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Aktivitetet në Komunën e Kumanovës (2017-2021)





Gjatë katër viteve të kaluara, Komuna e Kumanovës po zhvillohet me sukses në drejtim të krijimit të 
një komune moderne, të zhvilluar evropiane, me një standard të lartë të jetesës urbane dhe kushte më 
të mira për të gjithë qytetarët. Vërejmë bashkëpunime të frytshme, realizojmë projekte të suksesshme 
që sollën zhvillime dhe rezultate pozitive, zbatuam ide të përcaktuara, mendime të avancuara dhe 
hapa për plani�kimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të qytetit tonë, në të gjitha fushat e jetës shoqërore.

Pas çdo aktiviteti të përfunduar me sukses qëndron një plan i detajuar dhe i zhvilluar dhe një ekip 
plotësisht i angazhuar për realizim. Komuna e Kumanovës ka dëshmuar se i përballon me sukses të 
gjitha s�dat që na dalin përpara. Kumanova është bërë një qendër e rëndësishme administrative, 
ekonomike dhe kulturore multietnike, duke krijuar një gamë të pasur të projekteve të realizuara, në 
dobi të të gjithë qytetarëve, duke lënë hapësira të mjaftueshme për projekte të reja, të mëdha dhe 
serioze.
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Vizioni për Kumanovën tonë   si mjedis urban i qytetit , dalëngadalë por me siguri është duke u bërë 
një pamje reale  në përditshmërinë tonë. Kumanova po përjeton  zhvillim dhe progres të                          
konsiderueshëm, duke përfunduar të gjitha segmentet e nevojshme për jetesën urbane. Ne  kemi 
bërë investime serioze ndërmjet realizimit të Programit për punë të Komunës së Kumanovës, duke 
krijuar kushte të mira për jetes në Kumanovën tonë. Ne vazhdojmë të  punojmë në mënyrë  intensive 
me ritëm të përshpejtuar në të gjitha sferat e veprimit të Vetëqeverisjes lokale.

Me një vision të qartë për Kumanovën, bashkë me ju qytetarë, ne arritëm ta stabilizojmë                           
�nanciarisht dhe ta pastrojmë nga borxhet Komunën, të realizojmë shumë projekte dhe aktivitete të 
mëdha, të mesme dhe të vogla të �nancuara nga Buxheti I Komunës, me investime nga resoret e      
Ministrisë  dhe Qeverisë,me mbështetje �nanciare nga bashkësia ndërkombëtare, sektorëve jo-qeve-
riatarë  si dhe donacione nga subjekte të tjera, 
duke realizuar kursime plotësuese gjatë punës.

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe       
llogaridhënëse, kushtuar Kumanovës dhe              
nevojave të qytetarëve, në 4 vitet e fundit kemi 
treguar se Kumanova mund të vazhdojë  të ndry-
shojë.

4 VITE KUMANOVA KA  NDRYSHUAR,
RRITUR DHE ZHVILLUAR NË QYTET URBAN 
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Kumanova njihet si mjedis multietnik dhe shtëpi e ngrohtë me funksionim të suksesshëm dhe mbi-
jetesë të kulturave të ndryshme, ku kultivohen marrëdhënie të mira ndëretnike, me ekzistencën e 
tolerancës, harmonisë dhe bashkëjetesës së plotë fetare dhe kombëtare.

I përmbahemi me sukses motos "Të gjithë së bashku", sepse vetëm në atë mënyrë do të kapim ritmin 
e çdo dite të re, duke u gëzuar në për�timet prej saj.

Këshilli i Komunës së Kumanovës, i kryesuar nga kryetarja Atina Murgashanska, ka 33 anëtarë, që u 
përkasin 4 bashkësive etnike, të përfaqësuar përmes 13 partive politike.

Këshilli në kontinuitet i miraton të gjitha vendimet e rëndësishme në pjesën e funksionimit të duhur 
të vetëqeverisjes sonë lokale, dhe gjithmonë i mbron interesat e qytetarëve të Komunës së 
Kumanovës.
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KOMUNË PA BORXHEKOMUNË PA BORXHEKOMUNË PA BORXHEKOMUNË PA BORXHEKOMUNË PA BORXHE
Me menaxhim transparent dhe të përgjegjshëm, me një ekip të përkushtuar të nëpunësve adminis-

trativ dhe me kursime maksimale në prokurimin publik, si dhe ndihmë shtesë nga Qeveria e Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut, kemi arritur që gjatë ndihmës së kaluar t'i shlyejmë borxhet e Komunës 
së Kumanovës, me qëllim të realizimit të programeve dhe investimeve edhe më serioze zhvillimore 
për Kumanovën tonë.

