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Ekipe të Qytetit të Shkupit më 26 korrik filluan punët ndërtimore për zgjerimin
e pjesës së dytë të bulevardit Serbia, nga
udhëkryqi me bulevardin Vidoe Smilevski
Bato deri tek rruga Përvomajska. Gjatësia
e përgjithshme e kësaj pjese të rrugës që
po zgjerohet është 1.720 metra, kurse për
ndërtimin planifikohet që të shpenzohen
rreth dy milion euro. Këto ditë, në pjesën
nga bulevardi Vidoe Smilevski Bato drejt bulevardit Brigada e 3 Maqedonase po vendoset
kanalizim atmosferik. Në vazhdim do të kryhet ndërtimi i rrugës automobilistike.
- Më paraqet nder të veçantë që
pikërisht në këtë ditë, kur shënojmë 46
vjetorin nga tërmeti katastrofal
në Shkup, e mbajmë traditën dhe
fillojmë me një punë të madhe
ndërtimore, e cila simbolizon rritjen
e Shkupit. Sot filluam ndërtimin e
pjesës së dytë të bulevardit Serbia, e
cila është një nga rrugët më kryesore
të qytetit. Ky bulevard shtrihet nga
rrëza e malit Vodno tek fabrika “USJE”
deri tek lumi Vardar, në drejtim veri –
jug. Pjesë e kësaj rruge, nga bulevardi
Vidoe Smilesvski Bato deri në Vardar
tani më është realizuar. Sot e rrumbullakojmë këtë projekt kapital dhe fillojmë
ta ndërtojmë pjesën e dytë të rrugës të
bulevardit Serbia, nga bulevardi Vidoe Smilevski Bato deri tek rruga Përvomajska – tha në
fillimin e punëve ndërtimore kryetari i Qytetit
të Shkupit, Koce Trajanovski.
Ai sqaroi se bëhet fjalë për zgjidhje
bulevardi me katër korsi automobilistike me
gjerësi prej nga 3,5 metra, si dhe trotuare dhe
korsi për biçikleta nga të dy anët e rrugëve
automobilistike. Është parashikuar edhe brez
i mesëm i gjelbëruar me gjerësi prej 5 metra.

Në ndërtimin e rrugës automobilistike do të
punojnë ekipe të “Mavrovoinzhinering”.
- Ndërtimi i kësaj pjese të rrugës nga
bulevardi Serbia kryhet në harmonizim me
Planin e përgjithshëm urbanistik të Qytetit të
Shkupit. Realizimi i këtij projekti do të kontribuojë për komunikim më të mirë mes komunave Aerodrom, Kisella Voda dhe Gazi Baba,
do të rritet qarkullimi i automjeteve dhe do të
zvogëlohet koha e udhëtimit. Realizimi i segmentit të dytë të bulevardit Serbia është pjesë
e përpjekjeve të Qytetit të Shkupit për zgjidhjen e problemeve në trafik dhe për zvogëlimin e kaosi në komunika-

cion. Këto çështje
do të jenë prioritet në punën tonë edhe në
të ardhmen – theksoi kryetari i Qytetit Trajanovski.
Në fillimin e punëve ndërtimore në bulevardin Serbia morën pjesë edhe Kryeministri i
Qeverisë të Republikës së Maqedonisë, Nikolla
Gruevski, kryetarët e komunave Aerodrom
dhe Kisella Voda, Ivica Konevski dhe Marjan
Gjorçev, përfaqësues të Kishës ortodokse
Maqedonase dhe qytetarë.

ë lagjen Aerodrom
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STARTON PARKIMI
SHKUP
Me qëllim ndërtimin e konceptit ekzistues të parkimit në territorin e qendrës së
qyteti, rritjen e numrit të vend –parkimeve në
qytet dhe krijimin e kushteve bashkëkohore
për parkim publik, Qyteti i Shkupit dhe NP
“Parkingu i qytetit” prej datës 24 gusht zyrtarisht vendosën parkim zonal në territorin e
qytetit të Shkupit. Sistemi i ri përbëhet nga tre
zona: zona e kuqe A, zona e verdhë B dhe zona
e gjelbër C, të cilat dallojnë për nga kohëzgjatja e parkimit dhe çmimi për një orë parkim.
Projekti për parkim zonal filloi në parkingjet

në rrugët Dame Gruev dhe Mito Haxhivasilev
Jasmin, ku në dispozicion janë 300 vendparkime. Startin e parkimit zonal në Shkup e
shënuan kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe drejtori i NP “Parkingu i qytetit”,
Ljupço Jovanov.
- Parkimi në Shkup që prej vitesh
paraqet problem të madh. Me parkimin zonal
do të rritet numri i vend- parkimeve, do të
modernizohet sistemi i parkimit, por edhe
pagimi për parkim do të jetë më i thjeshtë.
Ky projekt paraqet vetëm fillim në zgjidhjen e

