
NGA ASFALTI I 
NXEHTË DREJTPËRSËDREJTI 
NË PLAZHIN E QYTETIT

Numërpa pagesë

 Lajmëtari zyrtar i Qytetit të

| Numër 14 | Viti III |23.07.2010 |



NGA ASFALTI I NXEHTË NGA ASFALTI I NXEHTË DREJTPËRSËDREJTI NË PLAZHDRE
2  |



Mijëra qytetarë të Shkupit më 27 qer-

shor morën pjesë në hapjen e Plazhit të qytetit 

në bregun e lumit Vardar, në hapësirën prapa 

„Luna-park“. Plazhi është shënuar në mënyrë 

të qartë me udhërrëfyes me moton „Një hap 

afër teje – Plazhi i qytetit Shkup“ dhe qytetarët 

mund ta shfrytëzojnë falas. Në një sipërfaqe 

prej 1.775 metra katror, në bregun e lumit Var-

NGA ASFALTI I NXEHTË DREJTPËRSËDREJTI NË PLAZHJTPËRSËDREJTI NË PLAZH

dar janë vendosur pajisje urbane me karakter 

montues, strehë, tavolina, stola dhe shezlonë. 

Baza është prej rëre të imët deti me platforma 

druri dhe janë mbjellë edhe dhjetëra palma. 

- Me kthimin e plazhit të qytetit Shku-

pi përsëri fi ton një pjesë të shpirtit të tij dhe 

sharmit të njohur dhe vazhdon traditën e tij ur-

bane. Sipas shembullit të shumë metropoleve 

evropiane edhe Shkupi hyn në hartën e qyte-

teve me plazhin e vet – tha në hapjen solemne 

kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.

Plazhi i qytetit në bregun e lumit Vardar 

do të punojë nga ora 10 deri më orën 24. Në 

plazh janë vendosur edhe katër banakë me të 

cilat do të menaxhojë Asociacioni i hotelierëve 

„Plazhi i qytetit nr.1“. Pushuesit në mënyrë të 

pandërprerë do të mund ta përdorin edhe kor-

sinë e patinave-biçikletave në bregun e lumit 

Vardar, kurse do të sigurohet një hapësirë e 

gjerë e mjaftueshme, prej rreth 3 metrash, e 

destinuar për vrapim. 

Plazhi i qytetit në bregun e lumit Vardar 

është realizuar sipas projektit të arkitektëve 

Beqir Ademi dhe Bekim Zeqiri, kurse për ndër-

timin e plazhit Qyteti i Shkupit do të shpenzojë 

rreth 6,3 milonë denarë. Në terren punuan eki-

pet e kompanisë „ALKON“. 

Qyteti i Shkupit u rikujton qytetarëve se 

larja në Vardar është e ndaluar.
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Bulevardi „Ilinden„, nga kryqëzimi 

me rrugën „Naum Naumovski Borçe” deri te 

kryqëzimi me rrugën „Ruzveltova”, me gjatë-

si 640 metra, muajin e kaluar u asfaltua plo-

tësisht. Me këtë zgjerim, bulevardi ka nga dy 

korsi rrugore në çdo drejtim, me sinjalizim 

horizontal rrugor dhe me shenja komunika-

cioni. Kjo pjesë e bulevardit është e ndriçuar 

me ndriçim të ri kursyes. 

Dy kryqëzimet në bulevardin „Ilinden”, 

me rrugën „Naum Naumovski Borçe” dhe me 

rrugën „Ruzveltova” janë semaforizuar plo-

tësisht, kurse semaforë janë vendosur edhe 

tek Shërbimi i gjendjes civile dhe në hyrje të 

parkingut të Qytetit të Shkupit. 

Baza e trotuareve tashmë është be-

tonuar dhe po përgatitet për asfaltim dhe 

rregullimin e plotë të korsive për këmbësorë. 

Përgjatë barakave të qytetit është montuar 

rrethim mbrojtës. Nga të dyja anët e rrugës 

po kryhet rikonstruksioni i sipërfaqeve publi-

ke të gjelbra dhe po vendoset rrjeti hidrant 

për ujitjen e gjelbërimit dhe po mbillet bar.

Për zhvillimin e pandërprerë të 

punëve ndërtimore për zgjerimin e bulevar-

dit ekipet e ndërtimit rrënuan objektin më 

kontestues në trasenë e rrugës, i cili gjendej 

përballë barakës së fundit të Qytetit të Shku-

Investime kapitale të Qytetit të Shkupit

„ILINDENSKA” „ILINDENSKA”   SHNDËROHET NË BULEVARDSHNDË
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pit. Anëtarët e familjes që jetonin në këtë 

shtëpi tashmë janë akomoduar në banesa në 

lagjen Butel. U rrënuan edhe disa objekte më 

të vogla në trasenë e bulevardit „Ilinden” në 

drejtim të Kopshtit zoologjik deri në sipërfa-

qen e pastër përballë ndërtesës në të cilën 

më parë ishte Ambasada Amerikane. 

Në periudhën e ardhshme do të pu-

nohet në zgjerimin e bulevardit „Ilinden” 

nga kryqëzimi me rrugën „Naum Naumovski 

Borçe”  deri te kryqëzimi me bulevardin „Sv. 

Klimet Ohridski” si dhe në pjesën e rrugës 

„Ruzveltova” deri te bulevardi „8 Septemvri”. 

Etapa e parë e rrugës është zgjidhja me bu-

levard pa gjelbërim të mesëm, kurse pjesa 

nga rruga „Ruzveltova” deri te bulevardi „8 

Septemvri” do të ketë gjelbërim të mesëm, 

me gjerësi 5 metra. 

Në terren punojnë ekipet e „Granit 

SH.A.„ Për zgjerimin e plotë të bulevardit 

„Ilinden” në buxhetin e Qytetit të Shkupit 

rreth 120 milionë denarë.

Qyteti i Shkupit apelon deri te qyte-

tarët, gjatë kohës që zhvillohen punët ndër-

timore për zgjerimin e bulevardit „Ilinden”, 

për komunikacion të shfrytëzojnë rrugët 

alternative, „Orce Nikolov” dhe „Partizanski 

odredi”.

„ILINDENSKA”  SHNDËROHET NË BULEVARDROHET NË BULEVARD
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Në vend panoramën e sipërme në Vodno

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, promovoi dylbinë për 

shikimin e panoramës së qytetit që është vendosur në vend panoramën e 

sipërme në Vodno. Dylbia punon me futjen e dy 

monedhave prej pesë denarësh. 

Koha e shikimit është 

2 – 3 munuta. 

   - Qytetarët 

e Shkupit dhe turi-

stët që do të vizitojnë 

qytetin tonë tani do të 

kenë një mundësi të shkëlqyer 

të shikojnë Shkupin edhe në këtë 

mënyrë. Shpresojmë se dylbia do të 

jetë një atraksion turistik dhe do të 

tërheqë shumë vizitorë në këtë vend të njo-

hur për piknik. Me dylbinë do të menaxhojë 

NP „Parqe dhe gjelbërim“ – sqaroi kryetari 

Trajanovski. 

Dylbia është prodhim i kompanisë Pin-

nacle Scopes, nga Kanadaja. Për blerjen e dyl-

bisë Qyteti i Shkupit shpenzoi 300.000 denarë.

Qyteti i Shkupit apelon deri te qytetarët ta ruajnë dhe në mënyrë të 

ndërgjegjshme të sillen me pajisjet urbane të vendosura në vend panoramat 

në Vodno dhe në sipërfaqet e tjera të gjelbra në qytet.

U VENDOS DYLBI PËR SHIKIMIN E U VENDOS DYLBI PËR SHIKIMIN E 
PANORAMËS SË SHKUPITPANORAMËS SË SHKUPIT

Në drejtim të vendit të quajtur „Dolgi rid” - „Markovo kruvçe“, në largësi prej 1,5 kilometra nga parkingu në Vodnon e Mesme këto ditë u 

ndërtua një vend panoramë. Në këtë lokalitet janë vendosur katër komplete me tavolina druri dhe me stola.  

Në NP „Parqe dhe gjelbërim“ po përgatitet materiali për ndërtimin edhe të katër vend panoramave dhe 10 komplete me tavolina dhe stola.
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U U 
NDRIÇUAN NDRIÇUAN 

VEND VEND 
PANORAMAT PANORAMAT 

NË VODNONË VODNO

Llambat me energji diellore nga muaji 

i kaluar ndriçuan dy vend panoramat në Vod-

no. Qyteti i Shkupit në mënyrë të suksesshme 

përfundoi projektin për vendosjen e ndriçi-

mit të ri në këto vende të njohura për ekskur-

sion.  Janë vendosur gjithsej 24 llamba, 11 në 

Vend panoramën 1 dhe 13 llamba në Vend 

panoramën 2.

Ndriçimi i realizuar me llamba me 

energji diellore bën të mundur që energjia 

elektrike të jetë pa shpenzime. Me këtë 

projekt, Qyteti i Shkupit, vërteton edhe 

njëherë përpjekjet e tij për efi kasitet ener-

gjetik, përkatësisht shfrytëzimin e burimeve 

të ripërtërishme të energjisë dhe rruajtjen e 

ambientit jetësor. 

Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 2 milion 

denarë për ndriçimin e ri të vend panorama-

ve në Vodno.

 Llambat i vendosën ekipet e realizue-

sit „Suem inzhenering“.
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U ASFALTUA KRYQËZIMI TEK U ASFALTUA KRYQËZIMI TEK 
BULEVARDI "SERBIA" ME BULEVARDIN BULEVARDI "SERBIA" ME BULEVARDIN 
"3 MAKEDONSKA BRIGADA""3 MAKEDONSKA BRIGADA"

Në kryqëzimin ndërmjet bulevardeve „Ser-

bia”, „3. Makedonska brigada” dhe „12. Makedonska 

brigada” këto ditë përfundoi asfaltimi i katër degëve të 

kryqëzimit dhe po punohet në rregullimin përfundimtar të kryqë-

zimit. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit i asfaltuan plotësisht 700 metrat e para të 

zgjerimit të bulevardit „Serbia” nga kryqëzimi me bulevardin „Vidoe Smilenski-Bato” 

në drejtim të bulevardit „3. Makedonska brigada”. Rruga e asfaltuar është shënuar me sin-

jalizim horizontal dhe është vendosur ndriçim i ri. Përgjatë këtyre 700 metrave të zgjerimit janë 

vendosur bordura, kurse në trotuare dhe korsitë për biçikleta po vendosen pllaka begatoni. Janë asfaltuar 

edhe 300 metra nga zgjerimi i bulevardit „Serbia” në drejtim të rrugës „Prvomajska”. 

Për hyrjen dhe daljen më të lehtë të automjeteve që vijnë nga lagjja „Novo Lisiçe”, Qyteti i Shkupit bëri një rrugë 

të re shërbyese me gjatësi 150 metra dhe gjerësi 6 metra.

Gjatësia e plotë e zgjerimit të bulevardit „Serbia” është 1.700 metra. Për punët e ndërtimit të bulevardit Qyteti i Shkupit do të 

shpenzojë rreth 120 milionë denarë.

PAMJE E PAMJE E 
RE E SHESHIT PARARE E SHESHIT PARA  
KISHËS „SHËN. SPAS“

Qyteti i Shkupit përfundoi 

rikonstruksionin e sheshit para 

kishës „Shën Spas”. Në sheshin, 

me një sipërfaqe prej 270 me-

trash katror, u mënjanuan në 

mënyrë manuale gurët e vjetër, 

të thyer dhe amortizuar dhe 

plakat e thyera prej guri të cilat u 

zëvendësuan me gurë në formë 

kubike. Me këtë, sheshi mori një 

pamje autentike duke u përshta-

tur me ambientin përreth. 