Sot, Komuna e Kumanovës është një komunë pa borxhe dhe detyrime, një nga të paktat në vend që 
është e zhbllokuar �nanciarisht dhe ka një buxhet të qëndrueshëm dhe llogari të qëndrueshme, ku 
kostot joproduktive zvogëlohen dhe të ardhurat rriten. Në fushën e Prokurimit publik të Komunës së 
Kumanovës, janë realizuar kursime mbi 50 milionë denarë në procesin e kryerjes së Prokurimit publik.

Fondet në dispozicion i plani�kojmë dhe i kahëzojmë në investime të reja, duke realizuar gjithashtu 
projekte serioze në disa segmente, në përputhje me Programin për Zhvillim të miratuar nga Këshilli i 
Komunës së Kumanovës.

Për të dytin vitë radhazi jemi në grupin e institucioneve më të mirë, me transparencë shumë të mirë 
aktive, duke rritur transparencën çdo vit. Transparenca aktive e Komunës së Kumanovës në vitin 2021 
është 88.6%, gjë që e vendos Komunën në pozitën e 14 -të nga gjithsej 98 institucione të renditura.

4
KUMANOVA PO NDRYSHON

278 milion

20.10.2018 20.10.2019 20.10.2020 30.06.2021

188 milion 

91,8 milion 

38 milion 

8,2 milion 

DETYRIMET E KOMUNËS SË KUMANOVËS (2017-2021)
ndaj furnizuesve, ndaj personave �zik në bazë të kompensimit për pronën e kon�skuar, 

detyrimeve ndaj ndërmarrjeve publike, detyrimet në bazë të taksave dhe vendimit e zbatimit të gjykatës.

20.10.2017



INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
Mozaikun e shenjave të një mjedisi urban e bashkojmë  çdo ditë, në mënyrë që Kumanova jonë të 
marrë pro�lin e sotëm modern. Në Komunën e Kumanovës, punohet dhe ndërtohet me intensitet të 
lartë. Qyteti po zhvillohet dhe rritet në një qendër moderne çdo ditë, duke i ruajtur praktikat e 
dëshmuara dhe të mira, të cilat na i siguruan të gjithëve kushtet e nevojshme për përditshmërinë tonë 
dhe për funksionim të suksesshëm.

Në mënyrë të pavarur dhe me mbështetjen e shtetit arritëm t'i zbatojmë disa projekte infrastrukturore 
dhe të zgjidhim probleme të rëndësishme komunale, si ndërtimi dhe riparimin e rrugëves dhe rrugi-
cave, asfaltimin dhe tamponimi, ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit, ujërave të zeza fekale dhe atmosferike, 
zgjidhje të reja të tra�kut dhe të tjera projekte të rëndësishme.

Komuna e Kumanovës në katër vitet e kaluara ka 
investuar mund dhe vërtet është përkushtuar në 
zbatimin e projekteve kapitale të infrastrukturës, 
në mënyrë që t'i përmirësojë kushtet e jetesës në 
dobi të qytetarëve të saj në zonat urbane dhe 
rurale.
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13.800м+
KANALIZIMI ATMOSFERIK

DHE FEKAL 

3.450м+
RRJETI I UJËSJELLËSIT 

165.000м2+
ASFALTIMI DHE

RIKONSTRUKTIMI 

16.200м2+
TROTUARE 

22.000м2+
BEKATONKA 

169.000м2+
TAMPONIMI DHE

THYERRJA E RRUGËS 

MBI 200 PROJEKTE NË FUSHËN E INFRASTRUKTURËS 
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2021552m552m

Riparimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Kiro 
Fetak”.

2020265m

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “2002” 
në lagjen Tode Mendoll. 

2020785m

Riparimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën 
“Miodrag Petroviq”. 

201932m

Zhvendosja e rrjetit të ujësjellësit në Kopshtin e 
Fëmijëve “Angell Shajçe”, �lialja “Sinoliçka”, me 
qëllim që të mundësohet zgjerimi i objeкtit.

2019618m

Riparimi i rrjetit të ujësjellësit me kyçje në 
rrugën “Mihajllo Pupin”, në lagjen Pero Çiço.

2018467m

Zëvendësimi i rrjetit të vjetër të ujësjellësit prej 
asbesti në rr. "4 Korriku", rr. "Strashko Arsov" 
dhe rr. "Sërbo Tomoviq". 

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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2018

Është blerë motor i ri dhe pompë uji për 
furnizimin me ujë të f. Rramanli.

2018350m

Filloi projekti "Ujësjellësi i f. Pçinja".

