Lajmëtari informativ i Qytetit të

| Numër 17 | Viti III |23.12.2010 |

Numë
falas r

2|

dhjetor 2010 |

Të nderuar bashkëqytetarë,
Para jush keni lajmëtarin informativ
të fundvitit „SHKUPI“ i cili për tre vite me
radhë rregullisht Ju informon për punën e
administratës së qytetit dhe për projektet në
të cilat punojmë. Muajin dhjetor edhe këtë vit
ia përkushtojmë vlerësimit të asaj që është
punuar dhe përgatitemi për fillimin e sezonit
ndërtues të ardhshëm ku na pret edhe shumë
punë.
Në fillim dua të shpreh kënaqësinë time
për projektet e realizuara me sukses në vitin
që kaloi. Veçanërisht jam krenar për zgjerimin
e rrugës “Ilindenska” në bulevard. Kjo grykë e
ngushtë komunikacioni që krijonte vite me
radhë probleme në komunikacionin rrugor
tani është një bulevard i gjerë dhe modern. Në
këtë vepër ndërtimore punuam shumë dhe
dhamë shembull pozitiv. Treguam se punët

„SHKUP“

LAJMËTARI INFORMATIV I
QYTETIT TË SHKUPIT
Numri i parë i lajmëtarit informativ
„Shkupi“ u botua më:
10 dhjetor 2008

mund të realizohen me kualitet dhe në kohë.
Kishim guximin të fillojmë me një projekt të
tillë kapital pikërisht në qendër të qytetit ku,
zakonisht, punët ndërtimore zhvillohen me
vështirësi më të mëdha. Kështu, bulevardi
“Ilinden” u bë rruga e parë automobilistike në
Shkup që është zgjeruar pas 12 vjetësh.
Angazhimi ynë për zgjidhjen në radhë
të parë të problemeve të komunikacionit
rrugor në qytet u vërtetua edhe me
rikonstruksionin e shumë rrugëve në qytet.
Ndërmjet tyre mund të përmendim: “Blagoja
Stefkovski”, “Prvomajska”, “Ferid Bajram”,
“Qemal Sejfulla”, “Makedonska vojska”,
unaza në komunën Gjorçe Petrov, “Ivan
Kozarov”, “Belgradska”... Do të përmend edhe
ndërtimin e trotuareve në vend banimin
Trubarevo ku për herë të parë u ndërtua
korsi për këmbësorë përgjatë rrugës rajonale
Shkup – Katlanovë.
Tre parkingjet e mëdha që i rregulluam
këtë vit, atë tek ndërtesa e MTV-së, tek QT
„Mavrovka“ dhe tek Qendra transportuese
në një masë të madhe lehtësuan parkimin në
qytet. Ky trend do të vazhdojë edhe në vitin
e ardhshëm kur do të fillohet me ndërtimin
e garazheve me kate në territorin e qendrës
së qytetit.
Higjiena në qytet këtë vit, gjithashtu,
ishte prioritet në punën tonë. Ndërmarrjet
publike të qytetit i pajisëm me automjete
të reja dhe kamionë për grumbullimin e
mbeturinave. Në aksionin „Së bashku për
Shkupin më të pastër“ pastruam përsëri
sipërfaqet publike në të gjitha komunat e
Shkupit. Ngritëm gjelbërim të ri të qytetit,
pasuruam ujërat e liqenit Matka dhe lumit
Vardar me peshq, pastruam kanalet e hapura
etj...

Në vitin që po kalon nxitëm shprehitë
sportive tek bashkëqytetarët tanë. Në
bregun e lumit Vardar ndërtuam Plazhin e
qytetit. Ky vend u bë qendër e evenimenteve
sportive në ambient të hapur në qytet.
Përkrahëm organizimin e ligave të shkollave
të mesme, Maratonën tradicionale të
Shkupit, investuam në rinovimin e godinave
shkollore, në evenimentet kulturore, kurse
në bashkëpunim me BNJVL hapëm Zyrën e
Qytetit të Shkupit dhe BNJVL në Bruksel...
Rezultatet e disa projekteve që Qyteti i
Shkupit i filloi këtë vit do t’i shikojmë në vitin
2011. Vitin e ardhshëm “Ura e revolucionit” do
të ketë ndriçim të ri. Zgjidhja e problemeve të
komunikacionit dhe përmirësimi i higjienës
publike edhe vitin e ardhshëm do të jenë
prioritet i punës sime si kryetar i Qytetit të
Shkupit. Planifikojmë ndërtimin e bulevardit
“Mitropolit Teodosij Gologanov”, zgjerimin e
“Prvomajska”, zgjerimin e bulevardit “Ilinden”
drejt rrugës “Nikolla Parapunov”, përfundimin
e unazës në komunën Gjorçe Petrov dhe
shumë projekte të reja infrastrukturore.
Qyteti i Shkupit edhe vitin e ardhshëm do të
vazhdojë t’i kushtojë vëmendje zgjidhjes së
problemeve Tuaja urbane.
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Të nderuar,
Viti që e lëmë pas nesh ishte një vit
shumë i suksesshëm për Qytetin e Shkupit.
Dua që në emër të Qytetit të Shkupit, t’Ju
uroj Vitin e Ri 2011 dhe t’Ju dëshiroj 365 ditët
e ardhshme të jenë ditë të mbushura me
shëndet, lumturi dhe suksese për Ju.
Koce Trajanovski,
Kryetar i Qytetit të Shkupit

RRUGA “ILINDENSKA” U SHNDËRRUA NË
BULEVARD “ILINDEN”

Qyteti i Shkupit realizoi me sukses një
nga projektet më të mëdha të realizuara në
territorin e qendrës së qytetit në 12 vitet e kaluara
- projektin për zgjerimin dhe rikonstruksionin
e rrugës “Ilindenska”. Pas shtatë muajsh punë
ndërtimore, rruga “Ilindenska” u shndërrua në
bulevard “Ilinden” në drejtimin nga kryqëzimi me
bulevardin “Sv. Kliment Ohridski” deri te kryqëzimi
me bulevardin “8 Septemvri” me gjatësi 2.140
metra.
Bulevardi u zgjerua me dy korsi rrugore
në çdo drejtim, me trotuar të rregulluar dhe
korsi për biçikleta, kryqëzime të reja, gjelbërim
të mesëm dhe ndriçim të ri kursyes. Në
rikonstruksionin e pjesës së zgjeruar të bulevardit
“Ilinden” u shpenzuan 22.700 ton asfalt. Rrugën
automobilistike e ndriçojnë 120 shtylla në të cilat
janë vendosur 170 llamba ndriçuese. Në nëntë
lokacione përgjatë bulevardit komunikacionin e
rregullojnë semaforë, kurse janë vendosur edhe
200 shenja të komunikacionit rrugor. Gjelbërimin
përreth e plotësojnë 144 drurë të sapo mbjellë.
Kjo rrugë moderne dhe e shpejtë, në të cilën
funksionon korridori i gjelbër për lëvizjen e
automjeteve, është produkt i përpjekjeve të
Qytetit të Shkupit.
Në ndërtimin e bulevardit “Ilinden”, punuan
rreth 150 punëtorë të realizuesit „Granit“ dhe të
bashkëpunëtorëve të tij në ditë. Për realizimin e
plotë të këtij projekti të ndërlikuar Qyteti i Shkupit
shpenzoi rreth 201 milion denarë ose rreth 3,3
milion euro.
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FILLOI RIKONSTRUKSIONI I URËS SË REVOLUCIONIT

Ura e Revolucionit së shpejti do të
marrë një pamje krejtësisht të re. Qyteti
i Shkupit më 9 dhjetor filloi projektin për
rikonstruksionin e trotuareve, rrethimit
mbrojtës dhe ndriçimit publik të urës që
lidh bulevardet “Koço Racin” dhe “Krste
Misirkov”. Fillimin e punëve ndërtimore e

shpalli kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce
Trajanovski.
- Sipas analizave të bëra, është
e domosdoshme të rinovohen trotuaret
në urë që të rritet siguria e të gjithë
pjesëmarrësve në komunikacion. Do të
zëvendësohen edhe bordurat që janë

shumë të dëmtuara. Rrethimi mbrojtës
ekzistues prej hekuri është nën ndikimin
e korrozionit, kurse një pjesë e vend
derdhjeve që përcjellin ujin atmosferik
nuk janë në funksion. Rikonstruksioni do
të zhvillohet në fillim në anën e majtë të
urës. Do të rinovohen trotuaret, bordurat,

vend derdhjet dhe rruga automobilistike.
Pastaj do të montohet rrethimi I cili do të
përgatitet nga hekur i farkëtuar dhe në të do
të montohen kandelabër. Në rikonstruksionin
e urës “Revolucioni” do të punojnë ekipet
e kompanisë së ndërtimit „SINTEK DOO“
nga Shkupi. Për rinovimin e urës Qyteti i

Shkupit do të shpenzojë rreth 27,6 milion
denarë. Në varësi të kushteve atmosferike
rikonstruksioni i urës duhet të përfundojë për
120 ditë pune – tha kryetari Trajanovski.
Ai shtoi se ura “Revolucioni” është
ndërtuar në vitin 1963 dhe ky është
rikonstruksioni i parë më i rëndësishëm i saj.

- Rikonstruksioni i urës do të
zhvillohet nën komunikacion. Apelojmë
deri te të gjithë pjesëmarrësit në
komunikacion të kalojnë urën me kujdes
dhe të respektojnë regjimin e përkohshëm
të komunikacionit dhe sinjalizimin rrugor të
vendosur – theksoi kryetari Trajanovski.
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U RINOVUA RRUGA
“BLAGOJA STEFKOVSKI”

U RINOVUAN 2,5 KILOMETRA TË
RRUGËS “PRVOMAJSKA”

Tremijë ton asfalt u harxhuan për rikonstruksionin e plotë të rrugës “Prvomajska” gjatë muajit gusht.
Kjo rrugë e rëndësishme automobilistike u rinovua në një gjatësi prej 2,5 kilometra. Në drejtimin nga ura “Markova reka” deri te fabrika OHIS,
rruga “Prvomajska” u gërmua, u gërrye dhe pastaj u shtrua me shtresë të re asfalti АB 11 S. Në disa pjesë rruga u zgjerua dhe tani ajo është 7 metra
e gjerë. U shënua edhe sinjalizimi horizontal i komunikacionit rrugor.
Për këtë vepër të rëndësishme Qyteti i Shkupit nga Buxheti ndau 14,5 milion denarë. Në terren punuan ekipet e HULUSI KOMERC – SHPK
Kumanovë.
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski theksoi se me këtë vepër kapitale ndërtimi u zgjidhën problemet shumëvjeçare të banorëve të
shumë vendbanimeve në këtë pjesë të qytetit.

Rruga “Blagoja Stefkovski” me gjatësi 800 metra, në lagjen Maxhari, në tetor u shtrua me asfalt të ri, nga hyrja në Maxhari deri te
mbikalimi drejt lagjes “Çento”. Me rikonstruksionin e asfaltit të dëmtuar u rrit në mënyrë të ndjeshme siguria për të gjithë pjesëmarrësit në
komunikacionin rrugor.
Ekipet e angazhuara nga Qyteti i Shkupit gërmuan rrugën ekzistuese prej asfalti dhe betoni dhe vendosën kanalizim atmosferik me
profil 800 milimetra, në një gjatësi prej 565 metra. Pastaj, në rrugë u shtrua një shtresë tamponi dhe asfalt i ri me trashësi 15 centimetra.
Përgjatë rrugës së rinovuar janë vendosur bordura dhe janë formuar trotuare me gjerësi 2 metra.
Për rinovimin e këtyre 800 metrave të rrugës “Blagoja Stefkovski” Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 26 milion denarë. Në terren punuan
ekipet e firmës së ndërtimit „Bauer BG“.
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ASFALT I RI PËR RRUGËN
“FERID BAJRAM”...

komunikacionit në qytet është më i vogël.
Rruga e rinovuar dhe e shënuar mundësoi që
të rritet siguria për të gjithë pjesëmarrësit
në komunikacionin rrugor.
Për rikonstruksionin e rrugës “Ferid
Bajram” Qyteti i Shkupit shpenzoi 6,5 milion
denarë, kurse në terren punuan ekipet e
kompanisë së ndërtimit SHA „Pelagonia –
Gostivar“.

Asfalti i vjetër dhe i dëmtuar në
rrugën “Ferid Bajram” në korrik u gërrye
plotësisht dhe u zëvendësua me shtresë të
re asfalti. Rruga e rinovuar është e gjatë 800
metra.
Rikonstruksioni i rrugës “Ferid
Bajram” zgjati dy javë dhe u realizua
pikërisht në muajt e verës kur intensiteti i

Në korrik u realizua edhe
rikonstruksioni i një rruge të rëndësishme
në qytet, rruga “Kemal Sejfulla” në lagjen
e Çairit. Edhe kjo rrugë u rinovua në gjatësi
prej 800 metra.
Rinovimi i asfaltit mundësoi të
rritet qarkullimi i automjeteve dhe të

...DHE PËR RRUGËN
“KEMAL SEJFULLA”

zvogëlohet kaosi në këtë grykë të ngushtë
të mëparshme të komunikacionit rrugor.
Për rikonstruksionin e plotë të rrugës
“Kemal Sejfulla” Qyteti i Shkupit shpenzoi
11,4 milion denarë. Në terren punuan ekipet
e kompanisë së ndërtimit SHA „Pelagonia –
Gostivar“.