U krye rikonstruksioni i 

shatërvanit që gjendet në she-

shin para kishës, i cili tashmë 

është lëshuar në përdorim.

Rikonstruksioni i sheshit 

zgjati një muaj, kurse për punët 

ndërtimore Qyteti i Shkupit 

shpenzoi rreth një milion denarë. 

Në terren punuan ekipet e 

NP „Rrugë dhe rrugica“. 
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FILLOI RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS 
„BLAGOJA  STEFKOVSKI”„BLAGOJA  STEFKOVSKI”

Ekipet e Qytetit të Shkupit më 22 qershor 

fi lluan punët ndërtimore për rikonstruksionin e 

rrugës „Blagoja Stefkovski” në lagjen Maxhari. 

Do të kryhet rikonstruksioni i 800 metrave të 

rrugës nga hyrja në Maxhari deri te mbikalimi 

në lagjen Çento. 

- Me rikonstruksionin e rrugës „Blagoja 

Stefkovski” zgjidhim një problem të madh të 

qytetarëve të komunës Gazi Baba dhe të gjithë 

pjesëmarrësve në komunikacion që shfrytë-

zojnë këtë rrugë. Sipas planit, rruga ekzistuese 

në rrugën „Blagoja Stefkovski” do të gërmohet, 

do të vendoset konstruksion i ri i rrugës me 

shtresë tamponi dhe shtresë e re asfalti me 

trashësi 15 centimetra. Gërmimi i rrugës do 

të shfrytëzohet për të vendosur kanalizimin 

atmosferik në rrugën ”Blagoja Stefkovski” me 

profi l 800 milimetra dhe me gjatësi 562 metra. 

Përgjatë rrugës së rindërtuar do të vendosen 

bordura, kurse do të rinovohen edhe trotuaret 

të cilat do të shtrohen me pllaka begatoni. Për 

rikonstruksionin e 800 metrave të parashikuara 

të rrugës „Blagoja Stefkovski” Qyteti i Shkupit 

do të shpenzojë rreth 26 milion denarë. Në ter-

ren do të punojnë ekipet e fi rmës „Bauer BG“, 

kurse punët ndërtimore pritet të përfundojnë 

deri në fund të gushtit, këtë vit – tha kryetari i 

Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, në fi llim të 

rikonstruksionit të rrugës „Blagoja Stefkovski”.

Për zhvillimin e pandërprerë të punëve 

ndërtimore një pjesë e rrugës „Blagoja Stefko-

vski”, pikërisht nga kryqëzimi me bulevardin 

„Aleksandar Makedonski” deri te kryqëzimi me 

rrugën ”Metodija Andonov Çento”, është e mb-

yllur për komunikacion. Autobusët e transpor-

tit publik të qytetit janë orientuar dhe lëvizin 

nëpër bulevardin „Aleksandar Makedonski”, 

rrugën ”Metodija Andonov Çento” dhe nëpër 

rrugën „Blagoja Stefkovski”. Autobusët do të 

shfrytëzojnë stacionet e autobusëve ekzistuese 

në këto rrugë. 

- Zgjodhëm pikërisht këtë periudhë për 

rikonstruksionin e kësaj rruge të rëndësishme 

sepse intensiteti i komunikacionit në muajt e 

verës zvogëlohet në mënyrë të ndjeshme. Do 

tu lutemi qytetarëve të kenë durim dhe për 

kryerjen e punëve të përditshme t’i shfrytë-

zojnë rrugët përreth. Ndalimi i komunikacionit 

në rrugë „Blagoja Stefkovski” do të zgjasë për 

periudhën nga 22 qershori deri më 31 gusht 

– theksoi kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 

Trajanovski.

PAMJE E 
RE E SHESHIT PARA 
KISHËS „SHËN. SPAS“
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Ekipet e Qytetit të Shkupit vendosën 25 shtylla mbrojtëse në pjesën e mesme të 

bulevardit „Vodnjanska”, tek kryqëzimi me rrugën „Elisie Popovski”. Shtyllat janë vendo-

sur në vendin e zhardienerit të mesëm i cili është mënjanuar nga bulevardi. Shtyllat 

mbrojtëse janë vendosur për të pasur siguri më të madhe në qarkullim në bulevardin 

„Vodnjanska”.

Me urdhër të Qytetit të Shkupit është zhvendosur edhe kalimi për këmbësorë në 

bulevardin „Sv. Kliment Ohridski”. Kalimi për këmbësorë para dyqanit për kompjuterë 

është zhvendosur për 10 metra në drejtim të Kishës. Kalimi i vjetër është fshirë dhe është 

shënuar kalim i ri për këmbësorë që është më i sigurt dhe më funksional për këmbësorët. 

Për siguri më të madhe të këmbësorëve, në trotuarin e bulevardit, „Sv. Kliment Ohridski” 

nga ana e  „King burger“ janë vendosur 13 shtylla. Para Lidhjes së shoferëve, janë mon-

tuar 22 shtylla me lartësi prej 1 metër.

Njëzetedy shtylla mbrojtëse me ngjyrë të verdhë muajin e kaluar u vendosën edhe 

tek mbikalimi në „Juzhen bulevar”. Në terren punuan ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“.

RIPAROHEN TROTUARET NË RIPAROHEN TROTUARET NË 
URËN TEK AMSHAURËN TEK AMSHA

Qyteti i Shkupit fi lloi rikonstruksionin e 

korsive për këmbësorë dhe biçikleta tek ura në 

bulevardin „Koço Racin”, tek AMSHA. Në vijim 

është riparimi i mbajtësve sekondar, pastro-

hen mbeturinat, po vendosen pllaka të reja 

betoni, kurse pas kësaj sipërfaqja do të mbu-

lohet me asfalt.

Me qëllim që të mundësohet zhvillimi 

i pandërprerë i punëve ndërtimore Qyteti i 

Shkupit i informon qytetarët se lëvizja nëpër 

trotuarin në urën tek AMSHA, nga ana e hoteli 

„Holidej In“ është e ndaluar. 

Në rrugën RadishanskaNë rrugën Radishanska

ËSHTË VENDOSUR 
RRJETA METALIKE 
PËR UJËRAT 
ATMOSFERIK

Në rrugën Radishanska, tek nën-

kalimi, muajin e kaluar u vendos rrjetë 

metalike për përcjelljen e ujërave at-

mosferik. Në rrugën automobilistike 

u vendos tub për përcjelljen e ujërave 

atmosferik që është i mbuluar me rrjetë 

metalike.  

Rrjeta metalike për përcjelljen e 

ujërave atmosferik është e gjerë tetë me-

tra, aq sa është e gjerë edhe vetë rruga. 

Për vendosjen e rrjetës metalike punuan 

ekipet e „Energomont“, kurse për këtë 

vepër ndërtimore Qyteti i Shkupit shpen-

zoi 150.000 denarë.

SHTYLLA MBROJTËSE SHTYLLA MBROJTËSE 
PËR SIGURI MË TË MADHEPËR SIGURI MË TË MADHE

Për riparimin e plotë të korsive për këm-

bësorë dhe biçikleta në urën tek AMSHA Qyteti 

i Shkupit do të shpenzojë rreth 6 milionë de-

narë. Në terren punojnë ekipet e NP „Rrugë 

dhe rrugica“.
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U PROMOVUA MAKINA E RE PËR U PROMOVUA MAKINA E RE PËR 
SHËNIMIN E RRUGËVESHËNIMIN E RRUGËVE

S H Ë N I M  N AT Ë N S H Ë N I M  N AT Ë N 
 I  S I N J A L I Z I M I T I  S I N J A L I Z I M I T

 H O R I ZO N TA L H O R I ZO N TA L

Qyteti i Shkupit bleu një makinë të re për 

shënimin e sinjalizimit horizontal të rrugëve 

të qytetit. Makina është e markës SМS, është 

blerë nga fi rma МАКО sh.p.k nga Shkupi dhe 

do të shfrytëzohet nga ekipet e NP „Rrugë dhe 

rrugica“.

- Makina e re do të lehtësojë në mënyrë 

të ndjeshme punën e NP „Rrugë dhe rrugica“, do 

të rrisë kualitetin e shënimit dhe do të shkurtojë 

kohën e punës. Me këtë do të garantohet ndalim 

më i vogël i qarkullimit në periudhën kur shëno-

het sinjalizimi horizontal në rrugët automobili-

stike dhe krijohet kaos më i vogël. Për blerjen e 

makinës Qyteti i Shkupit shpenzoi 2,5 milionë 

denarë – tha kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 

Trajanovski, gjatë promovimit të makinës.

Trajanovski bëri të ditur se vitin e ar-

dhshëm planifi kohet të blihet edhe një makinë 

për nevojat e NP „Rrugë dhe rrugica“.

Nga mesi i muajit të kaluar Qyteti i Shkupit fi lloi me shënimin natën të 

sinjalizimit horizontal në rrugët e qytetit. Deri tani është rinovuar sinjalizimi ho-

rizontal në kryqëzimin e bulevardeve „Partizanski odredi” dhe „Sv. Klimet Ohrid-

ski”, pjesa e rrugës „Dimitrije Çupovski” tek „Rekord” sheshi „Pela“ dhe rruga „Mito 

Haxhivasilev Jasmin”. Për shkak të rritjes së frekuencës së automjeteve në orët e 

mbrëmjes, të premten dhe të shtunën nuk do të ketë shënim, kurse i njëjti do të 

vazhdojë të dielën dhe zhvillohet çdo mbrëmje, deri të premten.

Në aksionin për shënimin e sinjalizimit horizontal të rrugëve të qytetit 

natën janë angazhuar 15 punëtorë të NP „Rrugë dhe rrugica“ të cilët i shënojnë 

rrugët në mënyrë manuale ose me makinë, me ngjyrë të bardhë.

Aksioni për rinovimin e sinjalizimit horizontal pritet të përfundojë për një 

muaj. 
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SEMAFORË TË RINJ NË BULEVARDET SEMAFORË TË RINJ NË BULEVARDET 
„JANE SANDANSKI” DHE „VOJVODINA”„JANE SANDANSKI” DHE „VOJVODINA”

Shumë kryqëzime në qytet gjatë muajit të kaluar u pajisën me lanterë semaforikë të rinj. U 

vendosën lanterë të rinj komunikacioni dhe për këmbësorë në kryqëzimet e bulevardit „Jane San-

danski” me rrugën „Vasko Karangelovski” dhe me bulevardin „Serbia” si dhe në kryqëzimin e bule-

vardit „Vojvodina” me rrugën „15. Korpus”.

Zëvendësimi i lanternëve semaforik është aktivitet që fi nancohet plotësisht nga buxheti i 

Qytetit të Shkupit. Zëvendësimin e lanterëve e kryejnë ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“.

DISLOKOHET 
STACIONI I 
AUTOBUSIT TEK 
„JUGODRVO“

Me kërkesë të qytetarëve, Qyteti i Shku-

pit dislokoi stacionin e autobusit në bulevardin 

„Koço Racin” tek „Jogodrvo“, në drejtimin të 

kryqëzimit me bulevardin „Kuzman Josifovski 

Pitu”. Stacioni është dislokuar në hapësirën 

para pishinës Olimpik. 

Qyteti i Shkupit plotësoi kërkesën e 

qytetarëve për të rritur sigurinë e udhëtarëve 

të cilët shfrytëzojnë transportin publik.

NDALOHET 
PARKIMI 
NË RRUGËN 
„RUZVELTOVA”

Qyteti i Shkupit u rikujton shoferëve se 

është ndaluar parkimi dhe qëndrimi i përko-

hshëm në korsitë anësore të rrugës „Ruzvel-

tova”. Për shkak të rritjes së sigurisë në ko-

munikacion dhe zvogëlimin e kaosit, Qyteti 

i Shkupit apelon deri te pjesëmarrësit në ko-

munikacion të respektojnë regjimin aktual të 

komunikacionit.

