Nikolla Karev” dhe “Vladimir Komarov”, 
do të sigurojë 64 vende parkimi.

Parkingu do të ketë një sipërfaqe prej 
8.000 metra katrorë dhe do të shtrohet me 
pllaka begatoni. Do të sigurohen 10 vende 
parkimi të shënuara për autobusë, 12 vende 
për automjete-fugon dhe 42 vende parkimi për 
automobila. Në pjesën e mesme të parkingut 
do të formohet rrugë e brendshme me gjerësi 7 
metra, me dy korsi rrugore.

Në ndërtimin e parkingut të ri nën 
Qendrën transportuese punojnë ekipet 
e kompanisë së ndërtimit „Begramo 
inzhenering“, kurse Qyteti i Shkupit në këtë 
projekt do të investojë rreth 11,6 milion 
denarë. 
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Në rrugën "Dame Gruev"

GARAZH ME KATE PËR 605 AUTOMJETE
Garazhi me kate që ndërtohet në rrugën “Dame 

Gruev” do të sigurojë parking publik për rreth 605 
automjete dhe do të kontribuojë për zgjidhjen e një 
prej problemeve më të mëdha të qarkullimit rrugor 
në qendrën e qytetit – sigurimi i vendeve të parkingut 
për të gjithë. Objekti i ri ndërtohet në një sipërfaqe prej 
rreth 3.070 metra katror dhe do të ketë 7 kate mbi tokë 
dhe dy nivele nën tokë. Objekti do të jetë 23 metra i 
lartë. 

Për hyrje dhe dalje nga garazhi është parashikuar 
zgjidhje moderne rrugore dhe qasje deri te rruga 
“Dame Gruev”. Në katin përdhes dhe në katin e parë 
parashikohet hapësirë për qëllime biznesi dhe tregtare, 
kurse në katet e tjera sigurohen 605 vende parkimi, si 
dhe parkim për 120 biçikleta. Qarkullimi nëpër kate do 
të zhvillohet nëpërmjet rampës spirale të rregulluar në 
kullë. Në çdo kat janë parashikuar tualete për vizitorët, 
përfshirë këtu edhe tualet për persona me nevoja të 
veçanta. Objekti është efikas nga ana energjetike, 
sipas të gjitha standardeve, me sisteme ngrohjeje dhe 
freskimi moderne, si dhe mbrojtje kundër zjarrit.

Fasada e objektit do të jetë e mbuluar me xham 
dhe do të mundësojë ventilim natyral. Hapësira rreth 
garazhit me kate do të ketë rregullim me parter pas 
përfundimit të punëve ndërtimore.

Projekti për garazhin me kate në rrugën “Dame 
Gruev” është i Institutit ndërtimor „Makedonija“ A.D. 
– Shkup (projektues kryesor është Ljubin Makarovski). 
Objekti ndërtohet nga ekipet e kompanisë ndërtimit 
„Konstruktor inzhinering DD Split“, dhe pritet të 
përfundojë për dy vjet.

Për ndërtimin e këtij objekti kapital Qyteti i 
Shkupit do të shpenzojë rreh 850 milion denarë. 
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RIKONSTRUKSION I FASADAVE NË QENDËR TË QYTETIT
Rikonstruksioni i fasadave të objekteve në territorin 

e qendrës së qytetit (fasada mbi restorantin „Pelister“ në 
rrugën “11. Oktomvri” numër 2 dhe në rrugën  “Marshall 
Tito” numër 22) zhvillohet sipas dinamikës së parashikuar. 
Këto ditë po derdhen ornamentet që zbukurojnë fasadën 
e re dhe pritet të fillojë formimi i saj.

Sipërfaqja e fasadës që do të rinovohet është 1.100 
metra katror. Pjesa e fundit e fasadës do të jetë prej guri 
travert të thërrmuar, dhe në disa vende prej bakri dhe 
hekuri të farkëtuar. Qyteti i Shkupit për rikonstruksionin 
e fasadës „Pelister“ do të ndajë nga Buxheti rreth 14,7 
milion denarë.

Projektin për rikonstruksionin e fasadës e përgatiti 
„ZHAGRA KOM DOEL SHKUP“, autorë janë Llazar Dimov 
dhe Nikolla Stakinov, kurse rikonstruksionin do ta realizojë 
kompania e ndërtimit „Bauer BG“.

Në vijim është përgatitja e projekteve për 
rikonstruksionin e fasadës në pjesën e objektit të NN 
„Pelagonija“ dhe për objektin në rrugën “Nikolla Vapcarov” 
numër 2 (mbi kafenenë „Trend“).
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U HAP PËR QARKULLIM 
RRUGA KRUSHOPEK 

Rruga Krushopek në fshatin 
Krushopek, komuna e Sarajit, ditët e kaluara 
u rinovua plotësisht dhe u hap për qarkullim. 
Rruga është e gjatë 1.200 metra dhe e gjerë 
4,5 metra, kurse janë vendosur në mënyrë 
plotësuese edhe bankina.  

Rruga automobilistike është rinovuar 
plotësisht, asfaltuar dhe shënuar. Në 
periudhën që vjen vazhdon rikonstruksioni 
i pjesës së rrugës drejt fshatit Gërçec. Në 
rinovimin e rrugës Krushopek punuan 
ekipet e kompanisë ndërtimit  „Pelagonija 
– Gostivar“. 

Në vlerën e përgjithshme të projektit 
për rikonstruksionin e rrugës Krushopek prej 
14 milion denarë Qyteti i Shkupit mori pjesë 
me 8,5 milion denarë.

Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe NP „Rrugë 
dhe rrugica“ këto ditë zgjeruan rrugën numër „1“ 
në lagjen Usje, nga stacioni i fundit i autobusit 
me numër 4 drejt kthesës në vetë rrugë. Sipas 
planit për punë, është parashikuar asfaltim, 
përkatësisht riparimi i pjesëve të dëmtuara në 
rrugët „2“, „4“, „5“, „22“ dhe në rrugën „26“. 

ASFALT PËR SHUMË RRUGË NË KISELA VODA 
Me urdhëresë të Qytetit të Shkupit, ekipet 

e NP „Rrugë dhe rrugica“ rinovojnë rrugën 
automobilistike në rrugën “Vera Jociq” në 
komunën Kisela Voda. Rruga është e gjatë 450 
metra, kurse e gjerë 7 metra. 

Për asfaltimin e këtyre rrugëve Qyteti i 
Shkupit do të shpenzojë rreth 7,5 milion denarë.  