parkimit në qytet, sipas shembullit të shumë
qyteteve tjera në Evropë dhe në botë – tha
kryetari i Qytetit Trajanovski me rastin e fillimit
të projektit madhor.
Sipas ndryshimeve, në zonën A parkimi
do të jetë i lejuar deri në 2 orë dhe do të kushtojë 45 denarë për orë. Në zonën B qëndrimi do të
jetë i lejuar deri në 4 orë, me çmim prej 35 denarë për orë, kurse në zonën e gjelbër C parkimi
do të jetë për kohë të pacaktuar, me çmim prej
25 denarë për orë. Pagimi do të mund të kryhet në dy mënyra: përmes dërgimit të SMS ose

5

ZONAL NË
me blerjen e Biletave për parkim zonal – bileta
gërvishtëse, për çdo zonë në veçanti. Kartelat
për parkim do të mund të blihen në kioskat më
të afërta. Për banorët e ndërtesave përreth, si
edhe deri tani, parkimi do të jetë preferencial
dhe do të paguhet një shumë simbolike mujore.
Çdo zonë në qendrën e qytetit është
shënuar me shenjë komunikacioni dhe tabelë
informative.
Zona A shtrihet në pjesën mes bulevardeve Goce Dallçev, VMRO dhe rrugëve Dame

Gruev, Vojvoda Vasil Axhilarski dhe Stiv Naumov, zona B është mes bulevardeve Goce Dellçev, Shën Klimenti i Ohrit, Mito Haxhivasilev –
Jasmin, Koço Racin dhe Kërste Misirkov, kurse
zona C është mes bulevardeve Ilinden dhe
Shën Klimenti i Ohrit, si dhe rrugëve Franklin
Ruzvelt dhe Mitropolit Teodosij Gologanov.
Me projektin për parkim zonal qytetarët
më lehtë do të mund ta realizojnë të drejtën
për hapësirë- parkimi.
Projekti për parkim zonal paraqet një
nga projektet kapitale të Qytetit të Shkupit.
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UDHËKRYQI “DETELINKA”
NË MËNYRË SOLEMNE U
HAP PËR QARKULLIM
Kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski dhe kryetari i komunës Çair, Izet Mexhiti e hapën në mënyrë solemne për qarkullim
udhëkryqin “Detelinka” në Bit Pazar. Udhëkryqi “Detelinka” përbën një zgjidhje moderne
qarkullimi i cili mundëson qarkullimin më të
madh të automjeteve dhe lëvizjen sipas principit kthim në të djathtë. Me këtë u eleminua
plotësisht përdorimi i semaforëve.
- Udhëkryqi i ri është modern, sipas
standardeve më të reja. Qarkullimi i është
rritur në të gjitha drejtimet, në mënyrë të
pandërprerë, me shpejtësi 40 km në orë. Me
këtë eliminohet puna e motorëve në vend,
dhe si rezultat i kësaj zvogëlohet koncentrimi
i gazrave në ajër dhe konsumi i karburanteve.

Hapësira rreth udhëkryqit është ekologjike
dhe zbukuruar në mënyrë estetike me gjelbërim – deklaroi me këtë rast kryetari Trajanovski.
Kryetari Mexhiti, tha se është përfunduar një projekt që komunës Çair I jep një pamje
komune evropiane.
-Në periudhën e ardhshme me Qytetin

e Shkupit do të punojmë në zgjidhjen edhe të
një gryke të ngushtë në komunën Çair, pjesën
para qendrës tregtare “Çairçanja” – tha kryetari Mexhiti.
Investitor i punëve ndërtimore të udhëkryqit “Detelinka” e cila u ndërtua për 9
muaj, është Qyteti i Shkupit. Për ndërtim u
shpenzuan 39.000.000 denarë.

SHËNOHEN
RRUGËT E
QYTETIT NË
ÇAIR DHE
BUTEL
Ekipet e NP “Rrugë dhe rrugica” këto
ditë shënoi rrugët dhe bulevardet në komunat Butel dhe Çair.
Shërbimet punojnë sipas dinamikës
së përgatitur më parë në këto rrugë dhe
bulevarde: Cvetan Dimov, Xhon Kenedi,
Hristijan Todorovski Karposh, Ferid Bajram,
Brigada Maqedonase-Kosovare, Brigada e
dytë Maqedonase, Bosnja dhe Hercegovina,
Butelska, Radishanska dhe Sllovenia.
Rrugët shënohen me mënyrë manuale dhe me makineri me ngjyrë të bardhë.
Freskohet edhe ngjyra e kalimeve për këmbësorë, shigjetat dhe linjat stop.