Aksioni për riparimin e gropave vazhdon me të njëjtin intensitet.

DISLOKOHET DISLOKOHET 
STACIONI I STACIONI I
AUTOBUSIT TEK AUTOBUSIT TEK 
„JUGODRVO“„JUGODRVO“

Me kërkesë të qytetarëve, Qyteti i Shku-

pit dislokoi stacionin e autobusit në bulevardin 

„Koço Racin” tek „Jogodrvo“, në drejtimin të 

kryqëzimit me bulevardin „Kuzman Josifovski 

Pitu”. Stacioni është dislokuar në hapësirën 

para pishinës Olimpik. 

Qyteti i Shkupit plotësoi kërkesën e 

qytetarëve për të rritur sigurinë e udhëtarëve 

të cilët shfrytëzojnë transportin publik.

NDALOHET NDALOHET 
PARKIMI PARKIMI
NË RRUGËN NË RRUGËN
„RUZVELTOVA”„RUZVELTOVA”

Qyteti i Shkupit u rikujton shoferëve se 

është ndaluar parkimi dhe qëndrimi i përko-

hshëm në korsitë anësore të rrugës „Ruzvel-

tova”. Për shkak të rritjes së sigurisë në ko-

munikacion dhe zvogëlimin e kaosit, Qyteti 

i Shkupit apelon deri te pjesëmarrësit në ko-

munikacion të respektojnë regjimin aktual të 

komunikacionit.
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Këshilli i Qytetit të Shkupit solli Ven-

dim për detyrim tek institucioni ndërkom-

bëtar financiar me hua prej 350.000.000 

denarë, i destinuar për përmirësimin e ko-

munikacionit në territorin e qytetit të Shku-

pit. Me mjetet nga detyrimi me hua do të 

realizohet rikonstruksioni i rrugës „Prvoma-

jska”, nga rruga „11 Oktomvri” deri te rruga 

„Narodni heroi” në vlerë prej 190.000.000 

DETYRIM NDËRKOMBËTAR PËR DETYRIM NDËRKOMBËTAR PËR 
REALIZIMIN E KONCEPTEVE TË REALIZIMIN E KONCEPTEVE TË 
REJA TË KOMUNIKACIONITREJA TË KOMUNIKACIONIT

NNNN„NN„N„N„ araraararaararaa ododoododooddodoodninininninii hhhhhh hererererereerereroioooioioiooio  nënnnënnnënnënënëë vvvvv vleleeeelelerërërërërërrë ppp ppppppppppprerereeerereeejjjjjj jjjjjjjj 19191191999000.0000.0.0.0000000000000000000000.0.0.0...0000000000000000 

EFEKTE QË PRITEN NGA ZGJERIMI I „PRVOMAJSKA”

Shpenzimet e përgjithshme për kalimin e rrugës „Prvomajska” tek një automobil të 

zvogëlohen nga 24,7 denarë në 11,9 denarë;

Rritja e shpejtësisë mesatare të qarkullimit nga 9,5 км/h në 25 км/h;

Zvogëlimi i shpenzimit mesatar të karburantit nga 0,15 l/km  на 0,09 l/km për shkak të 

zvogëlimit të numrit të automjeteve të nisura dhe të ndaluara; 

Zvogëlimi i kohës së udhëtimit për 40% në pjesët me frekuencë më të madhe;

Rritja e numrit të udhëtarëve në transportin publik për 15%;

Vazhdimi i trendit të zvogëlimit të shpenzimeve për mirëmbajtjen e sinjalizimit 

ndriçues; 

Zvogëlimi i shpenzimeve për mirëmbajtjen e automjeteve (kursimi në harxhimin e 

gomave, fashave të frenave etj.);

Zvogëlimi i ndotjes dhe sasisë së gazrave dhe zvogëlimi i sasisë së СО2 në ajër;

Rritja e sigurisë në komunikacion;  

Kontribut për komunën dhe për qytetin për zhvillim ekonomik lokal më të madh.

denarë dhe ndërtimin dhe pajimin e Qen-

drës për menaxhimin dhe kontrollin e ko-

munikacionit në vlerë prej 160.000.000 

denarë.

Qendra për menaxhimin dhe kontrol-

lin e komunikacionit (QMKK) është vendi 

nga ku me zbatimin e teknologjisë infor-

matike dhe arritjeve më të reja teknologji-

ke mundësohet menaxhimi dhe kontrolli 

i zhvillimit të komunikacionit në varësi të 

ngarkesës së komunikacionit. Funksionet 

kryesore të QMKK do jenë: mbledhja e të 

dhënave për komunikacionin, menaxhimi 

me sistemin e semaforëve, mbikëqyrja e 

komunikacionit, dhënia prioritet automje-

teve të transportit publik të qytetit dhe au-

tomjeteve me prioritet (ndihma e shpejtë, 

zjarrfikëse, policia), orientimi drejt vendeve 

të lira për parkim, dërgimi i informacioneve 

për komunikacionin nëpërmjet shenjave për 

përmbajtje të ndryshueshme dhe menaxhi-

mi me zona të ndaluara për komunikacion.

Me rikonstruksionin e rrugës „Prvo-

majskaja” deri te rruga „11 Oktomvri” (Ram-

pa  e vjetër) deri te rruga „Narodni heroi” do 

të sigurohet shërbimi rrugor i lagjeve dhe 

objekteve industriale që gravitojnë në këtë 

pjesë të qytetit. Me zgjerimin e rrugës do të 

rritet edhe kapaciteti i sigurisë në komuni-

kacion.

Ligji për financimin e njësive të 

vetëqeverisjes lokale mundëson detyri-

min me hua të Qytetit të Shkupit si njësi e 

veçantë e vetëqeverisjes lokale. Klasifikimi 

kreditor i Qytetit të Shkupit sipas rapor-

tit të Agjencisë për klasifikimin kreditor  

Standard & Poor’s për vitin 2009 është „BB 

i qëndrueshëm“ dhe me këtë hapet mun-

dësia për detyrimin me hua tek bankat, në 

përputhje me dispozitat ligjore.
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Orar    i i punës i dyqaneve të artizanatit 

dhe të objekteve hoteliere në Çarshinë e Vjetër 

të Shkupit nga muaji i kaluar është zgjatur për 

një orë. Orari i ri i punës është vërtetuar me Ven-

dimin për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për 

përcaktimin e orarit të punës të veprimtarive artizanale në 

territorin e Qytetit të Shkupit dhe Vendimin për zgjatjen e orarit 

të punës të objekteve hoteliere që gjenden në Çarshinë e Vjetër të 

Shkupit, që i solli Këshilli i Qytetit të Shkupit.

 

Çarshia e Vjetër e Shkupit përbën trashëgimi kulturore të një rëndësie të 

veçantë për Republikën e Maqedonisë dhe për Qytetin e Shkupit. Për shkak të ri-

gjallërimit të saj dhe për krijimin e kushteve të volitshme për punë të zejtarëve 

në Çarshinë e Vjetër të Shkupit lindi nevoja e zgjatjes së orarit të punës të ve-

primtarive artizanale për një orë. Me ndryshimin e propozuar orari i punës për 

zejtarët në periudhën e dimrit në vend që të përfundojë në orën 20 do të përfundojë në 

orën 21, kurse në periudhën e verës orari i punës në vend që të përfundojë në orën 21 do të 

përfundojë në orën 22. 

Për shkak të nxitjes së zhvillimit të Çarshisë së Vjetër të Shkupit nëpërmjet vizitave 

më masive nga ana e qytetarëve lindi nevoja e zgjatjes së orarit të punës edhe të objekteve 

hoteliere që gjenden në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, për një orë. 

ORARI I PUNËS NË ÇARSHINË E VJETËRORARI I PUNËS NË ÇARSHINË E VJETËR

ZGJATET PËR NJË ORËZGJATET PËR NJË ORË  
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Ekipet e ndërmarrjeve publike të qytetit „Parqe dhe gjelbërim“, 

„Higjiena komunale“, „Ujësjellës dhe kanalizim“ dhe „Rrugë dhe rru-

gica“ gjatë muajit të kaluar në dhjetë komunat e Shkupit realizuan 

aksionin e madh pranveror „Së bashku për Shkupin e pastër dhe të 

gjelbër“. Duke fi lluar në komunën Gjorçe Petrov dhe duke vazhduar 

në komunat Kisela Voda, Çair, Shuto Orizari, Butel, Qendër, Karposh, 

Aerodrom dhe Saraj, ekipet e ndërmarrjeve publike të qytetit, për 

herë të dytë, realizuan këtë aksion në territorin e Shkupit.

Punëtorët e NP „Ujësjellës dha kanalizim“ kryen kontroll dhe 

pastruan pusetat dhe vend derdhjet, si dhe bënë shpëlarjen e rrjetit 

të ujësjellësit. U realizua edhe zëvendësimi i ujëmatësve të vjetër me 

të rinj. Në vendet ku kishte nevojë, u vendosën unaza për puseta dhe 

u pastrua kolektori në komunën Qendër.

Në territorin e komunave të Shkupit, ekipet e NP „Parqe dhe 

gjelbërim“  kositën me makina dhe në mënyrë manuale sipërfaqet 

e gjelbra, rregulluan gjelbërimin e bllokut dhe të bulevardit, rregul-

luan sipërfaqet e lulishteve, prenë dhe krasitën drutë. Në aksion u 

prenë gjithsej 118 drurë,  u rregulluan kurorat e 166 drurëve dhe u 

krasitën 304 dru.

NP „Higjiena komunale“ në aksion u përfshi me riparimin, 

dezinfektimin dhe riparimin e kontejnerëve, fshirjen me makinë dhe 

fshesë dhe larjen e rrugëve. Nga të gjitha dhjetë komunat e Shkupit 

u pastruan deponitë informate dhe nga ta janë mbledhur gjithsej 

1.844 metër kub mbeturina dhe material ndërtimi. 

Në aksion u angazhuan punëtorë dhe NP „Rrugë dhe rrugica“ 

të cilët riparuan gropat dhe pastruan në mënyrë manuale kanalin në 

Singeliq. Dhjetëra punëtorë të kësaj ndërmarrjeje mënjanuan gjith-

sej 600 metër katror mylk nga kanali.

Aksioni për Shkupin e pastër dhe të gjelbër zgjati deri më 24 

qershor.

PËRFUNDOI AKSIONI I DYTË I MADH PËR SHKUPIN 
E PASTËR DHE TË GJELBËR 
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Si kryetare e Këshillit të Qytetit të 
Shkupit, a mund të na përshkruani obli-
gimet dhe përgjegjësitë Tuaja në punën e 
Këshillit?

Si kryetare e Këshillit të Qytetit të 

Shkupit unë përfaqësoj Këshillin, sepse, 

siç e keni të ditur, zgjedhjen për kryetar të 

Këshillit e realizojnë këshilltarët e zgjedhur 

të tij, që do të thotë se unë jam një nga 45-

së këshilltarët në qytet dhe shumica më dha 

besimin unë të udhëheq dhe ta përfaqësoj 

Këshillin.

Përgjegjësitë dhe obligimet e mia 

dalin nga Statuti i Qytetit të Shkupit, Rre-

gullorja për punën e Këshillit, si dhe punë të 

tjera që janë përcaktuar me ligj.

Shkurtimisht do të desha të thek-

soj disa nga aktivitetet e mia: thërras dhe 

udhëheq seancat e Këshillit të Qytetit të 

Shkupit, organizoj punën e tij, për këtë qël-

lim kam shfrytëzuar të drejtën ligjore me të 

cilën mund të formoj të ashtuquajturin Trup 

koordinues, i cili është formuar dhe në të 

marrin pjesë të gjithë koordinatorët e gru-

peve këshilltare që përfaqësohen në Këshill, 

si dhe kandidati i pavarur. 