Në komunën "Gjorçe Petrov"

PO NDËRTOHEN DY KRAHËT E UNAZËS

rrugor. Në suazat e projektit për ndërtimin
e unazës do të rregullohen dhe zgjerohen
edhe hyrjet në tre rrugët “Gjorçe Petrov”,
“Voin Drashkoci” dhe “Radushka”.
Pasi të përfundohen të katër krahët
e kryqëzimit, do të ndërtohet pjesa e
mesme e unazës. Në të gjitha krahët
do të ndërtohen mbrojtëse betoni të
instalimit nëntokësor dhe do të vendoset
Ekipet e Qytetit të Shkupit punojnë kanalizim i ri atmosferik me profil 300
në dy krahët e rrugës “Radushka” si pjesë e milimetra. Përcjellja e ujërave atmosferik
projektit për ndërtimin e unazës ndërmjet do të mundësohet me realizimin e vend
rrugëve “Gjorçe Petrov”, “Voin Drashkoci” derdhjeve vertikale. Përgjatë rrugës së re
dhe “Radushka” në komunën Gjorçe Petrov. automobilistike do të vendosen bordura,
Sipas projektit, unaza do të ndërtohet në sipërfaqja do të tamponohet dhe do të
nivelin e rrugës ekzistuese. Kryqëzimi i shtrohet me asfalt të ri.
ri rrethor do të mundësojë qarkullim më
Në terren do të punojnë ekipet e
të madh të automjeteve, pa qëndrim në kompanisë së ndërtimit „Pelagonija –
semafor. Komunikacioni do të zhvillohet Gostivar“. Për ndërtimin e këtij objekti
sipas principit kthim në të majtë. Me këtë kapital të komunikacionit Qyteti i Shkupit
do të rritet edhe siguria në komunikacionin do të shpenzojë rreth 8,2 milion denarë.

U PËRFUNDUAN 540 METRA NGA KANALIZIMI I
BULEVARDIT “MAKEDONSKA VOJSKA”

Nga kanalizimi i ri atmosferik i pjesës
së dytë të bulevardit “Makedonska vojska” në
lagjen Gjorçe Petrov, deri tani janë përfunduar
540 metra. Kanalizimi do të kalojë nën rrugën
automobilistike të bulevardit të ri, në dy pjesë,
nga kryqëzimi në bulevardin “Makedonska
vojska“ me rrugën “Gjorçe Petrov” deri te

derdhja e lumit Vardar dhe nga stadiumi në
lagjen Gjorçe Petrov deri te derdhja e lumit
Vardar.
Kanalizimi atmosferik në pjesën e dytë
të bulevardit “Makedonska vojska” do të jetë
me gjatësi 974 metra, me profil të ndryshëm
300 deri në 500 milimetra dhe me tuba PVC.

Rrjetin e ri të kanalizimit e ndërtojnë
punëtorët e kompanisë së ndërtimit „Granit“.
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ASFALT PËR SHUMË RRUGË TË QYTETIT
Karakteristikë për katër muajt e kaluar të vitit 2010 ishte rikonstruksioni i shumë rrugëve në qytet, dhe atë:

KOMUNA SHUTO ORIZARE
KOMUNA BUTEL

KOMUNA KISELA VODA
Në lagjen Kisela Voda u shtrua me asfalt të ri rruga “Ivan Kozarov”. Rruga automobilistike është rinovuar nga kryqëzimi me rrugën “Dositej
Obradoviq” deri te kryqëzimi me rrugën “Bozhidar Axhija” me gjatësi 340 metra.
Rikonstruksioni i plotë i rrugës „Ivan Kozarov“ i kushtoi Qytetit të Shkupit rreth 3 milion denarë.

Rrugët „17“, „19“, „30“ dhe „33“ në komunën Shuto
Orizare me kërkesë të banorëve përreth u rinovuan
plotësisht dhe u asfaltuan. Qyteti i Shkupit për realizimin
e këtij projekti shpenzoi 12 milion denarë...

Në vendbanimin Vizbeg u asfaltua rruga lokale me
gjatësi 900 metra. Për ndërtimin e saj janë shpenzuar
dymbëdhjetë milion denarë nga të cilat Qyteti i Shkupit
mbulon 50 %, kurse 50 % janë mjete të komunës së
Butelit.
Gjatë ndërtimit të rrugës është vendosur ndriçim
i ri rrugor...

KOMUNA GJORÇE PETROV

KOMUNA QENDËR
Në gusht, rruga
“Volkovo”, në vendbanimin
Volkovë, u rinovua plotësisht dhe u zgjerua
në drejtimin nga hekurudha deri te qendra e lagjes, me
gjatësi 1.700 metra. Rruga “Volkovo” u zgjerua për 1,5 metra dhe
tani ka gjerësi 7 metra. Në rrugë është shënuar sinjalizimi horizontal dhe janë
vendosur shenja të komunikacionit rrugor.
Qyteti i Shkupit për realizimin e projektit për rikonstruksionin dhe zgjerimin e rrugës “Volkovo”
ndau rreth16 milion denarë.

Sheshi para kishës „Shën. Spas“ në korrik u gdhi me
ndriçim të ri. Në një sipërfaqe prej 270 metër katror, gurët
e vjetër dhe të thyer u zëvendësuan me gurë në formë
kubike. Me këtë, sheshi mori një pamje autentike e cila
është në harmoni me ambientin përreth.
Për këtë vepër ndërtimore Qyteti i Shkupit shpenzoi
rreth një milion denarë, kurse sheshin e rinovuan ekipet e
NP “Rrugë dhe rrugica”.

Rruga “Belgradska” në komunën Qendër është
zgjeruar dhe mbuluar me shtresë të re asfalti. Qyteti
i Shkupit dhe NP „Rrugë dhe rrugica“ rinovuan rrugën
nga kryqëzimi me rrugën „Vodnjanska” deri te rruga
„Dimitar Mitrev“ me gjatësi 550 metra. Qyteti i Shkupit
për këtë vepër shpenzoi rreth 5 milion denarë, kurse u
shtruan 600 ton asfalt.
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TROTUARE NË RRUGËN RAJONALE NË TRUBAREVO

Përfundon ndërtimi i trotuarit përgjatë rrugës rajonale ShkupKatlanovë (Р-303), nëpër vendbanimin Trubarevo. Trotuari është i gjatë
një kilometër, i gjerë dy metra dhe është i shtruar me pllaka begatoni.
Trotuari dhe korsia për këmbësorë për herë të parë ndërtohen përgjatë
rrugës rajonale Shkup – Katlanovë.
Kjo pjesë vite me radhë përbën pikë të zezë komunikacioni në
Shkup dhe vend në të cilin deri tani kanë ndodhur shumë aksidente
automobilistike. Korsia e re do të rrisë sigurinë e këmbësorëve dhe të
çiklistëve.
Trotuarin përgjatë rrugës rajonale Shkup-Katlanovë e realizojnë
ekipet e NP “Rrugë dhe rrugica”, kurse për ndërtimin e saj Qyteti i Shkupit
ndau nga Buxheti rreth 3 milion denarë.

KOMUNA QENDËR
Qyteti i Shkupit dhe komuna Qendër rinovuan rrugën „Vasil Gjorgov“, nga kryqëzimi me bulevardin „Vodnjanska“ deri te qendra e vjetër
tregtare në Kapishtec. Kryqëzimi me bulevardin „Vodnjanska“ u zgjerua për të mundësuar qarkullim më të madh të automjeteve. Punët ndërtimore
në këtë rrugë me frekuencë të madhe i realizoi kompania e ndërtimit „Bauer BG“.
Rinovimi i rrugës „ Vasil Gjorgov “ kushtoi rreth shtatë milion denarë, nga të cilat 3,5 milion denarë siguroi Qyteti i Shkupit.
Me investimin e përbashkët të Qytetit të Shkupit dhe
komunës së Gazi Babës me vlerë rreth 18 milion denarë
këto ditë po punohet edhe në zgjerimin e rrugës drejt
varrezave në Kamnik. Kjo pjesë e rrugës „Juzhnomoravski
brigadi“ është e gjatë 960 metra, kurse nga shuma e
përgjithshme e parashikuar për rikonstruksion Qyteti i
Shkupit do të mbulojë 13,7 milion denarë, kurse komuna
Gazi Baba - 4,5 milion denarë.
Në ndërtimin e rrugës për në Kamnik, punuan
ekipet e kompanisë së ndërtimit „Bauer BG“.

KOMUNA GJORÇE PETROV

NË BULEVARDIN “8 SEPTEMVRI”

Në
komunën
Gjorçe Petrov
u asfaltua një
pjesë e rrugës „4. Juli“,
nga objekti i Geriatrisë në
drejtim të kishës „Shën. Petar
dhe Pavle“, me gjatësi 240 metra.
Për rikonstruksionin e kësaj
rruge u shpenzuan rreth 270 ton asfalt,
kurse në terren punuan ekipet e kompanisë së
ndërtimit „Pelagonia –Gostivar“...

Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“ rinovuan trotuaret e
nënkalimit tek hoteli “Aleksandar Palac”. Pllakat e dëmtuara
prej betoni të armuar u nxorën dhe u zëvendësuan me të
reja. Trotuaret u shtruan me asfalt.
Ura është me gjatësi 26 metra, kurse gjerësia e
korsisë për biçikleta dhe këmbësorë është 5, 5 metra.

Për
rritjen e sigurisë së
këmbësorëve, Qyteti i
Shkupit vendosi rreth 1000
shtylla mbrojtëse në shumë
rrugë të Shkupit.
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TROTUAR I RI NË BULEVARDIN “NIKOLLA KAREV”

Korsi e re për këmbësorë dhe biçikleta
është ndërtuar përgjatë bulevardit “Nikolla
Karev” nga poliklinika “Bit pazar” drejt
hotelit “Kontinental”. Korsia është e gjatë 350
metra, e gjerë 2,5 metra dhe është e shtruar
me asfalt.
Në terren punojnë ekipet e NP „Rrugë
dhe rrugica“. Këto ditë kanë kaluar në
anën tjetër të bulevardit ku, gjithashtu,
po ndërtohet një korsi për këmbësorë.
Kjo korsi do të jetë e gjatë 500 metra, nga
mbikalimi „Tërfili“ deri te mbikalimi tek
hoteli “Kontinental”. Për ndërtimin e korsisë
përgjatë bulevardit “Nikolla Karev”, Qyteti i
Shkupit do të shpenzojë 1,5 milion denarë.

Gjatë vitit 2010 ekipet e NP „Rrugë dhe
rrugica“ që janë përgjegjës për mirëmbajtjen
e sinjalizimit ndriçues vendosën gjithsej 229
semaforë në kryqëzimet e qytetit. Përveç
instalimit të semaforëve të rinj, NP „Rrugë
dhe rrugica“ rregullisht servison semaforët
në më shumë se 80 kryqëzime nga defektet
sistematike, si dhe nga dëmtime mekanike.

KORSI PËR KËMBËSORË
NË KOMUNËN
“GJORÇE PETROV”

Korsia për këmbësorë me gjatësi 800
metra po ndërtohet edhe pas terrenit për
futboll të „Jugokokta“ nëpër bregun e lumit
Vardar në komunën “Gjorçe Petrov”. Korsia është
e gjerë 2,75 metra dhe është shtruar me pllaka
begatoni.
Filloi ndërtimi i korsisë për këmbësorë

në lagjen “Jurija”, tek spitali, e cila të çon drejt
bregut të lumit Vardar. Korsia do të jetë e gjatë
150 metra, e gjerë 2,7 metra dhe do të shtrohet
me elementë pauer. Për ndërtimin e dy korsive
për këmbësorë në komunën “Gjorçe Petrov”
Qyteti i Shkupit do të shpenzojë 2,5 milion
denarë.

SEMAFORË TË RINJ DHE SHENJA KOMUNIKACIONI
NË RRUGËT E QYTETIT

Përgjatë rrugës “Skupi” u ndërtua
trotuar i ri me pllaka begatoni, nga ura në
lumin Lepenec deri te rruga për në Bardovci
me gjatësi 800 metra.

Shënimi natën i
sinjalizimit horizontal të
rrugëve të qytetit vazhdoi
edhe verën e kaluar.
Rrugët dhe bulevardet
në qytet janë shënuar
në mënyrë manuale dhe
me makinë, me ngjyrë të
bardhë, kurse në terren
u angazhuan punëtorët
e NP „Rrugë dhe rrugica“.
Shënimin natën të
rrugëve Qyteti i Shkupit
e bëri me qëllim që të
zvogëlojë kaosin në
komunikacionin rrugor
kur freskohet sinjalizimi
rrugor.

Për herë të parë, u vendosën 8 semaforë
për biçikleta dhe këmbësorë në një pjesë të
korsive për biçikleta që dalin në kryqëzime të
mëdha. Gjatë vendosjes së semaforëve, Qyteti
i Shkupit u kushtoi vëmendje edhe personave
me nevoja të veçanta, sidomos personave me
shikim të dëmtuar. Deri tani janë vendosur
20 semaforë tingëllues, kurse në vijim janë
konsultime për lokacionet ku do të vendosen
edhe 20 semaforë.
Ekipet e NP „Rrugë dhe rrugica“ këtë
vit vendosën në rrugë mbi 700 shenja të reja
komunikacioni.
Qyteti i Shkupit për vitin 2010 ndau
rreth 20 milion denarë për mirëmbajtjen
dhe rinovimin e semaforëve, si dhe 4 milion
denarë për mirëmbajtjen e shenjave të
komunikacionit.

