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Unaza së shpejti do të zëvendësojë 

kryqëzimin ekzistues ndërmjet rrugëve 

“Gjorçe Petrov” “Voin Drashkoci” dhe 

“Radushka” në komunën Gjorçe Petrov.   

Ndërtimi i unazës fill oi më 6 tetor, kurse 

këto ditë ekipet e Qytetit të Shkupit punojnë 

në krahun e djathtë të kryqëzimit, pikërisht 

drejt rrugës “Radushka”. Në këtë pjesë rruga 

“Gjorçe Petrov” do të zgjerohet, kurse do të 

ndërtohet një trotuar dhe korsi për biçikleta 

me gjerësi 1,5 metra.

Ndërtimi pastaj do të vazhdojë në 

krahun tjetër, derisa të përfundojnë të 

katër krahët e kryqëzimit. Pjesa e mesme e 

unazës do të ndërtohet e fundit. Në të gjithë 

krahët do të ketë mbrojtëse betoni për ins-

talimin nëntokësor dhe do të vendoset ka-

nalizimi i ri atmosferik me profil 300 mili-

metra. Sistemimi i ujërave atmosferik do të 

mundësohet me ndërtimin e vend derdhje-

ve vertikale. Përgjatë rrugës së re do të ven-

dosen bordura, sipërfaqja do të tampono-

het dhe do të mbulohet me shtresë të re as-

falti me trashësi 19 centimatra. 

Sipas projektit, unaza do të formohet 

në nivelin e rrugës ekzistuese. Kryqëzimi i 

ri rrethor do të mundësojë qarkullim më të 

madh të automjeteve, pa qëndrim në sema-

for. Qarkull imi do të zhvillohet në principin 

kthim majtas. Me këtë do të rritet siguria në 

qarkullimin rrugor. Në suazat e projektit për 

ndërtimin e unazës do të rregullohen dhe 

zgjerohen hyrjet në tre rrugët “Gjorçe Pet-

rov” “Voin Drashkoci” dhe “Radushka.

- Ndërtimi i unazës në rrugët “Gjorçe 

Petrov” “Voin Drashkoci” dhe “Radushka” 

do të zvogëlojë  në një masë të madhe 

kaosin në qarkullimin rrugor që krijohet 

në këtë pjesë të qytetit. Në këtë pjesë tani 

krijohen radhë të mëdha të automjeteve 

që qarkullojnë drejt daljes nga Shkupi, në 

drejtim të Tetovës. Në terren do të punojnë 

ekipet e kompanisë së ndërtimit „Pelagoni-

ja – Gostivar“. Për ndërtimin e këtij objekti 

kapital të qarkullimit rrugor Qyteti i Shkupit 

do të shpenzojë rreth 8,2 milion denarë – 

tha kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Traja-

novski, në fillimin e punëve ndërtimore në 

unazën në lagjen “Gjorçe Petrov”. 

UNAZA NË “GJORÇE PETROV”  UNAZA NË “
ZGJIDHJE E KAOSIT NË QARKULLIMIN RRUGORZGJIDHJE 
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Investime kapitale në Qytetin e Shkupit

UNAZA NË “GJORÇE PETROV”  “GJORÇE PETROV”  
ZGJIDHJE E KAOSIT NË QARKULLIMIN RRUGORE KAOSIT NË QARKULLIMIN RRUGOR
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Капитални инвестиции на Градот Скопје

GJASHTË KAMIONË TË 
RINJ PËR MBLEDHJEN 
E MBETURINAVE 

Qyteti i Shkupit bëri furnizimin me 

gjashtë automjete të specializuara për 

mbledhjen e mbeturinave që do të rrisë 

efikasitetin e NP „Higjiena Komunale”. 

Kamionët e rinj janë me kapacitet 20 metra 

kub, me sistem automatik për ngritjen dhe 

zbrazjen e kontejnerëve me kapacitet 1,1 

metra kub dhe koshave për mbeturina me 

kapacitet 120 litra. Ekziston mundësia edhe 

për drejtimin manual dhe automatik të cik-

lit të punës.

PËR NP „HIGJIENA KOMUNALE“
Automjetet e reja i promovoi më 21 te-

tor kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovs-

ki, drejtori i NP „Higjiena Komunale”, Rakip Doçi 

dhe ministri i transportit dhe lidhjeve, Mile Ja-

nakievski.

 - Qyteti i Shkupit për nevojat e NP „Higji-

ena Komunale” vjet bleu 6 kamionë me kapaci-

tet 15 metra kub, kurse sot kemi promovimin e 

6 kamionëve të rinj me kapacitet 20 metra kub. 

Deri në mars të vitit 2011 do të blihen edhe 20 

kamionë të rinj.  Me zëvendësimin e kamionëve 

të vjetër, të cilët shumë shpesh mbeten në de-

fekt, me kamionë të rinj dhe modern do të 

përmirësohet higjiena publike në qytet – tha 

kryetari i Qytetit të Shkupit, Trajanovski.

Kamionët janë të markës Mercedes-

Benz, model ATRIK AP MAK AU, Euro 3 standard, 

me motor me fuqi 320 KF. Çmimi i një automje-

ti komunal me TVSH të llogaritur është rreth 8 

milion denarë. Çmimi i gjashtë automjeteve me 

TVSH të llogaritur është rreth 50 milion denarë. 

Kamionët do të paguhen në 6 këste të njëjta.
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U LËSHUA NË PËRDORIM 
RRUGA E RINOVUAR  
“BLAGOJA STEFKOVSKI”“BLAGOJA STEFKOVSKI”

Rruga “Blagoja Stefkovski”, në lagjen Max-

hari, muajin e kaluar u shtrua me asfalt të ri në 

gjatësi 800 metra, nga hyrja në Maxhari deri te 

mbikalimi drejt lagjes Çento. Rruga automobi-

listike ishte shumë e dëmtuar dhe vite me radhë 

krijonte probleme në qarkullimin rrugor. Me ri-

konstruksionin e kësaj pjese u rrit në mënyrë të 

ndjeshme siguria për të gjithë pjesëmarrësit në 

qarkullimin rrugor.

Në aksionin për rikonstruksionin e rrugës 

ekzistuese prej asfalti dhe betoni u gërmua dhe 

u vendos kanalizim atmosferik me profil 800 mi-

limetra, me gjatësi 565 metra. Pastaj, në rrugë 

u shtrua shtresë e tamponuar dhe asfalt i ri me 

trashësi 15 centimetra. Për rikonstruksionin e 800 

metrave të parashikuara nga rruga “Blagoja Stef-

kovski” Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 26 mili-

on denarë. Në terren punuan ekipet e firmës së 

ndërtimit „Bauer BG“.

Përgjatë rrugës së rinovuar u vendosën bor-

dura dhe u formuan trotuare me gjerësi  2 metra.
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Korsi e re për këmbësorë dhe biçikle-

ta lidhi poliklinikën  „Bitpazar“ dhe hotelin 

„Kontinental“ përgjatë bulevardit “Nikolla Ka-

rev”. Korsia është e gjatë 350 metra dhe është 

e mbuluar me asfalt.

Përgjatë bulevardit “Nikolla Karev” mua-

jin e kaluar u bënë gërmime të dheut me ma-

kineri, terreni u tamponua dhe u asfaltua. Në 

ditët që vijojnë ekipet e NP “Rrugë dhe rrugi-

ca” që punojnë në ndërtimin e trotuareve do 

të kalojnë nga ana tjetër e bulevardit ku gjit-

hashtu do të ndërtohet korsi për këmbësorë. 

Për ndërtimin e korsisë Qyteti i Shkupit shpen-

zoi 1,5 milion denarë. Trotuari është i gjerë 2,5 

metra. 

Korsi e re për këmbësorë është ndërtuar 

edhe nga kryqëzimi i bulevardit “Nikolla Ka-

rev” me bulevardin “Brigada Maqedonase Ko-

sovare” në drejtim të Ambasadës amerika-

ne, me gjatësi 402 metra. Korsia është e gjerë 

4,7 metra dhe është shtruar me asfalt të ri. Për 

ndërtimin e trotuarit Qyteti i Shkupit shpenzoi 

rreth 1,5 milion denarë. 

KORSI E RE PËR 
KËMBËSORË PËRGJATË 
BULEVARDIT “NIKOLLA KAREV”

U VENDOSËN SHENJA TË REJA TË QARKULLIMIT 
RRUGOR NË RRUGËT E QYTETIT 

Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“ këto ditë rinovuan 47 shenja të 

qarkullimit rrugor në shumë rrugë dhe bulevarde të qytetit. Në kët ak-

sion u vendosën 15 shenja të reja, kurse të tjerat u riparuan.

Sinjalizimi vertikal rrugor u rinovua në bulevardet “Sv. Kli-

ment Ohridski” dhe “Ilinden”, në rrrugët “Mitropolit Tedosij Gologa-

nov”, “Blagoja Stefkovski”, “13 Nëntori”, “Prolet” dhe “Mito Haxhivasi-

lev Jasmin”, si dhe në kryqëzimin e buzlevardit “Partizanski odredi” me 

rrugën “Gjorçe Petrov” dhe në kryqëzimin e bulevardit “3 Makedons-

ka brigada” dhe “Serbia”.

Në këto rrugë janë shënuar me ngjyrë të verdhë dhe të bardhë 

edhe kalimet për këmbësorë, shigjetat dhe vendet e rezervuara për 

parkimin e automjeteve të personave me invaliditet.
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Qyteti  i Shkupit dhe Bashkësia e 

njësive të vetëqeverisjes lokale (BNJVQL) 

më 28 tetor hapën Zyrën në selinë e Uni-

onit Evropian, Bruksel. Hapja e Zyrës 

është një hap që do të mundësojë infor-

mimin në kohë për fondet evropiane për 

vetëqeverisjen lokale, prezantimin dhe 

përfaqësimin e pushtetit lokal para institu-

cioneve të UE-së, lobimin për shfrytëzimin 

e fondeve dhe ndihmë tjetër të nevojshme 

për vetëqeverisjen lokale, nxjerrjen e eks-

periencave etj.