Në këto koordinime merremi vesh për 

propozimet që do të vihen në rendin e ditës, 

dinamikën e seancave, si dhe për çështje 

të tjera që janë në interes të qytetit, nën-

shkruaj aktet dhe vendimet që i ka miratuar 

Këshilli gjatë seancave, nxis dhe ndihmoj 

bashkëpunimin e ndërsjellët, kujdesem për 

zbatimin e Rregullores për punë, inicioj dhe 

koordinoj bashkëpunimin me kryetarët e 

këshillave të tjerë dhe gjithashtu kam edhe 

obligime që dalin nga Statuti i Qytetit të 

Shkupit,Rregullorja për punë e Këshillit, si 

dhe çështje të tjera që janë përcaktuar me 

ligj.

Kjo përbërje e Këshillit të Qytetit të 
Shkupit, nga konstituimi i tij para më shu-
më se një viti, ka mbajtur 26 seanca pune. 
A jeni e kënaqur nga dinamika e punës dhe 
nga ajo që keni punuar në këtë përbërje të 
Këshillit të Qytetit të Shkupit? 

Intervistë me Irena Misheva, kryetare e Këshillit të Qytetit të ShkupitIntervistë me Irena Misheva, kryetare e Këshillit të Qytetit të Shkupit

 Po, Këshilli i Qytetit të Shkupit nga 

konstituimi ka mbajtur 26 seanca të rre-

gullta, 4 seanca të jashtëzakonshme dhe 

1 seancë solemne. Dua t’u shpreh mirën-

johjen time  kolegëve të mi këshilltarë për 

përkushtimin dhe qëndrueshmërinë e tyre 

në punë. Është kënaqësi e madhe kur shiko-

ni sa seanca të suksesshme kemi pas nesh, 

në një periudhë njëvjeçare, seanca në të 

cilat janë shqyrtuar shumë çështje serioze, 

për punën e ndërmarrjeve publike, komu-

nikacionit, urbanizmit, arsimit, kulturës, 

mbrojtjes kundër zjarrit...

Në seancat që kemi lënë pas nesh 

është sjellë  Buxheti i Qytetit të Shkupit, si 

dhe shumë vendime dhe akte, me të cilat 

jepet mundësia që pushteti ekzekutiv në 

Qytetin e Shkupit të ketë mundësi t’i zba-

tojë dhe realizojë projektet dhe aktivitetet 

e përcaktuara. 

Shkupin e ndjejmë si qytetin tonë, 

qytet të cilin duam ta zhvillojmë, duke kul-

tivuar dimensionin e tij kozmopolit, qytet 

në të cilin kultivojmë historinë e tij, tradi-

tën, kujdesemi për trashëgiminë kulturore 

të së kaluarës, por në të njëjtën kohë zhvil-

lojmë të tashmen dhe si Këshill kemi vizio-

ne të fuqishme për të ardhmen. 

Si e vlerësoni bashkëpunimin ndër-
mjet këshilltarëve nga partitë e ndryshme 
politike në Këshill dhe a konsideroni se 
mund të ketë përmirësime në këtë drejtim? 

Planet për punë, programet e ndër-

marrjeve publike, investimet kapitale dhe 

subvencionet për ndërmarrjet publike, kul-

tura politike, si dhe shumica e vendimeve 

të miratuara në këtë periudhë, janë pjesë e 

akteve të miratuara në seancat e Këshillit. 

Këshilltarët, që të mund të realizojnë me 

sukses të gjitha projektet e përmendura, i 

bëjnë përgatitjet e tyre në 22 komisione. 

Prandaj, dua të theksoj se shumica 

e vendimeve janë sjellë me konsensus, si 

përfitim dominues, sepse të gjithë përfa-

qësuesit e partive politike të përfaqësuara 

në Këshill, gjithmonë arrijnë të ngrihen mbi 

interesin partiak kur në rendin e ditës janë 

çështje me interes të veçantë për qytetarët. 

Dhe jo vetëm ndaj temave të përmendura, i 

njëjtë është përkushtimi edhe ndaj arsimit, 

mbrojtjes sociale, drejtimit me të gjitha 

segmentet e asaj që përfaqëson Qyteti i 

Shkupit.

Argumentet janë mjeti më i fuqi-

ARGUMENTET JANË MJETI MË I ARGUMENTET JANË MJETI MË I 
FORTË NË DEMOKRACIFORTË NË DEMOKRACI
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A mund të përmendni disa vendi-
me të sjella nga kjo përbërje e Këshillit 
të Qytetit të Shkupit, që sipas Jush, kanë 
dhënë kontribut të rëndësishëm për zh-
villimin e Qytetit të Shkupit, ndërkohë që 
gjatë sjelljes së tyre kanë shkaktuar debat 
konstruktiv, propozime apo mospajtime? 

Çdo seancë ka rrjedhën, aktivitetin 

dhe realizimin e vet. Çdo seancë është e 

veçantë, si dhe vendimet që janë sjellë. Në 

parim, për çdo pikë të rendit të ditës ka di-

skutim adekuat, mendime të kundërta, pro-

pozime dhe sugjerime të ndryshme.

Do të përmendja diskutimet që deri 

tani janë hapur gjatë shqyrtimit të çështje-

ve të caktuara të lidhura me punën e ndër-

marrjeve publike të qytetit.

Vendime veçanërisht të rëndësishme, 

sipas meje, janë vendimet me të cilat u 

ndihmohet ndërmarrjeve publike, pikërisht 

investohet në to nëpërmjet blerjes së meka-

nizimit adekuat.

shëm në demokraci, ndonjëherë mendimi 

i ndryshëm është rruga drejt suksesit, por 

ai është përfitim dhe virtyt i demokracisë 

gjithsesi përderisa është konstruktiv. Besoj 

se argumentet do të fitojnë, sepse të gjithë 

ne jetojmë, punojmë dhe lëvizim në këtë 

qytet dhe duam që këtë qytet ta bëjmë më 

të bukur dhe më të rregulluar.

Sinqerisht, mendoj se ka përmirësim 

në këtë drejtim dhe shpresoj se në të ardh-

men bashkëpunimi do të jetë akoma më i 

mirë. Ideja e vetme udhëheqëse e çdokujt 

që do të ketë nderin të jetë këshilltar në 

Këshillin e Qytetit të Shkupit është motoja 

„Çdo gjë nga qytetari dhe gjithçka për qyte-

tarin e Shkupit“.

Në fazën përgatitore është Rregul-
lorja e re e Këshillit të Qytetit të Shkupit. 
A mendoni se Rregullorja e re do të kontri-
buojë për rritjen e efikasitetit dhe kualite-
tit në punën e Këshillit?

Po, personalisht mendoj se me sjel-

ljen e Rregullores së re do të mënjanohen të 

gjitha mangësitë që janë evidente. Me sjel-

ljen e saj do kontribuohet për të punuar më 

me efikasitet dhe sipas rregullave të për-

caktuara. Rregullorja e re për punë duhet të 

sillet nga fundi i gushtit, për këtë është rënë 

dakord me koordinatorët e grupeve këshil-

ltare, si dhe me Komisionin për përgatitjen 

e Rregullores, i cili u formua në Këshillin e 

Qytetit të Shkupit.

A jeni e kënaqur nga bashkëpunimi 
me Kryetarin e Qytetit të Shkupit, Koce 
Trajanovski, si dhe me administratën e 
Qytetit të Shkupit?

Mendoj se pikërisht falë mirëkupti-

mit të ndërsjellët, konsistencës dhe para se 

të gjithash moralit të lartë dhe vendosjes 

etike të Kryetarit të Qytetit të Shkupit dhe 

administratës së qytetit nga njëra anë dhe 

Këshillit nga ana tjetër, arritëm që plotësi-

sht t’i realizojmë të gjitha aktivitet dhe sfi-

dat që kishim para nesh. 

Qyteti i Shkupit edhe këtë vit, për të 47-

ën herë, më 26 korrik do të shënojë përvjeto-

rin e tërmetit katastrofi k, që në vitin 1963, e 

goditi kryeqytetin e Republikës së Maqedoni-

së. Përvjetorin e tërmetit, që e rrënoi deri në 

themel Shkupin, do të shënohet me shumë 

evenimente kulturore, ndërmjet të cilave: 

hapja e ekspozitës së fotografi ve, koncert i 

ansamblit të dhomës dhe projeksioni i fi lmit 

„Memento“ i regjisorit maqedonas Dimitrie 

Osmanli.

47 VJET NGA 47 VJET NGA   
TËRMETI KATASTROFIK NË SHKUPTËRMETI KATASTROFIK NË SHKUP

Nën organizimin e Muzeut të Qytetit 

të Shkupit, këtë vit do të realizohet ekspozi-

ta me titull „NË SHENJË MIQËSIE – KUJTIME 

TË RINGJALLURA“. Eksponatet prezantojnë 

historinë dhe rolin e organizatës „Aksion 

në shenjë pajtimi“ nga Republika Federale 

Gjermane e atëhershme, anëtarët e së cilës 

morën pjesë në rinovimin dhe ndërtimin e 

Shkupit të rrënuar.

Në suazat e shënimit të tragjedisë 

që para 47 vjetësh e goditi Shkupin, në 

monumentin përkujtimor të viktimave të 

tërmetit në varrezat e qytetit në Butel, do 

të vendosin lule përfaqësues të Qytetit të 

Shkupit, delegacione zyrtare shtetërore, 

përfaqësues nga të dhjetë komunat e Shku-

pit, si dhe shumë anëtarë të tjerë të orga-

nizatave dhe institucioneve. Edhe këtë vit 

Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit, gjatë ditës, 

do të organizojë aksion humanitar tradicio-

nal për dhurimin e gjakut.

E v e n i m e n t e
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U MBOLLËN DRURË NË QENDRËN E QYTETIT
Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“ mbolli drurë të 

rinj në qendrën e qytetit. Përgjatë rrugës “Maqedonia”, përballë „Pelister“ dhe tek QT „Siti ga-

leri“ ne vendet nga ku u mënjanuan drurët e vjetër dhe të thatë janë mbjellë 20 fi danë të rinj. 

Prej tyre, 6 janë panjë, kurse 14 katalpe.

Ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“ rregullisht rinovojnë dhe mirëmbajnë gjelbërimet në 

parkun „Zhena borec“ dhe në zharidenierët e bulevardeve, kurse me lule sezonale janë pasu-

ruar edhe zhardinierët-kub në bregun e lumit Vardar.

APEL I QYTETIT 
TË SHKUPIT PËR 
MIRËMBAJTJEN E 
GJELBËRIMIT

Spërkatja e dytë kundër miskonjave këtë sezon

Nga ura për këmbësorë tek hoteli „Aleksandar Palas” 

deri te ura e re tek Stacioni hekurudhor, ekipet e NP „Rrugë 

dhe rrugica“ pastrojnë pjerrësitë e bregut të lumit Vardar nga 

bari i rritur, vegjetacioni i ulët dhe nga dheu i precipituar. Nga 

fi llimi i aksionit në qershor deri tani është pastruar një sipër-

faqe prej 22.000 metra katrorë.  

APEL I QYTETIT 
TË SHKUPIT PËR
MIRËMBAJTJEN E
GJELBËRIMIT

Qyteti i Shkupit apelon deri te qytetarët 

të mos ndezin zjarr në territorin e park-pyllit 

„Vodno“, në Gazi Baba, Saraj, QRS „Liqeni Treska“ 

dhe në Parkun e qytetit. Për shkak të tempera-

turave jashtëzakonisht të larta që priten ditët e 

ardhshme rreziku nga shfaqja e zjarreve është 

i madh, ndërkohë që ato mund të shkaktohen 

edhe nga një bisht cigareje. 