2017388m

Riparimi i rrjetit të ujësjellësit në rr. "Josko 
Ilievski" në aksin nga Fabrika e Tullave në 
autostradë. 

2020648m648m

Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në rr. 
"Vëllazërim Bashkimi" përmes projektit 
"Për�time të qëndrueshme mjedisore dhe 
shëndetësore në zonën ndërku�tare". 

202081m

Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në rr. 
"Kristijan T. Karposh".

2019454m

Ndërtimi i një dege të kanalizimit atmosferik 
në rr. "Leskovaçka" drejt lagjes Jane Sandanski 
(Babin Doll) .



20191098m

Ndërtimi i një pjese të rrugëve dhe kanalizimit 
atmosferik në Zonën Industriale "Novine dhe 
Reçica" në rr. "1" dhe rr. "13".

2018467m

Lidhja e një dege të re të kanalizimit 
atmosferik në rr. "APJ" përmes rr. "11 Tetori" me 
rr. "S. Arsov". 

2018355m

Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në pishinën e 
mbyllur të qytetit.

2018120m

Riparimi i kanalizimit atmosferik dhe 
elektri�kimi i sallës sportive në SHMK "Pero 
Nakov". 

2018190m190m

Ndërtimi i kanalizimit atmosferik pas Shtëpisë 
së ARM -së. 

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA

2021347m

Riparimi i një pjese të kanalizimit fekal në rr. 
"11 Nëntori" në lagjen Bedinjë.  
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2020358m

Ndërtimi i një pjese të kanalizimit fekal në 
vendin "Majorovo Trlo". 

2020241m

Riparimi i kanalizimit fekal në lagjen Sredorek. 

2020155m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në krahët 1 dhe 2 
të rr. "Nikolla Teslla". 

2019304m304m

Riparimi i kanalizimit fekal në pjesën e rr. "1" - 
"Nikuljski pat" .
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2019507m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rr. "Trajko 
Prokopiev" në lagjen Pero Çiço.

201873m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën 
"Cërnotravska" dhe kubëzimi.



20181002m

Ndërtimi i kanalizimeve fekale në rrugën 
"11 Tetori" - Veraria. 

2018979m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në vendbanimin 
Vera Kotorka.

2018402m

Ndërtimi i kolektorit kryesor fekal drejt
fshatrave Tabanoc, Çetircë dhe Sopot. 

2018210m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën "Tonko 
Dimkov".

20182038m2038m

Zgjerimi i ujërave të zeza fekale në Konjare të 
Epërme.

2018905m

Ndërtimi i kanalizimeve fekale në rrugën 
"Josko Ilievski".

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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2018658m

Rindërtimi i një krahu të kanalizimit fekal në 
rrugën "Zhelezniçka".
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2017151m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rr. "Borko 
Tanev".

2017276m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rr. "Osogovska 
1" dhe "Osogovska 2".

2017829m

Ndërtimi i kanalizimit fekal në f. Arxhanoc.

2017317m

Riparimi i kanalizimit fekal 
në rr. "Ognen Prica" dhe një 
degë e re në lagjen Vera 
Kotorka.

2017645m

Ndërtimi i kanalizimit fekal 
në rr. "Nikolla Teslla".

201785m

Ndërtimi i kanalizimit 
fekale në rr. "Pavle 
Stanoev".



INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA

13
KUMANOVA PO NDRYSHON 

Në vitin 2018 përfundoi projekti “Rahabilitimi dhe zgjerimi i rrjeteve të kanalizimit në Kumanovë”I cili 
kishte �lluar më 16 maj të vitit 2016. Mjetet , që arritën shumën prej 4 milion euro, u siguruan nga 
Unioni Evropian ndërmjet Programit IPA. 

U mbuluan rreth 54 lokacione në teritorin e Komunës së Kumanovë duke përfshirë: rruga  “Pelinska”,  
rruga  “Strashko Simonov”,  rruga  “Aleksandar Zdravkoviq” , rruga  “Mosha Pijade”, rruga “Pirinska Make-
donija”, rruga  “Revolucioni i Tetorit”, rruga “Leninova”, rruga “Partizanska”, rruga “ Dimitar Vllahov”, 
rruga “Prohor Pçinski”, rruga “Boris Kudriç”, rruga “Kolë  Nedellkovski”, rruga “Svetozar Markoviq”, rruga 
“Maqedonia e Egjeut”, rruga “Prva Petolletka” , rruga “Pero Çiço”, rruga “27 Marsi” , rruga “3-të MUB”, 
rruga “Borko Tanev”, rruga “Kozara”, rruga “11 Tetori” , rruga “4 Korriku” rruga “Osogovska 1 dhe 2” , rruga 
“Crnotravska”, rruga “Orce Nikollov”, rruga “Dragi Shutevski’, rruga “Veselin Bujevski” dhe “Bozhidar 
Axhija”, rruga “Ognjen Prica” dhe “Vasa Pellagiq”, rruga “Sreqko Puzhajka”, rruga “Boro Prcan”, lokaliteti  
“Gladno Pole”, rruga “Igor Triçkoviq”, lagjja “Karposh”, rruga “Josko Ilievski”, rruga “AVNOJ” , rruga “Vera 
Kotorka”, rruga “Zelezniçka”, fsh, Çerkez, fsh. Kojnare e Epërme, fsh. Reçic, fsh, Rezhanoc, rruga            
Pavle Stanoev, lokaliteti “Stara Klanica’, rruga “Rade Konça”, rruga “Lupço Arsov” , rruga” 2002”,                 
dhe fsh. Llopat.    