RIKONSTRUKSION I FASADAVE NË QENDËR TË QYTETIT
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U DEPËRTUA PJESA E DYTË E 
BULEVARDIT “MAKEDONSKA VOJSKA” 

Qyteti i Shkupit përfundoi me sukses ndërtimin 
e pjesës së dytë të bulevardit “Makedonska vojska” në 
komunën Gjorçe Petrov. Rruga e re automobilistike u 
ndërtua nga kryqëzimi me rrugën “Gjorçe Petrov” drejt 
stadiumit të KF „Makedonija Gjorçe Petrov“ me gjatësi 
850 metra.

Rruga e re është e gjerë shtatë metra, me nga një 
korsi rrugore në çdo drejtim. Është asfaltuar një sipërfaqe 
5.550 metra katrorë. Përgjatë rrugës janë formuar 
trotuare të cilat janë shtruar me pllaka begatoni. Rruga 
automobilistike ndriçohet nga 26 shtylla ndriçuese.

Depërtimi në bulevard u shfrytëzua për të vendosur 
kanalizim atmosferik me profil të ndryshueshëm Ф 300, 
përkatësisht Ф 400 milimetra. Në ndërtimin e pjesës së 
dytë të bulevardit “Makedonska vojska” punuan ekipet e 
kompanisë së ndërtimit AD „Granit“. Qyteti i Shkupit për 
realizimin e këtij projekti kapital shpenzoi rreth 25 milion 
denarë. Më parë
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UNAZË MODERNE NË  
LAGJEN GJORÇE PETROV  

Kryqëzimi rrethor – 
unaza ndërmjet rrugëve “Gjorçe 
Petrov” “Voin Drashkoci” dhe 
“Radushka” në komunën Gjorçe 
Petrov, ndërtimin e së cilës 
Qyteti i Shkupit e përfundoi 
nga fundi i muajit maj, zvogëloi 
në mënyrë të ndjeshme kaosin 
në qarkullimin rrugor dhe rriti 
kalueshmërinë e automjeteve. 
Unaza është formuar në nivelin 
e rrugës ekzistuese, ka dy korsi 
rrugore të gjera 7 metra dhe 
korsi të reja për biçikleta dhe 
këmbësorë. 

Gjatë ndërtimit të unazës 
është zgjeruar dhe rregulluar 
hyrja në rrugën “Radushka”. 
Trotuaret dhe korsitë e biçikletave 
të kryqëzimit janë shtruar me 
pllaka begatoni, kurse korsitë 
për biçikleta janë shënuar me 
ngjyrë të kuqe. Janë vendosur 
edhe shtyllëza mbrojtëse, kurse 
ndriçimi i kryqëzimit është 
rinovuar.

Kanalizimi atmosferik 
i unazës është rinovuar me 
puseta plotësuese. Përcjellja e 
ujërave atmosferik u mundësua 
me realizimin e vend derdhjeve 
vertikale. Në unazë janë 
vendosur shenja të reja të 
qarkullimit rrugor, pa semaforë.

Në ndërtimin e kësaj 
zgjidhjeje moderne të 
qarkullimit rrugor punuan 
ekipet e kompanisë ndërtimit 
„Pelagonija – Gostivar“.

Me ndërtimin e unazës u 
rrit siguria në qarkullimin rrugor 
në këtë drejtim. Kjo është unaza 
e parë në një rrugë me frekuencë 
kaq të madhe në qytet, kurse 
Qyteti i Shkupit do të vazhdojë 
të ndërtojë unaza në shumë 
lokacione për të zvogëluar 
kaosin në qarkullimin rrugor– 
tha kryetari i Qytetit të Shkupit, 
Koce Trajanovski, në hapjen 
zyrtare të unazës për qarkullim. Më parë
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U RINOVUA RRUGA DREJT 
VARREZAVE KAMNIK 

Dega e rrugës “Juzhnomoravski brigadi” që 
të çon në varrezat Kamnik në fillim të muajit të 
kaluar u zgjerua dhe u rinovua.

- Kjo degë e rrugës “Juzhnomoravski 
brigadi” do të thotë jetë për banorët e këtyre 
500 shtëpive që gravitojnë këtu dhe për të gjithë 
qytetarët që kanë nevojë të vizitojnë varrezat 
Kamnik. Rruga është e gjatë 756 metra dhe me 
zgjerimin e bërë tashmë ka dy korsi rrugore me 
gjerësi nga 3 metra. Rruga automobilistike u 
rinovua dhe u shtrua me shtresë të re asfalti, kurse 
nga të dyja anët e rrugës janë formuar trotuare 
me gjerësi nga dy metra të cilat janë shtruar me 
pllaka begatoni. Nga ana e lagjes, atje ku ishte e 
nevojshme, janë ndërtuar mure mbështetëse me 
lartësi të ndryshme, në varësi të konfiguracionit 
të terrenit. Për realizimin e këtij projekti që 
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 siguroi 
75% – theksoi kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski, në hapjen zyrtare të rrugës së re për 
qarkullim.

Në rrugën automobilistike janë realizuar 
edhe tuba drenazhimi për përcjelljen e ujit, kurse 
të gjitha lidhjet sekondare të ujësjellësit dhe 
kanalizimit fekal janë rinovuar.

Në terren punuan  ekipet e kompanisë së 
ndërtimit „Bauer BG“. 

Më parë
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PLANI AKSIONAR PËR ZHVILLIMN 
ENERGJETIK TË QYTETIT TË SHKUPIT 

(SEAP)
Në përputhje me përpjekjet për 

zhvillimin energjetik dhe efikasitet, Këshilli 
i Qytetit të Shkupit solli Planin aksionar për 
zhvillimin energjetik të Qytetit të Shkupit 
(SEAP). Me këtë plan përcaktohen prioritetet 
dhe aktivitetet e Qytetit në periudhën e 
ardhshme në drejtim të zhvillimit energjetik 
dhe efikasitetit, si dhe të metodave për 
ndjekjen dhe kontrollin e realizimit të planit 
aksionar. 

SEAP është realizuar në përputhje me 
obligimet e marra nga projekti për Ndërtimin 
e sistemit për menaxhimin me energjinë 
në qytetet Sarajevë, Zagreb, Shkup dhe 
Podgoricë. Kështu, plani aksionar orientohet 
drejt zvogëlimit të emisioneve të CO2 në Shkup 
në masën 21 për qind deri në vitin 2020. Plani 
aksionar është përgatitur sipas drejtimeve të 
dhëna nga Komisioni Evropian, ku masat dhe 
analizat e planifikuara janë bërë në tre sektorë 
kryesorë – ndërtesa, transport dhe ndriçim 
publik. 

U SOLL DRAFTI PAEL  2
Përcaktimi i gjendjes dhe krijimi i masave 

dhe aktiviteteve të cilat duhet të ndërmerren 

në periudhën e ardhshme për mbrojtjen dhe 
avancimin e ambientit jetësor në Shkup janë 
drejtimet kryesore të prezantuara në Draftin 
e Planit aksionar lokal ekologjik për Qytetin 
e Shkupit (PAEL 2) – dokument strategjik të 
cilin e miratoi Këshilli i Qytetit të Shkupit në 
seancën e fundit.