U SANUA ASFALTI I RRUGËS
DIMITRIE ÇUPOVSKI
Asfalti i dëmtuar dhe jo i sheshtë në një
pjesë të rrugës Dimitrie Çupovski, tek stacioni
i autobusit “Rekord”, ditëve të kaluara u sanua
plotësisht.
Si pasojë e kaosit të qarkullimit dhe
frekuencës së madhe të autobusëve asfalti
në këtë drejtim ishte shumë i dëmtuar dhe

kishte shumë pjesë të thelluara dhe vende të
ngritura. Rruga u gërrye me makineri me mekanizimin e NP “Rrugë dhe rrugica”, ku rruga u
shtrua me asfalt me një shtresë asfalti prej 8
centimetrash.
Sipërfaqja e asfaltuar është 200 metra
katror.
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Në suazat e kremtimit të 26 korrikut

U HAPËN DY
EKSPOZITA NË
MUZEUN E QYTETIT
TË SHKUPIT
Në suazat e kremtimit të përvjetorit
të tërmetit katsrofal të vitit 1963, në Muzeun
e Qytetit të Shkupit më 26 korrik u hapën
dy ekspozita: “Pore filantropike 1 dhe 2”
nga autori Slavica Janeshlieva dhe “Qyteti i
thyer – 26 korrik” vendosja e kartolinave të
vjetra nga përmbledhja e Muzeut të Qytetit
të Shkupit.
- Për 46 vjet me radhë ora e heshtur
në ndërtesën e Stacionit të vjetër hekurudhor,
sot Muzeu i Qytetit të Shkupit, tregon të njëjtën
kohë – ora 5 e 17 minuta. Kjo kohë përgjithmonë do të jetë e shkruar në histori si momenti
kur Shkupi u godit nga tërmeti katastrofal. Ai
është momenti kur vetëm për 17 sekonda, 1070
njerëz humbën jetën nën rrënoja, qyteti humbi
pamjen e tij dhe për një moment gjithçka u
shndërrua hi. Për vetëm disa orë filloi aksioni i
madh në të cilin e gjithë bota u mobilizua që t’i
ndihmonte Shkupit dhe qytetarëve të tij. Këtë

ditë ne shprehim respektin tonë ndaj viktimave
të tërmetit, si dhe falënderimin tonë ndërtuesve
të Shkupit të ri – tha kryetari i Qytetit të Shkupit
Koce Trajanovski, në hapjen e ekspozitave.
Para qytetarëve të pranishëm në
Muzeun e Qytetit të Shkupit, luajti kitarë
klasike Darko Bageski,
kurse u
shfaq edhe
projeksioni i
filmit “SKOPJE 63”.
- Më
parë delegacioni i Qytetit të
Shkupit i kryesuar
nga kryetari i
Qytetit të Shkupit
Koce Trajanovski,
dhe kryetari
i Këshillit të Qytetit të Shkupit Irena Misheva,

vendosën lule para Përmendores së viktimave
të tërmetit të Shkupit të viti 1963, në varrezat e
qytetit në Butel.
- Në këtë ditë përkujtojmë tërmetin
katastrofal të viti 1963 që ndërroi pamjen e
qytetit të Shkupit. Përkujtojmë qytetarët tanë
që humbën jetën në
mënyrë tragjike
në
fatkeqësinë e
madhe. Këtë
ditë përsëri
dërgojmë
mesazh për
falënderim
për mbarë
botën
dhe deri
te të
gjithë
njerëzit humanë që kontribuuan Shkupi
përsëri të ndërtohet – tha kryetari i Qytetit
të Shkupit Koce Trajanovski, në përvjetorin e
tërmetit të Shkupit.
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INTERNET FALAS NË PARKUN

“GRUAJA-LUFTËTARE
Shkupjanët nga muaji i kaluar kanë
mundësi të lidhen në internet në parkun
“Gruaja – luftëtare” dhe në Parkun e qytetit,
përballë barakave të qytetit. Ky aktivitet
është pjesë e projektit të Qytetit të Shkupit
për promovimin e pikave-internet falas në
Shkup, me të cilat qytetarëve u mundësohet
qasje në Internet-pa tel, pa fjalë kalim dhe
mund ta përdorë çdo person që ka lap-top
kompjuter ose aparat tjetër, si telefon celular,
që ka mundësi për lidhje pa tel.
Projektin për pika-internet falas e promovoi kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, në parkun “Gruaja-luftëtare”.