Me këtë projekt u ndërtuan gjithsej 25840,89 m vija kryesore të rrjetit të kanalizimit, 839 puseta, 
9192,43m2 sipërfaqe asfalti dhe 1367,92m2 kubëza.

Në vitin 2018 përfundoi projekti “Rahabilitimi dhe zgjerimi i rrjeteve të kanalizimit në Kumanovë”I cili 
kishte �lluar më 16 maj të vitit 2016. Mjetet , që arritën shumën prej 4 milion euro, u siguruan nga 
Unioni Evropian ndërmjet Programit IPA. 

U mbuluan rreth 54 lokacione në teritorin e Komunës së Kumanovë duke përfshirë: rruga  “Pelinska”,  
rruga  “Strashko Simonov”,  rruga  “Aleksandar Zdravkoviq” , rruga  “Mosha Pijade”, rruga “Pirinska Make-
donija”, rruga  “Revolucioni i Tetorit”, rruga “Leninova”, rruga “Partizanska”, rruga “ Dimitar Vllahov”, 
rruga “Prohor Pçinski”, rruga “Boris Kudriç”, rruga “Kolë  Nedellkovski”, rruga “Svetozar Markoviq”, rruga 
“Maqedonia e Egjeut”, rruga “Prva Petolletka” , rruga “Pero Çiço”, rruga “27 Marsi” , rruga “3-të MUB”, 
rruga “Borko Tanev”, rruga “Kozara”, rruga “11 Tetori” , rruga “4 Korriku” rruga “Osogovska 1 dhe 2” , rruga 
“Crnotravska”, rruga “Orce Nikollov”, rruga “Dragi Shutevski’, rruga “Veselin Bujevski” dhe “Bozhidar 
Axhija”, rruga “Ognjen Prica” dhe “Vasa Pellagiq”, rruga “Sreqko Puzhajka”, rruga “Boro Prcan”, lokaliteti  
“Gladno Pole”, rruga “Igor Triçkoviq”, lagjja “Karposh”, rruga “Josko Ilievski”, rruga “AVNOJ” , rruga “Vera 
Kotorka”, rruga “Zelezniçka”, fsh, Çerkez, fsh. Kojnare e Epërme, fsh. Reçic, fsh, Rezhanoc, rruga            
Pavle Stanoev, lokaliteti “Stara Klanica’, rruga “Rade Konça”, rruga “Lupço Arsov” , rruga” 2002”,                 
dhe fsh. Llopat.    

Me këtë projekt u ndërtuan gjithsej 25840,89 m vija kryesore të rrjetit të kanalizimit, 839 puseta, 
9192,43m2 sipërfaqe asfalti dhe 1367,92m2 kubëza.
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KUMANOVA PËR FSHATRAT 
MBI  50.000m2 SIPËRFAQE ASFALT NË MJEDISET

RURALE NË VITIN 2021



20214780m24780m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Rramanli.

20212200m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Bërzak.

20213283m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Çerkez, krahët 1, 2, 3, 4 
dhe 5.

20216976m2

Asfaltimi i rrugëve në lagjen Stacioni 
Hekurudhor.

20217393m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Novo Sellë.

20216625m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Umin Doll.

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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20219913m29913m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Llopat.

20213650m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Arxhanoc.

20219429m2

Asfaltimi i rrugëve në f. Ljubodrag.

2021868m2

Riparimi i një krahu të rr. "30 Korriku" dhe rr. 
"Radoje Dimiq" në lagjen Pero Çiço.

20211155m2

Riparimi i rr. "252" në lagjen Ajduçka Çeshma.

20214790m2

Riparimi i rr. "120" në lagjen Karposh.
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20212448m22448m2

Riparimi i një krahu të rr. "11 Nëntori" për 
lidhjen e rrugëve "11 Tetori" dhe "11 Nëntori".