Në këtë studim, detektohen të gjitha 
ndryshimet në ambientin jetësor që kanë 
ndodhur në 5 vitet e kaluara dhe theksohen 
prioritetet e Qytetit për mbrojtjen dhe 
avancimin e ambientit jetësor. Si fusha të 
veçanta të cilat janë marrë parasysh në këtë 
studim dhe që përgatiten në mënyrë të 
hollësishme janë mbeturinat, ajri, zhurma, 
ujërat, trualli, shfrytëzimi i truallit dhe 
natyrës. 

STRATEGJIA PËR ZHVILLIMIN 
EKONOMIK LOKAL (2010-2013)

Këshilli i Qytetit të Shkupit solli 
Strategjinë për zhvillimin ekonomik lokal të 
Qytetit të Shkupit, me Planin aksionar për 
periudhën nga 2010-2013. Qëllimi i kësaj 
strategjie është që të përcaktohen qëllimet 
strategjike nga fusha e zhvillimit ekonomik të 
Qytetit të Shkupit. Përmbajtja e kësaj Strategjie 
është e gjithanshme, prandaj në përgatitjen e 
saj janë marrë parasysh pozita gjeografike, 

resurset natyrore, mirëqenia ekonomike, 
struktura organizative, kompetencat dhe 
autorizimet, shkalla e decentralizimit, taksat 
komunale etj. 

Si tre drejtime kryesore të zhvillimit 
dhe qëllimeve strategjike të Strategjisë për 
zhvillim ekonomik lokal të Qytetit të Shkupit 
janë zhvillimi i qëndrueshëm, ruajtja dhe 
optimaliteti i alokimit  të resurseve, ekonomia 
e zhvilluar konkurrente, dhe e qëndrueshme, si 
dhe kualiteti i lartë i shërbimeve për qytetarët 
dhe për sektorin e biznesit.

ASHENSOR DHE PLATFORMË PËR 
PERSONA ME NEVOJA TË VEÇANTA 

NË SHMQSH  „ARSENIJ JOVKOV“
Qyteti i Shkupit vazhdon aktivitetet 

për të bërë të mundur qasjen më të madhe 
për personat me nevoja të veçanta deri te 
institucionet në qytet. Me vendimin e Këshillit 
të Qytetit të Shkupit, do të blihen dhe do të 
vendosen ashensor dhe platformë për persona 
me nevoja të veçanta në SHMQSH „Arsenij 
Jovkov“. Ky do të jetë ashensori dhe platforma 
e dytë për persona me nevoja të veçanta të 
cilat do të vendosen në një shkollë të mesme 
të Qytetit të Shkupit, pas atyre të vendosura në 
SHMETQSH „Mihajlo Pupin“ në vitin 2010.

Këshilli i Qytetit të Shkupit
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НОВИ 42 АВТОБУСИ  

Nëpër rrugët e qytetit qarkullojnë gjithsej 
42 autobusë të rinj të Ndërmarrjes së qarkullimit 
publik „Shkup“, nga të cilët 41 janë autobusë me 
bazë të ulët nga Ukraina dhe një autobus dykatësh 
nga Kina. Automjetet e reja disponojnë me 28 
ndenjëse dhe vende për qëndrim në këmbë. Janë 
të pajisur me rampë elektrike për personat me 
nevoja të veçanta dhe me motor eko-4, gjë me të 
cilën zvogëlohet shpenzimi i karburantit. Autobusët 
kanë edhe sistem për freskim dhe ngrohje.

- Automjetet e reja do t’u garantojnë 
qytetarëve komfor, siguri më të madhe dhe shkurtim 
të kohës për pritjen e autobusëve. Me pasurimin 
e parkut të automjeteve të NQP-së shpresojmë 
se do të kthehet popullariteti i transportit publik 
dhe autobusët e qytetit do të justifikojnë primatin 
e sigurisë dhe transportit të rregullt urban. Dua 
të theksoj se autobusët e rinj janë adaptuar për 
shfrytëzim më të lehtë për personat me nevoja 
të veçanta. Autobusët e rinj harxhojnë më pak 
karburant dhe kursejnë. Ata do të kontribuojnë 
në mënyrë të ndjeshme për mbrojtjen e ajrit nga 
ndotja –  tha kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski.

Projekti për rinovimin e parkut të automjeteve 
të NQP „Shkup“ është rezultat i bashkëpunimit 
shumë të mirë të Qytetit të Shkupit me Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë.

42 AUTOBUSË TË RINJ   
NËPËR RRUGËT E QYTETIT 
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Teleferiku që lidh Vodnon 
e Mesme me Kryqin e mileniumit 
u shndërrua në atraksion të ri të 
qytetit. Disponon me 28 kabina për 
tetë persona dhe kabina VIP për 
katër persona. Gondolat nga ana e 
jashtme janë të pajisura me mbajtës 
për biçikleta. Deri tani në Kryqin e 
mileniumit me teleferikun e ri janë 
ngjitur rreth 30.000 qytetarë.

- Me përfundimin e këtij projekti 
Qyteti i Shkupit u bashkëngjitet një 
numri të madh qytetesh evropiane 
të cilat kanë teleferik. Traseja e 
këtij atraksioni ti ri të qytetit është 
e gjatë 1.750 dhe ngjitet nga 570 
metra lartësi mbi nivelin detit në 
Vodnon e Mesme deri në 1.068 metra 
lartësi mbi nivelin e detit në Kryqin e 
mileniumit.

Për funksionimin e teleferikut 
kujdesen 10 të punësuar në NQP 
“Shkup“ të cilët kaluan trajnimet më 
të mira të mundshme. Qyteti i Shkupit 
rregulloi hapësirën rreth bazës së 
teleferikut, vendosi pajisje urbane 
dhe shtëpiza druri në të cilat mund 
të blihen pije freskuese dhe suvenirë 
nga Shkupi - tha kryetari i Qytetit të 
Shkupit, Koce Trajanovski në lëshimin 
në përdorim të teleferikut të ri.

Teleferiku në Vodno u ndërtua 
nga firma austriake „Dopelmaer“, 
kurse me të do të menaxhojë 
Ndërmarrja e qarkullimit publik 
„Shkup“.

- Motoja e teleferikut është 
„Shkojmë lart!“. Sigurinë e teleferikut 
e garanton firma austriake që e 
ndërtoi, si dhe personeli i trajnuar 
i NQP „Shkup“. NQP në mënyrë 
plotësuese nënshkroi kontratë me 
Kryqin e kuq, i cili do të kujdeset për 
sigurinë e vizitorëve – theksoi drejtori 
i NQP-së, Misho Nikollov.