- Me hapjen e kësaj Zyre presim ko-

munikim direkt dhe të drejtpërdrejtë me or-

ganet e Unionit Evropian, të lobojmë dhe të 

sigurojmë përkrahje për projektet e Qytetit 

të Shkupit dhe të komunave të tjera, si dhe 

të vendosim bashkëpunim më të afërt me 

qytet dhe rajonet, të cilat vite më parë kanë 

përfaqësitë e tyre në Bruksel – tha kryetari i 

Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.

U HAP ZYRA E QYTETIT TË 
SHKUPIT DHE BNJVQL-së 

NË BRUKSELAi theksoi se ndërtimi i ujësjellësit 

në lagjen Shuto Orizar, Çento dhe Nere-

zi dhe rinovimi dhe shfrytëzimi i burimeve 

alternative të energjisë elektrike në shkolla 

janë ndër projektet më me prioritet për të 

cilat Zyra e Qytetit të Shkupit në Bruksel do 

të aplikojë për mjete nga fondet evropiane. 

Zyra gjendet në godinën e Këshillit 

evropian dhe rajoneve (CEMR), në të cilën 

BNJVQL është anëtar nga viti 2004. Godina 

është në rrugën Square de Meeûs 1, 1000 

Brussels, në afërsi të Parlamentit evropian 

dhe në të kanë zyra 230 komuna. Shpenzi-

met për qiranë e hapësirës në të cilën do të 

akomodohet Zyra e Qytetit të Shkupit dhe 

BNJVQL-ja do t’i ndajnë përgjysmë. 

Në hapjen e Zyrës së Qytetit të Shku-

pit dhe BNJVQL-së në Bruksel morën pjesë 

kryeministri Nikolla Gruevski, zëvendës 

kryeministri Vasko Naumovski, ministri 

punëve të jashtme Antonio Miloshovski, dy 

nënkryetarët e BNJVQL-së, Izet Mexhiti dhe 

Zoran Damjanovski, si dhe shumë kryetarë 

të komunave në vendin tonë..
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Sezoni i parë për dhënien me qira të 

biçikletave të Qytetit të Shkupit nën moton 

„LËRE AUTOMOBILIN, NGIT BIÇIKLETËN“, 

përfundoi më 31 tetor. Në sezonin e parë 

të projektit shkupjanët mund të merrnin 

me qira biçikleta në tre punkte në qytet, 

në parkingun publik „Treska“, në sheshin 

„Maqedonia“ dhe para qendrës tregtare 

„Biser“. 

Në fazën e parë të këtij projek-

ti të Qytetit të Shkupit, të realizuar nga 

NP „Parkingu i qytetit“,  biçikletë me qira 

për 10 denarë kanë marrë gjithsej 7.698 

qytetarë, nga punkti i sheshit  „Maqedo-

nia“ 5.031, nga QT „Biser“ 1.742 dhe nga 

parkingu tek „Treska“ 925 qytetarë. 

Punktet për marrjen me qira të bi-

çikletave përsëri do të hapen në pranverë, 

kur atë do ta lejojnë kushtet meteorolog-

jike. Numri i stacioneve në të cilat mund të 

merren me qira biçikleta, në të ardhmen 

do të rritet, në varësi të qytetarëve të in-

teresuar. 

PËRFUNDOI SEZONI I 
PROJEKTIT PËR DHËNIEN ME 
QIRA TË BIÇIKLETAVE

Në trotuarin para objektit të 

postës në bulevardin VMRO këto ditë 

u vendosën 90 shtylla. Shtyllat janë 

metalike dhe duhet të rrisin sigurinë 

e këmbësorëve që e shfrytëzojnë këtë 

drejtim.

Këto ditë janë vendosur pesë 

shtylla mbrojtëse edhe në bulevardin 

“8. Septemvri”, kurse në rrugën “Mito 

Haxhivasilev-Jasmin” janë rregulluar 

edhe gjashtë shtylla. 

Qyteti i Shkupit do ta vazhdojë 

këtë aktivitet për të penguar parki-

min e automjeteve të motorizuara 

në sipërfaqet publike dhe për të rri-

tur sigurinë e këmbësorëve. Në terren 

punojnë ekipet e NP „Rrugë dhe rru-

gica“. 

Ekipet e qytetit të Shkupit këto 

ditë punuan në ngritjen e pusetave të 

kanalizimit të rrugëve dhe bulevarde-

ve në rajonin qendror të qytetit.  Pu-

setat ekzistuese në qendrën e qyte-

tit u ngritën në rrugët “Vasil  Axhilars-

ki”,  “Bihaqska”, “Prolet” tek Kombinati 

i  duhanit dhe në “Sv. Kliment Ohrids-

ki” “Kuzman Josifovski Pitu” “Goce Del-

çev” “VMRO” dhe “Danme Gruev”.

Ngritja e pusetave të kanali-

zimit të tipit të rëndë në nivelin e 

rrugës është në funksion të sigurisë 

dhe mundësimit të qarkullimit më të 

shpejtë në rrugët automobilistike dhe 

bulevardet.

U NGRITËN PUSETAT 
 

NË RAJONIN E QENDRËS SË QYTETIT 

U NGRITËN PUSETAT U NGRITËN PUSETAT 
  

NË RAJONIN E QENDRËS SË QYTETIT NË RAJONIN E QENDRËS SË QYTETIT 

V A Z H D O N  V E N D O S J A  E  S H T Y L L AV E V A Z H D O N  V E N D O S J A  E  S H T Y L L AV E 
M B R O J T Ë S E M B R O J T Ë S E 
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Kryetari i komunës së Karposhit, 

Stevçe Jakimovski theksoi bashkëpunimin 

e shkëlqyer me Qytetin e Shkupit dhe me 

ndërmarrjet publike. Për vitin 2011 në 

territorin e komunës Karposh planifiko-

het zgjerimi i bulevardit “Mitropolit Teo-

dosij Gologanov” nga Kisha katolike deri 

te konvikti i studentëve „Goce Delçev“, ri-

konstruksioni plotë i rrugës “Kozle”, si dhe 

fillimi i ndërtimit të korsisë së patinave-

biçikletave nga ana e majtë e lumit Vardar. 

Në komunën Gjorçe Petrov për vi-

tin 2011, kryetari Trajanovski paralajmëroi 

përfundimin e punëve në bulevardin “Ma-

kedonska vojska”, vazhdimin e punëve 

rreth rregullimit të bregut të lumit Vardar, 

si dhe investim në ndërtimin e  rrjeteve të 

ujësjellësit, atmosferik dhe fekal.

Gjatë vizitës në komunën e Bu-

telit, kryetari Petre Latinovski thek-

soi se bashkëpunimi me Qytetin dhe me 

ndërmarrjet publike është në nivel të lartë 

dhe duhet të vazhdojë të zhvillohet në atë 

drejtim. Si punë që duhet të kryhen në vi-

tin 2011, ai kërkoi ndryshimin e një numri 

të madh të linjave të autobusit të NQP-së, 

numër më të madh kontejnerësh dhe kosha-

ve individual për mbledhjen e mbeturinave.  

Numri më i madh i kërkesave të 

komunës së Shuto Orizarit deri te Qyteti i 

Shkupit ishin për përmirësimin e higjienës 

komunale dhe furnizimin me ujë të pijshëm 

në pjesë të caktuara të komunës.

Si projekt më të madh për vitin 2011 

që Qyteti i Shkupit do ta realizojë në terri-

torin e komunës së Sarajit është ndërtimi i 

urës së re në lumin Vardar, rikonstruksioni 

i rrugës “Svilare”, si dhe vazhdimi i projek-

tit për rigjallërimin e liqenit „Treska“, gjë 

për të cilën në Buxhetin e Qytetit të Shku-

pit për vitin 2011 janë parashikuar 30 mi-

lion denarë. 

Në periudhën nga 1 deri më 15 

nëntor kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 

Trajanovski, vizitoi dhjetë komunat në ter-

ritorin e Shkupit dhe u takua me kolegët e 

tij dhe me përfaqësuesit e administratave 

të komunave. Këto vizita kanë për qëllim 

të shqyrtojnë problemet e qytetarëve dhe 

të vlerësohen rezultatet nga takimet e 

mëparshme. Përfaqësuesit e administra-

tave të komunave kishin mundësi të para-

qesin propozime dhe projekte që janë nën 

kompetencat e qytetit dhe që ndodhen në 

territorin e komunës përkatëse, pikërisht 

në përpilimin e buxhetit të Qytetit të Shku-

pit për vitin 2011.  

Gjatë vozitës në komunën e Gazi 

Babës, kryetari Trajanovski prezantoi pro-

jektet që janë realizuar në vitin 2010, si ri-

konstruksioni i rrugës “Blagoja Stefkovski”, 

ndërtimi  i trotuareve në fshatin Trubarevo 

ndërtimi i korsisë së patinave-biçikletave 

në lumin Vardar dhe projekte të tjera të 

rëndësishme. 

Në komunën Qendër kryetari Tra-

janovski si projekte të realizuara në vi-

tin 2010 theksoi bulevardin “Ilinden” ri-

konstruksionin e rrugës “Aco Karamanov” 

dhe “Vasil Gjorgov” dhe si projekt më të 

madh për vitin 2011 paralajmëroi fillimin 

e punëve për zgjerimin e bulevardit “Mit-

ropolit Teodosij Gologanov”. 

Në komunën e Çairit si kërkesa më të 

mëdha deri te Qyteti i Shkupit u theksuan 

dislokimi i selisë së NP „Higjiena komuna-

le”, zgjerimi i bulevardit “Cvetan Dimov”, si 

dhe vazhdimi i bashkëpunimit të shkëlqyer 

me Qytetin e Shkupit rreth projekteve të 

lidhura me Çarshinë e Vjetër të Shkupit. 

Në komunën Kisela Voda, si projekt 

më i madh për vitin 2011 u theksua filli-

mi i zgjerimit të rrugës “Prvomajska” nga 

“Rampa” deri te “Rasadnik”, kurse si projek-

te të realizuara për vitin 2010 u theksuan 

rikonstruksioni i një pjese të rrugës “Prvo-

majska” të një pjese të lagjes PIntija deri te 

ura tek lumi i Markos, si dhe rikonstruksio-

ni i rrugës “Ivan Kozarov”.   
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Qyteti i Shkupit në fillim të këtij mu-

aji rregulloi parkingun e ri para ndërtesës 

së Radio televizionit maqedonas, nga ana e 

MPB-së. Në këtë parking mund të parkohen 

gjithsej 130 automjete, kurse parkimi do të 

kushtojë 25 denarë në orë, me qëndrim të 

U HAP PARKINGU I RI TEK RTVMU HAP PARKINGU I RI TEK RTVM

Një pjesë e rrugës “4.Korriku” në 

komunën Gjorçe Petrov, nga objekti i Gjeriatrisë 

drejt kishës „Shën Pjetri” dhe Pavle“ muajin e 

kaluar u shtrua me asfalt të ri. Pjesa e rrugës 

së rinovuar është me gjatësi 240 metra. Rruga 

është e gjerë 9 metra. 