DO TË KËRKOHET KONCESIONER
PËR TRANSPORTIN TRAMVAJ
Qyteti i Shkupit do të përfundojë
procedurën për angazhimin e konsultuesit
për zgjedhjen e koncensionerit për ndërtimin
dhe shfrytëzimin e transportit tramvaj. Nga
shtatë ofertat e arritura, në përputhje me
Ligjin për furnizime publike, u zgjodh oferta
më e volitshme e përbashkët e kompanisë
hungareze Vialto Konsalting nga Budapesti
dhe kompanisë angleze EC Haris Ltd.
Konsultuesit në fazën e parë duhet
të përgatisin studim për dhënien në
koncesion të transportit tramvaj dhe
studim të plotë për transportin tramvaj
në Shkup. Në fazën e dytë do të punojnë
në përgatitjen e dokumentacionit të
tenderit për dhënien në koncesion dhe do
të angazhohen për afirmimin afarist të
projektit në suaza ndërkombëtare, kurse
në fazën përfundimtare do të angazhohen
rreth zgjedhjes së koncesionerit, përgatitjes
së kontratës për dhënien në koncesion si dhe
për lidhjen e saj.
EC Haris Ltd është një nga grupimet
konsultuese udhëheqëse angleze nga fusha
e transportit të shinave dhe deri tani ka
projektuar dhe realizuar shumë projekte
ndërkombëtare. Vialto Konsalting është
kompani dominuese në tregun hungarez
për projektimin dhe ndërtimin е linjave të
shinave.
Konsultuesit projektin për dhënien në
koncesion të transportit të lehtë të shinave
në Shkup duhet ta përfundojnë një vit pas
nënshkrimit të kontratës.
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VENDE TË REJA PARKIMI DHE PARKIM ZONAL
Në qendrën e jetës urbane, nën
Qendrën transportuese, për shkupjanët
u hap parking i ri për automjete të lehta
motorike me sipërfaqe 6.840 metra katror
me 218 vende të shënuara për parkim.
Me parkingun menaxhon NP
„Parkingu i qytetit“, kurse çmimi për
parkim është 25 denarë për orë, pa kufizim
qëndrimi. Për ndërtimin dhe rregullimin e
parkingut Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth
12 milion denarë.

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce
Trajanovski, zëvendës kryeministri dhe ministri
i financave, Zoran Stavrevski dhe kryetari i
Këshillit drejtues të NLB “Tutunska banka”,
Gjorgji Jançevski më 10 dhjetor nënshkruan
kontratë për kredi për financimin e projektit
„Ndërtimi i garazheve me kate në rrugën
“Dame Gruev” dhe tek Tregu i luleve “.
- Qyteti i Shkupit me realizimin e këtij
projekti do t’u sigurojë qytetarëve numër më
të madh të vendeve për parkim në territorin e
qendrës së qytetit. Kredia që marrim nga NLB
“Tutunska banka” me vlerë 8,5 milion euro
është me periudhë grejs prej 2 vjetësh, kurse
afati për pagim është dhjetë vjet – theksoi
kryetari Trajanovski.
Ndërtimi i garazhit të parë me kate
do të fillojë nga fundi i muajit janar vitin e
ardhshëm, kurse garazhi i dytë rreth fundit të
muajit mars të vitit 2011.
Në parkingun që disponon me 110
vende dhe që gjendet prapa qendrës tregtare
„Mavrovka“ funksion parkimi zonal. Një orë
parkim kushton 35 denarë, kurse automjetet

Para ndërtesës së Radio Televizionit Maqedonas – u hap parking i ri me kapacitet 130
automjete me sipërfaqe 2.800 metra katror. Parkimi këtu kushton 25 denarë për orë, pa
kufizim qëndrimi.
Qyteti i Shkupit për rregullimin e këtij parkingu nga Buxheti ndau rreth 3,5 milion
denarë, kurse punët në terren i realizoi NP „Rrugë dhe rrugica“.

DY GARAZHE ME
KATE NË QENDËR

mund të qëndrojnë në parking më së shumti
Sistemi i ri për parkim u ndihmon
katër orë. Me rregullimin e këtij parkingu, në qytetarëve që të gjejnë më lehtë vend parkimi
komunën e Çairit për herë të parë u vendos dhe zvogëlon kaosin në komunikacion që
parkimi zonal.
krijohet në këtë vend me frekuencë të madhe.

Ekipet e Qytetit të Shkupit përfunduan rikonstruksionin e
hapësirës së parkingut tek Kisha „Sv. Kliment Ohridski“, në bulevardin
“Partizanski odredi”.
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Sezoni i parë i projektit për huazimin
e biçikletave që Qyteti i Shkupit e filloi në
muajin korrik të këtij viti përfundoi me sukses.
Me çmim prej 10 denarë për një orë qytetarët
kishin mundësi të marrin me qira biçikleta
nga tre punkte, në parkingun publik „Treska“,
në sheshin „Maqedonia“ dhe para qendrës
tregtare „Biser“.
Në fazën e parë të projektit „LËRE
AUTOMOBILIN, NGIT BIÇIKLETËN“ që e realizoi
NP „Parkingu i qytetit“, huazuan biçikleta
gjithsej 7.698 qytetarë, nga punkti në sheshin
„Maqedonia“ 5.031, nga QT „Biser“ 1.742
dhe nga parkingu tek „Treska“ 925 qytetarë.
Punktet për huazimin e biçikletave do të
hapen përsëri në pranverë.

PO PËRGATITET LOKACIONI I RI PËR

TREGUN E LULEVE

SEZON I SUKSESSHËM I PROJEKTIT
PËR HUAZIMIN E BIÇIKLETAVE
Në anën e majtë të bregut të lumit Vardar

PO FORMOHET KORSIA PËR
PATINA DHE BIÇIKLETA
Po përfundon ndërtimi i korsisë për patinabiçikleta nga ana e majtë e lumit Vardar, në drejtimin nga
fabrika „Komuna“ deri te ura „Bliznak“. Kjo pjesë përbën
vazhdim të korsisë së patinave-biçikletave nga ana e
majtë e lumit Vardar, e cila të çon nga qendra e qytetit
deri te fabrika „Komuna“.
Baza e korsisë është tamponuar dhe e përgatitur
për asfaltim. Kjo pjesë e korsisë është e gjatë 1.800 metra
dhe e gjerë 4 metra. Në ndërtimin e korsisë punuan
ekipet e fabrikës „Karposh“, kurse për ndërtimin e saj
Qyteti i Shkupit do të shpenzojë rreth 6 (gjashtë) milion
denarë.
Korsia e patinave-biçikletave nga ana e djathtë e
lumit Vardar ka përfunduar plotësisht.

Filluan punët përgatitore në lokacionin
në të cilin në pranverë duhet të shpërngulet
Tregu i luleve. Në hapësirën përballë Shtëpisë
së shtypit, në rrugën “Mito Haxhivasilev –
Jasmin”, gjatë muajit të kaluar janë dislokuar
rrjeti i ujësjellësit dhe rrjeti i kanalizimit, kurse
do të vazhdohet me rregullimin e parterit.

Në terren, ekipet e Qytetit të Shkupit
do të bëjnë gërmimin e dheut, sipërfaqja do
të tamponohet dhe do të vendosen bordura.
Në platforma të betonuara do të vendosen

16 shtëpiza për lule, kurse hapësira për
këmbësorë ndërmjet dyqaneve do të shtrohet
ma pllaka begatoni. Të gjitha shtëpizat do të
lidhen me rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit.
Pjesa për autobusët dhe parkingu i
vogël është i destinuar për shfrytëzuesit e
tregut të luleve do të asfaltohet.
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PËRMIRËSIM I RRJETIT TË KANALIZIMIT DHE RRJETIT

TË FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM
Ndërtimi i kanalizimit fekal të rrugës
“Alija Avdoviq”, që filloi në muajin gusht,
hyn në fazën përfundimtare. Rrjeti i ri do të
shfrytëzohet për përcjelljen e ujërave fekale
të zeza nga fshatrat Stajkovci dhe Singeliq
dhe nga lagjja “Metodija Andonov Çento” që
graviton drejt rrugës “Alija Avdoviq”.
Ky projekt përbën bashkimin e rrjeteve

të kanalizimit nga fshatrat Stajkovci dhe
Singeliq. Kanalizimi është i gjatë 745 metra,
me profil 500 milimetra.
Kanalizimi i ri fekal është investim
i plotë i NP „Ujësjellës dhe kanalizim“ me
vlerë 5,9 milion denarë. Në ndërtimin e rrjetit
punuan ekipet e firmave „BEGRAMO DOO“ nga
Shkupi.

Ardhja e dimrit nuk e pengoi ndërtimin
e kolektorit për ujërat atmosferik në lagjen
Qeramidnica. Kolektori do të mbledhë ujërat
atmosferik të lagjes, si dhe ujërat nga unaza
tek hoteli „Kontinental“ të cilat do të lëshohen
në lumin Vardar.
Gjatësia e rrjetit të kanalizimit është
530 metra, kurse tubat që do të groposen në
thellësi 5 metra janë prej betoni të armuar dhe
me profil 1 500 milimetra.
Për ndërtimin e kolektorit për ujërat
atmosferik nëpër lagjen Qeramidnica, Qyteti
i Shkupit ndau nga Buxheti 26 milion denarë.
Në terren punuan ekipet e kompanisë së
ndërtimit „ZHIKOP-Shkup“.

Në përfundim e sipër është
ndërtimi i kanalizimit atmosferik
përgjatë bulevardit “HristiJan Todorovski
Karposh” në komunat Butel dhe Çair.
Kanalizimi filloi të ndërtohet në fillim
të shtatorit dhe do të zgjidhë njëherë e

përgjithmonë problemet me përcjelljen
e ujërave atmosferik dhe përmbytjet e
rrugës pas shirave të rrëmbyeshëm.
Kanalizimi është me profil 800
milimetra dhe gjatësi 547 metra.
Në suazat e projektit për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm në qytet u rinovua edhe rrjeti i ujësjellësit
në rrugën “Demir Trajko”.
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NDËRMARRJET PUBLIKE U PAJISËN ME MEKANIZIM TË RI

Qyteti i Shkupit në vitin 2010 vazhdoi
të investojë në furnizimin me mekanizim
adekuat dhe pajimin e ndërmarrjeve
publike. Arsyet për investim janë të
thjeshta, kurse konkluzionet evropiane –
Shkup i pastër.
Jo shumë kohë më parë NP „Higjiena
komunale“ mori gjashtë automjete
të specializuara për grumbullimin e
mbeturinave dhe me ato gjashtë të vitit të

kaluar, kjo ndërmarrje, për një periudhë
të shkurtër kohore, u pajis me mekanizim
krejtësisht të ri dhe efikas. Kamionët e rinj
janë me kapacitet 20 metra kub. Zbrazja
e enëve kryhet me shpejtësi 20 deri në 24
sekonda. Këtë vit, Qyteti i Shkupit filloi
procedurën për furnizimin me 40 automjete
speciale për grumbullimin e mbeturinave,
të cilët duhet të arrijnë gjatë vitit 2011.
Kamionët e kësaj ndërmarrje do

të jenë një pamje e përditshme edhe për
banorët që jetojnë në ambientet rurale.
Dy automjete të reja arritën edhe
për NP „Parqe dhe gjelbërim“: cisternë
për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra dhe
bulevardeve dhe automjet ekskavator me
kapacitet 2,5 ton.
Edhe në NP „Drisla“ arritën makina
të reja, kurse NP „Rrugë dhe rrugica“ mori
një makinë të re për shënimin e sinjalizimit

horizontal të rrugëve të qytetit me kapacitet
më të madh dhe rezervuar për bojë prej
150 litra. Automjeti do të lehtësojë punën
në mënyrë të konsiderueshme në këtë
ndërmarrje publike, do të rrisë kualitetin
e shënimit dhe do të shkurtojë kohën për
punë, gjë me të cilën do të garantohet
qëndrim më i vogël në komunikacion
në periudhën e freskimit të sinjalizimit
horizontal të rrugëve.

TË PËRGATITUR PËR PASTRIMIN E BORËS
Për pastrimin e borës nga rrugët
e qytetit, Qyteti i Shkupit për këtë sezon
dimri siguroi 1.500 ton kripë. Më 15 nëntor
filloi të punojë edhe Shtabi i krizës i qytetit,
i cili koordinon punët për mirëmbajtjen
e rrugëve magjistrale dhe mbledhëse në
kushte dimërore. Ky shtab do të punojë
deri më 15 mars të vitit 2011.
Të gjitha ndërmarrjet publike kanë

obligimet e tyre në pastrimin e borës së
rënë. Angazhim më të madh kanë NP
„Rrugë dhe rrugica“, kurse me aktivitete
të caktuara do të përfshihen edhe NP
„Higjiena komunale“, NP „Ujësjellës dhe
kanalizim“.
Për funksionimin e shërbimit
dimëror Qyteti i Shkupit ndau 70 milion
denarë.
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AKSIONI I DYTË I SUKSESSHËM PËR SHKUPIN E PASTËR DHE TË GJELBËR

Në qershor, për herë të dytë u realizua
aksioni i madh për pastrimin e dhjetë
komunave të Shkupit „Së bashku për Shkupin
e pastër dhe të gjelbër“. Në aksion u përfshinë
ndërmarrjet publike „Parqe dhe gjelbërim“,
„Higjiena komunale“, „Ujësjellës dhe
kanalizim“ dhe „Rrugë dhe rrugica“.
Në territorin e komunave të Shkupit,

Gjorçe Petrov, Karposh, Qendër, Çair, Kisela
Voda, Aerodrom, Gazi Baba, Butel, Shuto
Orizare dhe Saraj ekipet e NP „Parqe dhe
gjelbërim“ kositën me makineri dhe në
mënyrë manuale barin, rregulluan gjelbërimin
publik dhe lulishtet, prenë dhe krasitën drurë.
Në aksion u prenë gjithsej 118 drurë, u shkulën
166 drurë, kurse u krasitën 304 drurë.