TELEFERIK NË VODNO – 
ATRAKSION I RI QYTETIT



20 |

PLAZHI „URA E GURIT“ 

Plazhi „Ura e gurit“  në anën e majtë të bregut të lumit Vardar, 
ndërmjet urës „Goce Delçev“ dhe Urës së gurit më 7 maj priti vizitorët e parë. 
Në plazh janë vendosur tenda dhe platforma druri, 20 tavolina, 80 stola dhe 
80 shezlonë. Tabani i plazhit është prej rëre të imët. Ka katër banakë, kat për 
fëmijë me lëkundës dhe skenë për mbajtjen e manifestimeve.

Për vizitorët e plazhit “Ura e gurit” janë montuar katër dushe, katër 
ambiente zhveshjeje, dy çezma zbukuruese, dy vende parkimi për biçikleta 
dhe 15 kosha për mbeturina. 

Pjesë e  plazhit  “Ura e gurit” është edhe terreni për volejboll me 
dimensione 22,5 x 15 metra. Terreni i volejbollit plotëson të gjitha standardet 
për mbajtjen e garave lokale dhe kombëtare. Terreni është i mbrojtur me 
rrethim teli dhe rrjetë të thurur dhe ndriçohet nga 4 reflektorë. 

Plazhi i qytetit në bregun e lumit Vardar punon nga ora 10 deri në orën 
24, kurse qytetarët mund ta shfrytëzojnë falas. Në plazh janë vendosur tabela 
„Ndalohet larja“.

Për ndërtimin e plazhit Qyteti i Shkupit investoi rreth 9 milion denarë, 
kurse në terren punuan ekipet e firmës së ndërtimit „Alkon proekt“.
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PLAZHI „URA E GURIT“ 

te bulevardi “8. Septemvri” zhvillohen sipas 
planifikimit. Në terren bëhen gërmime, do të 
shtrohet një shtresë tamponi, do të vendosen 

bordura, kurse  korsia do të asfaltohet dhe do 
të shënohet. Ndërtimi i kësaj pjese të korsisë 
së patinave do të përfundojë deri në fund të  

kësaj vere.
Sipas projektit, korsia do të jetë e 

gjatë 2.810 metra dhe e gjerë 4,4 metra. 
Në ndërtimin e saj punojnë ekipet e 
kompanisë së ndërtimit „Zhikol“ Dooel 
Strumica, kurse për realizimin e projektit 
Qyteti i Shkupit do të ndajë rreth 16,5 
milion denarë. 

Si pjesë e punëve ndërtimore në 
korsinë e re të patinave-biçikletave nga 
bulevardi “Goce Delçev” deri te bulevardi 
“8. Septemvri”, do të ndërtohet edhe 
mur mbështetës në pjesë ku shtrati i 
lumit Vardar nuk është i rregulluar. Muri 
do të jetë 80 metra i gjatë, me lartësi të 
ndryshueshme deri në 4 metra në varësi 
të konfiguracionit të terrenit.

Punët ndërtimore në korsinë e patinave-
biçikletave në anën e majtë të lumit Vardar, 
në drejtimin nga bulevardi “Goce Delçev” deri 

U HAPën PëR 
qyTETARëT TERREnET E 

voLEjboLLIT në RëRë 

Qytetarët e interesuar, nxënës, klube sportive ose shoqata civile 
munden t’i shfrytëzojnë falas terrenet e volejbollit në rërë të Plazhit të 
qytetit „Park“ dhe të Plazhit të qytetit “Ura e gurit“, që janë hapur për 
sport dhe rekreacion çdo ditë nga ora 10 deri në orën 24. 

Orari mund të akordohet në telefonat 3297 – 238 dhe 3207 
- 532, çdo ditë pune deri në orën 16:30 ose në vetë terrenet në 
periudhën e punës.

Orari për shfrytëzimin falas të terreneve të volejbollit ka 
kohëzgjatje prej  një ore.

në bregun e lumit vardar
nDëRToHET KoRSIA E PATInAvE-bIÇIKLETAvE DERI TE bULEvARDI “8. SEPTEMvRI”
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LANTERNË TË RINJ SEMAFORIK PËR BIÇIKLETA – 
KËMBËSORË 

Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“ muajin e kaluar montuan 271 lanternë të 
rinj për biçikleta-këmbësorë në kryqëzimet me semaforë në qytet. Lanternët e 
rinj për biçikleta-këmbësorë janë vendosur në shumë kryqëzime në bulevardet 
“Serbia”, “Ilinden”, “Krste Misirkov” dhe në kryqëzimet e bulevardit “Partizanski 
odredi” me rrugët “Moskovska”, “8. Septemvri” dhe me “Ruzveltova”. Lanternë 
për këmbësorë janë vendosur në bulevardin “Jane Sandanski” tek Vero, tek QT 
„Biser“, tek QT „Tri biseri“, në kryqëzimin me rrugën “Franjo Kruz” dhe me “Vasko 
Karangelevski” dhe në kryqëzimin me bulevardin “Koço Racin” me rrugën “11. 
Oktomvri”. 

RRUGA “PRVOMAJSKA”  
U NDRIÇUA DERI NË 

LAGJEN DRAÇEVË  

Qyteti i Shkupit vendosi 
ndriçim të ri publik në rrugën 
“Prvomajska”, nga fabrika OHIS 
deri te ura para lagjes Draçevë. 
Kjo pjesë për vite me radhë ishte 
pa ndriçim rrugor dhe përbënte 
rrezik për sigurinë në qarkullimin 
rrugor.

Janë vendosur 55 shtylla 
druri në këtë pjesë të rrugës me 
gjatësi 1.550 metra. Nga buxheti i 
Qytetit të Shkupit për realizimin e 
këtij projekti janë ndarë  840.721 
denarë, kurse punët do t’i realizojë 
firma „Elektroizgradba“ nga 
Shkupi.

MONTOHEN LLAMBA NDRIÇUESE 
PËRGJATË KORSIVE NË BREGUN E 

LUMIT VARDAR 

Për ndriçimin e korsisë për këmbësorë në 
Gjorçe Petrov, nga ura e hekurit në lumin Vardar 
deri te fabrika „Kuprom“ Qyteti i Shkupit filloi të 
vendosë rrjet kabllor me gjatësi 4.200 metra dhe 
144 shtylla me dy segmente me lartësi 4,5 metra. 
Në çdo shtyllë do të vendoset nga një llambë 
kursyese me fuqi 100 W.

Mjetet financiare për këtë ndërtim në vlerë 
prej rreth 7 milion denarë janë siguruar plotësisht 
nga buxheti i Qytetit të Shkupit, kurse në terren 
punojnë ekipet e kompanisë „Digital“.