LLAMBA TË REJA
KURSYESE NË 58 RRUGË
AUTOMOBILISTIKE

QENDRA SPORTIVE REKREATIVE NË SHUTO ORIZAR
E HAPUR PËR QYTETARËT
Qytetarët e Shuto Orizarit nga muaji i
kaluar kanë mundësi që të zbaviten në qendrën sportive – rekreative të rinovuar e cila
gjendet përball ndërtesës së komunës në
Shuto Orizar.
- Qyteti i Shkupit projektin për
rinovimin e kësaj qendre rekreative e ndihmoi me tabela basketbolli dhe stole, kurse
në periudhën në vazhdim do të bëjmë dona-

cion dhe në shporta për mbeturina dhe në
dhjetëra kandelabra. Me rregullimin e kësaj
hapësire qytetarëve të Shuto Orizarit ju hapet
një mundësi e shkëlqyer për rekreacion dhe
për shoqërim. Nëse kjo qendër mirëmbahet
si duhet, ai do të bëhet vend i preferuar për
vizitë nga qytetarët e Shuto Orizarit – tha
kryetari i Qytetit Trajanovski në hapjen solemne të qendrës sportive – rekreative.

Ekipe të Qytetit të Shkupit në periudhën prej datës 7 deri më 31 korrik zëvendësuan 3.042 llamba në 58 rrugë automobilistike
(në tërësi ose pjesë të tyre). Me llambat e reja
sigurohet ndriçim më kualitativ dhe kursim i
energjisë elektrike prej rreth 30 përqind, përkatësisht kursimi i energjisë elektrike në nivel
vjetor sillet 7.260.320 denarë ose afërsisht
117.6771 euro.
Me zëvendësimin e llambave, kursimet
nga mirëmbajtja e vazhdueshme e ndriçimit
publik të këtyre rrugëve automobilistike parashikohet që të jetë rreth 100.000 euro në
nivel vjetor.
Zëvendësimi në tërësi, furnizimi dhe
montimi i llambave sillet më pak se 600.000
euro, që do të thotë se investimi i plotë do të
kthehet për periudhë prej 3 vjet.
Llambat e reja janë të arsyeshme edhe
nga ana ekologjike për shkak se emetimi i
dyoksidit të karbonit nga funksionimi i tyre
zvogëlohet dyfish.
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U ASFALTUA DEGË
E RRUGËS TODOR
ÇANGOV
PËRFUNDOI KORSIA PËR ROSHULLA
– BIÇIKLETA NË AERODROM
Korsia për roshulla – biçikleta përgjatë lumit Vardar, në pjesën e komunës
Aerodrom muajin e kaluar përfundoi në
tërësi. Korsia është e gjatë 2.600 metra,
kurse e gjerë 4 metra. Fillon nga ura tek
Qendra transportuese, ku lidhet me korsinë
në komunën Qendër, kurse përfundon në
urën “Binjak” në lagjen Lisiçe e Re. Korsinë
në mënyrë solemne e lëshuan në përdorim
kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe kryetari i komunës Aerodrom,
Ivica Konevski.
- Për ndërtimin e kësaj korsie
ndamë pesë milion denarë. Qytetarët e
Shkupit tani kanë një mundësi të mirë
për rekreacion dhe kënaqësi pran lumit
Vardar. Tani më po punojmë në projektin
për vazhdimin e kësaj korsie për biçikleta
drejt Lisiçes së Re dhe Lisiçes, si dhe për
ndërtimin e korisisë në anën e majtë të
bregut – tha kryetari i Qytetit Trajanovski.
Korsia për roshulla – biçikleta zhvilloheshe në 2 pjesë. Pjesa e parë në gjatësi

prej 800 metra shtrihet nga ura tek Qendra
transportuese deri tek shtëpia për peshkim
në Aerodrom. Në këtë korsi ka 2 shkallë për
këmbësorë dhe dy trame për persona me
nevoja specifike. Është vendosur sinjalizim
vertikal dhe horizontal. Planifikohet që të
vendoset edhe ndriçim.
Pjesa e dytë në gjatësi prej 1.800
metra shtrihet nga shtëpia për peshkim
deri tej ura “Binjak” në lagjen Lisiçe e Re.
Në këtë pjesë ka 5 shkallë për këmbësorë
dhe 2 trame qasëse për persona me nevoja
specifike. Si pjesë të kësaj korsie, ekipet e
NP “Rrugë dhe rrugica”, nën urën “Binjak”,
ndërtuan kthesë me sipërfaqe prej rreth
1.000 metra katror ku planifikohen përmbajtje për argëtimin e fëmijëve, por edhe
të rriturve. Gjithashtu, është ndërtuar rrugë
hyrëse në gjatësi prej 300 metra e cila e lidh
korsinë për roshulla - biçikleta me bulevardin ASNOM. Në këtë pjesë është vendosur
sinjalizim i plotë horizontal dhe vertikal, si
dhe ndriçim.

Me kërkesë të lagjes së Shkupit Lisiçe
për zgjidhjen e problemit shumëvjeçar me
rrugën e dheut në Degën 1 të rrugës Todor
Çangov, ekipe të Qytetit të Shkupit ditët e kaluara asfaltuan rrugën e dheut.
Me asfalt u shtrua një sipërfaqe prej
370 metra katrorë dhe janë derdhur 54 tonë
asfalt.
Punët ndërtimore në rrugën Todor
Çangov i realizuan ekipe të NP “Rrugë dhe
rrugica”.