20216470m2

Riparimi i shtigjeve qasës, hapësira e parkimit 
dhe aranzhimi i katit përdhesë në lokalitetin 
Memoriali Kosturnica.

20211472m2

Zgjatja e kanalit të betonit të armuar me 
gabione midis rr. "11 Tetori" dhe 
rr. "Industriska".

20211100m2

Asfaltimi i një sheshi lojrash në kompleksin 
sportiv "Sokolana".

2021253m2

Asfaltimi i rrugës qasëse rreth qendrës së re 
Kovid në ISHP Spitali i Përgjithshëm 
Kumanovë.

20201878m2

Asfaltimi i rr. "150" në lagjen Karposh.

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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2020704m2704m2

Asfaltimi i rr. "103" në lagjen Karposh.

20201653m2

Asfaltimi i rr. "Josko Ilievski" në aksin nga 
Fabrika e Tullave në autostradë.

20201422m2

Asfaltimi I rrugës "Bllagoj Dumanovski".

2020850m2

Asfaltimi i një krahu të rr. "Gjorçe Petrov" - 
kthim.

20202246m2

Asfaltimi në lagjen Sredorek.

2020558m2

Asfaltimi i krahëve 1 dhe 2 të rr. "Nikolla Teslla".
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20202210m22210m2

Asfaltimi i rrugëve në Zonën e re Industriale 
"Novine dhe Reçica".

2020886m2

Asfaltimi i një pjese të rr. "Done Bozhinov".

2020380m2

Asfaltimi i një krahu të rr. "1" në Konjare të 
Poshtme.

20201515m2

Asfaltimi i rr. "Trajko Prokopiev" në lagjen Pero 
Çiço.

20203478m2

Ndërtimi i një rruge hyrëse me parkim në 
qendrën e piknikut "Studena Voda".

2020796m2

Riparimi i rrugëve midis rr. "Done Bozhinov" 
dhe rr. "Revolucioni i Tetorit", krahët 1,2,3,4,5.
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20202328m22328m2

Asfaltimi i krahëve 1, 2, 3 dhe 4 të rr. "Josko 
Ilievski".

20208589m2

Ndërtimi i një rruge në f. Dobroshan për në f. 
Biljanovcë. 

2020960m2

Riparimi i një pjese të rr. "Vasko Karangeleski".

2020361m2

Riparimi i një krahu të rr. "Nikolla Teslla".

2019335m2

Asfaltimi i një pjese të shtegut për këmbësorë 
në rr. "Revolucioni i Tetorit".

2019187m2

Ndërtimi i dy stacioneve të autobusëve në rr. 
"Goce Dellçev". 

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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2019

Asfaltimi i një pjese të itinerarit Kumanovë - 
Stacioni Hekurudhor.

20191764m2

Asfaltimi i një rruge në f. Vojnoviq.

20192550m2

Krahu 1 i asfaltuar i rr. "Gjorçe Petrov"
(Magaza). 

20192550m2

Asfaltimi i një krahu të rr. "11 Tetori".

2019750m2

Riparimi i urës pranë mbeturinave të vjetra 
dhe një krahu të rrugës në rr. "Revolucioni i 
Tetorit".

20191400m2

Riparimi i një pjese të rr. "1" (Nikuljski pat) në 
lagjen Karposh.
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2019750m2750m2

Ndërtimi i krahut 1 të rr. "Gjorce Petrov" në 
lagjen Pero Çiço.

20191060m2

Riparimi i rr. "Sërbo Tomoviq".

20192421m2

Riparimi i rr. "Aradhat e Karadakut" në lagjen 
Tode Mendoll.

2019450m2

Riparimi i parkut midis bllokut të ndërtesës K4 
në rrugën "Revolucioni i Tetorit".

2019538m2

Riparimi i një krahu të rr. "Bajram Shabani" 
përballë shkollës teknike.

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA

20195193m2

Ndërtimi i një rrethrrotullimi në hyrjen krye-
sore të qytetit në kryqëzimin midis rr. "Treta 
MUB" dhe rr. "11 Tetori". 
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“Ne jetojmë në Stacionin Hekurudhor që nga 
viti 1974, kemi shkelur në baltë, ishte e vështirë 
dhe e dhimbshme, bie shi, ishte e rresh-
qitshme, por ata thonë se kush pret do të presë, 
kemi pritur shumë, këtu pamë asfalt dhe një 
rrugë të bukur, nuk kam asgjë tjetër për të 
thënë”. - Ratka D.