Punëtorët e NP „Ujësjellës dhe
kanalizim“ kryen kontrollin dhe pastruan
pusetat dhe vend derdhjet, si dhe shpëlanë
rrjetin e ujësjellësit.
NP „Higjiena komunale“u përfshi në
aksion me fshirjen dhe larjen manuale dhe
me makineri të rrugëve dhe me riparimin dhe
dezinfektimin e kontejnerëve. Nga të dhjetë

komunat e Shkupit u pastruan deponitë
informale dhe nga ato janë mbledhur
1.844 metër kub mbeturina komunale dhe
mbeturina ndërtimi.
Në aksion u angazhuan punëtorët e NP
„Rrugë dhe rrugica“ të cilët riparuan gropat
dhe pastruan në mënyrë manuale kanalin në
lagjen Singeliq.
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BULEVARDET DO TË RINOVOHEN ME 5 000 DRURË

U MBOLLËN 5 000 FIDANË NËN
KRYQIN E MILENIUMIT NË VODNO

Pesë mijë drurë gjetherënës
dhe halorë u mbollën më 5 dhjetor
nën Kryqin e mileniumit, në Vodno,
në aksionin e organizuar nga Qyteti
i Shkupit. Fidanët e mbjellë do t’i
plotësojnë drurët e prerë për shkak të
ndërtimit të teleferikut.
Në aksion morën pjesë kryetari i
Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, të
punësuar në administratën e qytetit,

drejtorë dhe të punësuar në ndërmarrjet
publike të qytetit, si dhe nxënës nga dy
shkolla të mesme.

Në aksionin që filloi të realizohet në
të gjithë territorin e qytetit do të mbillen
gjithsej 5000 panjë dhe frashër në bulevarde,
në rrugët magjistrale dhe në parqe. Ashtu siç
theksoi kryetari Koce Trajanovski, aksione
të tilla do të organizohen edhe vitin e
ardhshëm, kurse për tre vjet planifikohet të
mbillen 30 000 fidanë.

PAMJE E RE PËR GJELBËRIMIN E QYTETIT

Me 11 755 fidanë gjetherënës, halorë të mbjellë, si dhe
me kaçube dekorative Qyteti i Shkupit në vitin 2010 gjelbëroi
pamjen e tij. Këtë vit janë ndërtuar dhe është rregulluar
hortikultura e sipërfaqeve të parqeve dhe zhardinierët e
mesëm në rrugët e qytetit dhe bulevardet me sipërfaqe
të 51.730 metra katror dhe me gjatësi 8 000 metra. Është
vendosur edhe rrjeti hidraulik.

Ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“
do t’i rinovojnë drurët në bulevardet: “Goce
Delçev”, “Maqedonia”, “Koço Racin”, “Sv.
Kliment Ohridski”, “Ilinden”, “8. Septemvri”,
“Krushevska Republika”, “Vodnjanska”,
“Partizanski odredi”, “Kuzman Josifovski
Pitu”, “VMRO”, “Makedonsko”Kosovska
brigada”,
“2.Makedonska
Brigada”,

JANË PRERË 368 PLEPA TË VJETËR
Edhe në vitin 2010 u realizuan
disa aksione për prerjen, krasitjen dhe
rregullimin e drurëve dhe gjelbërimit
publik. U prenë gjithsej 368 plepa të vjetër
dhe të sëmurë që kërcënojnë sigurinë e
qytetarëve.

“Makedonska Vojska”, “Jane Sandanski”,
“Srbija”, “ASNOM”, “Fevruarski pohod”, “Vidoe
Smilenski Bato”, “Bosna i Hercegovina” dhe
në rrugët: “Xhon Kenedi”, “Llazo Trpovski”,
“Gjorçe Petrov”, “Mitropolit Teodosij
Gologanov”, “4.Јули”, “Adolf Ciborovski”,
“Luka Gerov”, “Socialistiçka zora”, “Vera
Jociq”, “Draçevska”, “Serdarot” etj.

AKSIONE TË SUKSESSHME PËR NDARJEN E FIDANËVE

Përfundoi me sukses aksioni
tradicional i vjeshtës për ndarjen e fidanëve
për të gjitha bashkësitë urbane dhe vendore
dhe institucionet shëndetësore, kulturore
dhe arsimore të interesuara. U ndanë 3.000
fidanë, gjetherënës, halorë dhe kaçube, që
së bashku me fidanët e ndarë në aksionin
pranveror bëjnë gjithsej 6.000 fidanë të
ndarë për zbukurimin e ambientit.
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MBLIDHEN RREGULLISHT MBETURINAT NË
AMBIENTET RURALE

355 stola në vitin 2010

Dy automjete të reja të specializuara
nga ky muaj mbledhin mbeturinat nga
ambientet rurale në komunën Kisela Voda.
Kamionët i bleu komuna Kisela Voda dhe ia
donoi NP „Higjiena komunale“. Kamionët e rinj
janë prodhuar në vitin 2008, janë të kategorisë
N2 – automjet ngarkues, me kapacitet 5
metra kub dhe mundësi për drejtim automatik
dhe manual të ciklit të punës.
Me këto dy kamionë ekipet e NP
„Higjiena komunale“ do të mbledhin
mbeturinat nga ambientet rurale të komunës
Kisela Voda - Draçevë, Pitija, Usje dhe Pripor,
pikërisht atje ku kamionët e mëdhenj mund
të hyjnë me vështirësi ose nuk mund të hyjnë
fare për shkak të konfiguracionit të terrenit
dhe rrugicave të ngushta.
Kamionët kanë sistem për ngritjen
dhe zbrazjen e enëve për mbeturina në
anën e prapme me kapacitet 1,1 metra kub
(kontejnerë) ose ngritje dhe zbrazje në të
njëjtën kohë të 2 koshave për mbeturina nga
120 litra.
Çmimi i dy kamionëve është 8,7 milion
denarë.

STACIONARI „VARDARISHTE“ U ZGJERUA DYFISH

Stacionari „Vardarishte“
zgjeroi
kapacitetin e tij dyfish. Në objektin e ri, i cili
është ndërtuar sipas standardeve evropiane,
janë rregulluar tre stacionar të rinj të dyfishtë

me 12 bokse, të vendosura në 3 reshta dhe 6
bokse njësh, të vendosura në dy reshta ose
gjithsej 48 bokse të reja për qentë e kapur
endacakë.

Në bokse ka dhomë dite me dimensione
1,5 metra X 1,5 metra dhe dhomë gjumi me
dimensione 1,5 metra dhe 1,1 metra. Gjatë
kësaj janë marrë parasysh komunikimet
adekuate që mundësojnë lëvizjen e
pandërprerë dhe pranimin e qenve.
Parteri para stacionarit është shtruar
me pllaka begatoni. Për zgjerimin e stacionarit
„Vardarishte“ Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth
7 milion denarë. Aktivitetet ndërtimore i
realizuan ekipet e kompanisë „ALKON“ nga
Shkupi.
Zgjerimi i stacionarit „Vardarishte“
është pjesë e aktiviteteve që Qyteti i Shkupit
në kontinuitet i ndërmerr për zgjidhjen e
problemit me qentë endacakë në Shkup dhe
rritjen e kapacitetit për përkujdesjen dhe
trajtimin human të tyre.

680 kosha për mbeturina në vitin 2010
Në shumë vende, përgjatë rrugëve dhe bulevardeve të qytetit, si dhe të stacioneve të autobusit, në vitin
2010 u vendosën 355 stola të rinj dhe 680 kosha për mbeturina.

29

30 |

dhjetor 2010 |

U HAP ZYRA E QYTETIT TË SHKUPIT DHE
BNJVL NË BRUKSEL

Hapja e zyrës së përbashkët të
Qytetit të Shkupit dhe Bashkësisë së
njësive të vetëqeverisjes lokale (BNJVL)
më 28 tetor është hap që do të mundësojë
informimin në kohë për fondet evropiane
për vetëqeverisjen lokale, prezantimin
dhe përfaqësimin e qeverive vendore
para institucioneve të BE-së, lobimin për
shfrytëzimin e fondeve të vetëqeverisjes
lokale, marrjen e eksperiencave etj.
Me hapjen e Zyrës së Qytetit të Shkupit
pritet një komunikim i drejtpërdrejtë me
organet e Bashkimit Evropian, lobim dhe
sigurim i përkrahjes për projektet e Qytetit
të Shkupit dhe të komunave të tjera, si dhe
vendosje e bashkëpunimit më të ngushtë
me qytetet dhe me rajonet, të cilat vite më
parë kanë përfaqësitë e tyre në Bruksel.
Zyra gjendet në ndërtesën e Këshillit
të komunave dhe rajoneve (CEMR), ku
anëtar nga viti 2004 është edhe BNJVL.
Shpenzimet për qiranë e hapësirës në
të cilën është rregulluar Zyra e Qytetit
të Shkupit dhe e BNJVL-së do të ndahen
përgjysmë.

PROPOZIME KONKRETE PËR PROJEKTET MË TË RËNDËSISHME
Bashkëpunimi i mirë ndërmjet Qytetit
të Shkupit dhe dhjetë komunave të Shkupit
u theksua edhe në suazat e ciklit të katërt të
takimeve të kryetarit të Qytetit të Shkupit,
Koce Trajanovski me kolegët e tij dhe me
përfaqësuesit e administratës së komunave.
Në këto vizita, që u mbajtën në muajin
nëntor, u shqyrtuan problemet e qytetarëve
dhe u vlerësuan rezultatet nga takimet e
mëparshme.

Përfaqësuesit e administratës së
komunave kishin mundësi të japin propozime
dhe projekte që janë nën kompetencat
e Qytetit, por që gjenden në territorin e
komunave përkatëse, përkatësisht të marrin
pjesë në përpilimin e Buxhetit të Qytetit të
Shkupit për vitin 2011.
Ata paraqitën propozime konkrete për
ndërtimin dhe zgjerimin e rrugëve, korsive për
këmbësorë, rigjallërimin e Çarshisë së Vjetër
të Shkupit, punën e ndërmarrjeve publike të
qytetit dhe për ndërtimin e urave të reja.
Këshilli i Qytetit të Shkupit

U PROLONGUA ORARI I
PUNËS NË ÇARSHINË E VJETËR

Me vendim të Këshillit të Qytetit të
Shkupit orari i punës i dyqaneve të artizanatit
dhe të objekteve hoteliere në Çarshinë e Vjetër
të Shkupit u prolongua për një orë.
Çarshia e Vjetër e Shkupit përbën
trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë
për Republikën e Maqedonisë dhe për Qytetin
e Shkupit. Për shkak të rigjallërimit të saj
dhe për krijimin e kushteve të volitshme për
punë të zejtarëve në Çarshi lindi nevoja e
prolongimit të orarit të punës të veprimtarive
zejtare për një orë. Me ndryshimin e propozuar
orari i punës i zejtarëve në periudhën dimërore
në vend që të zgjasë deri në orën 20 tani do
të zgjasë deri në orën 21, kurse në periudhën
verore orari i punës do të prolongohet nga ora
21 deri në orën 22.
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U SOLL BUXHETI I QYTETIT TË SHKUPIT PËR VITIN 2011

Këshilli i Qytetit të Shkupit solli
Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2011
i cili kap vlerën 5.449.086.833 denarë. Mjete
më të shumta në buxhet janë parashikuar
për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve
dhe rrugicave, gjithsej 774 milion denarë.
Këtu hyn ndërtimi i bulevardit “Mitropolit
Teodosij Gologanov”, në drejtimin nga
Shtëpia botuese deri te shtëpia e studentëve
„Goce Delçev“, zgjerimi i bulevardit “Ilinden”
drejt rrugës “NIkolla Parapanov”, ndërtimi
i fazës së dytë të bulevardit “Makedonska
vojska” drejt stadiumit “Gjorçe Petrov”,
bulevardi “Hristijan Todorovski Karposh”
dhe lidhja e tij me unazë, ndërtimi i fazës
së tretë të bulevardit “Serbia” drejt fabrikës
së çimentos, ndërtimi i rrugës në fshatin
Svilare, si dhe ndërtimi i urës së re në lumin
Vardar në komunën e Sarajit.
Nga kjo pjesë janë parashikuar
mjete edhe për rikonstruksionin dhe
riparimin e trotuareve dhe kryqëzimeve,
rikonstruksionin e shumë rrugëve, ndërmjet
të cilave rrugët “Kozle” dhe “Samoilova”
ndërtimin e kalimeve nëntokësore dhe

mbitokësore, si dhe për rikonstruksionin e
mbikalimeve automobilistike dhe urave.
Për mirëmbajtjen e rrugëve në Shkup
janë siguruar 220 milion denarë. Këto
mjete do të destinohen për mirëmbajtjen
e vazhdueshme të rrugëve, si dhe për
mirëmbajtjen e ndriçimit dhe sinjalizimit
vertikal dhe horizontal.
Sigurimi i hapësirës së parkingut
në territorin e qendrës së qytetit edhe më
tej mbetet prioritet për Qytetin e Shkupit
edhe për vitin 2011. Në buxhetin për vitin
e ardhshëm janë parashikuar mjete me
vlerë 180 milion denarë për ndërtimin e dy
garazheve me kate në territorin e qendrës
së qytetit me të cilin do të sigurohen 1200
vende të reja parkimi. Në mënyrë plotësuese,
janë parashikuar edhe 26 milion denarë për
ndërtimin e parkingjeve për automjete të
rënda ngarkuese tek Qendra transportuese,
si dhe hapësirë për parking për nevojat e
vizitorëve të Kopshtit zoologjik.
Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
ndriçimit, në buxhetin e vitit 2011 janë
parashikuar 135,6 milion denarë.