U RREGULLUA
GJELBËRIMI NË
PARK – PYLLIN
“GAZI BABË”
Ekipet e punëtorëve të angazhuar
përkohësisht në Qytetin e Shkupit së bashku
me të punësuarit e NP “Parqe dhe gjelbërim”
gjatë muajit të kaluar punuan në rregullimin
e peizazhit karakteristik “Gazi Babë”.
Në këtë aksion në territorin e park –
pyllit u kositën sipërfaqet me gjelbërim, u
prenë kaçubet, u krasitën kurorat e drunjve,
e gjithashtu u prenë edhe drunjtë e tharë
dhe të dëmtuar.
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U HAP PËR QARKULLIM BULEVARDI I ZGJERUAR

VIDEO SMILEVSKI BATO
Bulevardi Video Smilevski Bato, në
lagjen Novo Lisiçe është zgjeruar në gjatësi
prej 510 metra nga kryqëzimi me bulevardin Serbia deri te kryqëzimi me bulevardin
Marshimi i shkurtit. Bulevardi i zgjeruar
muajin e kaluar në mënyrë solemne e
lëshuan në përdorim kryetari i Qytetit të
Shkupit Koce Trajanovski dhe kryetari i
komunës Aerodrom Ivica Konevski.
- Për punët ndërtimore në bulevard u shpenzuan 30 milion denarë
dhe u ndërtua për pesë muaj. Kjo është
një zgjidhje moderne për bulevard,
me kanalizim atmosferik dhe llamba

PLLAKA TË REJA
NGA BEKATONI
NE TROTUARET
E BULEVARDIT
NIKOLLA KAREV
Trotuaret e bulevardit Nikolla
Karev gjatë muajit të kaluar u shtruan
me pllaka bekatoni, gjatë së cilës u
shtrua sipërfaqe prej 1.540 metra katror.
Kjo është pjesë e aksionit më të
madh të Qytetit të Shkupit dhe të NP
“Rrugë dhe rrugica” në të cilin aksion
më parë u vendosën pllaka bekatoni
edhe në rrugën Samoillova.

ndriçuese kursyese. Pritet që qarkullimi
në këtë pjesë të qytetit të shkarkohet në
mënyrë të ndjeshme, dhe qytetarët të
shkurtojnë kohën për udhëtim – theksoi
kryetari Koce Trajanovski në hapjen solemne të bulevardit.
Me zgjerimin e korsisë së djathtë të
bulevardit Video Smilevski Bato u fitua një
bulevard i gjerë 2,5 metra. Korsitë e rrugës
janë të gjera 10,5 metra, ndërsa para
kryqëzimeve gjerësia është 14 metra. Brezi i gjelbër është 6,5 metra i gjerë, kurse
korsitë për biçikleta do të jenë 2,5 metra.
Trotuaret janë të gjera 4 metra.

FILLOI TË NDËRTOHET RRUGA
NGA VOLLKOVA DERI TEK
RRUGA TRANZIT NË VERI
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe
kryetari i komunës Gjorçe Petrov, Sokol Mitrovski, më 29
korrik e shënuan startin e punëve ndërtimore të rrugës
hyrëse drejt rrugës transit në Veri e cila do të fillojë tek
stacioni i fundit i autobusit me numër 22 në Vollkovë.
- Më paraqet nder të veçantë që sot filluam një
objekt të rëndësishëm infrastrukturor i cili do të kontribuojë për shkarkimin e trafikut të dendur në qytetin e
Shkupit. Shpresoj se deri në fund të vitit do të shihen rezultatet pozitive nga ndërtimi i kësaj rruge – tha kryetari i
Qyteti Trajanovski në fillimin e ndërtimit të rrugës hyrëse.
Rruga hyrëse nga Vollkova deri tek rruga transit do
të jetë e gjatë 846 metra.
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janovski, me rastin e lëshimit në përdorim
të sistemit.
Projekti me vlerë 5 milion denarë u
financua nga Qyteti i Shkupit, NP “Ujësjellës
dhe kanalizim”, komuna Shuto Orizari dhe
nga Ministria e Transportit.

SISTEM I RI HIDROFOR PËR FURNIZIM ME
UJË MË ME KUALITET TË SHUTO ORIZARI
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, e lëshoi në përdorim në mënyrë
solemne stacionin hidrofor me të cilin do të
përmirësohet furnizimi me ujë i një pjese të
lagjes Shuto Orizari.