Për ndriçimin e korsisë për patina nga ana 
e majtë e lumit Vardar, nga ura „Goce Delçev“ 
deri në bulevardin “8. Septemvri”, vendoset rrjeti 
kabllor me gjatësi 3.300 metra dhe 98 shtylla me 
dy segmente me lartësi 6 metra. Në çdo shtyllë do 
të vendoset nga një llambë kursyese me fuqi 150 
W. Për këtë projekt Qyteti i Shkupit do të shpenzojë 
rreth 5 milion denarë, kurse në terren punojnë 
ekipet e kompanisë „Magnus inzhenering“. 
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Qyteti i Shkupit realizoi rikonstruksionin 
e korsisë për këmbësorë në kanionin e Matkës, 
nga kisha „Sveti Andrea” deri te vendi i quajtur 
Visok rid. Korsia për këmbësorë është e gjatë 
4.000 metra, dhe shtrihet plotësisht nëpër 
gjatësinë e bregut të liqenit artificial të Matkës. 

U PASURUAN ME PESHQ UJËRAT E LIQENIT MATKA 

Ujërat e liqenit Matka në muajin maj u pasuruan me 6.000 copë troftë endemike 
maqedonase, Salmo macedonikus (Karaman, 1924), si pjesë e projektit për pasurimin 
dhe riprodhimin e troftës maqedonase në ujërat e Republikës së Maqedonisë.

Në projektin për mbrojtjen, rigjallërimin dhe riprodhimin e troftës maqedonase 
në ujërat e Maqedonisë, përveç financierit kryesor GEF (Fondi global për mbrojtjen 
e ambientit jetësor dhe natyrës), Institutit të blegtorisë – Seksioni për peshkim dhe 
Federatës maqedonase të peshkimit, një nga implementuesit dhe iniciues i aktiviteteve 
është Qyteti i Shkupit, i cili përkrahu pasurimin me peshq të liqenit Matka me 200.000 
denarë.

ÇEZMA TË REJA NË PARKUN E QYTETIT 

Katër çezmat e reja të stilizuara për ujë në pjesën e parë të Parkut të Qytetit, që i ndërtuan 
ekipet e Qytetit të Shkupit janë lëshuar në përdorim. Çezmat janë bërë nga teraco e larë dhe janë 
përgatitur me llaç. Çezma e parë ka formë shtatëkëndëshi me shtatë çezma të vogla prej gize. Çezma 
e dytë është vendosur tek Guaska dhe ajo rrjedhë në formën e ujëvarës (nëpër kanalin e mbuluar me 
gurë lumi) i cili derdhet në govatë. Nga govata e kësaj çezme mund të pinë kanakarët. Tek hyrja e 
parkingut të Qytetit të Shkupit gjendet çezma në të cilën është vendosur stema e Qytetit të Shkupit, 
kurse çezma e ndërtuar tek terrenet e tenisit është përgatitur me elementë hekuri të farkëtuar.

Çezma tek Guaska rrjedh vazhdimisht, kurse çezmat e tjera lëshohen me shtypjen e butonit. 
Mënyra e tillë e funksionimit të çezmave në Parkun e qytetit është vendosur për të penguar rrjedhjen 
e pakontrolluar të ujit të pijshëm, dhe në të njëjtën kohë edhe për efekt kursimi.

Në ndërtimin e katër çezmave në Parkun e qytetit punuan ekipet e firmës „Trgo inzhinering“ 
nga Shkupi, kurse për projektin Qyteti Shkupit nga Buxheti ndau rreth 1,2 milion denarë.

Përgjatë korsisë është montuar rrethim 
mbrojtës me gjatësi të përgjithshme 600 metra, 
i përgatitur nga profile çeliku. Është rinovuar 
edhe vetë korsia me gurë, kurse në disa vende 
në korsi janë bërë zgjerime në të cilat janë 
vendosur stola dhe kosha për mbeturina. 

U RINOVUA KORSIA PËR KËMBËSORË NË KANIONIN MATKA 
- Rrethimin përgjatë kësaj korsie e 

vendosëm për të rritur sigurinë e vizitorëve 
dhe të pushuesve të cilët e shfrytëzojnë atë. 
U rikujtoj qytetarëve që të lëvizin me kujdes 
nëpër korsinë e shënuar në kanion – tha 
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, 

në promocionin e korsisë së 
rinovuar.

Për rikonstruksionin e plotë 
të kësaj korsie për këmbësorë 
dhe rrethimit mbrojtës Qyteti i 
Shkupit nga Buxheti ndau rreth 4 
milion denarë. Rikonstruksionin 
e realizoi firma MOBI-EL 
Shkup, kurse është realizuar 
në përputhje me të gjitha 
standardet për ndërtimin e 
korsive të tilla që gjenden në 
hapësira ekologjike nacionale të 
mbrojtura.
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60.000 ENË PLASTIKE  PËR 
MBETURINA FALAS 

Gjithsej 60.000 enë plastike për 
mbeturina do t’u ndahen falas amvisërive 
individuale në Shkup, si pjesë e Qytetit 
të Shkupit për qytet më të pastër dhe 
ngritjen më efektive të mbeturinave të 
grumbulluara.

Koshat për mbeturina me kapacitet 
120 litra, janë në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të përcaktuara dhe janë 
përgatitur nga material polietileni me 
kualitet të lartë rezistues ndaj ndryshimeve 
të temperaturave, rrezeve UV dhe ndikimeve 
kimike. Vlera e këtij projekti është rreth 900 
mijë euro, para të siguruara si kredi nga 
Banka Botërore me ndihmën e Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë.  

Nëntëmbëdhjetë mbledhës joformalë 
të mbeturinave të seleksionuara më 9 qershor 
nënshkruan kontrata dhe u bënë pjesë e sistemit 
të integruar të NP „Higjiena komunale“ për 
seleksionimin dhe përpunimin e mbeturinave 
nga paketimi, që u jep njohje juridike për 
aktivitetet e tyre. Si fillim, mbledhësit 
joformalë do të mbledhin mbeturinat e 
seleksionuara në territorin e komunave Gjorçe 
Petrov, Karposh dhe Qendër, por, projekti së 
shpejti do të zgjerohet në të gjithë territorin 
e Shkupit. Mbeturinat e grumbulluara në 
oborrin e riciklimit në bulevardin “Ilinden” do 
t’i blejë NP „Higjiena komunale, do t’i marrë, 
do t’i ngjeshë dhe do të sigurojë plasman të 

lëndës së dytë nëpërmjet „Pakomak“.
- Qyteti i Shkupit vendosi 116 

kontejnerë rrjete me tre ndarje për grumbullimin 
e seleksionuar të plastikës mbeturinë, 
letrës dhe kanoçeve. Këto kontejnerë janë 
shpërndarë në të dhjetë komunat e Shkupit, 
gjë me të cilën u krijuan kushte që qytetarët e 
Shkupit mbeturinat e paketimit nga amvisëritë 
e tyre t’i seleksionojnë dhe t’i vendosin në 
kontejnerin e destinuar në lokacionin më të 
afërt. Qyteti i Shkupit, së bashku me Ministrinë 
për punë dhe politikë sociale, Agjencinë për 
punësim, USAID-in dhe ndërmarrjen e parë 
të regjistruar për menaxhimin me mbeturinat 
nga paketimi „Pakomak“ është nënshkrues 

i Memorandumit për mirëkuptim me të 
cilin parashikohet mbledhësit joformalë të 
mbeturinave të paketimit të përfshihen në 
mënyrë aktive në sistemin e integruar për 
mbledhjen e seleksionuar të mbeturinave 
që do t’u mundësojë të sigurojnë ekzistencë 
të sigurt – theksoi kryetari Trajanovski gjatë 
promocionit.