Për ndërtimin e sistemit për furnizimin
me ujë të pijshëm dhe të sistemit për
përcjelljen dhe pastrimin e ujërave fekale,
në Buxhetin e vitit 2011 janë planifikuar 155
milion denarë.
Për parqet dhe gjelbërimet e qytetit
në vitin 2011 janë parashikuar 116 milion
denarë, nga të cilat mjete më të shumta
do të investohen në ndërtimin dhe
rikonstruksionin e gjelbërimit të shtretërve
të vegjël të lumit Vardar, si dhe për
rigjallërimin e liqenit “Treska”.
Janë parashikuar 155 milion denarë
për transportin publik të udhëtarëve, ku
hyn edhe subvencionimi i transportit për
persona me nevoja të veçanta dhe invaliditet
të rëndë, transportin e nxënësve, si dhe për
përgatitjen e modeleve për organizimin
dhe menaxhimin me transportin publik
të udhëtarëve. Nga këto mjete, janë
parashikuar edhe para për përgatitjen e
shenjave të unifikuara për automjetet taksi
dhe për subvencionimin e ndërmarrjes së
qarkullimit publik.
Qyteti i Shkupit do të vazhdojë me

pajimin me automjete për ndërmarrjen
publike „Higjiena komunale“ dhe aftësimin e
saj për kryerjen më me kualitet të detyrave,
gjë për të cilën në buxhetin e vitit 2011
janë parashikuar mjete për furnizimin me
automjete të reja. Vitin e ardhshëm do të
blihen automjete speciale për brigadën për
mbrojtjen kundër zjarrit gjë për të cilën
janë parashikuar 18 milion denarë, si dhe
automjete për nevojat e ndërmarrjes „Parqe
dhe gjelbërim“ për të cilën janë parashikuar
5 milion denarë.
Në vitin 2011 për organizimin dhe
përkrahjen e manifestimeve kulturore
në buxhet janë parashikuar 45 milion
denarë, përderisa për rikonstruksionin
dhe ndërtimin e institucioneve kulturore
të Qytetit të Shkupit rreth 31 milion
denarë. Për organizimin dhe përkrahjen
e manifestimeve sportive, për vitin e
ardhshëm janë parashikuar 12,5 milion
denarë.
Mjete financiare janë parashikuar
edhe për përgatitjen e Planit të përgjithshëm
urbanistik të Shkupit me vlerë 50 milion

denarë, si dhe për ndërtimin e Shtëpisë
së qytetit, për të cilën janë parashikuar 30
milion denarë.
Mbrojtja e ambientit jetësor dhe
natyrës zë një vend të rëndësishëm në
prioritetet për vitin 2011, gjë për të cilën
janë ndarë mbi 40 milion denarë për
përgatitjen e projekteve, rregullimit të
lokaliteteve mbrojtëse Vodno dhe Gazi
Baba, vendosjen e aparateve matëse
për ndotjen e ambientit, rikultivimin
dhe rregullimin e hapësirës së deponisë
së mëparshme „Vardarishte“, si dhe për
aktivitete në kontinuitet për zëvendësimin
e pllakave prej azbesti në institucionet
publike që janë nën kompetencat e Qytetit
të Shkupit.
Mjete në Buxhetin e vitit 2011 janë
parashikuar edhe për rregullimin e truallit
ndërtimor me vlerë 110 milion denarë, për
përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal 28
milion denarë, për nxitjen dhe zhvillimin e
turizmit 6,5 milion denarë, për punët rreth
pastrimit publik 21,8 milion denarë, për
ndërtimin e sinjalizimit rrugor 92 milion

denarë, për vendosjen e pajisjeve urbane
28 milion denarë, si dhe për ndërtimin e
korsive të patinave dhe biçikletave për të
cilën janë parashikuar 20 milion denarë.
Një pjesë e madhe e projekteve
strategjike do të realizohen nëpërmjet
kredive, gjë për të cilën në buxhetin e vitit
2011 të Qytetit të Shkupit janë planifikuar
552 milion denarë. Prej tyre 184,5 milion
denarë, janë parashikuar për ndërtimin
e dy garazheve me kate në territorin e
qendrës së qytetit, 104,5 milion denarë,
për zgjidhjen me bulevard të rrugës
“Prvomajska”, nga Rampa deri te rruga
“Narodni Heroi” (Rasadnik). Për ndërtimin
e Qendrës për menaxhimin dhe kontrollin e
komunikacionit janë parashikuar 80 milion
denarë. Nëpërmjet kredive planifikohet
të blihen automjete për mbledhjen e
mbeturinave për nevojat e ndërmarrjes
publike „Higjiena komunale“, gjë për të
cilën janë parashikuar 123 milion denarë, si
dhe furnizimi me 60 mijë kosha plastikë për
mbeturina, gjë për të cilën janë parashikuar
60 milion denarë.
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UJËRAT E LIQENIT MATKA DHE LUMIT VARDAR U
PASURUAN ME PESHQ

35

U PASTRUAN PJERRËSITË E LUMIT VARDAR
DHE SHTRETËRIT E KANALEVE

Gjatë vitit 2010, 13 000 copë troftë endemike Salmo macedonikus u lëshuan në ujërat e lumit Vardar dhe liqenit
Matka, gjë me të cilën Qyteti i Shkupit në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikoi në mbrojtjen dhe riprodhimin e troftës endemike
maqedonase në ujërat e Maqedonisë.

Pjerrësitë e bregut të lumit Vardar këtë vit u pastruan në kontinuitet
nga vegjetacioni i egër i rritur dhe nga mbeturinat. U pastrua një sipërfaqe
e përgjithshme prej 22 000 metra katror.

U pastrua edhe shtrati i lumit Lepenec, si dhe kanali Usjanski dhe kanalet në Przhino dhe Kozle.

Pas pastrimit rrënjësor, kanali Vodnjanski u mbulua me pllaka
begatoni. Për përmirësimin e funksionimit u mbulua edhe kanali për
furnizimin me ujë të liqeneve në Parkun e qytetit me gjatësi 1 000
metra.
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PAMJE E RE E LIQENIT NË PARKUN E QYTETIT

Ekipet e Qytetit të Shkupit rregulluan
plotësisht liqenin në Parkun e qytetit. Baza
e liqenit me sipërfaqe prej rreth 3.000 metra
katror u betonua, gjë me të cilën u pengua
në mënyrë afatgjate erozioni i dheut dhe i
sipërfaqeve të pjerrëta prej guri, që është

shkaku kryesor për derdhjen e ujit dhe
mbushjes së liqenit me dhe. Me këtë vepër
ndërtimore, që Qytetit të Shkupit i kushtoi
3.8 milion denarë, do të mirëmbahet edhe
kualiteti i ujërave rrjedhëse.

KAT ZBAVITËS PËR MË TË RINJTË
Për më rinjtë, në pjesën e parë të
Parkut të qytetit, Qyteti i Shkupit ndërtoi
dy kate fëmijësh në një hapësirë prej 200

metra katror. Njëri nga katet është në formë
gjashtëkëndëshi, kurse tjetri është në formë
katrore.

Katet janë lyer me ngjyra intensive dhe
me përmbajtje interesante për lojë për fëmijë
deri në 12 vjet. Ata përmbajnë 3 rrëshqitëse,
2 lëkundës, 2 korsi plastike miniaturë për
alpinizëm, shkallë për t’u ngjitur dhe segmente
të tjera, të cilat do të jenë zbavitëse për fëmijët
dhe të dobishme për zhvillimin e tyre psikofizik.
Terreni ku janë vendosur katet është
i shtruar me rërë të imët, që u mundëson
fëmijëve shfrytëzimin e sigurt të elementeve të
vendosura.
Për realizimin e këtij projekti shpenzoi
350 000 denarë.

Ekipet e NP „Parqe dhe gjelbërim“
realizuan disa aksione për krasitjen e degëve
të larta dhe prerjen e drurëve të vjetër dhe të
thatë.
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PËRMBAJTJE TË REJA NË PARK PYLLIN „VODNO“
Në qershor, në dy vend panoramat në Vodno u vendosën llamba me energji diellore. Janë
vendosur 24 llamba, 11 në vend panoramën 1 dhe 13 llamba në vend panoramën 2.
Ndriçimi me llamba me energji diellore mundëson që të mos ketë shpenzime për energji
elektrike. Me këtë projekt, Qyteti i Shkupit, vërteton edhe njëherë angazhimin e tij për efikasitet
energjetik, pikërisht shfrytëzimin e burimeve ripërtëritëse të energjisë dhe ruajtjen e ambientit
jetësor.
Për ndriçimin e ri të vend panoramave në Vodno, Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth 2 milion
denarë. Llambat i vendosën ekipet e „Suem inzhenering“.
Në vend panoramën e sipërme në Vodno këtë verë u vendosën dylbi për shikimin e
panoramës së qytetit. Dylbia punon me futjen e dy monedhave nga pesë denarë. Koha e
shikimit është 2 – 3 minuta.
Qyteti i Shkupit apelon deri te qytetarët ta ruajnë dhe të sillen në mënyrë të ndërgjegjshme
me pajisjet urbane të vendosura në vend panoramat në Vodno dhe në sipërfaqet e tjera publike
të qytetit.

Pesë vend panorama, 14 komplete
tavolinash me stola dhe një komplet me
elementë rekreativë u vendosën në disa
lokacione në park „Vodno“. Janë ndërtuar
edhe dy shtëpi për alpinistë, si dhe cisternë
për mbrojtjen kundër zjarrit. Pajisjet
urbane të vendosura do t’i shfrytëzojnë
vizitorët në këtë vend rekreativ të preferuar
në Shkup.
Në suazat e mirëmbajtjes së
gjelbërimit jashtë qytetit, në Vodno është
pyllëzuar një sipërfaqe prej 10 hektarë.
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NË PARK PYLLIN „GAZI BABA“

Qyteti i Shkupit ndërtoi korsi për
këmbësorë me gjatësi 720 metra dhe
gjerësi 1,90 metra përgjatë kufirit me
park pyllin Gazi Baba, nga parkingu tek
Shtëpia e shëndetit „Zhelezara“ deri në
terrenin për fëmijë.
Kjo korsi do të mbajë emrin „Korsia
e miqësisë me natyrën “.
Korsia është asfaltuar dhe ndriçuar
me kandelabër. Për ndërtimin e saj
Qyteti i Shkupit shpenzoi rreth një milion
denarë.

Në disa lokacione në park pyllin
Gazi Baba, Qyteti i Shkupit vendosi
3 vend panorama dhe një shtëpi për

alpinistë. U vendosën edhe njëmbëdhjetë
komplete me tavolina dhe stola dhe tre
tabela informuese në hyrjen e peizazhit

karakteristik. Me urdhëresë të Qytetit të
Shkupit në terren punuan ekipet e NP
„Parqe dhe gjelbërim“.
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KOPSHTI ZOOLOGJIK
MORI PAMJE MODERNE
Kur flasim për rigjallërimin e
Kopshtit zoologjik viti 2010 ishte shumë i
suksesshëm. Plotësisht u përfunduan 40të vend banimet për kafshët ndërmjet të
cilëve edhe të gibonëve, ujqërve, çakejve,

arushave, antilopave, drenushave, drerëve,
rinocerontit dhe të shumë kafshëve të egra,
të cilat tani jetojnë në kushte krejtësisht të
reja.
Kopshti zoologjik u pasurua edhe me

banorë të rinj. Një luan, disa mjellma të zeza,
4 kojot amerikan, kangurë, lemurë, fazanë,
gibon, tigra siberian, strucë dhe një piton
gjetën vendbanimin e ri në qytetin tonë.
Përmbajtjet e reja zbavitëse në

Kopshtin zoologjik e bënë këtë vend në
Shkup interesant për të gjitha gjeneratat.
Edhe sheshi i ri para hyrjes së Kopshtit
zoologjik u përshtat me pamjen moderne të
këtij institucioni publik të qytetit.
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PLAZHI I QYTETIT GJALLËROI BREGUN E LUMIT VARDAR

Plazhi i ri i qytetit numër 1 i ndërtuar
në qendër të qytetit, prapa parkut Luna në
bregun e lumit Vardar, qytetarëve të Shkupit u
mundësoi të flladiten dhe të pushojnë në ditët
e nxehta të verës. Projekti „Nga asfalti i nxehtë
– drejtpërsëdrejti në plazh, një hap afër teje“
vizitorëve u ofroi rërë plazhi, shezlon, banakë
për pije, dushe dhe muzikë zbavitëse. Plazhi
shtrihet në një sipërfaqe 1 775 metra katror.
Qyteti i Shkupit në vitin që kalon u
angazhua për përmirësimin e jetës sportive

në qytet dhe me këtë projekt në asnjë
moment nuk e pengoi lëvizjen e atyre që
vraponin, pushonin apo ngisnin biçikleta
dhe patina në korsinë e bregut të lumit
Vardar. Përkundrazi, Qyteti i Shkupit pasuroi
përmbajtjet sportive dhe në disa lokacione
përgjatë bregut, vendosi rekuizite sportive
për ushtrim dhe rekreacion. Punkte të tilla
ka tek Plazhi i qytetit, tek ura „Bliznak“ në
lagjen Aerodrom dhe tek hoteli „Aleksandar
palac“.