- Lëshojmë në përdorim një sistemit
të ri hidrofor, me tuba shtyrës, i cili duhet në
periudhën e ardhshme të zgjidhë problemin shumëvjeçar të qytetarëve të komunës
Shuto Orizari – theksoi kryetari Koce Tra-

KOMUNIKACION NJËKAHËSH NËPËR
RRUGËN VLADIMIR KOMAROV
Nga muaji i kaluar nëpër rrugën
Vladimir Komarov në lagjen Aerodrom komunikacioni zhvillohet në një drejtim. Qyteti i
Shkupit për nevojat e regjimit të ri të komunikacionit e zgjeroi udhëkryqin e bulevardit
Jane Sandanski me rrugën Vladimir Komarov,
kurse ekipe të NP “Rrugë dhe rrugica” vendosën sinjalizim rrugor adekuat.
- Njëra nga përpjekjet e mia më krye-

sore si kryetari i Qytetit të Shkupit është zgjidhja e kaosit në trafik. Në këtë drejtim është
edhe vendosja e komunikacionit njëkahësh
nëpër rrugën Vladimir Komarov, si pjesë e
projektit të plotë për shënimin e rrugëve
njëkahëshe – deklaroi kryetari i Qytetit të
Shkupit, Koce Trajanovski gjatë shënimit të
startit të komunikacionit njëkahësh nëpër
Vladimir Komarov.

VAZHDON
VENDOSJA E
HIDRANTËVE
NË RRUGËT E
QYTETIT
Ekipe të Qytetit të Shkupit periudhën e
kaluar vazhduan aksionin për vendosjen e hidrantëve të ri sipërfaqësor. Ky aksion zhvillohet
në bashkëpunim me NP “Ujësjellës dhe kanalizim” dhe me Brigadën për mbrojtje kundër zjarrit të Qytetit të Shkupit. Aksioni zhvillohet me
qëllim që të sigurohen standarde më të larta në
mbrojtjen nga zjarret dhe mobilitet më të madh
të ekipeve të Brigadës për mbrojte kundër zjarrit gjatë shfrytëzimit të hidrantëve.
Ekipe të ndërmarrjes publike këto ditë
vendosin hidrantë të ri në më shumë lokalitete
në qytet. Hidrantë, mes tjerash, vendosen në
udhëkryqet mes rrugëve Leninova dhe 332,
para Klubit të deputetëve dhe në bulevardin
Partizanski odredi me rrugën Kostruski heroi
(deri tek Salla universale), në rrugën Ilindenska
(përball shërbimit për gjendje civile të Qytetit
të Shkupit), në rrugën 11 Tetori (tek stacioni i
fundit i autobusit me numër 4), në bulevardin
Partizanski odredi (para Arkivit të Qytetit të
Shkupit), para hyrjes në spitalin “Filipi i 2”, në
rrugën Jani Lukrovski (para SHF “Stiv Naumov”,
në rrugën Radishnaska (para shkollës fillore)
dhe në lokalitete tjera.
Në përputhje me planin e përgatitur të
Qytetit të Shkupit, vendosen 17 hidrantë në
Qendër, 5 hidrantë në Kisella Vodë, 4 hidrantë
në Aerodrom, 7 hidrantë në Karposh, 3 hidrantë
në Gjorçe Petrov, 4 hidrantë në Gazi Babë, 3 hidrantë në Butel dhe 3 hidrantë në Radishan ose
gjithsej 46 hidrantë.
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Fillon manifestimi i madh kulturor “Bienale e artistëve të rinj nga E

SHKUPI DO TË PULSOJ
E SHTATË ARTEVE
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a Evropa dhe Mesdheu”

OJË NË RITMIN
Qyteti i Shkupit nga data 3 deri më
12 shtator do të jetë nikoqir i manifestimit
të madh kulturor “Bienale e artistëve të rinj
nga Evropa dhe Mesdheu”. Pas Barcelonës,
Selanikut, Marsejës, Valencias, Lisbonës, Torinos, Romës, Sarajevës, Napolit dhe Punjës,
kryeqyteti i Maqedonisë ka mundësinë për
herë të parë të jetë nikoqir i një prej evenimenteve më të mëdha kulturore në Evropë.
Në Shtator, nëntë ditë në Shkup rreth
800 artistë, me moshë nga 18 deri 30 vjeç, do
të krijojnë në shtatë disiplina arti – arte vizuale, zbatimi i artit, performanca, literaturë,
gastronomi dhe art filmik. Artistët vijnë nga
48 vende nga Ballkani, Lindja e mesme, Mesdheu dhe nga vendet-anëtare të Bashkimit
Evropian.
Artistët e rinj do të kenë aktivitete në
të cilat është parashikuar të promovohet kul-

tura maqedonase, tradita dhe arti, si dhe të
promovohet trashëgimia maqedonase. Me
vallëzime, muzikë, literaturë, gastronomi,
teatër, arte urbane, fotografi në lëvizje, teatër
kukullash dhe shumë performanca të tjera do
të shënohet ky eveniment nëntë ditor.
Për të promovuar të gjithë qytetin,
aktivitetet e Bienales nuk do të zhvillohen
vetëm në një vend, por do të shfrytëzohen
të gjitha kapacitetet që ofron Shkupi. Sheshi
“Maqedonia”, Muzeu i Artit bashkëkohor,
Muzeu i Qytetit të Shkupit, Opera dhe Baleti
Maqedonas, Kurshumli An, Dautpasha
Amam, bregu i lumit Vardar, QKR, sheshi para
Shtëpisë së ARM, Teatri Dramatik, Guaska –
Parku i qytetit ja në vendet ku qytetarët e
interesuar do të munden të ndjejnë shpirtin
e këtij manifestimi të madh kulturor këtë vit
në Maqedoni.