Për këtë arsye, apelojmë në asnjë mënyrë 

të mos ndizet zjarr atje ku ka bar dhe dru të 

thatë, veçanërisht në Parkun e qytetit dhe në 

Vodno.

Qyteti i Shkupit u rikujton qytetarëve të 

respektojnë Vendimin për rregull komunal dhe 

të sillen me përgjegjësi të madhe ndaj pajisjeve 

urbane të vendosura në Parkun e qytetit dhe në 

Vodno. Vizitorëve u bëhet thirrje që mbeturinat 

plastike, veçanërisht ato të ambalazhit të qelqit 

t’i hedhin në koshat për mbeturina sepse qelqi i 

hedhur gjetkë mund të rrisë rrezikun nga zjarret.

Qyteti i Shkupit rikujton se ndalohet shf-

rytëzimi e rrjetit hidrant në gjelbërim për larjen 

e automjeteve, larjen e tapeteve dhe për freski.
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U PASURUAN ME PESHQ UJËRAT E VARDARIT

Ujërat e lumit Vardar muajin e kaluar u pasuruan me 

5.000 copë trofta endemike maqedonase, Salmo macedo-

nikus /Karaman, 1924/. Pasurimi me peshq është pjesë 

e aktivitetit në projektin për mbrojtjen dhe rishfaqjen e 

troftës endemike maqedonase në ujërat e Maqedonisë, 

me theks të veçantë në liqenin Matka dhe ujërat e liqenit 

Treska dhe lumit Vardar në territorin e qytetit të Shkupit. 

Qyteti i Shkupit dhe Shoqata e peshkuesve sportivë 

„Vardar“ nënshkruan Memorandum për mirëkuptim për 

fi nancimin e përbashkët të Projektit Pasurimi dhe rishfa-

qja e troftës maqedonase në ujërat e Republikës së Maqe-

donisë në vlerë prej  200.000 denarë. 

- Efektet nga pasurimi me troftë endemike tanimë 

janë të dukshme dhe kemi informacione se rreth Urës së 

Gurit është peshkuar troftë me peshë rreth 1.5 kg, kurse 

troftat që i lëshuam vitin e kaluar në ujërat e liqenit Matka 

arritën peshën prej 800 gram, theksoi Kryetari i Qytetit të 

Shkupit, Koce Trajanovski.

Në Projektin për pasurimin me peshq, përveç FGE 

dhe Qytetit të Shkupit, зmarrin pjesë edhe Seksioni për 

peshkim pranë Institutit për blegtori dhe shoqëria e pe-

shkimit „Vardar“ nga Shkupi. Financier kryesor i projektit 

është FGE (Fondi global ekologjik), i cili merr pjesë në fi -

nancimin e 50% të mjeteve, përkatësisht me 40.000 dol-

larë amerikanë.

Deri tani në ujërat e liqenit Matka janë lëshuar 

30.000 trofta, kurse deri në fund të vitit do të kryhet pasu-

rimi me peshq me gjithsej 100.000 copa troftë.
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U FESTUA DITA E  ZJARRFIKËSVE

Zjarrfikësit e Shkupit tradicionalisht 

më 20 maj festuan Ditën e zjarrfikësit dhe 

demonstruan ushtrime taktike me pajisjet 

për intervenime teknike. Kremtimi i Ditës 

së zjarrfikësve në oborrin e Brigadës për 

mbrojtjen kundër zjarrit në Autokomandë 

filloi me rreshtimin solemn të brigadës, 

kurse komandanti i zjarrfikësve, Blagoja 

Menkovski, i raportoi kryetarit të Qytetit të 

Shkupit, Koce Trajanovski.

- Këto njerëz janë humanistë dhe 

profesionistë dhe çdo ditë rrezikojnë jetën e 

tyre për të shpëtuar jetën e të tjerëve. Pikëri-

ZJARRFIKËS NGA SHBA NË VIZITË NË SHKUP

të ndajmë mjete për blerjen edhe të një au-

tomjeti zjarrfikës, dy barkave dhe pajisjeve 

personale – tha kryetari i Qytetit të Shkupit 

Koce Trajanovski.

Komandanti i Brigadës për mbrojtjen 

kundër zjarrit i Shkupit, Blagoja Menkovski, 

theksoi se kjo njësi është garanci për sigu-

rinë e qytetarëve.

- Brigada për mbrojtjen kundër zjarrit 

çdo ditë zhvillohet dhe mundëson përsosjen 

profesionale të të punësuarve të saj. Kjo 

është njësi që është e përgatitur të ballafa-

qohet me të gjitha sfidat – tha Menkovski.

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, u takua me delega-

cionin Shkollës për mbrojtjen kundër zjarrit pranë kolegjit shtetëror Indian 

River State nga Florida. Në takimin me kryetarin morën pjesë Xh. Marvin 

sht për këtë, në emër të të gjithë qytetarëve, 

do të desha t’Ju shpreh mirënjohjen më të 

madhe për sakrificat Tuaja. Do të desha të 

theksoj bashkëpunimin e shkëlqyer ndër-

mjet Qytetit të Shkupit dhe Brigadës për 

mbrojtjen kundër zjarrit dhe të potencoj në 

të njëjtën kohë, se ashtu si deri tani edhe në 

të ardhmen do të punojmë së bashku për 

përmirësimin e kushteve në të cilat punojnë 

zjarrfikësit. Do të desha të falënderoj Qeve-

rinë e Republikës së Maqedonisë  për dona-

cionin e dhënë prej 3 automjeteve zjarrfikë-

se, kurse nga Buxheti i Qytetit të Shkupit do 

Hart, drejtor i Shkollës për mbrojtjen kundër zjarrit pranë kolegjit shtetëror 

Indian River State nga Florida, Majkl Dashosh, drejtor i programit shkencor 

për mbrojtjen kundër zjarrit pranë kolegjit dhe Najxhel Bejker, zëvendës-

shef i shërbimit për Mbrojtjen kundër zjarrit në Palm Bich. Funksionimi  i 

Brigadës për mbrojtjen kundër zjarrit të Qytetit të Shkupit, pajisjet me të 

cilat disponojnë zjarrfi kësit e Shkupit dhe mundësia për shkëmbimin e ek-

speriencës ishin tema kryesore për të cilat u bisedua në takim në kabinetin e 

kryetarit të Qytetit të Shkupit. 

Mysafi rët nga SHBA-ja vizituan ambientet e Brigadës për mbrojtjen 

kundër zjarrit të Shkupit në lagjen Autokomanda ku kishin mundësi të 

njihen me kapacitetin dhe pajisjet me të cilat disponon njësia. Ata shprehën 

dëshirën për t’i ndihmuar njësisë për mbrojtjen kundër zjarrit për të për-

mirësuar pajimin me mjete mbrojtëse personale dhe me pajisje plotësuese. 

Profesorët nga SHBA-ja theksuan se duke pasur parasysh pajisjet me të cilat 

disponon Brigada për mbrojtjen kundër zjarrit ballafaqohet në mënyrë të 

shkelqyeshme me zjarret.
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Qendra kulturore rinore në fi llim të qer-

shorit ishte nikoqir i manifestimit „Takim ndër-

mjet të parëve dhe më të mirëve“, solemnitet në 

të cilin u shënuan sukseset e nxënësve më të mirë 

të shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit. 21 

maturantëve më të suksesshëm kryetari i Qytetit 

të Shkupit, Koce Trajanovski u ndau mirënjohje 

dhe shpërblime në të holla në vlerë prej 20.000 

denarë. 

- Të nderuar nxënës të shkëlqyer të gjene-

ratës 2006/2010, me sukseset dhe arritjet tuaja Ju 

afi rmuat vetveten, shkollat Tuaja, por edhe Qyte-

tin e Shkupit. Eksperienca tregon se çdo i ri që ka 

qenë nxënës i shkëlqyer i gjeneratës së tij ndër-

ton ardhmëri të suksesshme dhe arrin rezultate 

shumë të larta në rrugën drejt zhvillimit të vet 

profesional. Mendoj se detyra më e rëndësishme 

e çdo institucioni arsimor është që të zhvillojë dhe 

fuqizojë tek JU nxënësit forcat krijuese fi snike 

dhe kreative. Kjo është rruga deri te dhurata dhe 

mirënjohja më e madhe që mund të posedojë 

TAKIM NDËRMJET TË PARËVE DHE MË TË MIRËVE
njeriu, e ajo është dija – tha në solemnitet kryeta-

ri i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski.

Nxënës më të mirë të gjeneratës 

2006/2010 janë: Ivan Gurmesheviq   nga  

SHMQSH „8 Shtatori“, Elena Shpoljariq nga 

SHMQSH „Llazar Tanev“, Doruntina Rexhepi nga 

„Zef Lush Marku“, Matej Petrov nga SHMQSH 

„Georgi Dimitrov“, Blagoja Kuzmanovski nga 

SHMQSH „Vëllezërit Miladinov“, Luzha Almedina 

nga SHMQSH „Cvetan Dimov“, Martino Nikollovski 

nga SHMQSH „Vlado Tasevski“, Simonida Stoleska 

nga SHMQSH „Vasil Antevski-Dren“, Elena Marko-

vska nga SHMQSH „Pançe Arsovski“, Sasho Stojko-

viq nga SHMQSH „Marija Kyri-Sklodovska“, Bojan 

Petrevski од SHMQSH „Dr. Pançe Karagjozov“, 

Melvin Milanovski nga SHMQSH „Mihajlo Pupin“, 

Zorica Despodovska nga SHMQSH „Koço Racin“, 

Anita Koçan nga SHMQSH „Boro Petrushevski“, 

Marija Velkovska nga SHMQSH „Rade Jovçevski-

Korçagin“, Gjoko Kostadinov nga SHMQSH „Josip 

Broz-Tito“, Aleksandra Davitkovska nga SHMQSH 

„Arsenij Jovkov“, Monika Velkova nga SHMQSH 

„Dimitar Vlahov“, Aleksandra 

Stambolieva nga SHMQSH „Zdra-

vko Cvetkovski“, Simona Stojçeva 

nga SHMQSH „Nikolla Karev“ dhe 

Sasho Jadrovski nga SHMQSH „ 

Orce Nikollov“.

Më 21 maj në sheshin „Pela“ dhe në 

rrugën „11 Tetori” 512 maturantë të shkollave 

të mesme vallëzuan nën ritmin e „kuadril“ 

dhe u përfshinë në manifestimin ndërkom-

bëtar „Parada maturante 2010“. Këtë vit, me 

maturantët nga Shkupi vallëzuan edhe ma-

turantët nga Velesi, Kavadari dhe nga Struga, 

si dhe maturantë në Slloveni, Kroaci, Bosnja 

dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe në Bul-

lgari.

Ky manifestim ndërkombëtar mbahet 

nën patronazhin e Qytetit të Shkupit, dhe me 

përkrahjen e Zyrës së përfaqësuesit special 

të Bashkimit Evropian në Republikën e Ma-

qedonisë dhe nën organizimin e Drejtorisë 

për kulturë dhe art në Shkup dhe klubin e 

vallëzimit „Ritam plus“. Në paradë morën 

pjesë maturantë nga 15 shkolla të mesme të 

Qytetit të Shkupit: „Rade Jovçevski - Korça-

gin“, „Nikolla Karev“, „Josip Broz - Tito“, „Koço 

Të ngrihet vetëdija publike dhe kultura në 

jetën urbane tek nxënësit e shkollave të mesme 

dhe të krijohen shprehi për veprimin e drejtë me 

mbeturinat ishte qëllimi i garës-kuis „Ku shkojnë 

mbeturinat tona“ e cila në fund të prillit u mbajt 

në shkollën e mesme „Orce Nikollov“. Kuisin e or-

ganizoi NP „Higjiena komunale“, me rastin e Ditës 

botërore të planetit Tokë (22 prill).