Asfalti i dëmtuar dhe amortizuar u 

gërrye në thellësi 5 centimetra . Për rinovi-

PËRFUNDOI RIKONSTRUKSIONI I NJË PJESE TË RRUGËS “4. KORRIKU”PËRFUNDOI RIKONSTRUKSIONI I NJË PJESE TË RRUGËS “4. KORRIKU”

pakufizuar.

- Në këtë hapësirë për një kohë të 

gjatë qytetarët që kanë nevojë për shërbimet 

e MPB-së kanë probleme gjatë parkimit. 

Sipërfaqja e parkingut është 2.800 metër 

katror dhe në të mund të parkohen 130 au-

tomjete. Me lëshimin në përdorim të këtij 

parkingu do të zvogëlohen problemet e 

qytetarëve me parkimin në këtë pjesë të 

qytetit – tha kryetari i Qytetit të Shkupit Koce 

Trajanovski , në promovimin e parkingut të ri.

Rregullimi i hapësirës zhvillohej në 

disa faza, në fillim u kryen punët rreth 

gërmimit, pastaj u kalua me rul shtresa dhe 

u mbulua me shtresën e tamponuar. Pastaj, 

sipërfaqja e parkingut u asfaltua me shtresë 

asfalti BNS-16 me trashësi 8 centimetra. Për 

asfaltimin e plotë të parkingut dhe të trotu-

areve rreth tij janë shpenzuar gjithsej 630 

ton asfalt. Hapësira kufizohet nga bordura të 

larta me sipërfaqe të përgjithshme 230 met-

ra. Është kryer edhe kanalizimi atmosferik, 

pikërisht janë vendosur vend derdhjet për 

ujë dhe rrjetat metalike.

Qyteti i Shkupit për rregullimin e par-

kingut nga Buxheti ndau rreth 3,5 mili-

on denarë, kurse punët në terren i kreu NP 

„Rrugë dhe rrugica“.

min e kësaj pjese të rrugës “4. Korriku”  janë 

shpenzuar rreth 270 ton asfalt. U krye edhe 

rikonstruksioni i kryqëzimit para objektit të 

Gjeriatrisë .

Në rikonstruksionin e rrugës automobi-

listike në një pjesë të rrugës “ 4.Korriku” punu-

an ekipet e kompanisë së ndërtimit „Pelagoni-

ja -Gostivar“.
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Ndarja e çmimit „13 Nëntori“, hap-

ja e ekspozitës së veprave figurative të 

Kolonisë ndërkombëtare të artit figurativ, 

„Shkupi 2010“, koncerti i Orkestrës së man-

dolinave „Shkupi“, gara me biçikletë dhe 

në atletikë nëpër rrugët e qytetit, garat në 

boks „Gongu i artë“, Lëshimi tradicional me 

kanu nëpër ujërat e Vardarit i 37.të, Turneu 

ndërkombëtar i shahut për persona të verbër 

dhe me shikim të dëmtuar, Tura alpinistike e 

studentëve në „Vodno 2010“, Turneu i 14-të 

i pensionistëve të Shkupit dhe manifestimi 

„Ndërtoj qytetin tim“ ishin vetëm një pjesë 

e evenimenteve me të cilat Shkupi festoi 13 

Nëntorin – Ditën e çlirimit. 

Delegacioni i Qytetit të Shkupit, 

me në krye kryetarin e Qytetit të Shkupit, 

Koce Trajanovski dhe kryetaren e Këshillit 

të Qytetit ë Shkupit, Irena Misheva, më 13 

Nëntor vendosën buqeta me lule para Mo-

numentit të çlirimtarëve, në suazat e krem-

timit qendror të Ditës së çlirimit të Shku-

pit. Para Monumentit të çlirimtarëve kuro-

ra me lule vendosën edhe kryetari i Qeverisë 

së Republikës së Maqedonisë, Nikolla Gru-

evski, delegacioni i Kuvendit të Republikës 

së Maqedonisë, delegacioni nga Kabineti i 

SHKUPI FESTOI  
DITËN E ÇLIRIMIT

Presidentit të  Republikës së Maqedonisë, 

përfaqësues të Lidhjes së luftëtarëve të 

Republikës së Maqedonisë, përfaqësues të 

partive politike,  përfaqësues të korit diplo-

matik,  delegacioni BNJVQL, delegacioni nga 

komunat e Shkupit, nga Kryqi i Kuq i qyte-

tit të Shkupit dhe nga organizata të tjera e 

qytetarë.

- Në ditën e sotme mbushen 66 

vjet nga dita kur, në vitin 1944, banorët 

e Shkupit pritën dhe festuan fitoren. Këtu 

jemi edhe njëherë, që të shprehim res-

pektin tonë të thellë për të gjithë ata që 

dhanë jetën e tyre për çlirimin e qytetit 

dhe për të gjithë luftëtarët e tjerë që mbi-

jetuan, të cilët janë para nesh dhe këtë 
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U NDANË ÇMIMET „13 NËNTORI“

Këshilli për ndarjen e çmimit „13 

Nëntori“ të Qytetit të Shkupit këtë vit për re-

zultate të rëndësishme që përbëjnë kontribut 

të veçantë për zhvillimin e Qytetit të Shkupit 

dhe për përparimin e tij të përgjithshëm dhe 

afirmimin e Republikës së Maqedonisë ia ndau 

Festivalit për fëmijë „BYLBYLI I ARTË“  –  për 

aktivitet shumëvjeçar dhe artistik. Çmimin „13 

Nëntori“ të Qytetit të Shkupit, këtë vit e fituan 

edhe individë dhe grupe krijuesish ndërmjet 

të cilëveDejan Liliq – për arritje shumëvjeçare 

në fushën e krijimtarisë teatrore, prof.dr. Di-

mitar Qornakov – për monografitë: Manas-

tire maqedonase,  Pallate mbretërore dhe 

Gdhendje maqedonase, prof. Zorica Karaku-

tovska – për arritje shumëvjeçare në fushën 

e arsimit dhe edukimit, prof. dr. Ilija Xhonov 

-  për punë shumëvjeçare hulumtuese shken-

core në fushën e shëndetësisë, Jordan Cekov – 

Dane -  për monografinë „Si u çlirua Shkupi“, 

prof. dr. Ljupço Ajdinski -  për arritje të larta 

shkencore në veprimtarinë humanitare, Mirçe  

Janushevski – për rezultate  të larta në sport të 

nxënësve dhe studentëve dhe Sashka Grujovs-

ka – nxënës në vitin e tretë të SHMQSH „Ge- U NDANË ÇMIMET PËR SPORTISËTËT MË TË MIRË DHE PUNËTORËT E SPORTIT

Qendra kulturore për fëmijë „Karposh“ 

edhe këtë vit, tradicionalisht organizoi 

manifestimin „NDËRTOJ QYTETIN TIM“  për 

institucione parashkollore për nder të qytetit të 

Shkupit. Ky manifestim ka për qëllim të theksojë 

aftësitë krijuese të fëmijëve, kreativitetin e 

fëmijëve dhe t’i njohë gjerësisht me kremtimin 

e 13 Nëntorit dhe rëndësinë e tij për qytetin në 

të cilin jetojnë.

MË TË VEGJLIT NDËRTUAN 
QYTETIN E TYRE

herë dëshmojnë për një nga ditët më të 

ndritshme të historisë së qytetit tonë. Nga 

momenti i çlirimit të tij e deri në ditët e 

sotme, Shkupi në kontinuitet ndërtohet 

dhe zhvillohet. Ngrihen lagje të reja ba-

nesore, rrugë dhe bulevarde, institucione 

të reja të domosdoshme, të cilat ndjekin 

zhvillimin e qytetit, ambiente të reja ur-

bane dhe vende të rregulluara të qytetit. 

Shkupi me kapacitetin e tij ekonomik, ar-

simor, shkencor dhe kulturor, si kryeqytet 

i Republikës së Maqedonisë, ka rëndësi 

të jashtëzakonshme për përparimin e 

përgjithshëm të vendit tonë dhe për an-

gazhimin e saj për anëtarësi me të drejta 

të barabarta në integrimet Euro-Atlantike 

– deklaroi kryetari i Qytetit të Shkupit, 

Koce Trajanovski para Monumentit të 

çlirimtarëve.

Për nder të 13 Nëntorit kurora me lule 

u vendosën edhe në varrezat e dëshmorëve 

në Butel dhe para monumentit të gjeneral 

Mihajlo Apostolski. Më parë, kryetari i Qyte-

tit të Shkupit, Koce Trajanovski u takua me 

luftëtarët pjesëmarrës në aksionin për çliri-

min e qytetit.

orgi Dimitrov” për sukses të vazhdueshëm 

dhe të shkëlqyer në aktivitetet mësimore 

dhe jashtë mësimore dhe rezultate të larta 

në garat ndërkombëtare, kombëtare dhe 

rajonale në lëndën e fizikës dhe matematikës.

Si shenjë për mirënjohje shoqërore 

për kontribut të veçantë në avancimin e 

bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillimin 

dhe afirmimin e Qytetit të Shkupit, Çmimi „13 

Nëntori“ i Qytetit të Shkupit në vitin 2010 iu 

nda prof. dr.Gertraud Miler nga Republika Fe-

derale e Gjernmanisë.
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„Nëpër rrugët e shkupit“ është titulli i dy garave të natës, në çiklizëm dhe atletikë, që do të mbajtën më  13 Nëntor.