Hapja solemne e “Bienale e artistëve
të rinj nga Evropa dhe Mesdheu” do të jetë
më tre shtator (e enjte) në sheshin e qytetit
në Shkup, kurse mysafir nderi do të jetë Jan
Figel, komisari evropian për kulturë.
Fundin e “Bienales së artistëve të rinj
nga Evropa dhe Mesdheu” do ta shënojnë
koncert muzikor i madh dhe ekspozita e veprave më të rëndësishme të bëra gjatë aktiviteteve të bienales.
Organizator kryesor i manifestimit është Asociacioni për bashkëpunim ndërkombëtar të të rinjve (AMMS) nga Shkupi. Bashkë
organizator është Asociacioni i Bienales së
artistëve të rinj nga Evropa dhe Mesdheu.
Përkrahës kryesorë janë Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Kulturës dhe
Qyteti i Shkupit.
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“VRELLO”
ZHYTËS SPECIALISTË HULUMTUAN
THELLËSITË E SHPELLËS
Speleo zhytësit maqedonas dhe
miqtë e tyre nga ekspedita ndërkombëtare
në fillim të gushtit hulumtuan shpellën
nënujore “Vrello” në Matka dhe arritën
deri në thellësinë 190 metra. Sipas thellësisë, shpella nënujore “Vrello” tani gjendet në vendin e katërmbëdhjetë në botë
ndërmjet shpellave që janë hulumtuar nga
ana e njeriut.

Kjo punë e pabesueshme e zhytësve
të udhëhequr nga të shkëlqyerit Luixhi
Kasati nga Italia dhe Mark van der Mylen
nga Belgjika u ndërpre për shkak të kushteve të papërshtatshme meteorologjike
dhe shirave të rrëmbyeshëm që rritën
rrjedhjen dhe turbulluan ujin në shpellën
nëntokësore. Zhytja do të vazhdojë vitin e
ardhshëm.

Ekspedita ndërkombëtare e speleo zhytësve u takua edhe me kryetarin e
Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, i cili
shprehu falënderimin e madh për ndihmesën e tyre në hulumtimin e shpellës
“Vrello” dhe promovimin e saj si një nga
shpellat nënujore më të bukura dhe më të
thella në botë.
Trajanovski theksoi se planifikohet
të ndërtohet korsia për këmbësorë dhe
parmakë mbrojtës nga manastiri “Shën.
Andrea” si dhe ndërtimi i platformës dhe
instalimi elektrik dhe ndriçimi.
Gjithashtu, ai tha se vitet e ardhshme Qyteti i Shkupit dhe do ta përkrahë
edhe nga ana financiare hulumtimin e
shpellës “Vrello”.

INFORMATORI
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INFORMATORI
I QYTETIT
QYTETI I SHKUPIT
KRYETARI I QYTETIT TË SHKUPIT
KOCE TRAJANOVSKI
tel: 32 97 204
gradonacalnik@skopje.gov.mk
baraka nr: 4
SEKRETARI I QUTETIT TË SHKUPIT
IRENA MISHEVA
tel: 32 97 207
irena.miseva@skopje.gov.mk
baraka nr: 1
SEKTORI PËR FINANCA
Drejtues: KRSTE ANDONOVSKI
tel: 32 97 277
kandonovski@skopje.gov.mk
baraka nr: 7
SEKSIONI PËR PËRCAKTIMIN DHE
PAGIMIN E TATIMEVE, TAKSAVE
DHE KOMPENSIMEVE TJERA
tel: 32 97 280 - tatim dhe dhurata
tel: 32 97 316 - pronë
tel: 32 97 314 - taksa
danoci@skopje.gov.mk

BIBLIOTEKA „VËLLEZËRIT MILLADINOV“

- Qendra e dispeçerisë
tel: 31 73 224

SHTËPIA E KULTURËS „KOÇO RACIN “

NP „HIGJIENA KOMUNALE“
Drejtor: Zlatko Dimovski
tel: 32 20 827
www.khigiena.com.mk