Në suazat e Plazhit të qytetit,
dashamirësve të sportit Qyteti i Shkupit u
ofroi edhe terren për volejboll me gjatësi
të përgjithshme 24 metra dhe gjerësi 14,5
metra. Terreni sportiv është i shtruar me
rërë me thellësi 40 centimetra, ka rrethim
mbrojtës prej 6 metrash dhe është i ndriçuar
me tetë reflektorë.
Në këtë terren u mbajtën dy turne në
volejboll. Në turneun miqësor në volejboll në
rërë, që u mbajt nga data 22 deri më datën 25

korrik morën pjesë 28 garues në konkurrencën
për femra dhe meshkuj, nga të cilët pjesa më
e madhe janë lojtarë të ekipit përfaqësues të
vendit tonë. Turneu u mbajt nën patronazhin e
Qytetit të Shkupit, nën organizimin e Federatës
së volejbollit të Maqedonisë.

Në fillim të tetorit u mbajt turneu në
volejboll në rërë i shkollave të mesme të
Qytetit të Shkupit në konkurrencën për femra
dhe meshkuj. Ky turne u mbajt në suazat e
manifestimit „Nata e bardhë 2010“.
Në terrenin e Plazhit të qytetit, nga
hapja e tij deri në fund të sezonit, luajtën
volejboll më shumë se 2.300 qytetarë.
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GARA TË LIGËS SË SHKOLLAVE TË MESME

TË SHKUPIT

Më 12 tetor, me ndeshjen në futsal
në konkurrencën për meshkuj ndërmjet
ekipeve të shkollave të mesme „Nikolla
Karev“ dhe „Orce Nikollov“ në sallën
sportive të SHF „Naum Naumovski – Borçe“
u shënua starti i Ligës në konkurrencën për
meshkuj dhe femra të shkollave të mesme
të qytetit të Shkupit për vitin shkollor
2010/2011.
Nën patronazhin e Qytetit të
Shkupit, Agjencisë për të rinj dhe
sport, Ministrisë për arsim dhe shkencë
dhe Federatës për sportin shkollor
të Republikës së Maqedonisë, dhe
nën organizimin e Sportit shkollor në
Shkup, gjatë këtij viti shkollor, do të
mbahen garat e Ligës në disa sporte në
dy konkurrencat në futsal, hendboll,
volejboll, basketboll, boiling, ping-pong,
atletikë dhe volejboll në rërë. Në suazat e
ligës së shkollave do të garojnë 28 ekipe
të shkollave të mesme në territorin e
qytetit të Shkupit, të ndarë në 4 grupe,
kurse fituesit e çdo grupi sipas sistemit të

„GJIMNAZIADA SHKUPI 2010 “
kurse në stafetën 4х100 m më të mirët në
konkurrencën për meshkuj ishin gjimnazistët

eliminimit, do të ndeshen në çerek finale
që do të mbahet në fund të vitit shkollor

2010/2011. Ekipet më të mira, në të dy
konkurrencat, në të gjitha sportet, do
të ndeshen në kampionatin shtetëror në
nivel të shkollave të mesme.

GARA TË „FINAL FOUR“ TË LIGËS SË SHKOLLAVE TË MESME
Në sallën sportive „Rasadnik“, në
Kisela Voda, më 28 prill u mbajtën garat
përfundimtare në „final four“ në katër sporte
në konkurrencën për femra dhe meshkuj të
Ligës së shkollave të mesme të Shkupit. Më të
suksesshëm ishin nxënësit e SHMK „Metodija
Mitevski-Brico“ dhe nxënësit e SHMQSH „Orce
Nikollov“ nga Shkupi.
Në finalen në volejboll për meshkuj ,
nxënësit e „М.М.Brico“ mundën ekipin e „Georgi
Dimitrov“ me rezultatin 2:0, kurse në finalen në
volejboll për femra, fituan volejbollistet e „Orce
Nikollov“ me rezultatin 2:1 kundër nxënësve të
SHMQSH “Georgi Dimitrov “.

Finalja në hendboll për femra dhe
meshkuj përfundoi me fitore të thella
gjimnazistëve të „М.М.Brico“ në të dy

konkurrencat. Edhe në finalen në basketboll
në të dy konkurrencat fituan ekipet e
„М.М.Brico“.

Basketboll, volejboll, hendboll, futsal
dhe atletikë ishin sportet që matën fuqitë
gjimnazistët nga 48 ekipe të shkollave
të mesme nga e gjithë Maqedonia në
„GJIMNAZIADA SHKUPI 2010“, e shtata me
radhë, që u mbajt nga data 6 deri më 8 maj,
këtë vit. Qyteti i Shkupit, pas një dekade të
tërë, përsëri është nikoqir i rreth shtatëqind
gjimnazistëve nga i gjithë vendi.
Basketbollistët më të mirë –
gjimnazistë në konkurrencën për meshkuj
ishin SHMQSH „Orce Nikollov“ nga Shkupi.
Në konkurrencën për femra ishte ekipi i
basketbollit i SHSHKF „Metodija MitevskiBrico“ nga Shkupi. Në volejboll më të mirët
ishin nxënësit e SHMK „Jane Sandanski“ nga
Strumica, kurse në konkurrencën për femra
në vendin e parë u klasifikuan volejbollistet e
SHMQSH „Orce Nikollov“ nga Shkupi.
Nga SHMK „Mirko Milevski“ nga
Kërçova erdhi ekipi më i mirë i meshkujve
në futsal. Talentin e tyre në futboll e treguan
edhe nxënëset e SHMK „Shën. Kirili dhe
Metodij” nga Negotina. Nxënësit e „М.М.
Brico“ nga Shkupi ishin hendbollistët më
të mirë në konkurrencën për meshkuj në
„GJIMNAZIADËN“ e sivjetme, kurse edhe në
konkurrencën për femra ishin nxënëset e
kësaj shkolle.
Në atletikë-femra, në 100 dhe
400 metra vendi i parë i takoi Hristina
Risteska nga SHMK „Kuzman JosifovskiPitu“ nga Prilepi, kurse në 800 metra,
vendi i parë i takoi Frosina Ristevka nga e
njëjta shkollë. Në kërcim së larti vendi i
parë i takoi Nadica Jovanoviq nga „Nikolla
Karev“ nga Shkupi, kurse në kërcim së gjati

Aleksandra Mitrovska nga „К.Ј.Pitu“ nga
Prilepi. Fidanka Vasilevska nga SHMK „Dobri
Daskalov” nga Kavadarci e hodhi gjylen në
largësi 8.66 m duke fituar medaljen e artë.
Në piedestal u ngjitën nxënësit e SHMK
“К.Ј.Pitu“ nga Prilepi, që kishin kohën më të
mirë në stafetën 4х100 m.
Tek meshkujt, në 100 metra më i
miri ishte Icko Jankovski nga SHM „Gjorçe
Petrov “-Prilep, në 400 m vendi i parë i takoi
Bojan Milçevski nga SHMK „М.М. Brico“
nga Shkupi, kurse në 1 000 m më i shpejtë
ishte Nenad Ackoviq nga SHMQSH „Nikolla
Karev“ nga Shkupi. Nikolla Mitkovski nga
SHMK „Goce Delçev“ – Kumanovë kërceu
më lart, kurse në kërcënimin së gjati më i
miri ishte Boris Deçovski nga SHMK „Jane
Sandanski“ nga Strumica. Gjylen me peshë
7,26 kilogram më larg e hodhi Goran Trajanov
nga SHMK „Dimitar Vlahov“ nga Strumica,

SHMK „Kosta Susinov“ nga Radovishi.
„GJIMNAZIADA SHKUPI 2010“ u mbajt
nën organizimin e Qytetit të Shkupit dhe të
Ldhjes së sporteve të shkollave të mesme.
Sponsor i olimpiadës së shkollave të mesme
për vitin shkollor 2009/2010 ishte kryetari i
Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski.
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MINI-TERRENE ATLETIKE PËR NXËNËSIT E
SHKOLLAVE TË MESME

Qyteti i Shkupit në vitin 2010 nuk
i harroi edhe shkupjanët më të vegjël
dhe me realizimin e disa projekteve
u përpoq të fuqizojë shpirtin sportiv
tek nxënësit. Në shkollën e mesme

„Arsenij Jovkov“, u lëshua në përdorim
mini terreni për atletikë për sprint
në 60 metra, tre hapësh, kërcim së
gjati dhe hedhje gjyleje. Në vijim
është ndërtimi i një terreni të tillë

33 TOPA LËKURE DONACION
PËR SPORTET MË POPULLORE
Çdo shkollë e mesme e Qytetit të
Shkupit këtë vit mori nga 33 topa lëkure
nga brend i njohur për prakticizmin dhe
masivitetin e sporteve më popullore:
basketboll, volejboll, futboll dhe hendboll.
Dita, kur kryetari i Qytetit të Shkupit,

Koce Trajanovski, ua dha donacionin
përfaqësuesve të 21 shkollave të mesme të
Shkupit, në fakt, ishte fillimi zyrtar i garave
për ligën e shkollave të mesme ndërmjet
ekipeve të shkollave të mesme në territorin
e Qytetit të Shkupit.

edhe në oborrin e SHMQSH „Zdravko
Cvetkovski“.
Në qendrën rekreative-sportive
„Saraj“ u asfaltua terreni për basketboll
me sipërfaqe 370 metra katror.

MARATONA E SHKUPIT 2010
Maratona e katërt tradicionale
ndërkombëtare „Maratona e Shkupit 2010“
u zhvillua nëpër rrugët e Shkupit më 9
maj. Në konkurrencën për meshkuj i pari
arriti Tamash Tot nga Hungaria, kurse në
konkurrencën për femra fitoi Lusija Kimani
nga Bosnja dhe Hercegovina. Në rrugët e
Shkupit këtë vit vrapuan më shumë se 2
500 maratonas. Maratona e Shkupit këtë vit
shënoi edhe rekorde.
Hungarezi Tot, maratonën e gjatë 42
kilometra e kaloi me kohën 2.28.56 orë dhe
vendosi rekord të ri të korsisë. Këtë vit edhe
Maqedonia kishte maratonasin e saj në 10
garuesit më të mirë. Gjorgji Trendafilov, e
përfundoi garën e maratonës në vendin e
7-të.
Rekord të ri vendosi edhe maratonasja
Lusija Kimani, e cila e vrapoi maratonën me
kohën 2.55.56 orë.
Maratona e Shkupit u regjistrua në
kartën e maratonave të Federatës botërore
të atletikës.
Sponsor i Maratonës tradicionale të
Shkupit, ashtu si deri tani, ishte Qyteti i
Shkupit, Delegacioni i Bashkimit Evropian
në RM dhe Agjencia për të rinj dhe sport.
Organizatorë ishin Liga e sporteve të
Shkupit, Federata e atletikës së Maqedonisë,
К.А. „Rabotniçki“. Donatorë ishin Ambasada
e Mbretërisë Norvegjeze dhe Kryqi i Kuq
i Maqedonisë, kurse sponsor gjeneral
dhe partner i të gjithë manifestimit ishte
operatori celular One.

49

50 |

dhjetor 2010 |

U RINOVUAN NDËRTESAT
E 8-të SHKOLLAVE TË MESME
- Arseni Jovkov - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë;
- 8 Shtatori - rikonstruksioni i nyjave
sanitare;
- Dimitar Vlahov - rikonstruksioni i
nyjave sanitare;
- Josip Broz-Tito - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë;
- Mihajlo Pupin - rikonstruksioni i nyjave
sanitare;
- Vlado Tasevski - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë;
Në vitin 2010 filloi rikonstruksioni dhe
riparimi i objekteve shkollore dhe sallave
sportive, kurse projekti u realizua në 8-të shkolla
të mesme të Qytetit të Shkupit:

SHPËRBLIME PËR NXËNËSIT
MË TË MIRË

Në qershor në Qendrën
kulturore rinore u mbajt manifestimi
„Takim ndërmjet të parëve dhe më të
mirëve“, solemnitet me të cilin u shënuan
sukseset e nxënësve më të mirë të
shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit.
Për 21 maturantët më të mirë dhe më të
suksesshëm kryetari i Qytetit të Shkupit,
Koce Trajanovski, u ndau mirënjohje dhe
shpërblime në të holla.