BOKSIERI RUS MAKSIM GAZIZOV ËSHTË FITUES I “GONGU I BOKSIERI RUS MAKSIM GAZIZOV ËSHTË FITUES I “GONGU I 
ARTË” I 40-TËARTË” I 40-TË

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, në Qendrën sportive „Boris Trajkovski“,në mënyrë 

solemne i ndau Gongun e artë boksierit nga Rusia Maksim Gazizov, fi tuesit të Turneut të 40-të 

ndërkombëtar të boksit “Gongu i Artë 2010”.

Gazizov fi toi trofeun „Gongu i artë“, si boksieri më i suksesshëm i turneut të boksit, pasi në 

kategorinë deri në 75 kilogram mundi me rezultatin 5:0 përfaqësuesin kubanez Emilio Korea në 

ndeshjen më atraktive nga të dhjetë ndeshjet fi nale që u mbajtën në Sallën sportive „ Boris Trajkovski “.

TURNEU I SHAHUT I 14-TË  I PENSIONISTËVE TË QYTETIT TË SHKUPIT TURA ALPINISTIKE E STUDENTËVE „VODNO 2010“

nëntor 2010   |  13



U ASFALTUA RRUGA LOKALE NË  V I Z B E G
Në bashkëpunimin ndërmjet Qytetit të 

Shkupit dhe komunës së Butelit u asfaltua rru-

ga lokale në vendbanimin Vizbeg. Rruga është 

e gjatë 900 metra. Për ndërtimin e kësaj rru-

ge janë shpenzuar dymbëdhjetë milion denarë 

nga të cilat Qyteti i Shkupit mbulon 50 %, kur-

se 50 % janë mjete të komunës së Butelit.

- Ndërtimi i kësaj rruge do të 

përmirësojë në mënyrë të ndjeshme kualite-

tin e jetesës në Vizbeg. Realizimi i projektit të 

përbashkët të Qytetit të Shkupit dhe komunës 

së Butelit është iniciuar nga bashkëjetesa 

cilësore në këtë vend banim, që në të njëjtën 

kohë është dëshmi se me forca të përbashkëta 

mund të tejkalohen me sukses të gjitha prob-

lemet – tha kryetari Trajanovski.

Gjatë ndërtimit të rrugës është vendo-

sur dhe ndriçim i ri rrugor. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit vendosin ka-

nalizimi atmosferik përgjatë trasesë në pjesën 

e dytë të bulevardit “Makedonska Vosjka”, që 

depërtohet në lagjen Gjorçe Petrov. Kanali-

zimi do të jetë 280 metra i gjatë. Do të kalojë 

nën rrugën automobilistike në bulevardin e ri, 

në dy pjesë, nga kryqëzimi i bulevardit “Make-

donska Vosjka” me rrugën “Gjorçe Petrov” deri 

te vend derdhja në lumin Vardar dhe nga sta-

diumi Gjorçe Petrov deri në vend derdhjen në 

lumin Vardar. 

Kanalizimi atmosferik në pjesën e dytë 

të bulevardit “Makedonska Vosjka”  do të jetë 

me profil të ndryshëm nga 300 deri në 500 mi-

limetra dhe me tuba PVC. Do të ndërtohen 28 

puseta revizore dhe tre lidhje të kanalizimit ek-

zistues. 

Për ndërtimin e kanalizimit të ri at-

mosferik të Qytetit të Shkupit do të shpenzojë 

rreth 4 milion denarë, para që janë në suazat 

e konstruksionit të parashikuar financiar për 

depërtimin dhe ndërtimin e bulevardit “Ma-

kedonska Vosjka”. Në terren punojnë ekipet e 

kompanisë ndërtimit  „Granit“.

KANALIZIM ATMOSFERIK PËR BULEVARDIN

“MAKEDONSKA VOSJKA” “MAKEDONSKA VOSJKA” 

14  |



Ujërat e liqenit Matka nga fundi 

i muajit të kaluar u pasuruan me rreth 

8.000 copë troftë endemike Salmo ma-

cedonikus/Karaman,1924/. Qëllimi i 

projektit për pasurimin e liqenit me 

peshq është që të mundësohet mbrojtja 

e troftës maqedonase dhe të rritet numri 

i troftave në ujërat e lumit Treska, duke 

përfshirë edhe akumulimet Matka, Sveta 

Petka dhe Kozjak. 

- Qyteti i Shkupit përkrah akti-

vitetet e parashikuara me projektin 

për mbrojtjen dhe rikthimin e troftës 

endemike maqedonase në ujërat e 

Maqedonisë, me theks të veçantë në 

ujërat e liqenit Matka dhe lumenjve Tres-

ka dhe Vardar në territorin e qytetit të 

Shkupit. Sot në ujërat e liqenit lëshuam 

rreth 8.000 copë troftë Salmo macedo-

nikus dhe kjo është hera e dytë e pasu-

rimit me peshq të liqenit Matka. Efektet 

UJËRAT E LIQENIT MATKA U 
PASURUAN ME PESHQ

e pasurimit të liqenit me troftë endemi-

ke tanimë janë të dukshme dhe kemi in-

formacione se troftat që lëshuam vitin 

e kaluar në ujërat e liqenit Matka janë 

adaptuar me kushtet e këtushme – thek-

soi kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Tra-

janovski. 

Financues kryesor i projektit për 

pasurimin me peshq është FEG (Fondi 

ekonomik global) i cili merr pjesë në fi-

nancim me 50 % të mjeteve, përkatësisht 

me 40.000 dollarë amerikan. Në pasuri-

min e liqenit të Matkës me peshq mori 

pjesë edhe drejtori i Agjencisë për të rinj 

dhe sport, Dime Spasov, koordinatori i 

FEG, Vlatko Samarxhiev dhe përfaqësues 

nga Federata maqedonase e peshkimit, 

Ministria për bujqësi, pyje dhe ekonomi 

ujore, Inspektorati shtetëror i bujqësisë, 

Ministria për ambientin jetësor dhe pla-

nifikimin e hapësirës.
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MUNDEMI DHE DUHET 
TË BËJMË MË SHUMË

Shkroi  Qemal Musliu

Grupi këshilltar i BDI-së, i cili në 

Këshillin e Qytetit të Shkupit përfaqësohet 

nga 5 këshilltarë, si partner koalicio-

ni i VMRO-DPMNE, punën e vet e bazon në 

përcaktimet programore që u prezantuan 

para qytetarëve të Shkupit gjatë kohës së 

aktiviteteve para zgjedhore. Mund të thu-

het se në këtë periudhë Këshilli i Qytetit të 

Shkupit dhe Kryetari i Qytetit të Shkupit, pu-

nuan me vetëmohim dhe në mënyrë shumë 

konstruktive dhe si rezultat i kësaj u realizu-

an shumë projekte me rëndësi të madhe për 

qytetarët e Shkupit në sferën e urbanizmit, 

veprimtarisë komunale, komunikacionit, ar-

simit, kulturës etj.

Një pjesë të këtyre projekteve Qyteti 

i Shkupit i realizoi edhe në vendbanime me 

përbërje nacionale të përzier. Veçanërisht dua 

të theksoj këto projekte: projektin kapital të 

komunikacionit rrugor „Tërfili“ në Bit Pazar, 

ndërtimin e kanalizimit atmosferik në rrugës 

“Hristijan Todorovski – Karposh”, asfaltimin 

e plotë të rrugës “Qemal Sejfulla” dhe “Ferid 

Bajram”, projektin për rigjallërimin e Çarshisë 

së Vjetër të Shkupit, vendosjen e shenjave tre 

gjuhësore të komunikacionit rrugor   (maqe-

donisht, shqip dhe anglisht) nëpër të gjithë 

territorin e Qytetit (përfundimi i këtij pro-

jekti pritet deri në fund të nëntorit), asfalti-

min e disa rrugëve lokale në komunën e Bu-

telit, Shuto Orizarit dhe Sarajit. Në periudhën 

që vjen do të fillojë realizimi i projektit për 

ndërtimin e urës në lumin Vardar në Saraj, 

që është një projekt me rëndësi të veçantë. 

Do të realizohen edhe ndërtimi i rrjetit të 

ujësjellësit,  kanalizimit atmosferik dhe fekal 

në lokalitetin Dyqanxhik; ndriçimi dhe rre-

gullimi i korsive nga ana e majtë e lumit Var-

dar dhe shumë projekte të tjera të propozua-

ra nga grupi këshilltar i BDI-së.

Në këtë kontekst duhet të potencoj 

se rruga “Cvetan Dimov” është një grykë e 

ngushtë për zhvillimin normal të qarkullimit 

rrugor dhe përbën një problem të madh për 

qytetarët  e komunës së Butelit , Shuto Ori-

zarit dhe Çairit. Për këtë qëllim, nëse kushtet 

e qarkullimit rrugor e lejojnë, është e nevojs-

hme të kryhet zgjerimi i saj, në të kundërt të 

shikohet mundësia për rikonstruksionin dhe 

zgjerimin e rrugës “Brigada Kosovare Maqe-

donase”, me të cilën do të çlirohet nga qar-

kullimi rruga “Cvetan Dimov” dhe jam i bindur 

se Qyteti i Shkupit do të ndihmojë nga ana fi-

nanciare në realizimin e projektit të komunës 

së Çairit “Sheshi Skënderbeu”.

Në fushën e arsimit kemi rezultate 

të ndjeshme dhe të mira. Për herë të parë 

gjatë regjistrimit të shqiptarëve në arsimin e 

mesëm, si rezultat i përcaktimit të nevojave 

në përgatitjen e konkurseve për regjistrim, 

nuk kishte probleme. Për të zgjidhur prob-

lemin me regjistrimin e nxënësve shqiptarë 

të shkollave të mesme  në mënyrë të plotë, 

është e nevojshme që Qyteti i Shkupit në 

bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe 

Shkencës të sigurojnë konstruktin finan-

ciar për ndërtimin e shkollës së mesme 

mjekësore ose të bëhet zgjerimi i Shkollës 

së mesme mjekësore „Dr. Pançe Karagjozov“, 

me të cilën mund të ndërtojmë 15 deri në 16 

klasa të reja.

Kultura në këtë periudhë merr një 

vend me rëndësi në aktivitetet tona. Na 

gëzon fakti që institucionet kulturore, 

ngadalë por me siguri, filluan të realizojnë 

projekte multi kulturore, ndërkohë që duhet 

të theksohet fakti se Qyteti i Shkupit këtë 

vit financoi 22 projekte, të cilat në thelb 

zhvillojnë dhe kultivojnë trashëgiminë kul-

turore të shqiptarëve. 