“Unë as nuk ëndërroja që kjo të ndodhte, ne 
nuk dinim asgjë dhe jemi shumë të lumtur dhe 
mirënjohës për këtë punë. Është  mirë për ne 
këtu nuk do të shkelim  më mbi baltë dhe nuk 
do të kemi pluhur”. – Ajrulla B.

“Falë Kryetarit për këtë asfalt të bukur, ne 
kemi qenë këtu që nga viti 1973 dhe nuk kemi 
pasur rrugë, kemi shkelur  në baltë gjatë gjithë 
kohës, por tani jemi shumë mirënjohës, e gjithë 
lagjja, duam nëse mund të kemi dhe polic që 
qëndrojnë”. - Ratka S.

“Askush nuk shpresonte se do të kishte asfalt 
këtu, pritej 100 vjet, 30 vjet që kur mbaj mend 
që nuk kishte, por tash e kemi , u kujtua 
Kryetari, falë tij dhe Komunës së Kumanovës 
dhe të gjithë atyre që na ndihmuan të kemi  
asfalt. Askush nuk besonte se do të kishte asfalt 
edhe në fshatin tonë”. - Goran A.

ÇFARË THONË QYTETARËT? 



20191685m2

Riparimi dhe ndërtimi i një rruge në f. 
Skaçkovcë. 

2019

Ndërtimi i urës në rrugët "Stacioni                         
Hekurudhor" dhe "Industriska".

2018720m2

Asfaltimi i një rruge në f. Rramanli (Te pusi). 

20181575m2

Asfaltimi i rrugës "Gjorçe Petrov", krahu 2 në 
lagjen Pero Çiço. 

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA

2018400m2

Riparimi i hapësirës së parkimit përballë 
Memorialit Kosturnica.   

2018

Riparimi i shkallëve në pllajën përballë 
ndërtesës 16-katëshe, QT "SUMA".
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2018375m2375m2

Asfaltimi i një krahu të rr. Igo Triçkoviq. 

2018

Riparimi i pjesës së dëmtuar të rrugës brenda 
Spitalit të Përgjithshëm Kumanovë.

20182200m2

Riparimi dhe asfaltimi i rr. "Petar Drapshin".  

20181800m2

Asfaltimi i një rruge lokale në f. Agino Sellë. 

20181650m2

Asfaltimi i infrastrukturës rrugore në f. Umin 
Doll.  
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2018355m2

Asfaltimi dhe riparimi i një pjese të rr. "Potok 
Serava". 



20181430m21430m2

Riparimi dhe asfaltimi i një krahu të rr. "Dimitar 
Vllahov". 

2018

Rindërtimi i urës hekurudhore në lokacionin 
"Xhadeja e Vranjës" me HRMV Transport.

2018

Sanimi i zonave të dëmtuara në sheshin e 
qytetit.

2350m2

2018

Asfaltimi i një pjese të rrugës ”Tonko Dimkov”.

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA

2018

Sanimi i zonave të dëmtuara në sheshin e 
qytetit.

2018

Asfaltimi i një pjese të  rrugës  “Kiro Antevski”.
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20184200m

Ndërtimi dhe riparimi i shtratit të lumit Likova. 

2017552m2

Asfaltimi i një krahu të rr. "Boro Sokolov".

201711669m2

Asfaltimi i rr. "100" në lagjen Karposh.  
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2017467m2

Riparimi i fontanës dhe trotuarit të sheshit të 
qytetit.

2017825m2

Riparimi i rr. "Pelinska". 



20174950m24950m2

Riparimi i rr. "Tode Dumba". 

20177550m2

Riparimi i rr. "Tode Mendoll". 

2017650m2

Riparimi i hyrjes dhe pjesës së një rruge lokale 
në f. Kuçkarevë.   

2017450m2

Riparimi i një rruge lokale f. Skaçkovcë.  

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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20211000m21000m2

Ndërtimi i trotuareve në rr. “11 Nëntori”.  

2019345m2

Riparimi i trotuareve në rr. "Strashko Arsov".  

2019370m2

Riparimi i trotuareve në rr. "4 Korriku".  

2019440m2

Riparimi i trotuareve në rr. "Sërbo Tomoviq".  

20191512m2

Riparimi i trotuareve në rr. "Tode Dumba" në 
lagjen Goce Dellçev. 

2019

Riparimi i trotuareve në rr. "Staconi 
Hekurudhor".
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20191460m21460m2

Ndërtimi i trotuareve në hyrjen kryesore të 
qytetit në kryqëzimin midis rr. "Treta MUB" 
dhe rr. "11 Tetori". 

2018471m2

Riparimi i trotuareve në rr. "Tonko Dimkov" 
krahu 1, në shkollën e mesme teknike. 