Në kuis morën pjesë 64 pjesëmarrës nga 

24 shkolla të mesme në territorin e Qytetit të 

Shkupit. Gara u zhvillua në gjuhën maqedonase 

dhe shqipe. Për vendin e parë, të dytë dhe të tretë 

u ndanë çmime, kurse pjesëmarrësit e tjerë në 

garë dhe shkollat e tyre morëm mirënjohje. 

Vendi i parë në kuisin në gjuhën shqipe i 

takoi Daneta Berishës nga SHMQSH „Pançe Ka-

ragjozov“, vendi i dytë Arta Ramës nga SHMQSH 

„Zef Lush Marku“, kurse vendi i tretë Ilmi Isanimit 

nga SHMQSH „Zef Lush Marku”. 

Vendi i parë në kuisin në gjuhën maqe-

donase i takoi Stefan Dojçinovskit nga SHMQSH 

„Nikolla karev“, vendi i dytë Nikolla Bozhinovskit 

nga SHMQSH „Dr. Pançe Karagjozov“, kurse vendi i 

tretë Gabriela Evrovës nga SHMQSH „Rade Jovçe-

vski-Korçagin“. 

U LUAJT KUADRIL NË 
SHESHIN „PELA“

GARË NË TEMËN  „KU 

SHKOJNË MBETURINAT TONA“

Racin“, „Georgi Dimitrov“, „Dr. Pançe Karagjo-

zov“, „Llazar Tanev“, „Marija Kyri - Sklodov-

ska“, „Pançe Arsovski“, „Zdravko Cvetkovski“, 

„Dimitar Vllahov“, „Vasil Antevski-Dren“ dhe 

„Orce Nikollov“.

Në fi llim të „Parada maturante 2010“ 

maturantët dhanë betimin për mos përdori-

min e dhunës, kurse risi këtë vit ishte se pje-

sëmarrësit pas vallëzimit të kuadrilit luajtën 

edhe valcer anglez. 
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Me më shumë kupa nga salla spor-

tive „Rasadnik“, në Kisela Voda, ku më 28 

gusht u luajtën garat e fundit „fi nal four“ në 

katër sporte në konkurrencën për meshkuj 

dhe femra të ligës së shkollave të mesme të 

Shkupit shkuan nxënësit e SHMSH „Metodija 

Mitevski-Brico“ dhe nxënësit e SHMQSH „Orce 

Nikollov“ nga Shkupi.

„FINAL FOUR“  GARA TË LIGËS 
S Ë  S H KO L L AV E  T Ë  M E S M E

Qyteti i Shkupit pas një dekade të plotë 

përsëri ishte nikoqir i rreth shtatëqind nxënë-

sve të shkollave të mesme nga e gjithë Maqe-

donia të cilët, nga data 6 deri më 8 мај, morën 

pjesë në „GJIMNAZIADA SHKUPI 2010“ të shta-

të.  Basketboll, volejboll, hendboll, futsal dhe 

atletikë ishin sportet në të cilat garuan nxënë-

sit e 48 ekipeve të shkollave të mesme nga i 

gjithë vendi.

Basketbollistë më të mirë – nxënës 

të shkollave të mesme në konkurrencën për 

„GJIMNAZIADA 
SHKUPI 2010“ E SHTATË

meshkuj ishin ata të SHMQSH „Orce Nikollov“ 

nga Shkupi. Në konkurrencën për femra ishin 

basketbollistet e ekipit të SHMKF „Metodija 

Mitevski-Brico“ nga Shkupi. 

Në volejboll ishin nxënësit e SHM „Jane 

Sandanski“ nga Strumica, kurse në konkurren-

cën për femra në vendin e parë u klasifi kuan 

volejbollistet e SHMQSH „Orce Nikollov“ nga 

Shkupi. 

Nga SHM „Mirko Milevski“ nga Kërçova, 

arriti ekipi më i mirë në futsal për meshkuj. Ta-

lentin e tyre në futboll e treguan edhe vajzat e 

SHM „Shën. Qirili dhe Metodij“ nga Negotina. 

Nxënësit e „М.М. Brico“ nga Shkupi ishin 

hendbollistët më të mirë në konkurrencën për 

meshkuj në „GJIMNAZIADË“, kurse edhe në 

konkurrencën për femra më të mirat ishin 

nxënëset e kësaj shkolle.

Në atletikë-femra, në 100 metra dhe në 

400 metra më e mira ishte Hristina Ristevska 

nga SHM „Kuzman Josifovski-Pitu“ nga Prilepi, 

kurse në 800m, vendi i parë i takoi Frosina Ri-

stevska nga e njëjta shkollë. Në kërcim së larti 

më e mira ishte Nadica Jovanoviq nga „Nikolla 

Karev“ nga Shkupi, kurse në kërcim së gjati 

Aleksandra Mitroska nga „К.Ј.Pitu“ nga Prilepi. 

Fidanka Vasilevska nga SHM „Dobri Daskalov“ 

nga Kavadari e hodhi gjylen në largësi 8.66 m 

dhe me këtë fi toi medaljen e artë. Në piedestal 

u ngjitën edhe nxënëset e SHM „К.Ј.Pitu“ nga 

Prilepi, të cilat kishin kohën më të mirë në sta-

fetën 4х100m.

Për meshkuj, në 100m më i miri ishte 

Icko Jankovski nga SHM „Gjorçe Petrov“-Prilep, 

në 400m vendi i parë i takoi Bojan Milçevskit 

nga „М.М. Brico“ nga Shkupi, kurse në1.000m 

më i shpejti ishte Nenad Ackoviq од SHMQSH 

„Nikolla Karev“ nga Shkupi. Nikolla Mitkovski 

SHM „Goce Delçev“ - Kumanovë fi toi në kërcim 

së larti, kurse në kërcim së gjati Boris Deçovski 

nga SHM „Jane Sandanski“ nga Strumica. Gjy-

len me peshë 7,26 kg më larg e hodhi Goran 

Trajanov nga SHM „Dimitar Vlahov“ nga Stru-

mica, kurse më të mirët në stafetën 4х100m 

në konkurrencën për meshkuj ishin nxënësit e 

SHM „Kosta Susinov“ nga Radovishi.

„GJIMNAZIADA SHKUPI 2010“ është nën 

organizimin e Qytetit të Shkupit dhe të Ligës 

së sportit shkollor të shkollave të mesme të 

Qytetit të Shkupit. Olimpiada e shkollave të 

mesme për vitin shkollor 2009/2010 ishte nën 

patronazhin e kryetarit të Qytetit të Shkupit, 

Koce Trajanovski.

Në fi nale volejboll-meshkuj, nxënësit 

e „М.М.Brico“ mundën ekipin e „Georgi Di-

mitrov“ me 2:0, kurse në fi nalen në volejboll 

për femra, fi tuan volejbollistet e  „Orce Ni-

kollov“ me  2:1 kundër nxënësve të SHMQSH 

„Georgi Dimitrov“.

Finalja në hendboll për femra dhe 

meshkuj përfundoi me fi toren e nxënësve 

të   „М.М.Brico“ në të dyja konkurrencat. Në 

konkurrencën për femra ato mundën ekipin 

e SHMQSH „Pançe Arsovski“ me 18:15, kur-

se në konkurrencën për meshkuj nxënësit e 

SHMQSH „Josip Broz-Tito“ me 27:24.

Edhe në garat fi nale në basketboll 

në të dyja konkurrencat ishin ekipet e 

„М.М.Brico“, duke mundur ekipet e „Orce 

Nikollov“ me 43:37 (femra), përkatësisht 

65:60 (meshkuj).

mesme për vitin shkollor 2009/2010 ishte nën 

pap tronazhin e kryey tarit të Qyty etit të Shkupip t, 

KKoKocece TT Trarajajaajanoononon vsvsv kikikik ..
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Tamash Tot nga Hungaria në konkur-

rencën për meshkuj dhe Lusija Kimani nga 

Bosnja dhe Hercegovina në konkurrencën 

për femra janë fi tuesit e “Maratona e Shku-

pit 2010” me karakter ndërkombëtar, që më 

9 maj të këtij viti, u mbajt në Shkup. Nëpër 

MARATONASIT VRAPUAN NË  MARATONASIT VRAPUAN NË  

MARATONËN E SHKUPIT 2010MARATONËN E SHKUPIT 2010
rrugët e Shkupit këtë vit vrapuan më shumë 

se 2.500 maratonas.

- Kjo është maratona e katërt e Shku-

pit me radhë, kurse këtë vit për dallim nga viti 

i kaluar kishte dy herë më shumë pjesëmarrës 

se vjet. Ky është fakt që më gëzon. Më bën 

krenar edhe fakti se që nga ky vit, Maratona 

e Shkupit, si manifestim do të evidentohet në 

kartën e maratonave të Federatës Botërore të 

Atletikës. Të gjithë atyre që sot do të marrin 

pjesë në garë u dëshiroj vetëm një gjë, fat në 

vrapim dhe le të fi tojnë më të mirët – u porosi-

ti pjesëmarrësve të maratonës kryetari i Qyte-

tit të Shkupit, Koce Trajanovski, para fi llimit të 

garës. 

Hungarezi Tot, maratonën prej 42 kilo-

metrash e vrapoi me kohën 2.28.56 orë dhe 

vendosi rekord të ri të korsisë. Këtë vit edhe 

Maqedonia kishte maratonasin e vet në 10-të 

garuesit më të mirë. Gjorgji Trendafi lov, mara-

tonën e përfundoi në vendin e 7-të.

Rekord të ri të korsisë vendosi edhe ga-

ruesja Lusija Kimani, e cila vrapoi me kohën 

2.55.56 orë.

Më të mirët në gjysmë maratonën në 

21 kilometra ishin Sasha Stoliq nga Serbia në 

konkurrencën për meshkuj dhe Slagjanja Peru-

noviq nga mali i Zi në konkurrencën për femra.

Në garën humanitare në 5.000 metra 

më të shpejtë ishin Stojan Popovski dhe  Ma-

rija Stojçeva. Mjetet e mbledhura nga kjo garë 

iu ndanë Klinikës për sëmundjet e mushkërive 

të bardha në Kozle.

Maratona ndërkombëtare e Shkupit, 

ashtu si edhe deri tani, ishte nën patronazhin 

e Qytetit të Shkupit, Delegacionit të Bashkimit 

Evropian në RM dhe Agjencisë për të rinj dhe 

sport. Organizatorë ishin Lidhja e sporteve të 

Shkupit, Federata e atletikës e Maqedonisë 

dhe К.А. „Rabotniçki“. Donatorë ishin Amba-

sada e Mbretërisë Norvegjeze dhe Kryqi i Kuq 

i Shkupit, kurse sponsor gjeneral këtë vit dhe 

partner i të gjithë manifestimit ishte operatori 

i telefonisë celulare One.
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BASKERFEST  GJALLËROI S

Qindra artistë të rrugës nga 15 vende të botës morën pjesë në festivalin e pestë ndërkombëtar „BASKERFEST 2010“ që nga data 4 deri më 

13 qershor solli cirkun nën qiellin e hapur të Shkupit. Pikat muzikore, zhonglimet dhe  akrobacitë ishin vetëm pjesë e programit që ofroi „BA-

SKERFEST “i sivjetmë.