Edhe pse çështja e përdorimit të 

gjuhëve është e rregulluar me ligj, me statu-

tin e Qytetit të Shkupit, të ndërmarrjeve dhe 

institucioneve publike, në implementimin e 

tyre ekzistojnë akoma probleme të caktua-

ra. Të habit fakti që në disa ndërmarrje dhe 

institucione publike, këtë çështje e shikojnë 

vetëm nga këndvështrimi i përkthimit të ma-

terialeve për seancat e këshillave të tyre drej-

tues. Prandaj është e nevojshme që Kryetari 

i Qytetit të Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të 

Shkupit të përpiqen për zbatimin me rigoro-

zitet të dispozitave ligjore në këtë fushë. 

Problem të veçantë përbën përfaqësimi 

i drejtë dhe adekuat i bashkësive etnike. 

Përqindja prej 4 % të punësuar shqiptarë në 

administratën e qytetit është shumë e vogël, 

kurse deklaratat e disa drejtorëve të tipit 

„Tek unë nuk ka asnjë shqiptar të punësuar“ 

janë fyese dhe nënvlerësuese. Nga ana tjetër, 

struktura nacionale në ndërmarrjet publi-

ke është e pakënaqshme, sepse është i vogël 

numri shqiptarëve në administratën e tyre. Ky 

problem është shumë i ndërlikuar dhe kërkon 

zgjidhje imediate dhe me kualitet.

Nga e lartpërmendura, mund të arrij në 

konkluzionin se nga fillimi i funksionimit të 

kësaj përbërje të Këshillit të Qytetit të Shku-

pit dhe kryetarit aktual, me punë të mun-

dimshme dhe angazhim,  janë arritur rezulta-

te të kënaqshme, kurse me realizimin e pro-

jekteve të ardhshme të planifikuara, besoj se 

do t’i realizojmë kërkesat e qytetarëve tanë. 

Në periudhën e ardhshme do të angazhohe-

mi që  projektet e realizuara të jenë në inte-

res të të gjithë qytetarëve të Qytetit të Shku-

pit, pa pasur parasysh përkatësinë e tyre etni-

ke dhe fetare.

Prandaj besoj se ne mundemi dhe 

duhet të bëjmë më shumë, për qytetarët 

tanë.

Autori është koordinator i grupit këshilltar të BDI-së në Këshillin e Qytetit të Shkupit

QËNDRIM
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QYTETI I SHKUPIT  
DO TË NDËRTOJË GARAZHE ME KATE 

Qyteti i  Shkupit do t’i  vazhdojë 

aktivitetet për zgjidhjen e problemit 

me parkimin në territorin e qendrës 

së qytetit. Me dy vendime të Këshillit 

të Qytetit të Shkupit është miratuar 

projekti për ndër timin e dy garazhe-

ve me kate,gjë me të cilën do të si-

gurohen vend parkime për mbi 1.100 

automjete, si dhe detyrimi me kredi i 

Qytetit të Shkupit para bankave ko-

merciale për realizimin e tyre.

Garazhi i  parë me kate („DAME 

GRUEV“) do të jetë me kapacitet rreth 

602 vend parkime, të ndara në 7 ni-

vele mbi tokë, përdhese dhe 2 nivele 

nën tokë. Prej tyre  4.890 metër katror 

janë destinuar për hapësirë afariste.

Garazhi i  dytë me kate („TREGU I 

LULEVE“) do të jetë me kapacitet 505 

automjete, të ndara në 7 nivele mbi 

tokë, përdhese dhe 2 nivele nën tokë, 

si dhe hapësirë afariste me sipër faqe  

1.730 metër kator. 

Ndër timi i  dy garazheve me kate 

do të kushtojë 19 milion euro, para që 

do të sigurohen nga Buxheti i  Qytetit 

të Shkupit, nga shitja e hapësirës afa-

riste , si dhe nëpërmjet detyrimit me 

kredi të Qytetit të Shkupit para ban-

kave komerciale. Ky investim financi-

ar është i justifikueshëm, sepse nëse 

shfr ytëzimi i  parkingut është 60%, 

garazhi me kate  „Dame Gruev” do ta 

kthejë investimin për një periudhë 

prej 6 vjetësh, kurse garazhi me kate 

„Tregu i luleve” atë do ta bëjë për një 

periudhë prej 5,2 vjetësh.  

Të dy garazhet  me kate duhet 

të  ndër tohen deri  në fund të vit it 

2012. 

Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën 

e tridhjetë solli Vendimin për transportin 

auto –taksi të udhëtarëve në Shkup, me të 

cilin përfundimisht fillon vendosja e rre-

gullit në këtë veprimtari. Me këtë vendim 

në mënyrë të hollësishme përcaktohen të 

gjitha aspektet të transportit auto-taksi në 

Shkup, si lokacioni dhe kapaciteti i stacione-

ve auto-taksi, shënimi, pajimi dhe mënyra e 

shfrytëzimit të tyre, ngjyra e automjeteve 

auto-taksi, tarifa e transportit taksi, num-

ri maksimal i automjeteve auto-taksi në 

Shkup, si dhe aspekte të tjera të kësaj prob-

lematike.

Me Vendimin parashikohet të 

shënohen dhe pajisen 152 stacione taksi, të 

cilat do të jenë të arritshme për shfrytëzim 

për të gjitha auto-taksitë e licencuara. Sta-

cionet do të pajisen me kosha për mbeturi-

na dhe pajisje të tjera, kurse për shënimin e 

tyre, pajimin dhe mirëmbajtjen do të ngarko-

het Qyteti i Shkupit. Në vendim është preci-

zuar edhe mënyra e shfrytëzimit të stacione-

ve nga automjetet taksi, si dhe numri maksi-

mal i përcaktuar për çdo stacion në veçanti.  

Me këtë vendim përcaktohet num-

ri maksimal i automjeteve taksi në Shkup, 

i cili kufizohet në 3.000 automjete, me 

mundësi ky numër të rritet me 300 autom-

jete plotësuese, nëse të njëjtat janë auto-

taksi ekologjike me emetim të vogël të gaz-

rave të dëmshme. Me vendimin rregullohen 

dhe unifikohen pamja e automjeteve tak-

si, kështu që të gjithë automjetet do të kenë 

ngjyrë të njëjtë, kurse tabelat do të jenë me 

pamje dhe dimensione të unifikuara. 

„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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Përgjatë bulevardit “Serbia” ekipet e 

Qytetit të Shkupit prenë 15 trungje të thata 

të plepave. Trungjet janë kontrolluar më parë 

dhe shënuar nga përfaqësues të Qytetit të 

Shkupit. Aksioni do të vazhdojë edhe më tej 

dhe në terren do të punohet me etapa derisa 

të priten të gjitha trungjet e shënuara. 

Në bulevardin “Serbia” gjatë këtij viti 

u prenë 150 plepa të vjetër, të sëmurë dhe 

të përkulur nga bulevardet. Për shkak të 

ZHARDINIERË E RE NË BULEVARDIN  ZHARDINIERË E RE NË BULEVARDIN  
“JANE SANDASKI”“JANE SANDASKI”

Ekipet e Qytetit të Shkupit këto ditë ndërtuan zhardinier në pjesën e mesme të bulevardit “Jane Sandanski” 
nga qendra tregtare „Biser“ deri në kryqëzimin me bulevardin “Serbia”. Zhardiniera është e gjatë një 

kilometër, dhe është ndërtuar nga elementë montues prej betoni të armuar.
Zhardiniera do të mbushet me dhe, do të vendoset sistem për ujitjen pikë për pikë dhe do të rregullohet gjelbërimi.

Në terren punuan ekipet e fabrikës së ndër timit „Karposh“.

QYTETI I SHKUPIT  
DO TË NDAJË 
3.000 FIDANË 

Në aksionin tradicional të vjeshtës 

për ndarjen e fidanëve deri te Qyteti i Shku-

pit arritën 309 kërkesa nga bashkësi urba-

ne dhe vendore të interesuara, nga insti-

tucione shëndetësore, kulturore, arsimo-

re dhe publike. Nga numri i përgjithshëm i 

kërkesave, këshillat banesor dorëzuan 112 

kërkesa, bashkësitë urbane dhe vendore – 

67, ndërsa nga institucionet arritën  – 130 

kërkesa për fidanët e vjeshtës.

Në këtë aksion vjeshtor do të nda-

hen 3 000 fidanë, drurë gjetherënës dhe ha-

lor, si dhe kaçube. Pasi të miratohet kërkesa, 

subjektet e interesuara do të mund t’i mar-

rin fidanët në ambientet e NP „Parqe dhe 

gjelbërim“,  në fidanishten „Park“.

Qyteti i Shkupit për realizimin e 

mbjelljes pranverore dhe vjeshtore ndau 

rrreth 2 milion denarë. Aksioni për ndar-

jen e fidanëve do të vazhdojë edhe në 

pranverë.

PRITEN PLEPAT NË BULEVARDIN “SERBIA”
rrënjëve të cekëta të plepave ekziston rre-

ziku që ato të bien dhe të shkaktojnë pa-

soja të padëshiruara. Mënjanimi i trungjeve 

duhet të rrisë sigurinë e kalimtarëve dhe të 

mbrojë shëndetin e qytetarëve, të cilët kanë 

reagime alergjike në sezonin e lulëzimit të 

plepave.

Në vend të plepave të prerë ekipet e NP 

„Parqe dhe gjelbërim“ do të mbjellin fidanë të 

rinj gjetherënës. 
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U NDËRTUAN TRE U NDËRTUAN TRE 
VEND PANORAMA DHEVEND PANORAMA DHE  

SHTËPI ALPINISTËSHSHTËPI ALPINISTËSH    

Tre vend panorama dhe 

një shtëpi alpinistësh u ndërtuan 

në periudhën e kaluar në park pyllin 

Gazi Baba. U vendosën njëmbëdhjetë 

komplete tavolina me stola dhe tre ta-

bela informuese në hyrje të peizazhit 

karakteristik. Pajisja urbane e vendo-

sur pasuroi përmbajtjet në këtë lokali-

tet rekreativ të preferuar për shkupjanët. 

Me urdhëresë të Qytetit të Shkupit në 

terren punuan me ekipet e NP„Parqe dhe 

gjelbërim“.