20181300m2

Tamponimi i trotuareve në Bedinjë.   

2018815m2

Ndërtimi i trotuareve me bekaton në vend-
banimin Jane Sandanski (Babin Doll).  

20182676m2

Ndërtimi i trotuareve me bekaton në rr. "Tode 
Mendol". 

20182231m2

Ndërtimi i trotuareve me bekaton në rr. 
"Dragan Stopareviq". 

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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2018560m2560m2

Ndërtimi i trotuareve me kubëza në rr. 
"Strashko Arsov". 

2017505m2

Riparimi i trotuareve me kubëza në rr. "Vuk 
Karaxhiq". 

20172550m2

Ndërtimi i trotuareve me kubëza në rr. "100" 
në lagjen Karposh.  

2021500m2

Rregullimi me kubëza në parkun pranë kom-
pleksit të ndërtesave K4 në rrugën 
"Revolucioni i Tetorit". 

2021540m2

Rregullimi me kubëza në zonën që u shndër-
rua në deponi ilegale, në një lokacion përballë 
ish -ndërtesës së "Zhitomell" në rrugën 
"Revolucioni i Tetorit". 

2021850m2

Rregullimi i një vendi parkimi në SHMKT "Nace 
Bugjoni".  
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2021800m2800m2

Rregullimi me kubëza në trekëndësh parkimi 
pranë SHMK "Pero Nakov". 

2020127m2

Riparimi i një krahu të rr. "Ivo Llolla Ribar" duke 
vendosur kubëza. 

20201132m2

Rregullimi me kubëza në rrugët në lgjen 
Sredorek, krahu 2, krahu 3 dhe krahu 4. 

2020482m2

Rregullimi me kubëza në krahët 1 dhe 2 të rr. 
"Beogradska". 

20191200m2

Riparimi i një krahu të rr. "6 Prilli". 

2019540m2

Kubëza në rr. "Stojan Slikar" krahët 1 dhe 2.

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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2019267m2267m2

Kubëza në rr. "Uzhiçka". 

2019538m2

Kubëza në një krah të rr. "Bajram Shabani". 

2019161m2

Riparimi me kubëza në pllajën e INQK "Trajko 
Prokopiev". 

20192385m2

Rregullimi me kubëza në një krah të rr. 
"Vëllazërim Bashkimi" përballë xhamisë së 
qytetit.

2019608m2

Riparimi i krahëve të rr. "Dimitar Vllahov". 

2019467m2

Riparimi me kubëza në një krah të rr. "Koço 
Racin". 
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2019256m2256m2

Riparimi me kubëza në një pjesë të rr. "Bllagoj 
Iliev Gune". 

2019160m2

Riparimi me kubëza në oborrin e shkollës në 
SHFK "Braqa Ribar" në f. Kosturnik. 

2018496m2

Rregullimi me kubëza në rr. "6 Prilli". 

2018470m2

Rregullimi me kubëza në rr. "Tonko Dimkov" 
(Sokolana). 

20181103m2

Rregullimi me kubëza në një pjesë të rr. "APJ" - 
krahët 1,2 dhe 3.

2018300m2

Rregullimi me kubëza në rr. "Cërnotravska". 

INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA
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2018581m2581m2

Riparimi me kubëza në një pjesë të rr. "Tode 
Mendoll". 

2018265m2

Rregullimi me kubëza në shtegun për rreth 
sallës së shkollës së ish kazermës “Boro 
Menkov”.

2017297m2

Rregullimi me kubëza në rr. “Pavle Stanoev”.  

20171036m2

Rregullimi me kubëza në rr. "Osogova". 

202115081m2

Tamponimi i rrugës në f. Kosmatac dhe f. 
Murgash.  

202110406m2

Tamponim në f. Pezovë.  
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20211800m2

Tamponimi i trotuareve në 
f. Rramanli.   

20202000m2

Tamponim i rrugës në f. 
Çerkez.  

20201600m2

Tamponim i rrugës "210", 
rrugës në Ambar Mallo. 

20203570m2

Tamponim i një rruge në f. 
Tromegja përmes Ambar 
Mallo deri në dalje në 
lagjen Karposh.  

202010500m2

Tamponim i rrugës lokale 
në f. Bërzak. 

20202450m2

Tamponim i një pjese të 
rrugës në f. Reçicë.  

20201175m2

Tamponimi në fsh. Bedinje. 

20202100m2

Tamponimi i rrugës në 
fshatin Agino Sello.

202010500m2

Tamponimi i rrugës lokale 
në drejtim nga fshati Sopot 
deri në fshatin Sushev. 
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20202000m2

Tamponimi në fsh. Tabanoc.