Drejtori i NP „Higjiena komunale“, 
Rakip Doçi, sqaroi se ka përfunduar trajnimi 
i mbledhësve joformalë për veprimin me 
mbeturinat e grumbulluara, janë siguruar 
mjete mbrojtëse për punë, jelekë, maska dhe 
doreza dhe janë ndarë udhëzues për punë. 

MBLEDHËSIT JOFORMALË TË MBETURINAVE 
PËRFSHIHEN NË SISTEMIN E NP „HIGJIENA KOMUNALE“
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Ndërmarrja publike „Higjiena komunale“ në muajin 
maj u pajis me gjashtë kamionë të rinj të specializuar për 
grumbullimin e mbeturinave. Automjetet e reja përmirësuan 
punën e ndërmarrjes publike, lehtësuan ngritjen dhe 
transportimin e mbeturinave dhe kontribuuan për një qytet 
më të pastër dhe më të rregulluar.

- Për blerjen e gjashtë automjeteve të reja të 
specializuara Qyteti i Shkupit i ndau NP „Higjiena komunale“ 
mjete të destinuara me vlerë 30,5 milion denarë. Me këtë hap 
u vërtetua edhe njëherë përkushtimi i Qytetit të Shkupit për 
të pajisur këtë ndërmarrje publike me mekanizim të ri dhe të 
përmirësojë në mënyrë të ndjeshme higjienën në qytet. Bëhet 
fjalë për gjashtë automjete të specializuara komunale me 
kapacitet prej tetë metër kub dhe mekanizëm për ngritjen dhe 
zbrazjen e enëve për mbeturina me kapacitet 1,1 metër kub 
dhe enëve me kapacitet 120 litra. Shasia e kamionëve të rinj 
është e markës IVEKO, kurse pjesa shtesë është e firmës sllovene 
ATRIK. NP „Higjiena komunale“ në vitin 2009 kishte vetëm 
gjashtë kamionë të përdorur me të cilët shërbente 600.000 
banorë. Nga viti 2009 e deri tani këtë ndërmarrje publike e 
pajisëm me 18 automjete të reja – tha kryetari i Qytetit të 
Shkupit, Koce Trajanovski, në promocionin e mekanizimit të ri.

GJASHTË KAMIONË TË RINJ PËR 
NP„HIGJIENA KOMUNALE“
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TRE AUTOMJETE 
PËR BRIGADËN PËR 

MBROJTJEN KUNDËR 
ZJARRIT TË SHKUPIT 

Parku i automjeteve i Brigadës për 
mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të Shkupit 
u pasurua me tre automjete të reja zjarrfikëse 
për shuarjen e zjarreve në ambiente urbane. 
Një automjet zjarrfikës është blerë nga Qyteti 
i Shkupit, kurse dy automjete zjarrfikëse 
janë donacion nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë. Promocioni i automjeteve të reja 
u mbajt në suazat e kremtimit të 20 majit, 

Ditës së zjarrfikësve, në oborrin e Brigadës 
për mbrojtjen kundër zjarrit në lagjen 
Autokomanda.

- Për këtë profesion janë të nevojshëm 
njerëz të sakrificave të cilët rrezikojnë jetën e 
tyre për të shpëtuar jetën e të tjerëve të cilët 
janë në rrezik. Shfrytëzoj këtë mundësi që në 
emrin e qytetarëve  të Shkupit dhe në emrin 
tim personal t’ju shpreh mirënjohjen më 
të thellë. Përkrahja e Qytetit të Shkupit për 
Brigadën zjarrfikëse është shumë e madhe 
dhe ajo do të vazhdojë edhe më tej. Në këtë 
drejtim, parku i automjeteve i Brigadës për 
mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të Shkupit 

që nga dita e sotme është pasuruar me tre 
automjete të reja zjarrfikëse për shuarjen e 
zjarreve në ambiente urbane. Një automjet 
është blerë nga Qyteti i Shkupit, kurse dy 
automjete zjarrfikëse janë donacion nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Qyteti i 
Shkupit për blerjen e automjeteve zjarrfikëse 
ndau nga buxheti rreth 13.600.000 denarë. 
Tre automjetet  e reja për shuarjen  e zjarreve 
në ambiente urbane do të përmirësojnë në 
mënyrë të ndjeshme kapacitetet e Brigadës 
për mbrojtjen kundër zjarrit  të Qytetit të 
Shkupit – tha kryetari i Qytetit të Shkupit, 
Koce Trajanovski.
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„DITËT E KRALIT MARKO 2011“
Manastiri i Markos më 21 maj ishte 

nikoqir i manifestimit tradicional të qytetit 
„Ditët e Kralit Marko“. Vizitorët e manastirit 
kishin mundësi të vizitojnë kishën „Sveti 
Dimitrija“, konakët, muzeun – Mullirin dhe 
pjesën muzeore të manastirit dhe të dëgjojnë 
me endje shfaqjen e korit të kishës „Sveti 
Dimitrija“.

Në pjesën zbavitëse të programit 
të manifestimit morën pjesë ansambli i 
këngëve dhe valleve popullore „Tanec“, grupi i 
nxënësve për këngë dhe valle tradicionale „Ilija 
Nikollovski - Luj“, Zoran Xhorlev me bendin e 
tij, si dhe grupi i zhonglerëve „Fazbabel“. 

Manifestimi „ Ditët e Kralit Marko 2011“ 
u organizua nën patronazhin e Qytetit të 

Shkupit me qëllim që Manastiri i Markos  dhe 
rrethinat e tij të promovohen në një mënyrë 
tjetër, nëpërmjet bashkimit dhe mirëmbajtjes 
së traditës, kultivimit të të gjithë asaj që ka lënë 
si trashëgimi kulturore Krali Marko dhe vëllai i 
tij Andrea dhe mundësitë për shfrytëzimin e 
tyre për qëllime kulturore dhe turistike . 