Festivali filloi me shfaqjen e grupit francez „Vajza iks“, teatër muzikor nga Kaen, Republika Franceze, me shfaqjen muzikore–teatrore 

„Makina e vogël“. Mbrëmjen e plotësoi pika spektakulare piroteknike e artistit gjerman Edi Egal. „BASKERFEST 2010“ u mbajt në disa lokacione 

në Shkup, në sheshin „Maqedonia“, rrugën „Maqedonia”, para QT „Soravija“ dhe në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, si dhe në komunën Aerodrom.

Festivali i sivjetmë „BASKERFEST “ edhe këtë vit ishte nën patronazhin e Qytetit të Shkupit, kurse organizator ishte organizata joqeveritare 

„ONE WAY“. 
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Shfaqja e  tretë e Festivalit ndërkom-

bëtar të teatrit  “FYTYRA PA MASKA” që u 

mbajt nga data 10 deri më 14 maj edhe këtë 

herë ruajti principin kryesor: të promovohet 

teatri i pavarur, alternativ dhe eksperimen-

tal, i krijuar nga të rinj entuziastë, dashamirë 

të sinqertë të artit teatror. Festivali u hap në 

skenën e kinemasë „Frosina“ në Qendrën kul-

turore rinore me shfaqjen teatrore „Vallëzue-

sja pas telit me gjemba“ të Teatrit dokumen-

tar të Berlinit. Autor dhe regjisor i shfaqjes 

është Marina Shubart dhe është dramatizim i 

një ngjarje të vërtetë për balerinën ukrainase 

Ana Rakitranskija.

Në dy forumet e festivalit që u mbajtën 

në suazat e “FYTYRA PA MASKA” u debatua 

për pjesët e shfaqura në festival me pjesë-

marrjen aktive të anëtarëve të komisionit 

FESTIVALI I TRETË NDËRKOMBËTAR I TEATRIT TË 
RIBRENDUAR  "FYTYRA PA MASKA" NË QKR

juri dhe të anëtarëve nga teatrot pjesëmar-

rëse në festival.

Në mbrëmjen e fundit, më 14 maj, u 

shfaq pjesa „Evolucion. Revolucion. Evolu-

cion..“ që është prodhim i punëtorisë një 

mujore me të rinjtë vullnetarë nga Estonia, 

Franca dhe nga Portugalia që ishin pjesë e 

organizimit të festivalit “FYTYRA PA MASKA”. 

Kjo shfaqje flet për zhvillimin evolutiv të ar-

tit dramatik. 

Shfaqjet e festivalit i vlerësoi juria 

ndërkombëtare e përbërë prej tre anëtarësh 

Joke Elbers, përfaqësues i Bordit të 

drejtorëve të Asociacionit ndërkombëtar për 

teatro amator dhe alternative (IATA), aktorja 

maqedonase Marina Pop Pankova dhe kriti-

ku i teatrit Ilija Upalevski. Çmimi kryesor – 

Grand pri për shfaqjen më të mirë në tërësi 

– statujën  „Princi i vogël“, i takoi shfaqjes 

„Papagajtë nuk hanë brumbuj “, me tekst të 

Uilijam Mastrosimon, me regji të Jan Mikush, 

i teatrit Divadlo G.F. Belopotoçkeho nga Sl-

lovakia. Çmimi për lojë kolektive dhe për 

arritje të veçanta si ansambël shkoi në duart 

e Teatrit akademik „Branko Krsmanoviq“ nga 

Serbia, për shfaqjen „Bre Kabare“ të autorëve 

V. Xhurxheviq - V. Cvejiq, me regji të Vladimir 

Cvejiq. Çmimin për formimin vizual e mori 

„Teatar Roma“ nga Maqedonia, për shfaqjen 

„Vitel“ nga Kole Çashule, me regji të Orhan 

Jasharovski.

Festivali “FYTYRA PA MASKA” është 

nën organizimin e Qendrës kulturore rinore 

dhe SPLUNG autorë nga Shkupi, kurse patron 

është Qyteti i Shkupit. 
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Me koncertin e orkestrës së dhomës Almazian`s Obsession nga Serbia 

u hap në mënyrë solemne „Vera e Shkupit 2010“ e 31-të. Festivali ndërkom-

bëtar kulturor „Vera e Shkupit“ që tradicionalisht, çdo vit, fillon në ditën e 

verës dhe të ditës botërore të muzikës, 21 qershori, është nën organizimin e 

Drejtorisë për kulturë dhe art – Shkup, dhe është nën patronazhin e Qytetit 

të Shkupit dhe Ministrisë së Kulturës.

Në suazat e manifestimit, në 40-të ditët e festivalit, në 55 orare koho-

re do të shfaqen 63 shfaqje artistike, pjesa më e madhe tyre muzikore. Do 

të shfaqen 17 koncerte, janë realizuar 9 ekspozita, janë shfaqur 8 pjesë te-

atrore, nga të cilat 5 premiera, dy prezantime të video-art, dy sfilata mode 

dhe shumë promovime, prezantime dhe performansa.

Në suazat e festivalit „Vera e Shkupit 2010“, ashtu si edhe çdo vit, do 

të realizohen edhe dy aktivitete programore tradicionale: Blues & Soul Fe-

stival dhe Kafe-kinema, të cilat ashtu si edhe çdo vit të mbahen në Parkun 

zbavitës „Luna“. 

VERA KULTURORE E SHKUPITVERA KULTURORE E SHKUPIT
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Qyteti i Shkupit zgjodhi më të mirët në konkursin tradicional 

të qytetit për zgjedhjen e kompanisë më ekologjike, kontributin 

më të madh në fushën e mbrojtjes të ambientit jetësor, oborrin e 

rregulluar më mirë, për hartimin më të mirë dhe për vizatimin më 

të mirë nga tema e ekologjisë, që organizohet në suazat e manife-

stimit tradicional „Ditët e pranverës - Ditë të ekologjisë“. Konkursi 

ka për qëllim të promovojë dhe popullarizojë kujdesin për ambien-

tin jetësor në Shkup, si kusht i vetëm për jetë të shëndetshme në 

Shkup dhe zgjati nga  data 21 prill deri më 15 maj.

 Sipas kushteve të konkursit, u ndanë këto çmime:

Për kompani më ekologjike (fi rmë që ka zbatuar me sukses  

ISO 14001 dhe kontribut për ruajtjen e ambientit jetësor) është 

zgjedhur kompania „ADING“ SHA – Shkup;

Për kontribut më të madh në fushën e mbrojtjes së ambien-

tit jetësor (për aktivitete për ruajtjen dhe avancimin e ambientit 

jetësor në Shkup, mbrojtjen e mediumeve dhe fushave të am-

bientit jetësor, zvogëlimin e shfrytëzimit të llojeve të energjive të 

parinovueshme etj) çmimi i ndahet projektit: „Plastikë biologjike 

shpërbërëse“ i përgatitur nga hulumtuesit Stefan Kuzmanovski 

dhe Nikolçe Kolev, nxënës në  „Jahja Kemal“, nën drejtimin e tutorit 

Emel Sherif.

Për oborr objekti për strehim individual të rregulluar më mirë 

për këtë vit u shpall oborri i Oliver Bojkovskit, në Vodno.

Në pjesën e strehimit publik oborr më të mirë ka këshilli 

shtëpiak në bulevardin “Video 

Smilenski- Bato, numër 41.

Në kategorinë oborre institucionesh, fi rmash dhe objektesh 

afariste çmimi iu nda Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, 

në bulevardin Koço Racin, numër 13.

Për hartimin më të mirë me temë ekologjia për nxënësit e 

shkollave fi llore çmimi shkoi në duart e Blagoja Tashovski, nxënës 

në klasën 6а në SHF „Goce Delçev“ për tekstin me titull „Planeti 

Tokë“.

Për nxënësit e shkollave të mesme çmimin e mori Teodora 

Gudevska, nxënëse në vitin e parë në SHMQSH „Josip Broz-Tito“, për 

vjershën me titull „Ta ruajmë planetin“.
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GuGudevska, nxënëse në vitin e parë në SHMQSH „Josip Broz-Tito , për 

vjvjvjjererershshën me titull „Ta ruajmë planetin“.

Në pjesën e strehimit publik oborr më të mirë ka këshilli 

shtëpiak në bulevardin “ViVidedeoo o

SSSmSmSmililililenen kkskii- B Bato, numër 41.

Në kategorinë oborre institucionesh firmash dhe objektesh

 U SHPALLËN FITUESIT PËR KONTRIBUT MË  U SHPALLËN FITUESI
TË MADH PËR AMBIENTIN JETËSORTË MADH PËR AM
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Për vizatim më të mirë me temë ekologjia për nxënës të 

shkollave fi llore u shpërblyen vizatimet e Sandra Jordeva dhe Ana 

Jordeva, nxënëse në klasën 6b në SHF „Dimitar Miladinov “.

Për nxënës të shkollave të mesme në të njëjtën kategori 

çmimi iu nda Natalija Veselinova, 

nxënëse në vitin e 

parë „Rade Jovçevski-Korçagin“.

Jashtë kategorive, Komisioni për çmime vendosi t’i ndajë 

pllakat për kontribut të veçantë në 

Jashtë kategorive, Komisioni për çmime vendosi t i nd

pllakat për kontribut të veçantë në

dajëdajë 

Për nxënës të shkollave të mesme në të njëjtën kategori 

çmçç imi iu nda Natalija Veselinova, 

nxënëse në vitin e 

parë „Rade Jovçevski-Korçagin“.

mbrojtjen dhe avancimin e ambientit jetësor në Shkup Simone 

Filipini, ambasador i Mbretërisë së Holandës në vendin tonë, për 

kontribut në promovimin e çiklizmit dhe për rritjen e sipërfaqeve 

të gjelbra në qytet.

Për dy kategoritë e 

para të konkursit, 

është parashikuar nga një shpërblim në 

vlerë prej 45.000 denarë secili. Për kategorinë e tretë, oborri 

më i mirë, janë parashikuar tre shpërblime (strehim individual, 

strehim kolektiv dhe institucion, firmë ose objekt afarist), në 

vlerë prej  40.000 denarë secili.

Për kategorinë e katërt janë parashikuar dy shpërblime 

secili me vlerë prej 10.000 denarë, njëri për nxënësit e shkolla-

ve fillore dhe një për nxënësit e shkollave të mesme.

Për kategorinë e pestë janë parashikuar dy shpërblime 

secili me vlerë prej 10.000 denarë, njëri për nxënësit e shkolla-

ve fillore dhe një për nxënësit e shkollave të mesme.

Shqyrtimi i fletëparaqitjeve të arritura dhe zgjedhja e fi-

tuesve u krye nga Komisioni të cilin e formoi Qyteti i Shkupit 

nga përfaqësues të të punësuarve në sektorët e Qytetit të Shku-

pit dhe organizatave joqeveritare. 

 U SHPALLËN FITUESIT PËR KONTRIBUT MË T PËR KONTRIBUT MË 
TË MADH PËR AMBIENTIN JETËSORBIENTIN JETËSOR
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Qyteti i Shkupit, Trupi koordi-

nues për droga i Qytetit të Shkupit 

realizuan Fushatë njëjavore për zvo-

gëlimin e stigmës dhe diskriminimit 

ndaj personave të cilët përdorin 

drogë. Fushata zgjati nga 19 deri më 

23 prill dhe përfshiu shtypjen dhe 

vendosjen e afisheve në stacionet 

e autobusit të NQP-së. Mesazhet e 

afisheve ishin rezultat i diskutimeve 

për temën stigmatizimi i persona-

ve përdorues të drogës dhe për tre 

muaj me radhë do të vendosen në 

autobusë. 