- Zdravko Cvetkovski - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë;
- Pançe Arsovski - zëvendësimi i
zdrukthëtarisë;

U PAJISËN LABORATORËT E

SHMQSH „MARIJA
KYRI - SKLODOVSKA"
Në shkollën e mesme „Marija
Kyri–Sklodovska“ u pajisën klasa të
specializuara për degën e mjekësisë për
profilin arsimor teknik laboratori dhe
teknik mjekësor laboratori. Pajisja e
laboratorëve u zhvillua në faza. Në fillim
hapësirat u pajisën me rafte, banka dhe
stola laboratorik dhe pastaj u vendosën
instrumentet laboratorik dhe aparate, që
do t’i shfrytëzojnë nxënësit në realizimin
e mësimit praktik.
Qyteti i Shkupit për pajisjen e këtyre
dy laboratorëve me mikroskop, banjë uji,
frigorifer, peshore digjitale, centrifugë,
vaskë xhami, llamba me alkool, lugë
të dyanshme, shishe qelqi me grykë të
ngushtë dhe instrumente dhe aparate të
tjera të domosdoshme, nga Buxheti ndau
rreth 300 000 denarë.

KUADRIL PËR FUNDIN
E VITIT SHKOLLOR

Tradita vazhdon. Edhe këtë vit në
sheshin „Pela“ dhe në rrugën “11 Oktomvri”
maturantët nga shkollat e mesme vallëzuan
nën tingujt e vallëzimit „kuadril“ dhe shënuan
fundin e vitit shkollor 2009/2010. Me këtë,

maturantët u përfshinë në manifestimin
ndërkombëtar „Parada maturante 2010“.
Këtë vit, me maturantët e Shkupit vallëzuan
edhe maturantët nga Velesi, Kavadari dhe
nga Struga, si dhe maturantë nga Sllovenia,
Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i zi,
Serbia dhe nga Bullgaria.
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STREHIMORE E RE PËR TË PASTREHËT NË
PUNKTIN NË MOMIN POTOK
Qyteti i Shkupit këtë vit realizoi një
projekt me të vërtetë të rëndësishëm për të
cilin nga Buxheti u ndanë 1,4 milion denarë.
Me përfundimin e këtij projekti Punkti për
të pastrehët i Kryqit të Kuq të Qytetit të
Shkupit në Momin Potok mori strehimore me
sipërfaqe 60 metra katror me krevate të rinj,
tualete, kuzhinë për çaj dhe mjete të tjera
të domosdoshme. Punkti për të pastrehë në
Momin Potok është i pari dhe i vetmi në vendin
tonë, ai funksion më shumë se dy vjet dhe çdo
ditë vizitohet nga rreth njëzet persona.
Gjatë javës së punës, punkti është
i hapur të hënave kur të pastrehët marrin
shërbime higjienike dhe çdo të premte kur
marrin edhe rroba të pastra, vizitë mjekësore
dhe ilaçe të domosdoshme, bisedë dhe këshilla
nga psikologu, ushqim dhe çaj të nxehtë.
Transportin e përfituesve të shërbimeve të
punktit e siguron Kryqi i Kuq në disa lokacione
në qytet.

Në shkollën e mesme „Mihajlo Pupin“

PLATFORMË ASHENSORI PËR
PERSONA ME NEVOJA TË VEÇANTA
interfonike, komandohet me butona që mund
t’i shfrytëzojnë edhe personat e verbër, kurse
me të sigurohet qasje deri te të gjitha katet në
shkollë.
Platforma e ashensorit është
ndërtuar në përputhje me të gjitha
standardet e zbatueshme dhe dispozitat

NË SHMQSH „Mihajlo Pupin“, si vazhdim
i projektit të madh të vitit 2009 për instalimin e
rampave hyrëse në të gjitha shkollat e mesme
të Qytetit të Shkupit, këtë vit u përfundua
platforma e ashensorit për persona me nevoja
të veçanta, të cilët lëvizin me ndihmën e
karrocave. Kjo platformë është e para dhe e
vetme e këtij lloji në Maqedoni. Platforma
super moderne ka një zgjidhje krejtësisht
panoramike, me hapje automatike dhe lidhje

kombëtare dhe evropiane, gjë me të
cilën është siguruar qasja dhe siguria e
shfrytëzuesve.
Zgjidhjen ideore të platformës së
ashensorit e përgatitën profesorë nga
Fakulteti i inxhinierisë mekanike dhe Fakulteti
i Arkitekturës nga Shkupi, kurse e realizoi
„Tisenkrup elevatori“ SHPK - Beograd.
Përkrahje dha Ministria e arsimit dhe
shkencave dhe nikoqiri – shkolla e mesme
„Mihajlo Pupin“. Për këtë qëllim nga Buxheti i
Qytetit të Shkupit për vitin 2010, u ndanë 2,5
milion denarë.
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Fushatë

ZVOGËLIMI I STIGMËS NDAJ PERSONAVE
TË CILËT PËRDORIN DROGA

REKORD I
LUIXHI KASATIT
NË VRELO

Këtë vit, për herë të parë shërbimet e Qytetit të Shkupit dhe bashkëpunëtorët, nëpërmjet aktiviteteve realizuan fushatën njëjavore për
zvogëlimin e stigmës dhe diskriminimit ndaj personave që përdorin droga. Fushata zgjati nga data 19 deri më 23 prill dhe përfshiu botimin dhe
vendosjen e afisheve në autobusët e NQP-së. Mesazhet e afisheve ishin rezultat i diskutimeve në temën stigmatizimi i personave përdorues të
drogave.
Rezultatet priten vitin e ardhshëm.

QENDËR E OJQ-ve TË QYTETIT NË SHKUP

Qendra ka një sallë për takime, një
hapësirë pune me bibliotekë për të punësuarit
në Qendër dhe „pikë interneti“ me pajisje
adekuate në dispozicion të shoqatave që janë
të anëtarësuara në Qendër.
Orari i punës i Qendrës është nga e
hëna deri të premten nga ora 11 deri në
orën 19.

Qendra e qytetit për përkrahjen e
organizatave civile (Qendër e OJQ-ve të
qytetit), e cila nga ky vit gjendet në Qendrën
kulturore rinore ka një qëllim – fuqizimin e
rolit të OJQ-ve si partner i Qytetit të Shkupit
dhe koordinimin e bashkëpunimit ndërmjet
organizatave civile dhe administratës së
qytetit.

Ekspedita evropiane e zhytësve të
shpellave „Vrelo 2010“ e udhëhequr nga
italiani Luixhi Kasati, arriti të zhytet deri në
thellësinë 212 metra në shpellën “Vrelo” në
Matka. Kjo thellësi e arritur përbën rekordin

e dytë për thellësi në Evropë dhe të parin
në Ballkan.
Zhytësit nën drejtimin e Luixhi
Kasatit nga Italia dhe Mark der Mulen nga
Belgjika qëndruan në Shkup nga data 11

deri më datën 25 korrik. Zhytësi Kasati tha
se shpella „Vrelo“ përbën një sfidë të vërtetë
për hulumtim për shkak të korridoreve të
shumta të saj të cilat nuk janë hulumtuar.
Ai, në thellësinë 212 metra, vuri re se
shpella ndahet në dy pjesë.
- Ne mendojmë se shpella ka burim
uji. Në suazat e ekspeditës hulumtuese
„Vrelo 2010“ janë marrë ekzemplarë uji
dhe sedimente dhe me hulumtimin e tyre
mund të merren rezultate interesante – tha
Kasati.
Qyteti i Shkupit si sponsor kryesor
i ekspeditës, përkrah këtë projekt me një
milion denarë.
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BASKERFEST 2010
Pikat muzikore, zhonglimet
dhe shfaqjet akrobatike ishin vetëm
pjesë e programit zbavitës që ofron
“BASKERFEST 2010” i pesti me radhë,
që u mbajt në lokacione të ndryshme

të qytetit nga data 4 deri më datën 13
qershor. Qindra artistë të rrugës nga 15
vende të botës me shfaqjet e tyre sollën
cirkun nën qiellin e hapur në Shkup.
Sponsor i festivalit të sivjetmë
„ BASKERFEST“ ishte Qyteti i Shkupit,
kurse organizator është organizata
joqeveritare „ONE WAY“.

„SHIKO MUZIKË – DËGJO PIKTURË – MERR LIBËR“

Në Parkun e qytetit, nën organizimin e Qendrës kulturore
rinore dhe Filarmonisë maqedonase, nën dirigjimin e maestro
Borjan Canev, në qershor u mbajt manifestimi i tretë multimedial
kulturor “SHIKO MUZIKË – DËGJO PIKTURË – MERR LIBËR”.
Orkestra e Filarmonisë maqedonase, luajti pjesë të
mirënjohura nga literatura e muzikës klasike të kompozitorëve
të mirënjohur nga bota dha nga Maqedonia si Rosini, Brams,
Çajkovski, Grig, Bize, Ofenbah, Glishiq etj. I inspiruar nga muzika,
piktori Sergej Andreevski shfaqi perfomancë të artit figurativ në dy
pëlhura për piktura.
Qendra kulturore rinore dhe Filarmonia maqedonase edhe këtë
vit qytetarëve të Shkupit u dhuruan 20 000 ekzemplarë falas të veprës
”Noveçento“, të autorit Alesandro Bariko, vepër, e cila u ekranizua në një
realizim filmik të shkëlqyer ”Legjenda për 1900“ e regjisorit të madh italian
Xhuzepe Tornatore.
Manifestimi„SHIKO MUZIKË – DËGJO PIKTURË – MERR LIBËR“ është pjesë e programit të QKR-së e përkrahur financiarisht nga Qyteti i Shkupit.

Kinemaja „Frosina“ nga data 10 deri
më datën 14 maj ishte nikoqir i Festivalit
të tretë teatror ndërkombëtar „FYTYRA
PA MASKA“. Festivali promovoi teatrin e
pavarur, alternativ dhe eksperimental, të
krijuar nga entuziastë të rinj.
Çmimin kryesor – Grand pri për
shfaqjen më të mirë në tërësi – statujën
„Princi i vogël“, e fitoi shfaqja „Papagallët
nuk hanë brumbuj“, me tekst të Wilijam
Mastrosimon, me regji të Jan Mikush, të
teatrit Divaldo G.F. Belopotoçkeho nga
Sllovakia. Çmimi për lojë kolektive dhe
për arritje të veçanta si ansambël i takoi
aktorëve të Teatrit akademik „Branko
Krsmanoviq“ nga Serbia, për shfaqjen
„Bre Kabare“ të autorëve V. Xhurxheviq
- V. Cvejiq, me regji të Vladimir Cvejiq.
Çmimi për shfaqje vizuale i takoi „Teatar
Roma“ nga Maqedonia, për shfaqjen
„Vitel“ nga Kole Çashule, me regji të Orhan
Jasharovskit.
Festivali „ FYTYRA PA MASKA “ është
nën organizimin e Qendrës kulturore
rinore dhe SPLUNG autorë nga Shkupi,
kurse sponsor është Qyteti i Shkupit.

FESTIVALI I TRETË I

„FYTYRA PA MASKA“

VERA KULTURORE E SHKUPIT E 31-të
Në ditën e verës dhe në ditën botërore të muzikës, 21 qershor, filloi Festivali
ndërkombëtar kulturor „Vera e Shkupit 2010“. Festivali u hap me shfaqjen e orkestrës së
dhomës Almazian`s Obsession nga Serbia.
Si pjesë e „Vera e Shkupit 2010“ në 40-të ditët e festivalit u prezantuan 63 shfaqje
artistike të veçanta, në pjesën më të madhe muzikore. U shfaqën 17 koncerte, u realizuan 9
ekspozita, u luajtën 8 shfaqje teatrore, nga të cilat 5 premiera, dy prezantime video-art, dy
sfilata mode dhe shumë promocione, prezantime dhe perfomanca.
Festivali ndërkombëtar kulturor „Vera e Shkupit “ u zhvillua nën organizimin e
Drejtorisë për kulturë dhe art – Shkup dhe nën patronazhin e Qytetit të Shkupit dhe
Ministrisë së kulturës.
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FESTIVALI NDËRKOMBËTAR I TEATRIT - TRH 2010

Festivalin e Teatrit ndërkombëtar të
35-të, – TRH 2010 që u mbajt në shtator
e shënuan njëzetë shfaqje teatrore të
teatrove nga Franca, Sllovenia, Kroacia,
Bullgaria, Luksemburgu, Romania,
Lituania, Danimarka dhe nga Maqedonia.
TRH 2010 u realizua në nëntë mbrëmje
festivali, në disa skena teatrore, pikërisht
në kinemanë “Frosina” në QKR, në Operën

dhe baletin maqedonas, në teatrin
„Qendër“, si dhe në skenën e Teatrit
dramatik. Tradicionalisht, në garën për
çmimin e festivalit për shfaqjen më të mirë
në tërësi hynë shfaqjet teatrore të huaja,
kurse „Ëndrra e mbrëmjes verore“ e Teatrit
të qytetit të Vilnusit, Lituani, u shpall

si më e mira në festivalin e sivjetmë të
TRH-së. Shfaqja është me regji të Oskaras
Korshunovas me tekst të Wiliam Shekspir
dhe produksion të ОКТ – të Teatrit të
qytetit të Vilnusit, Lituani.
Sponsor i Teatrit rinor të hapur janë
Qyteti i Shkupit dhe Ministria e Kulturës,
kurse organizator dhe realizues është
Qendra kulturore rinore - Shkup.