KONKURS PËR NDARJEN E 
ÇMIMIT „13 NËNTORI”

Këshilli për ndarjen e Çmimit „13 
Nëntori” të Qytetit të Shkupit shpalli konkursin 
për ndarjen e këtij çmimi të njohur të qytetit 
për vitin 2011. Çmimi „13 Nëntori” i Qytetit të 
Shkupit u ndahet personave fizikë dhe juridikë 
në shenjë mirënjohjeje për arritje në fushën 
e ekonomisë, shkencës, publicistikës, artit, 
kulturës, procesit edukativ-arsimor, mbrojtjes 
shëndetësore, mbrojtjes sociale, sportit dhe 
kulturës fizike, kulturës teknike, mbrojtjes dhe 
avancimit të ambientit jetësor dhe natyrës, 
si dhe në segmente të tjera të jetës, punës 
dhe krijimtarisë, që përbën një kontribut 
të veçantë për zhvillimin e qytetit dhe për 
avancimin e përgjithshëm të tij dhe afirmimit 
në Republikën e Maqedonisë.

Çmimi për arritje të rëndësishme u 
ndahet edhe personave fizikë dhe juridikë nga 
shtete të tjera. Nxënësve dhe studentëve Çmimi 

u ndahet për punë krijuese ose për arritje 
të suksesshme në kontinuitet në aktivitetet 
mësimore dhe ato jashtëshkollore që përbëjnë 
një kontribut të veçantë për përparimin dhe 
afirmimin e Qytetit të Shkupit.

Çmimi ndahet për arritje në periudhën 
e kaluar prej një viti (e llogaritur deri në 
përfundim të konkursit), si dhe për një 
periudhë më të gjatë e cila përbën një tërësi 
të përfunduar krijuese ose tërësi pune në 
kontinuitet.

Për individë, grup krijuesish, nxënës dhe 
studentë Çmimi përbëhet nga diploma dhe 
vlerë në të holla. Çmimi për persona juridikë 
nga vendi dhe për persona fizikë dhe juridikë 
nga shtete të tjera përbëhet nga diploma dhe 
pllakat.

Të drejtën për propozim për Çmimin 
kanë persona fizikë dhe juridikë. Një laureati 
të mëparshëm mund t’i ndahet Çmimi përsëri, 
por jo para përfundimit të një periudhe prej 10 

vitesh nga marrja e çmimit të fundit. Propozimi 
për Çmimin duhet të arsyetohet në mënyrë të 
hollësishme, kurse për kandidatët individë 
duhet të përmbajë biografi. Është e nevojshme 
që propozuesi të theksojë emërtimin e tij 
të plotë, adresën dhe numrin e telefonit. Të 
bashkëngjitur me propozimin për ndarjen e 
Çmimit për vepra të botuara paraqiten edhe 
dy (2) ekzemplarë të veprës.

Formulari për Konkursin për Çmimin „13 
Nëntori“ të Qytetit të Shkupit mund të merret 
në Zyrën e pranimit të Qytetit të Shkupit ose 
mund të gjendet në ueb-faqen www.skopje.
gov.mk. Propozimet duhet të deponohen në 
3 ekzemplarë deri te Këshilli për ndarjen e 
Çmimit „13 Nëntori” i Qytetit të Shkupit (Qyteti 
i Shkupit-Parku i qytetit), Zyra e pranimit. 
Informacione në tel. 3297-357 dhe 072 272-
473. Konkursi për propozimin e personave 
për marrjen e Çmimit „13 Nëntori“ i Qytetit të 
Shkupit për vitin 2011 do të zgjasë deri më 10 
shtator 2011.
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TAKIMI I KATËRT 
NDËRMJET TË PARIT DHE 

MË TË MIRËVE 

Kryetari i Qytetit të Shkupit,  Koce 
Trajanovski, 25 maturantëve më të mirë – 
nxënësve të shkëlqyer të gjeneratës nga 21 
shkolla të mesme të Qytetit të Shkupit u ndau 
shpërblime me vlerë 20.000 denarë. Ndarja e 
shpërblimeve dhe mirënjohjeve është pjesë 

e manifestimit tradicional „ Takimi ndërmjet 
të parit dhe më të mirëve“ që është nën 
organizimin e Qytetit të Shkupit.

- Qyteti i Shkupit nëpërmjet këtij 
projekti dhe të ngjashëm me të, do të bëjë 
përpjekje për nxitje plotësuese për garat për 
dije, për motivimin e gjeneratave të ardhshme 
që të orientohen drejt qëllimeve më të larta 
arsimore dhe sukseseve shkollore – i porositi 
kryetari Trajanovski nxënësit më të mirë të 
gjeneratës.

80-të nxënësit më të mirë nga të gjitha 
shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit, për të 
gjashtin vit me radhë, morën pjesë në projektin 
„Në gjurmët e krijuesve të qytetit,” që Qyteti i 
Shkupit e realizoi si një ekskursion njëditor si 
shpërblim për të gjithë nxënësit që në katër 
vitet shkollore treguan sukses të veçantë 
në procesin mësimor. Gjimnazistët vizituan 
shumë objekte monumentale në Shkup dhe 
rrethinat e tij, vende të rëndësishme mbi të 
cilat bazohet identiteti i qytetit tonë. 

U LUAJT KUADRIL NË SHESHIN 
„PELA“

Në sheshin „Pela“ më 20 maj u mbajt 
„Parada e maturës 2011“, e pestë, kurse 
maturantët nga Shkupi iu bashkëngjitën 
moshatarëve të tyre nga gjashtëdhjetë qytete 
nga vendi dhe Evropa dhe në të njëjtën kohë, 
në mesditë, vallëzuan „kuadril“.

Në „Parada e maturës” të sivjetme në 
Shkup morën pjesë nxënës  nga shkollat e 
mesme „Dimitar Vlahov”, „Vlado Tasevski”, 
„Rade Jovçevski – Korçagin”, „Vëllezërit 
Miladinov ”, „Josip Broz Tito”, „8 Shtatori”, 
„Pançe Karagjozov”, „Georgi Dimitrov”, „Llazar 
Tanev”, „Marija Kyri Sklodovska”, „Mihajlo 
Pupin”, „Pançe Arsovski”, „Cvetan Dimov”, 
„Zdravko Cvetkovski” dhe “Shkolla e mesme 
ndërkombëtare”. Parada e maturës u mbajt 
edhe në qytetet e Strumicës, Strugës dhe 
Ohrit, kurse numri i përgjithshëm i nxënësve 
në vendin tonë ishte 1.840 maturantë.