Peizazhi karakteristik i Gazi Babës, 

për shkak të bukurive të veta natyrore 

dhe vlerave rekreative, ka një rëndësi të 

jashtëzakonshme për Shkupin dhe banorët 

e tij. Qyteti i Shkupit në vitin 1998 e shpalli 

këtë lokalitet zonë të mbrojtur, kurse me-

naxhimi, rregullimi dhe mbrojtja janë rre-

gulluar me dokumentacion të veçantë pla-

nifikues. 

Mirëmbajtjen e vazhdueshme e kryen 

NP„Parqe dhe gjelbërim“ në suazat e progra-

meve vjetore për mirëmbajtjen e gjelbërimit 

publik të Qytetit të Shkupit. 

Në  p a r k  py l l i n  G a z i  B a b a N ë  p a r k  py l l i n  G a z i  B a b a 
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Në parkun e qytetit

Në një hapësirë prej 200 metrash kat-

ro ekipe të Qytetit të Shkupit muajin e kaluar 

ndërtuan dy kate fëmijësh në pjesën e parë të 

Parkut të qytetit. Katet janë të larmishme me 

ngjyra intensive dhe me shumë përmbajtje in-

teresante për lojë për fëmijët deri në moshën 

12 vjeçare. Ata përbëhen prej 3 rrëshqitëse, 2 

lëkundës , 2 korsi të pjerrëta  miniaturë plastike 

për alpinizëm, shkallë për ngjitje dhe segmen-

te të tjera që do të jenë zbavitëse për fëmijët, 

por që janë edhe të dobishme për zhvillimin e 

tyre psikofizik. 

Një nga katet është gjashtëkëndësh, 

kurse tjetri është në formë katrore. Terreni ku 

janë vendosur katet është i shtruar me rërë të 

imët, që u mundëson fëmijëve shfrytëzim të 

sigurt të elementeve të vendosura. Elementet 

janë përgatitur nga materiale plastike dhe druri 

në disa ngjyra.

Qyteti i Shkupit për realizimin e këtij pro-

jekti nga buxheti i vet ndau  350.000 denarë.

PËRMBAJTJE TË REJA PËRMBAJTJE TË REJA 
ZBAVITËSE PËR MË TË RINJTË ZBAVITËSE PËR MË TË RINJTË 
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Kryetari Qytetit të Shkupit, Koce Tra-

janovski, më 18 tetor në sheshin „Maqedo-

nia“ priti 16-të maratonasit maqedonas që 

morën pjesë në Ultra maratonën tradiciona-

le në nder të Todor Proeskit-Toshe. Trasenë 

që vrapuan maratonasit është me gjatësi 

1.100 kilometra, nga Nova Gradishka, Re-

publika e Kroacisë, vendi i fatkeqësisë ku 

humbi jetën Тоше, deri në vendlindjen e tij 

në Krushevë.

Maratonasit, në shenjë falënderimi 

për përkrahjen që u jep Qyteti i Shkupit 

të gjithë pjesëmarrësve në këtë mani-

festim sportiv, kryetarit Trajanovski i 

dhanë pllakatin dhe bluzën me figurën 

e Toshes. 

U promovua mini terreni atletik në SHMQSH „Arseni Jovkov“

ULTRA MARATONASIT EDHE NË SHKUPULTRA MARATONASIT EDHE NË SHKUP

- Qëllim i maratonës është që të 

vrapojmë në rrugën nëpër të cilën kaloi Tos-

he para tre vjetësh, dhe nga e cila nuk u 

kthye më kurrë, por në drejtim të kundërt 

dhe në mënyrë simboike ta kthejmë shpir-

tin e Toshe Proeskit në Krushevën e tij. Ult-

ra maratona zgjati rreth 100 orë dhe për 

këto ditë u ndalëm në disa qytete për t’i 

përshëndetur anëtarët e fan klubit të Tos-

hes, filluam nga Nova Gradishka, nëpërmjet 

Beogradit dhe Shkupit deri në Krushevë - 

tha një nga pjesëmarrësit në maratonë.

Ultra maratona për nder të Tos-

hes u realizua me iniciativë të Fondacionit 

„Toshe Proeski“,  fillon më 16 tetor, kurse 

përfundon më 19 tetor.

Për nder të Toshe Proeskit

Gjithsej 40 nxënës nga 16 shkolla të 

mesme në Shkup, morën pjesë në turneun 

e ping-pongut për shkollat e mesme të 

Qytetit të Shkupit, që nga 8 nëntori u mbajt 

në sallën sportive „Boris Trajkovski“. Në 

kampionatin e qytetit u luajt me sistemin 

„repasazh“ me dy sete të fituara në katër 

grupe për meshkuj dhe dy grupe me 4 

lojtarë për femra. Dy të parët e çdo grupi 

përbënin grupin e parë final me 8 lojtarë, të 

cilët me u ndanë short dhe deri në fund u 

luajt me sistemin e kupës.

Në kampionat u arritën këto rezultate:

4 nxënëset më të suksesshme:

1. Magdalena Tashkovska 

- SHMQSH „Nikolla Karev“

2. Emi Simonovska  
- SHMQSH „Zdravko Cvetkovski“

3. Maja Angelovska  
- SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico“

4. Nikoleta Dimitrova
- SHMQSH „Marija Kyri-Sklodovska“

8 nxënësit më të suksesshëm:

1. Zhivko Apostolovski 
- SHMQSH „Rade Jovçevski- Korçagin“

2. Kristijan Jovanovski 
-  SHMQSH „ Marija Kyri-Sklodovska “

3. Nersan Mehmed          
- SHMQSH „ Dr. Pançe Kragjozov“

4. Ivan Gjurovski           
- SHMQSH „Vasil Antevski-Dren“

5. Sulejman Ramiz   

- SHMQSH „ Dimitar Vlahov “

6. Senad  Iljaz             
- SHMQSH „Arsenij Jovkov“

7. Бајрам Рефик              
- SHMQSH „Dimitar Vlahov“

8. Nikolla Sherifov       
- SHMQSH „Llazar Tanev“

Kampionati i qytetit në ping-pong 

për shkollat e mesme në territorin e 

Shkupit është nën patronazhin e Qytetit të 

Shkupit nën organizimin e „Sportit shkollor 

të shkollave të mesme në Shkup“ dhe 

Federatës së ping-pongut të Maqedonisë. 

Më të mirët nga Shkupi përfaqësuan qytetin 

në Kampionatin shtetëror të shkollave të 

mesme në ping-pong, që u mbajt më 12 

nëntor në Kavadar.

KAMPIONATI I QYTETIT NË  
PING-PONG

U promovua mini terreni atletik në SHMQSH „Arseni Jovkov“
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Gara në futsal në konkurrencën për 

meshkuj ndërmjet ekipeve të shkollave të 

mesme „Nikollla Karev“ dhe „Orce Nikollov“, 

që u mbajt më 12 tetor në sallën sportive 

SHF „Naum Naumovski – Borçe“, shënoi 

startin e Ligës së garave në konkurrencën 

për meshkuj dhe femra ndërmjet ekipeve 

të shkollave të mesme në qytetin e Shku-

pit për vitin shkollor 2010/2011. 

- Do të desha, të gjithë 

pjesëmarrësve në ligën e shkollave të mes-

me të qytetit, t’u uroj start të suksesshëm 

dhe shumë fat në gara. Është nder për mua 

që së bashku me Agjencinë për të rinj dhe 

sport dhe me Ministrinë e Arsimit dhe 

Shkencës, arritëm për të dytin vit me radhë 

të organizojmë këto gara të ligës së shkoll-

ave të mesme, me të cilën besoj se do të 

ndikojë në mënyrë të ndjeshme në zhvilli-

min e shpirtit të garës tek nxënësit e shkol-

lave të mesme në qytetin tonë. Qëllimi 

i këtyre garave është që të përfshijnë sa 

më shumë nxënës të shkoll ave të mes-

me, nga të cilët në të ardhmen mund 

të dalin lojtarët e ardhshëm të ekipeve 

përfaqësuese kombëtare. Sa për krahasim 

vitin e kaluar në këtë sistem garash morën 

pjesë rreth 3.000 nxënës të shkoll ave të 

mesme, kurse u luajtën mbi 400 ndeshje 

sportive. Në Gjimnaziadën që u mbajt këtu 

në Shkup, nxënësit e shkollave të mesme të 

qytetit tonë fituan 5 vende të para nga tetë 

të mundshme – theksoi kryetari Trajanovs-

ki në fillim të ligës së garave të shkollave të 

mesme.

Këtë vit nën patronazhin e Qyte-

tit të Shkupit, Agjencisë për sport dhe të 

rinj, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

dhe Federatës për sportin shkollor të 

Republikës së Maqedonisë dhe nën organi-

zimin e Sportit shkollor të shkollave të mes-

me në Shkup do të mbahet liga e garave në 

disa sporte në konkurrencën për meshkuj 

dhe femra si vijon: futsal, hendboll, volej-

boll, basketboll, ping-pong, atletikë, vo-

lejboll në rërë etj. Në suazat e ligës shkol-

lore do të garojnë 28 ekipe nga shkollat e 

mesme në territorin e qytetit të Shkupit, të 

ndara në 4 grupe garuese, kurse fituesit e 

çdo grupi sipas sistemit të eleminimit, do 

të luftojnë në çerekfinale që duhet të re-

alizohet deri në fund të këtij viti shkollor. 

Dy ekipet më të mira, në të dy konkurren-

cat, në të gjitha sportet, do të garojnë në 

kampionatin shtetëror në nivel të shkolla-

ve të mesme.

FILLUAN GARAT E LIGËS SË SHKOLLAVE TË  
M E S M E  T Ë  S H K U P I T 
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NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESMENXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME    
GARUAN NË VOLEJBOLLGARUAN NË VOLEJBOLL

Në plazhin e qytetit në fillim të tetorit u mbajt turne në volejboll në rërë i shkol-

lave të mesme të Qytetit të Shkupit në konkurrencën për meshkuj dhe femra. Në 

konkurrencën për meshkuj fitoi ekipi i SHMQSH „Rade Jovçevski - Korçagin”, kurse në 

konkurrencën për femra vendin e parë e fitoi SHMQSH „Georgi Dimitrov”. 