MUAJI SHTATOR U
KARAKTERIZUA NGA „TINGUJT
E ÇARSHISË“...
Program
multikulturor
dhe
multimedial i pasur i manifestimit „Tingujt
e çarshisë“ në shtator për herë të pestë
gjallëroi Çarshinë e vjetër të Shkupit dhe
e mbushi me vizitorë. Programi ofron
ekspozita, koncerte, perfomanca, shfaqje

KOLONIA E ARTIT FIGURATIV „SHKUPI 2010“
Dhjetë piktorë nga vendi dhe të huaj morën pjesë në Koloninë e artit figurativ të këtij viti „Shkupi 2010“, që në fund të muajit gusht u
zhvillua në hotelin „Аrка“. Me temën „Shkupi“ krijuan Goce Bozhurski, Sasho Popovski, Robert Cvetkovski, Julijana Geshoska dhe Shqipe Mehmeti
nga Maqedonia, Sandrine Bridier nga Parisi, Francë, Berna Erkun nga Stambolli, Turqi, Momçillo Macanoviq nga Tivati, Mali i Zi, Narcis Kantarxhiq
nga Celje, Slloveni dhe Sllavica Marin nga Umag, Kroaci.
Tradicionalisht, pjesëmarrësit e kolonisë janë piktorë nga qytete të vëllazëruara, si dhe nga qytete me të cilat Qyteti i Shkupit në të kaluarën
ka vendosur bashkëpunim kulturor. Sponsor i kolonisë është Qytetit i Shkupit.

Fundjava e tretë lakmuese me birrë
në Shkup „PIVOLEND 2010“ që u mbajt në
Kalanë e Shkupit dhe në Çarshinë e vjetër të
Shkupit tërhoqi rreth 400 000 qytetarë të cilët
kishin mundësi të degustojnë pesëdhjetë lloje
birrash. Në „PIVOLEND 2010“ u pinë rreth 200.
000 litra birrë dhe 500 hektolitra lëngje dhe
ujë.
Në pesë netët e festivalit, në 7 skena,
morën pjesë rreth 50 grupe muzikore vendase

folklorike dhe prezantim të zanateve të
vjetra dhe punimeve në dorë.
Manifestimi „Tingujt e çarshisë“ ka
për qëllim të përkujtojë traditat e vjetra
të harruara në Çarshinë e vjetër të Shkupit
dhe të japë impuls për gjallërimin e saj dhe
animimin kulturor nëpërmjet hapjes së
portave të artit dhe të kreativitetit.

Qyteti
i
Shkupit
themeloi
manifestimin „Tingujt e çarshisë“ në vitin
2006 me qëllim animimin kulturor dhe
ekonomik dhe rigjallërimin e Çarshisë së
vjetër të Shkupit.

... DHE „PIVOLEND 2010” I TRETË
dhe të huaja, artistë dhe dixhej, kurse në
suazat e 60-orëve shoqërim me birrë rreth
150.000 persona degustuan një pjesë të
specialiteteve të disa brendeve të prodhimeve
ushqimore të cilat pasuruan ofertën e kësaj
Fundjave të lakmuesit me birrë.

Manifestimi „Fundjava e tretë e
lakmuese me birrë në Shkup“ mbahet nën
parullën„Erdha, shikova, piva“, kurse është nën
organizimin dhe nën patronazhin e Qytetit të
Shkupit, në bashkëpunim me Shoqatën civile
– “Pivolend Shkup”.
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„TË HAMË MËNGJES NË URË“
DO TË SHNDËRROHET NË TRADITË

Më 19 shtator mbi 2 000 shkupjanë,
mysafirë dhe turistë hëngrën mëngjes në Urën
e Gurit dhe morën pjesë në manifestimin e
qytetit „Të hamë mëngjes në urë“, i cili këtë
vit u mbajt për herë të parë. Qyteti i Shkupit
planifikon ky manifestim të shndërrohet në
traditë.
Në Urën e Gurit u vendosën tenda me
ushqim dhe pije nga donatorët. Pjesëmarrësit
kishin mundësi të shijojnë një pjesë të
specialiteteve të „Tineks“, „Zhito Luks“, „Zhito
Vardar“ - Veles, kafenesë„Pelister”,„Vitaminka“
dhe shumë prodhues të ushqimeve dhe pijeve
nga Maqedonia. Qytetarët që erdhën në
mëngjesin e përbashkët i zbavitën muzikantë
të rrugës.

„NATA E BARDHË 2010“

Pjesë e „Nata e bardhë“ këtë vit ishin edhe shumë
manifestime sportive dhe muzikore. Në Parkun e
qytetit, në sheshin para shatërvanit „Lulja e zambakut“,
tradicionalisht u mbajt turneu në basketboll rruge
ndërmjet 16 ekipeve nga shkollat e mesme të Qytetit të
Shkupit. Për herë të parë në suazat e “Nata e bardhë”,
në Parkun e Qytetit, u mbajt një koncert i madh me
grupe hip-hop nga vendi, i titulluar „HIPHOPJADA”.
Festivali folklorik i fëmijëve „Valle pa kufij“ edhe
këtë vit ishte pjesë e programit të „ Nata e bardhë “.

Manifestimi tradicional „NATA E BARDHË
2010” këtë vit për herë të gjashtë tërhoqi vëmendjen
e qytetarëve të Shkupit me programin e pasur të
destinuar për të gjitha shijet dhe gjeneratat. Në
manifestimin e sivjetmë të „Nata e bardhë“ me
ekspozitat, fotografitë dhe veprat e artit të tyre, si
dhe me instalime të ndryshme artistike, para publikut
të Shkupit u paraqitën artistë nga Maqedonia, nga
Kroacia, Greqia, Franca, Sllovenia, Austria, Holanda,
Izraeli, Italia, Serbia, Finlanda dhe nga Franca.

„VINO-SKOP“

PËR HERË TË KATËRT NË SHKUP
Shoqërimi „ Të hamë mëngjes në urë“
ka për qëllim festimin e emrit të Shën. Marisë
– mbrojtëses së qytetit të Shkupit. Qyteti i
Shkupit në këtë mënyrë modeste dëshiron
që të bashkojë të gjithë qytetarët e Shkupit
dhe t’u tregojë se si të respektojnë vlerat
tradicionale.
Ky manifestim u zhvillua nën
organizimin e Qytetit të Shkupit dhe nën
patronazhin e kryetarit të Qytetit të Shkupit,
kurse si partnerë të drejtpërdrejtë u përfshinë
anëtarët e Dhomës së artizanatit të Qytetit
të Shkupit dhe shkolla e hotelerisë SHMQSH
„Llazar Tanev“-Shkup.

Pivka, Altan, Tristo, Tikves, Chateu Royal, Kartal dhe
Agrokor Vina.
Festivali „Vino-Skop 2010“ u mbajt me
iniciativën dhe nën patronazhin e Qytetit të Shkupit,
kurse organizator ishte shoqata për hotelieri dhe
tregti „OLD GRIPS PUB“ SH.P.K. Shkup.

Në tetor në sheshin „Maqedonia“ për herë të
katërt u mbajt festivali tradicional i verës, „Vino-Skop
2010“. Festivali ndërkombëtar i verës afirmoi traditën
shekullore për prodhimin e verës në Maqedoni dhe ka
për qëllim promovimin e verërave me kualitet të lartë
nga kantina vendase dhe nga jashtë.
Në „Vino-Skop 2010“ morën pjesë 30-të kantina
vendase dhe të huaja: Agronikolov, Bovin, Dalvina,
Dudin, Filovski, Fonko, Imako, Kamnik, Grkov,
Ohridija, Peca Popov, Popova Kula, Radevski, Sopot,
Stobi, Skovin, Vinar, Gemak, Proseco, Heineman,
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MIRËNJOHJE PËR ARKITEKTËT MË TË MIRË TË QYTETIT TË SHKUPIT

DSC Dizajn – Shkup është fituesi i
Çmimit kryesor për Arkitekturë i Qytetit të
Shkupit, që u nda në mënyrë solemne në
manifestimin tradicional „ASK-Arkitektura
Shkup 2010“. Mirënjohjet për arkitektët
Zvonko Tasevski dhe Krste Petrov, për
projektin Ndërtesa administrative „Grave

nendvizhnosti“, ua ndau kryetari i Qytetit të
Shkupit, Koce Trajanovski.
Laureatë të mirënjohjeve për
kontribut të veçantë në arkitekturën e
Shkupit për vitin 2010 janë arkitektët e
„Delta invest“, Nikolla Velkovski, Svetlana
Jonçevska dhe Marko Trajkavski, për

projektin objekti administrativ-afarist
me hapësirë për magazinë STIHL që
gjendet në zonën industriale Vizbeg dhe
Jovica Stefanovski, Katerina Petrushevska
dhe Ivana Stefanovska për projektin
objekt administrativ-afarist nga firma
arkitektonike „Jasiva“ nga Shkupi.
Janë shpërblyer edhe arkitektja
Zorica Blazhevska për projektin ЕКОHАUS- shtëpi druri montuese dhe Atelje
„AJVAR“ për projektin për garazhin
me kate në lagjen Aerodrom. Autorë
të projektit për garazhin me kate janë
Miodrag Radonjiq dhe Panço Hristov, dhe
bashkëpunëtorët e tyre Ana PanovskaDokuzovska dhe Damjan Hristov.
Në konkursin e sivjetmë për
manifestimin “ASK 2010” u paraqitën 45
projekte, kurse komisioni seleksionues
zgjodhi 37 vepra arkitekturore. „ASKArkitektura Shkup“ u mbajt tradicionalisht
në suazat e festimit të 13 Nëntorit - Dita e
Çlirimit të Shkupit.

PROGRAM I PASUR PËR ARGËTIM TË
PAHARRUESHËM PËR FESTAT E FUNDVITIT
Euforia festive në qytet do të arrijë
kulmin me festimin e Vitit të Ri që më 31
dhjetor do të mbahet në sheshin „Maqedonia“.
Shkupjanët do t’i argëtojnë yjet e muzikës
kroate, Petar Grasho dhe Daniela Martinoviq.
Kjo natë do të pasurohet edhe me numrat
e këngëtarëve muzikës pop dhe folklorike
maqedonase Rebeka, Elena Ristevska, Kristina
Arnaudova, Arben Shaqiri, Suzana Spasovska,
Sonja Tarçullovska dhe Goce Arnaudov.
Para hyrjes në Qendrën tregtare të
qytetit do të hapet panairi i Vitit të Ri. Në
nëntë shtëpiza të vogla prej druri do të
shiten prodhime autentike gjermane. Në
skenën para hyrjes në QTQ, fëmijët kanë
mundësi të zbaviten me disa shfaqje për
fëmijë, të argëtohen me tingujt e këngëve të
preferuara për fëmijë dhe të fotografohen ne
Babagjyshin.
Këtë vit për zbukurimin festiv dhe
zbukurimin e Shkupit u përkujdes Qyteti,
kurse Telekomi Maqedonas, Т–Мobile dhe
Shoqata ekonomike gjermane-maqedonase
u obliguan për programin kulturor zbavitës.
Përkrahës të projektit janë Ambasada
gjermane në Republikën e Maqedonisë dhe
EVN Maqedonia.

U NDANË ÇMIMET PËR FILMAT MË TË MIRË TË FESTIVALIT„SINEDAYS“
Juria e Festivalit të filmit evropian
„Sinedays“ e përbërë nga Sanjin Pejkoviq
(profesor dhe kritik filmi), Vlatko Galevski
(kritik filmi) dhe Nikolas Gaster (regjisor)
vendosën të ndajnë këto çmime:
- çmimi për filmin më të mirë „Ylli i
artë” filmit „Trëndafilat kavasaki” me regji
të Jan Hrebejk.
- çmimi për regjisor më të mirë „Ylli i
argjendtë”, i takoi Florin Serban për filmin i kaltër”, i takoi Lea Fehner për filmin „Zëra
të qetë”
„Kur më luhet, luaj”.
- çmimi „Dielli i artë” për filmin më të
- çmimi për skenarin më të mirë „Ylli
mirë nga Ballkan Link i takoi filmit rumun
„Para së gjithash, Felicija” me regji të
Razvan Radulesku dhe Melisa De Raf.
- pllakati special për fotografinë
më të mirë i takoi Andras Nadzt për filmin
hungarez „Biblioteka Paskal”
- pllakati special për rolin kryesor më
të mirë për aktore i takoi Nada Xhurevska
për rolin në filmin „Jasmina” (B&H)
- pllakati special për rolin kryesor më
të mirë për aktor i takoi Xorxh Pistireanu
për rolin në filmin rumun „Kur më luhet,
luaj”.

Këtë vit Qendra kulturore rinore
vendosi të ndajë çmimin special në formën
e pllakatit Nenad Boroeviq për debinë
si drejtor i fotografisë në filmin „Misioni
Londra”.
Festivali i filmit evropian „ Sinedays
“ u mbajt nga data 11 deri më datën 18
nëntor.

SHKUPI NË
SHKËLQIMIN
E FESTAVE TË
FUNDVITIT
Bredhi i Vitit të Ri i gjatë 20
metra, që u vendos në brezin e
gjelbër afër sheshit „Maqedonia“ dhe
zbukurimet e rrugëve të qytetit dhe
bulevardeve i dhanë shkëlqimin e
festave të Fundvitit qytetit.
Qytetarët e Shkupit do të mund
të argëtohen në ambientin festiv të
Vitit të Ri të qytetit deri më 15 janar.
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Qyteti i Shkupit Ju uron festat e Fundvitit dhe Krishtlindjet