Qyteti i Shkupit është sponsor i këtij 
manifestimi tradicional.
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PËRFUNDUAN LIGAT E SHKOLLAVE TË MESME PËR 
VITIN SHKOLLOR 2010/2011

Nxënësit e SHSHKF „M.М. Brico“ dhe ekipi i femrave i hendbollit të 
SHSHKF „ M.М. Brico “  janë hendbollistët më të mirë në Ligën e shkollave 
të mesme të Qytetit të Shkupit për vitin shkollor 2010/2011. Vendi i dytë në 
konkurrencën për meshkuj u takoi nxënësve të SHMQSH „Vlado Tasevski“, 
kurse nënkampione në hendboll janë nxënëset e SHMQSH „Orce Nikollov“.

Ekipi më i mirë në basketboll për meshkuj është ekipi i SHSHKF „М.М. 
Brico”, kurse vendi i dytë u takoi nxënësve të SHMQSH „ Orce Nikollov”. 
Me përfundimin e garave „final four“ në volejboll, basketboll, futsall dhe 
hendboll dolën edhe ekipet më të mira të shkollave të mesme të qytetit 
të Shkupit për këtë vit shkollor, kështu që në volejboll ekipi më i mirë për 
femra është ekipi i SHMQSH „Georgi Dimitrov”, kurse i dytë ekipi i SHMQSH 
„Nikolla Karev”.

Në futsall në konkurrencën për meshkuj më të mirët ishin futbollistët 
e SHSHKF „М.М. Brico”, kurse vendi i dytë u takoi nxënësve të SHMQSH 
„Arsenij Jovkov”.

Të gjitha garat „final four“ të ligës më masive të shkollave të mesme 
të qytetit të Shkupit për vitin shkollor 2010/2011 u luajtën në Sallën e re 
sportive „Narodni heroi“ pranë Fakultetit për kulturës fizike. Këtë vit në 
Ligat e shkollave të mesme në nivel të qytetit të Shkupit morën pjesë mbi 
3.000 nxënës. Sistemi i garave është nën organizimin e Sportit shkollor të 
shkollave të mesme në Shkup dhe Qytetit të Shkupit, kurse realizimi është 
nën patronazhin e kryetarit të Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.

KAMPIONATI SHTETËROR  
NË Е- SPORT 2011

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, mori 
pjesë në hapjen e Kampionatit të shtatë shtetëror në е-
sport, i cili  mbajt në qendrën sportive „Boris Trajkovski“ 
nga data 20 deri më 22 maj. Garat e Kampionatit të 
shtetëror në е-sport në të njëjtën kohë ishin edhe 
kualifikime kombëtare për Kampionatin Botëror në е-
sport që do të mbahet në Korenë e Jugut (World Cyber 
Games 2011). Kampionati këtë vit ishte pjesë e LAN 
FEST i cili ofron interaksion të sektorit të biznesit IKT dhe 
publikut nëpërmjet karakterit zbavitës-edukativ dhe 
karakterit ekspozues.

- Qyteti i Shkupit për të tretin vit me radhë jep 
përkrahje për këtë eveniment. Kënaqësia është e madhe 
sepse nga viti në vit rritet numri i pjesëmarrësve. Edhe 
këtë vit do t’i këshilloj të rinjtë е-sportistë dhe gejzerë 
aktivë të merren edhe me sporte fizike, sepse për të 
përballuar të gjitha presionet dhe streset gjatë kohës 
së garave është i nevojshëm kondicion i mirë fizik. Unë 
jam i bindur se përfaqësuesja jonë në mënyrë të denjë 
do të na përfaqësojë në Kampionatin botëror në Korenë 
Jugore dhe do të kthehen si fitimtarë– tha kryetari 
Trajanovski.

Organizatori i këtij kampionati është Federata 
maqedonase е-sport në partneritet me Telekomin 
maqedonas dhe me përkrahjen e Qytetit të Shkupit. 
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ATLETËT NGA KENIA MË TË MIRËT NË 
MARATONËN E 5-TË TË SHKUPIT 2011

Atletët nga Kenia triumfuan në maratonën e pestë me radhë të Shkupit 
që u zhvillua në rrugët e qytetit më 8 maj. Këtë vit, në maratonë u paraqitën 
më shumë se 3.000 pjesëmarrës nga Turqia, Serbia, Mali i Zi, Bullgaria, 
Rumania, Shqipëria, Hungaria, Moldavija, Kenia dhe nga Maqedonia.

Keniani Dikson Terer ishte më i miri në konkurrencën për meshkuj, 
kurse për femra më e mira në korsinë e gjatë 42.195 kilometra ishte 
bashkëkombësja e tij Sesilija Varutumo. Në garën gjysmë maratonë me 
gjatësi 21.097 kilometra, i pari në konkurrencën për meshkuj arriti serbi 
Mirosllav Komarçeviq, kurse në konkurrencën për femra fitoi Elena Mosda 
nga Rumania. 

Në garën për vrapuesit rekreativë dhe humanitarë deri në 5.000 metra 
më të shpejtë ishin Marija Stojçevska dhe Nikolla Kutanovski. Një pjesë e 
mjeteve të grumbulluara nga kjo garë iu dhanë shoqatës „Na jepni krahë“.

Në suazat e Maratonës këtë vit u organizuan edhe një manifestim 
shoqërues, Kampionati ballkanik në maratonë. Risi këtë vit është fakti që 
Maratona e Shkupit hyri në listën e garave të maratonës të IAAF-së në të 
cilën mund të plotësohet norma për pjesëmarrje në Kampionatin botëror 
në atletikë në Korenë e Jugut në vitin 2011 dhe për pjesëmarrje në Lojërat 
olimpike në vitin 2012 në Londër. Këtë vit, për herë të parë u futën edhe çipa 
specialë për të matur kohën e garuesve, të cilat ishin vendosur në pjesën e 
brendshme të numrave të startit .

Maratona e Shkupit është nën organizimin e Qytetit të Shkupit, 
Lidhjes së sporteve të Shkupit, Federatës së atletikës së Maqedonisë, 
Klubit të atletikës „Rabotniçki“ dhe Delegacionit të BE-së në Republikën e 
Maqedonisë. 
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BASKERFEST 2011 NË RRUGËT E SHKUPIT

Rreth tridhjetë artistë të rrugës nga 
15 vende morën pjesë në „Baskerfest 2011“ 
të sivjetmë, për të gjashtën herë me radhë, 
që u mbajt nga data 3 deri më 12 qershor 
në shumë lokacione të qytetit. Baskeristët 
të pranishmëve të interesuar u ofruan 
mbi 400 shfaqje akrobatike, piroteknike, 
zhonglimi, muzikore dhe teatrore. 

Cirku nën qiellin e hapur u mbajt në 
sheshin „Makedonija“, në Çarshinë e Vjetër 
të Shkupit dhe në sheshin para „Vero-
centar“. 

Sponsor i këtij Festivali ndërkombëtar 
të rrugës ishte Qyteti i Shkupit.

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
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Ura e revolucionit 