Ekipet përbëheshin prej 3 anëtarësh, dy lojtarë dhe një rezervë. Në turne morën 

pjesë ekipe nga shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit: „Orce Nikollov”, „Nikolla Ka-

rev“, „Vasil Antevski-Dren”, „Marija Kyri - Sklodovska“, „Llazar Tanev“, „Pançe Karagjo-

zov“, „Gjorgji Dimitrov“, „Josip Broz – Tito“, „Pançe Arsovski“, „Rade Jovçevski – Korça-

gin“, „Zdravko Cvetkovski“, „Arsenij Jovkov“, „Boro Petruhsevski“, „Vlado Tasevski“ dhe 

nga „Mihajlo  Pupin“.

Qyteti i Shkupit për finalistët e turneut të ekipeve të ekipeve të shkollave të mes-

me të qytetit në volejboll në rërë në të dyja konkurrencat siguroi vaucher për pajisje 

sportive, kurse garat u mbajtën në suazat e manifestimit „Nata e bardhë 2010“.

Në plazhin e qytetit
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EKSPLOZION I ARTIT NË         

„NATA E BARDHË 2010“„NATA E BARDHË 2010“
Nën moton „Eksplozion i artit“ një 

numër i madh institucionesh kulturore 

dhe në shumë lokacione nëpër territorin e 

qendrës së qytetit më 2 tetor të këtij viti, 

për të gjashtën herë,  u mbajt manifesti-

mi „NATA E BARDHË 2010“. Programi me 

përmbajtje të ndryshme zbavitëse të des-

tinuara për të gjitha gjeneratat dhe shijet, 

u zhvillua në ambient të hapur dhe në 

ambientet e tetë institucioneve të qytetit: 

Muzeu i Qytetit të Shkupit, QKR, Shtëpia e 

kulturës  „Koço Racin“, Kopshti zoologjik, 

Qendra kulturore për fëmijë „Karposh“, 

Salla universale, Biblioteka „Vëllezërit Mi-

ladinov“, Qendra kulturore-informative, 

por edhe në Çarshinë e vjetër të Shkupit 

dhe në Muzeun e Maqedonisë.

Në Muzeun e Qytetit të Shkupit ma-

nifestimin në mënyrë solemne e hapi krye-

tari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.

 - Në këtë manifestim, i cili për herë 

të gjashtë mbahet në Shkup, me vep-

rat e veta të artit, fotografi dhe instali-

me morëm pjesë artistë nga  një numër i 

madh shtetesh. Qëllimi i këtij manifestimi 

është që sa më shumë që të jetë e mun-

dur ta afrojmë artin tek qytetarët e Shku-

pit – tha kryetari Trajanovski. 

Në manifestimin e sivjetmë të „Nata 

e bardhë“, përveç numrit të madh të 

artistëve nga Maqedonia, me ekspozitat 

e tyre të fotografive dhe vepra të artit, si 

dhe me video instalime të ndryshme ar-

tistike, para publikut të Shkupit u prezan-

tuan artistë nga Kroacia, Greqia, Austria, 

Sllovenia, Holanda, Izraeli, Italia, Serbia, 

Finlanada dhe Franca.

Përveç manifestimeve të ndryshme 

kulturore, këtë vit u mbajtën edhe shumë 

manifestime sportive dhe zbavitëse. 

Në Parkun e qytetit, në sheshin para 

shatërvanit „Lulja e zambakut“, tradi-

cionalisht u mbajt turneu në të ashtu-

quajturin basketboll rruge ndërmjet 16 

ekipeve nga shkollat e mesme të Qyte-

tit të Shkupit, kurse ekipet përbëheshin 

prej 3 lojtarësh, 2 meshkuj dhe 1 femër. 

Në finale, ekipi i SHMQSH „Orce Nikollov” 

mundi ekipin e “Marija Kyri-Sklodovska“. 

Për herë të parë në suazat e “Nata e 

bardhë”, në Parkun e qytetit u mbajt një 

koncert i madh me grupe vendase hip-

hop, të titulluar „HIPOLIJADA”. Para pub-

likut u prezantuan grupet: Hiphopletika, 

Toksikologija, Klan Istok, Raw N’wicked 

SAF dhe Legija. 

Edhe festivali folklorik i fëmijëve 

„Valle pa kufi“, ashtu si çdo vit edhe 

këtë vit, ishte pjesë e programit “Nata e 

bardhë”.
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Rreth tridhjetë kantina vere vendase 

dhe të huaja prezantuan prodhimet e tyre 

në festivalin e katërt me radhë tradicional 

të verës në Shkup „Vino-Skop 2010“, i cili 

u mbajt në sheshin „Maqedonia“ nga data 

13 deri më 17 tetor. Festivali i verës tërhoqi 

vëmendjen e shkupjanëve, 

të cilët kishin mundësi të 

degustojnë lloje të reja 

verërash dhe të zbaviten 

nën tingujt e programit të 

pasur muzikor. 

- N ë p ë r m j e t 

festivalit të verës 

„Vino-Skop“, Qyte-

ti i Shkupit do t’i 

përkrahë dhe promovojë prodhuesit ma-

qedonas të verës, si dhe prodhimet e verës 

që vijnë nga jashtë. Qyteti nëpërmjet or-

ganizimit të manifestimeve të tilla me 

përmbajtje zbavitëse ka për qëllim t’ju af-

rohet qytetarëve dhe në të njëjtën kohë të 

tërheqë sa më shumë turistë të huaj. Është 

nder për mua që për të katërtën herë Qyte-

ti i Shkupit jep kontributin e tij në promovi-

min dhe afirmimin e verës maqedonase, si 

para vizituesve vendas, ashtu edhe para vi-

zituesve të huaj – tha kryetari Trajanovski, 

në hapjen e manifestimit. 

Festivali ndërkombëtar i verës afir-

mon traditën shekullore të prodhimit të 

verës në Maqedoni dhe ka për qëllim të 

promovojë kualitetin e verërave me cilësi 

dhe të njohura nga kantinat dhe nga prod-

hues të verërave nga vendi ynë dha jashtë 

tij. Në „Vino-Skop 2010“ morën pjesë 30-të 

kantina vendase dhe të huaja: Agroniko-

lov, Bovin, Dalvina, Dudin, Filovski, Fon-

ko, Imako, Kamnik, Grkov, Ohridi-

ja, Peca Popov, Popova 

Kula, Radevski, Sopot, 

Stobi, Skovin, Vinar, Gemak, Proseco, Hei-

neman, Pivka, Altan, Tristo, Tikvesh, Chateu 

Royal, Kartal dhe verëra Agrokor. Në prog-

ramin muzikor morën pjesë: Los Manchos 

de la Mancha (Francë), Kraljevi ulice dhe 

Frikovi (Kroaci), Zoran Xhorlev, Blagoja Ma-

rotov, Todor Trajçevski (Maqedoni), Krusi-

musig (Zvicër), Zambramora (Itali), Rene-

sanseri, Risto Samarxhiev, Zafir Haximanov, 

Uskakantaturovi (Maqedoni), SHKA Slav-

janka (Rusi), Vanja Llazarova dhe orkestra 

Çerkezi nga Republika e Maqedonisë, Zig 

Zag Orchestra dhe shumë të tjerë.

Shitja e të gjitha prodhimeve në ter-

ritorin e festivalit u krye vetëm me të ash-

tuquajturat „Denarë vere“ (kupona) që 

shiteshin në punkte të caktuara të „Vino-

Skop“, kurse adhuruesit e kësaj pije të së 

vërtetës mund të blenin edhe gota speci-

ale.

Festivali  „Vino-Skop 2010“ u mbajt 

me iniciativën dhe nën patronazhin e Qyte-

tit të Shkupit, kurse organizator profesional 

ishte Shoqata e hotelerisë dhe tregtisë „OLD 

GRIPS PUB“ SH.P.K. shkup.

FESTIVALI i 4-ët TRADICIONAL I VERËS NË SHKUPFESTIVALI i 4-ët TRADICI
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Delegacion nga qyteti i vëllazëruar i 

Drezdenit, RF e Gjermanisë, e  udhëhequr nga 

zëvendës-kryebashkiaku i Drezdenit, Detlef Si-

tel më 27 shtator vizitoi Shkupin dhe u takua me 

kryetarin e Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski. 

Me delegacionin udhëtuan edhe përfaqësues të 

administratës së qytetit: Martin Shidijak, drej-

tues i sektorit për kulturë dhe mbrojtjen e mo-

numenteve të Qytetit të Drezdenit dhe Anke Ha-

ker, përgjegjëse për bashkëpunim me Qytetin e 

Shkupit, si dhe punëtorë të njohur nga fusha e 

kulturore-artistike të qytetit. 

Në suazat e vizitës në Qytetin e Shkupit 

piktorët nga Drezdeni, në Qendrën kulturore ri-

nore – Shkup realizuan një ekspozitë grupi me 

vepra të punuara në teknikën e grafikut. Në QKR 

u ekspozuan 20 vepra të artistëve nga ky qytet, 

që janë krijuar në periudhën nga viti 2008 deri 

në vitin 2010 në punëtorinë e grafikut në dhe 

përbëjnë një pasqyrë të grafikës bashkëkohore 

në Drezden. Në klubin „Havana“, në Shtëpinë e 

ndërtimtarëve, u mbajt koncert nga grupi i ro-

kut me katër anëtarë „HERZZ“ nga Drezden.

Shkupi dhe Drezdeni janë vëllazëruar 

që nga viiti 1967 dhe kanë bashkëpunim të 

suksesshëm në fushën e kulturës, arsimit 

dhe sportit, si dhe këmbim eksperiencash në 

mbrojtjen kundër zjarrit. 

DELEGACION NGA QYTETI I VËLLAZËRUAR I 
DREZDENITDREZDENIT NË VIZITË NË SHKUP
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Me projeksionin e filmit tajlan-

dez „Xhaxha Bonmesë i kujtohen jetët e 

kaluara“ të Alichatlong Verasetakul më 

11 nëntor u hap bienalja e 9-të të filmit 

evropian „ Sinedays ‘10“. Filmi për hapje 

është fituesi i Festivalit të Kanës, kurse 

festivalin „ Sinedays 2010“ për të hapur e 

shpalli kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce 

Trajanovski. 