QENDRA KULTURORE RINORE
31 15 508
MUZEUMI I QUTETIT TË SHKUPIT

NP „PARQET DHE GJELBËRIMET“
Drejtor: DUSHAN AVIROVIQ
tel: 30 70 112
NP „UJËSJELLËSI DHE
KANALIZIMI“
Drejtor: IGOR ARNAUDOV
tel: 32 20 839
www.vodovod-skopje.com.mk
TJE TË RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE
KANALIZIMIT
Rajoni 1 Qendër
pagesa tel: 31 17 753
reoncentar@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
tel: 32 38 992
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit
tel: 31 37 123

SEKTORI PËR PUNËE KOMUNALE
Udhëheqës: CVETANKA IK
MARTINOVSKA
tel: 32 97 301
Cvetanka.Ikonomova@skopje.gov.mk
infoekologija@skopje.gov.mk
baraka nr: 14

Rajoni 2 Kisela Voda
pagesa tel: 31 16 987
reonkiselavoda@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
tel: 27 82 609
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit
tel: 27 91 566

INSPEKTORAT I QYTETIT TË
SHKUPIT
Drejtues: HAMZI XHAFERI
tel: 32 97 359
hamzidz@skopje.gov.mk
baraka nr: 14

Rajoni 3 Karposh
pagesa tel: 31 18 581
reonkarpos@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
tel: 30 76 407
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit
tel: 30 62 174

NP „PARKINGU I QUTETIT“
Drejtor: LJUPÇO JOVANOV
jovanovlj@gradskiparkig.com.mk
tel: 30 91 072 , 30 91 074
www.gradskiparking.com.mk
- Shërbimi i merimangës
tel: 32 38 871
NP „RRUGË DNE RRUGICA“
Drejtor: ILIJA MARTINOVSKI
tel: 31 62 317
www.jpuliciipatista.com.mk
NQP „SHKUP“

INSTITUCIONET
KULTURORE TË QYTETIT

Drejtor: ALEKSANDAR BOSHKOVIQ
aboskovic@jsp.com.mk
tel: 31 74 265
www.jsp.com.mk

SEKTORI PËR MBROJTJEN E
AMBIENTIT JETËSOR DHE TË
NATYRËS
Udhëhegës: ALJOSHA SHOPAR
tel: 32 97 282
Aljosa.Sopar@skopje.gov.mk
baraka nr: 10а

NDËRMARRJET PUBLIKE

SHKUP
2 shtator 2009

Rajoni 4 Çair
pagesa tel: 31 17 673
reoncair@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
tel: 26 71 888
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit
tel: 26 71 999
Rajoni 5 Gazi Babë
pagesa tel: 31 16 889
reongazibaba@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
tel: 31 74 524
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit
tel: 31 74 524

QENDRA INFORMATIVE KULTURORE 31

3245615
QENDRA KULTURORE E FËMIJËVE
“KARPOSH“ 31 16 159

NUMRATMËTËRËNDËSESHËM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qendra për menaxhimin me krizat195
Elektro-Shkup 02 31 61 454
Ujësjellësi dhe kanalizimi 02 30 73 010
Higjiena komunale 02 32 24 961
Ngrohtorja 02 30 76 200
NQP„Shkup“ orari i vozitjeve 02 31 73 224
Stacionari Vardarishte 075 50 60 90
Qendra urgjente 02 31 47 147
Spitali i qytetit 02 31 30 311
Barnatore kujdestare “Zegin”02 32 98 504
Aeroporti „Aleksandar Makedonski“
02 31 48 333; 02 31 48 336
Stacioni ndërkombëtarë i autobusëve
02 24 66 011; 02 24 66 313
Stacioni hekurudhor 02 31 64 255
Sherbimi amë - DQPM
31 17 037; 31 17 766
Salla e kurorëzimeve 31 18 250
Inspektorati republikan i tregut 975
SOS - gjendjet e krizës për fëmijët dhe

• SOS - për gratë dhe fëmijet viktima të
dhunës 97 00
• SOS - informata dhe parandalilmi i
tregtisë me njerës 0800 11 111; 31 73
424
• Kinematë e qytetit - Shkup 31 37 377
• Kinemaja Ramstor 32 90 153
• Kinemaja Milenium 31 20 389
• Teatri dramatik 30 63 388
• Qendra teatrale e fëmijëve 32 90 111
• Opera dhe baleti maqedonas - OBM
• 31 14 511
• Galeria kombëtare e - Stacioni i vogël
31 26 856

KOMUNAT E SHKUPIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komuna Qendër 3203 680
Komuna Kisella Voda 2785 400
Komuna Aerodrom 2400 970
Komuna Karposh 3061 507
Komuna Gazi Babë 3226 655
Komuna Çair 2616 865
Komuna Butel 2616 868
Komuna Shuto Orizare 2650 584
Komuna Gjorçe Petrov 2039 307
Komuna Saraj 2050 289
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fotograﬁa: Kiro Angeleski