Fushata kishte për qëllim të 

kontribuojë për ngritjen e vetëdijes 

publike dhe informimin e qytetarëve 

të Shkupit për problemet me të cilat 

ballafaqohen përdoruesit e drogave, 

si dhe të informohen për pasojat 

nga thellimi i diskriminimit dhe in-

jorimit të problemit të personave të 

cilët kanë nevojë për ndihmë. 

Në oborrin e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë më 8 maj u hap „Parku i 

humanizmit“ dhe u shënua fillimi i kremtimit të 65-vjetorit të themelimit të Kryqit të 

Kuq në vendin tonë dhe manifestimit simbolik më 8. mај, Ditës botërore të Kryqit të 

Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe javës së Kryqit të kuq.

„Parku i humanizmit“ iu dha zyrtarisht në përdorim qytetarëve të Shkupit nga 

kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe kryetari i Kryqit të Kuq të Republikës 

së Maqedonisë, Milço Trajkov. Kremtimi i sivjetshëm u zhvillua në shenjën e kontekstit 

global të urbanizimit, prandaj edhe Kryqi i kuq i Maqedonisë për festimin e 8. majit 

përcaktoi moton  „Jetë urbane - SFIDË“, me theks të veçantë në aktivitetet nga aspekti 

shëndetësor social. Në suazat e festimit u promovua edhe pulla e re postare me vlerë 

nominale prej 6 denarë.

FUSHATË PËR 
ZVOGËLIMIN E 
STIGMËS NDAJ 
PERSONAVE QË 
PËRDORIN DROGË

Në ditët e verës për të cilat parashikohen temperatura të lar-

ta dhe valë e nxehtë, vullnetarët e ekipeve të komunave të Kryqit 

të Kuq të Qytetit të Shkupit si përgjigje gjatë katastrofave me au-

tomjete do të qarkullojnë në rrugët me frekuencë më të madhe në 

Shkup dhe qytetarëve do t’u japin ujë, material informativ propa-

gandistik dhe do të masin tensionin e gjakut. 

Ekipet e Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, në ditë të tilla, 

do të bëjnë kujdestari, do t’u përgjigjen thirrjeve në linjën e tele-

fonit të hapur dhe do t’i informojnë të gjithë qytetarët e interesuar 

për mënyrat për mbrojtje gjatë këtyre kushteve klimatike.

Ky aktivitet realizohet në bashkëpunim dhe me përkrahjen 

financiare të Qytetit të Shkupit. Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit 

ndjek gjendjen dhe nëse ka nevojë në terren do të dalin më shumë 

ekipe.

Qyteti i Shkupit, Trupi koordi-

nues për droga i Qytetit të Shkupit 

realizuan Fushatë njëjavore për zvo-

gëlimin e stigmës dhe diskriminimit 

ndaj personave të cilët përdorin 

drogë. Fushata zgjati nga 19 deri më 

23 prill dhe përfshiu shtypjen dhe 

vendosjen e afisheve në stacionet 

e autobusit të NQP-së. Mesazhet e 

afisheve ishin rezultat i diskutimeve 

për temën stigmatizimi i persona-

ve përdorues të drogës dhe për tre 

muaj me radhë do të vendosen në 

autobusë. 

Fushata kishte për qëllim të 

kontribuojë për ngritjen e vetëdijes 

publike dhe informimin e qytetarëve 

të Shkupit për problemet me të cilat 

ballafaqohen përdoruesit e drogave, 

si dhe të informohen për pasojat 

nga thellimi i diskriminimit dhe in-

jorimit të problemit të personave të 

cilët kanë nevojë për ndihmë. 

FUSHATË PËR 
ZVOGËLIMIN E 
STIGMËS NDAJ 
PERSONAVE QË 
PËRDORIN DROGË

65 VJET KRYQ I KUQ I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Në oborrin e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë më 8 maj u hap „Parku i 

humanizmit“ dhe u shënua fillimi i kremtimit të 65-vjetorit të themelimit të Kryqit të 

Kuq në vendin tonë dhe manifestimit simbolik më 8. mај, Ditës botërore të Kryqit të 

Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe dhe javës së Kryqit të kuq.

„Parku i humanizmit“ iu dha zyrtarisht në përdorim qytetarëve të Shkupit nga 

kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe kryetari i Kryqit të Kuq të Republikës 

së Maqedonisë, Milço Trajkov. Kremtimi i sivjetshëm u zhvillua në shenjën e kontekstit 

global të urbanizimit, prandaj edhe Kryqi i kuq i Maqedonisë për festimin e 8. majit 

përcaktoi moton  „Jetë urbane - SFIDË“, me theks të veçantë në aktivitetet nga aspekti 

shëndetësor social. Në suazat e festimit u promovua edhe pulla e re postare me vlerë 

nominale prej 6 denarë.
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KRYETAR I QYTETIT TË SHKUPIT
KOCE TRAJANOVSKI

telefon 3 297 204
gradonacalnik@skopje.gov.mk
baraka numër  4 

KRYETAR I KËSHILLIT TË QYTETIT TË SHKUPIT 
IRENA MISHEVA

telefon 3 297 207
irena.miseva@skopje.gov.mk
baraka numër 1

SEKTORI I FINANCAVE
Drejtues, KRSTE ANDONOVSKI

telefon 3 297 208
kandonovski@skopje.gov.mk
baraka numër 7 

-SEKSIONI PËR PËRCAKTIMIN E PAGIMIT TË 
TATIMEVE, TAKSAVE DHE KOMPENSIMEVE TË TJERA 

telefon  3297 280 - qarkullim dhe dhurata
telefon   3297 316 - pronë
telefon  3297 314 - taksa
danoci@skopje.gov.mk

SEKTORI PËR PLANIFIKIMIN DHE RREGULLIMIN 
E HAPËSIRËS 
Drejtues, ALJOSHA SHOPAR
telefon 3297 282
Aljosa.Sopar@skopje.gov.mk
baraka numër 10а

SEKTORI PËR MBROJTJEN E AMBIENTIT JETËSOR 
DHE NATYRËS
Drejtues, CVETANKA IKONOMOVA-MARTINOVSKA
telefon 3 297 301
Cvetanka.Ikonomova@skopje.gov.mk
infoekologija@skopje.gov.mk
baraka numër  14

INSPEKTORATI I QYTETIT TË SHKUPIT
telefon 3297 231
FlorimRexhepi@skopje.gov.mk  
baraka numër  14

NDËRMARRJE PUBLIKE
NP „PARKINGU I QYTETIT“
Drejtor, BORÇE JAKIMOVSKI

telefon 3091 072 , 3091 074
b.jakimovski@gradskiparking.com.mk
www.gradskiparking.com.mk
- Shërbimi merimangë  
telefona 3 238 871, 2 465 156, 
071/ 230 655, 075/ 499 618
sektor.pajak@gradskiparking.com.mk

NP „RRUGË DHE RRUGICA“
Drejtor, SINISHA IVANOVSKI   
telefon 3 162 317 
www.jpuliciipatista.com.mk

NQP „SHKUP“
Drejtor, MISHO NIKOLOV
miso.nikolov@jsp.com.mk
telefona  3 174 264, 3 174 260
www.jsp.com.mk

- Qendra dispeçere 
telefon 3 173 224

NP „HIGJIENA KOMUNALE“
Drejtor, RAKIP DOÇI
rakip.dochi@khigiena.com.mk 
telefona të centralit  3 223 713, 3 118 525  
www.khigiena.com.mk

NP „PARQE DHE GJELBËRIM“
Drejtor, DUSHAN AVIROVIQ

telefona 3070 112, 3062 293 

NP „UJËSJELLËS DHE KANALIZIM“
Drejtor, n.d. IGOR LLAZAREVSKI
telefon 3073-010

www.vodovod-skopje.com.mk

-RAJONE PËR PAGIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E 

RRJETIT TË UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT 

Rajoni 1, Qendër
Pagim, telefon  3 240 343
reoncentar@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit, telefon  3 238 992
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, telefon 3 137 123

Rajoni 2, Kisela Voda
pagim, telefon 3 240 362 
reonkiselavoda@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit, telefon 2 782 609
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, telefon 2 791 566

Rajoni 3, Karposh
pagim, telefon 3 240 372
reonkarpos@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit, telefon   3076 407
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, telefon  3062 174

Rajoni 4, Çair
pagim, telefon  3 240 363
reoncair@vodovod-skopje.com.mk
mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit, telefon  2 671 888
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, telefon  2 671 999

Rajoni 5, Gazi Baba
pagim, telefon 3 240 333
reongazibaba@vodovod-skopje.com.mk

mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit, telefon  3 174 524

mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, telefon 3 174 524

INSTITUCIONE KULTURORE TË QYTETIT
Biblioteka „Vëllezërit Miladinov “ 3162-544
Qendra kulturore Informative  3115-679
Shtëpia e Kulturës „Koço Racin“ 3163-739
Qendra Kulturore Rinore  3115-508
Muzeu i Qytetit të Shkupit  3115-367
Salla Universale - Shkup  3245-615
Kopshti zoologjik  3220-578
Qendra Kulturore për Fëmijë “Karposh“ 3216-789

TELEFONA MË TË RËNDËSISHËM
• Shërbimi zjarrfi kës  193
• Qendra për menaxhimin me kriza  195
• Elektro-Shkup 02 3161-454
• Toplifi kim 02 3076-200
• NQP „Shkup“ orari i udhëtimit  02 3173-224
• Stacionari Vardarishte 075 506-090
• Qendra urgjente  02 3147-147
• Spitali i qytetit  02 3130-311
• Farmacia kujdestare „Zegin“  02 3298-504
• Aerodromi „Aleksandar Veliki“  02 3148-333,
02 3148-336
• Stacioni ndërurban i autobusit  02 2466-011, 
02 2466-313
• Stacioni hekurudhor  02 3164-255 
• SHËRBIMI I GJENDJES CIVILE - DQPP  3117-037, 
3117-766 
• SALLA PËR MARTESË  3118-250
• INSPEKTORATI REPUBLIKAN TREGTAR  975
• СОС – GJENDJE KRIZE TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE  
0800 12-222; 3136-400   
• СОС – PËR GRA DHE FËMIJË VIKTIMA TË DHUNËS 9700
• СОС – INFORMACIONE DHE PREVENTIVË PËR 
TREGTINË ME NJERËZ  0800 11 111, 3173-424
• Kinematë e qytetit-Shkup 3137-377
• Kinema Ramstor  3290-153
• Milenium 3120-389
• Teatri dramatik  3063-388
• Qendra teatrore për fëmijë  3290-111
• Opera dhe Baleti Maqedonas-OBM  3114-511
• Galeria kombëtare e Maqedonisë-Stacioni i vogël 
3126-856

KOMUNA TË SHKUPIT
• Komuna Qendër 3203-680
• Komuna Kisela Voda 2785-400
• Komuna Aerodrom 2400-970 
• Komuna Karposh 3061-507
• Komuna Gazi Baba  3226-655
• Komuna Çair 2616-865
• Komuna Butel 2616-868
• Komuna Shuto Orizari 2650-584
• Komuna Gjorçe Petrov 2039-307
• Komuna Saraj 2050-289

„SHKUP“ 
LAJMËTARI INFORMATIV I

QYTETIT TË SHKUPIT

Numri i parë i lajmëtarit informativ
„Shkupi“ u botua më:

10 dhjetor 2008

Kryeredaktor
Nedelço Krstevski

Redaksia
Seksioni për marrëdhënie me

opinionin

Redaktor i fotografi së
Radomir Jovanoviç

Përkthyes dhe lektor
Vladimir Bogdanovski

BOTON QYTETI I SHKUPIT
për botuesin

Kryetari i Qytetit
Koce Trajanovski

Bulevardi Ilindenska p.n.

Telefon
02 3297 255

e-mail adresa
gragjani@skopje.gov.mk

Dizajni:
Evropa 92 - Koçanë
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