- Me moton „Ndjenja e filmit të 

mirë”, këtë vit nga data 11 deri më 18 

nëntor publikut të Maqedonisë i ofro-

het mundësia për ndjekjen e 59 filma-

ve nga produksioni më i ri evropian. Nuk 

duhet të harrojmë se atdheu i artit të 

shtatë, gjithmonë ka qenë Dama e vjetër 

– Evropa. Filmi evropian, i cili është një 

brend që nuk mund të lihet mënjanë në 

kulturën moderne dhe bashkëkohore ev-

ropiane, gjithmonë del në pah me arrit-

je të larta artistike dhe estetike. Ne jemi 

dëshmitarë të rritjes së „Sinedays“, i cili 

nga festival me karakter prezantues, u 

shndërrua në një festival filmik me çmime 

dhe mirënjohje për ndarjen e të cilave ven-

dos juri ndërkombëtare – tha kryetari Tra-

janovski.

FITUESI I FESTIVALIT TË KANËS PËR 
FILLIM NË „ SINEDAYS 2010“„ SINEDAYS 2010“

Për festivalin e sivjetmë të „ Sinedays 

“ janë seleksionuar gjashtë filma nga pro-

duksioni më i ri evropian. Ndërmjet tyre 

janë filmat e rinj të Vudi Alen, Majkl Vin-

terbotom, regjisori i njohur francez Zhak 

Lik Godar, si dhe një nga autorët më intere-

sant të ish-Jugosllavisë  Rajko Grliq. Filmat 

janë grupuar në 3 kategori kryesore: Gala, 

Program zyrtar dhe Ballkan Link. Filmat nga 

programi zyrtar garojnë për çmimin „Yllli i 

artë“ (filmi më i mirë), „Ylli i kaltër“ (për 

regjinë më të mirë), kurse filmat nga Ball-

kan Link për çmimin „Dielli i artë“.

Filmat shfaqen në disa lokacione 

ndërmjet të cilave: Kinemaja e qytetit „Mi-

lenium“, Kinema „Frosina“ në QKR dhe auto 

kinemanë Vodno e Mesme. Fundin e „ Sine-

days 2010“ e shënoi projeksioni i laureatit 

të Berlinit, filmi turk „Med“ i autorit Semi 

Kaplanoglu.

Festivali këtë vit ofron edhe 

përmbajtje të reja, kurse hapja më atrakti-

ve është hapja e auto kinemasë në Vodnon 

e mesme ku filmat shfaqen në ekran filmik 

special të instaluar.

nëntor 2010   |  29



Qyteti i Shkupit fi lloi manifestimin tradicional „Ngjyrat e fundvitit të Shkupit “ në 

të cilin shkupjanët edhe këtë vit mund të garojnë për zbukurimin më kreativ të fundvitit 

të shtëpive të tyre dhe të ambienteve të punës. 

Qytetarët e interesuar dhe subjektet juridike që duan të marrin pjesë në këtë 

aksion të paraqiten në numrat e telefonit 3297 265, nga ora 9 deri në orën 16, nga data 

15 nëntor deri më 20  dhjetor të vitit 2010. 

Fotografi  nga objektet e zbukuruara, së bashku me të dhënat personale për 

pronarët, numrin e telefonit dhe adresën, mund ta dërgojnë edhe në adresën-internet 

mediumi@skopje.gov.mk ose në adresën: bulevard Ilinden pn, me shenjë për aksionin „ 

Ngjyrat e fundvitit të Shkupit “.

Këtë vit, tradicionalisht, do të zgjidhet:

1. Oborri i zbukuruar më mirë i shtëpive individuale; 

2. Dritarja ose tarraca e zbukuruar më mirë e banesave;

3. Objekti afarist i zbukuruar më mirë (dyqane, restorante, kafene).

4. Oborri më i mirë i shkollës së mesme 

5. Hyrja më e mirë para strehimit banesor (ndërtesë banesore)

Komisioni juri do t’i vlerësojë fl etëparaqitjet e arritura nga përfaqësues të 

mediumeve.

Qyteti i Shkupit do të sigurojë fond shpërblimesh që do t’u ndahet më të 

suksesshmëve, kurse sponsorët do të rrisin fondin e shpërblimeve.

„NGJYRAT E FUNDVITIT TË SHKUPIT“„NGJYRAT E FUNDVITIT TË SHKUPIT“
Filloi manifestimi tradicional i qytetit 

U SHPALLËN HOTELIERËT MË TË MIRË NË SHKUPU SHPALLËN HOTELIERËT MË TË MIRË NË SHKUP

Bujtina „Dukat“ është zgjedhur si më e mira në Shkup në ma-

nifestimin e tretë me radhë tradicional të qytetit „Hotelieri më i mirë 

ndër më të mirët“. Vendi dytë i takoi bujtinës „Lira“, kurse vendi i tretë 

i takoi „Tek Dimitris“. Në kategorinë restorante vendi i parë i takoi 

„Shtëpia e vjetër e qytetit“, vendi i dytë restorantit „Ballkanika“, kur-

se vendi i tretë i takoi restorantit „Azafran“. Pllakatet dhe diplomat e 

hotelierëve më të mirë në qytetin tonë në të dy kategoritë – bujtina 

më e  mirë dhe restoranti më i mirë ua ndau kryetari i Qytetit të Shku-

pit, Koce Trajanovski.

- Shpresoj se çmimet që do t’i ndajmë sot, për ata që do të marr-

rin verifikim për punën e tyre të suksesshme dhe do të jenë një motiv 

plus për të perfeksionuar shërbimin e tyre, por në të njëjtën kohë për 

ata që asnjëherë nuk kanë fituar këto mirënjohje, ky manifestim do të 

jetë një nxitje për të përmirësuar shërbimin e tyre dhe relacionet me 

mysafirët dhe vitin e ardhshëm, pllakati për hotelierin më të mirë të 

jetë në duart e tyre – theksoi kryetari Trajanovski.

Hulumtimi, ashtu si deri tani, zhvillohet në dy faza, kurse e 

kryen Agjencia SWOT Research nëpërmjet blerësve të tyre të fshehtë. 

Hulumtimi u realizua në periudhën nga 15.09-15.10. 2010, kurse 

blerësit e fshehtë vizituan lokalet tre herë para se të sjellin vendimin 

përfundimtar. Këtë vit u hulumtuan 50 bujtina dhe po aq restorante, 

kurse blerësit e fshehtë udhëhiqeshin nga disa kritere: përshtypja e 

parë, pamja e ambientit, kualiteti i shërbimit, kualiteti i ushqimit dhe 

kontakti përfundimtar. Manifestimi është nën organizimin dhe nën 

patronazhin e Qytetit të Shkupit. 
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QYTETI I SHKUPITQYTETI I SHKUPIT  
ËSHTË I PËRGATITUR PËR PASTRIMIN ËSHTË I PËRGATITUR PËR PASTRIMIN 
E DËBORËSE DËBORËS

Mirëmbajtja e rrugëve në kushte dimërore

Shtabi i krizës i Qytetit do t’i koordinojë 
punët për mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale 
dhe mbledhëse në kushte dimërore, nga data 
15.11.2010 deri më 15.03.2011 në bazë të 
Programit të miratuar nga Këshilli i Qytetit të 
Shkupit dhe mjeteve të miratuara në buxhetin e 
qytetit.

Qyteti i Shkupit për këtë sezon dimëror 

ka siguruar 1.500 ton kripë me të cilën do të 

pastrohet bora e rënë në rrugët e qytetit. Shta-

bi i krizës i Qytetit, i cili do t’i koordinojë punët 

për mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe 

mbledhëse në kushte dimërore, tanimë është 

formuar dhe do të punojë nga 15 nëntori i këtij 

viti deri më 15 mars të vitit 2011, sipas Progra-

mit të miratuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Me Programin janë parashikuar volumi, 

dinamika dhe niveli i mirëmbajtjes së rrugëve, 

me qëllim që të sigurohet zhvillimi i pandërprerë 

dhe i sigurt i qarkullimit rrugor. Ndërmarrja pub-

like „Rrugë dhe rrugica“ është bartës pjesës më 

të madhe të aktiviteteve dhe mekanizimi i tyre 

është i përgatitur. 

Edhe ndërmarrjet e tjera publike kanë ob-

ligimet e tyre në shërbimin dimëror, pastrimin e 

dëborës nga trotuaret dhe hyrjet drejt ndërtesave 

publike, si dhe pastrimin e vend derdhjeve të 

kanalizimit atmosferik. Ato kanë përgatitur 

edhe nënprograme të veçanta për pastrimin e 

sipërfaqeve publike në kushte dimërore. Nëse 

ka nevojë, Qyteti i Shkupit do të angazhojë edhe 

mekanizim plotësues për pastrimin e dëborës.

Për këtë sezon dimëror Qyteti i Shkupit si-

guroi edhe 200 asfalt të ftohtë, kurse konstruksi-

oni i plotë financiar është 70 milion denar.

Shtabi i krizës i Qytetit është formuar nga përfaqësues të 
administratës së qytetit, ndërmarrjeve publike, komunave, Inspektoratit 
për komunikacion dhe Ministrisë për punë të brendshme – Komisariati 
për komunikacion.

Shtabi i krizës i Qytetit apelon deri te qytetarët, bashkësitë vendore, 
këshillat banesor dhe ndërmarrjet të ndërmarrin masa për pastrimin e 
kalimeve të këmbësorëve, hyrjet deri te objektet dhe çatitë. Në të kundërt, 
policia dhe inspektorët komunal do të shqiptojnë gjoba, në bazë të Ligjit 
për pastërtinë publike.

Sipërfaqja e përgjithshme e korsive të rrugëve automobilistike 
për mirëmbajtje në kushte dimërore është 2,6 milion metra katror dhe 
pastrimi i tyre realizohet sipas prioriteteve. Në fillim intervenohet në 
pikat kritike, në ura dhe nënkalime, në rrugët automobilistike nën 
kompetencat e Qytetit të Shkupit, hyrjet deri te objektet me rëndësi vitale 
për qytetarët dhe rrugët që kanë rëndësi të veçantë për funksionimin e 
qarkullimit (objekte afariste).

Për pastrimin e dëborës nga rrugët shërbyese kompetentë janë 
komunat e qytetit.
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