20192000m2

Depërtimi dhe riparimi i një 
rruge për në f. Zbovcë. 

20192300m2

Depërtimi i rrugës për në f. 
Zhivinjë.    

20199900m2

Pastrimi dhe tamponimi i 
rrugës për në f. Beljakovcë. 

201911400m2

Tamponimi i rrugës në f. 
Tromegja (Ambar Mallo). 

2019450m2

Nivelimi dhe riparimi i 
rrugës për në fshatrat 
Kosmatac dhe Murgash.  

20194030m2

Tamponimi i rrugëve në f. 
Arxhanoc. 

20191150m2

Tamponimi i rrugëve në f. 
Kuçkarevë. 

2019650m2

Tamponimi i rrugëve në f. 
Gradishtë.  
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20193350m2

Tamponimi i rrugës për IPP 
Burgu i Kumanovës në f. 
Këshanjë. 

20191600m2

Tamponimi i rrugës për në 
f. Këshanjë. 

20192000m2

Tamponimi i me asfalt të 
gërvishtur në rrugën drejt 
fshatrave Këshanjë dhe 
Kokoshinjë.  

20191500m2

Tamponimi i rrugës në f. 
Gradishtë. 

20191250m2

Tamponimi i rrugës në f. 
Kokoshinjë. 

20199620m2

Tamponimi i rrugëve në f. 
Llopat. 

20192115m2

Tamponimi i rrugës për në 
manastirin "Shën Ilia" në f. 
Orashac. 

20191000m2

Tamponimi i rrugëve rurale 
në f. Orashac. 

20191500m2

Tamponimi në një pjesë të 
rrugen “Zheleznicka”.
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2019800m2

Tamponimi i rrugëve në f. 
Skaçkovcë.  

2019750m2

Tamponimi i rrugëve në f. 
Lubodrag. 

20194800m2

Tamponimi i rrugëve në 
lagjen Pero Çiço (Glladno 
Polje).   

2019700m2

Tamponimi i rrugës "210" 
në lagjen Karposh. 

2019100m2

Tamponimi i rrugës në f. 
Poezovë.  

20183300m2

Tamponimi i rrugës nga f. 
Zebërnjak deri në lokalite-
tin Ambar Mallo. 

2018350m2

Tamponimi i rrugës "Gjuro 
Pucar - Stari".  

20189500m2

Riparimi dhe tamponimi i 
një rruge në f. Tromegjë. 

20182550m2

Tamponimi i rrugëve në 
lagjen Pero Çiço (Glladno 
Polje). 



20181175m2

Pastrimi dhe tamponimi i rrugës nga fshati 
Tromegjë në f. Zebërnjak. 

201810000m2

Tamponimi i rrugës nga fabrika e tullave në 
mbikalimin e autostradës.

20181000m2

Tamponimi i rrugës "Gjorçe 
Petrov" krahu 1 në lagjen 
Pero Çiço.  

2017520m2

Tamponimi i rrugës në 
“421” në lagjen Igo
Triçkoviq. 

20171300m2

Tamponimi i rrugës në f. 
Reçicë.

20183600m2

Tamponimi i rrugëve në f. 
Kleçovcë dhe f. Jaçincë.

20186000m2

Tamponimi i rrugëve në 
lagjen Pero Çiço (Glladno 
Polje). 

20183950m2

Riparimi dhe tamponimi i 
rrugës në f. Tromegjë - 
Ambar Mallo. 
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ZONA INDUSTRIALE 
“NOVINE DHE REÇICA”
ZONA INDUSTRIALE 
“NOVINE DHE REÇICA”
ZONA INDUSTRIALE 
“NOVINE DHE REÇICA”
ZONA INDUSTRIALE 
“NOVINE DHE REÇICA”
ZONA INDUSTRIALE 
“NOVINE DHE REÇICA”

Komuna e Kumanovës ka marrë njëzet milionë denarë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut për investime në infrastrukturë në zonën e re industriale “Novine dhe Reçicë” në Kumanovë. 

Zona industriale gjendet në Korridorin 8, autostrada E-75 "Miqësia", 5 km në ku� me Serbinë. Kjo 
zonë, me kapacitetin e saj mbi 50 investime me madhësi të ndryshme parcelash, urbane të rregulluara 
për industri të lehtë dhe jo ndotëse, njësi tregtare dhe objekte akomodimi, për shkak të vendndodhjes 
tërheqëse të saj, është subjekt i interesit të shumë kompanive vendase dhe të huaja.

Është ndërtuar rruga hyrëse, një pjesë e rrugëve dhe një pjesë e kanalizimit atmosferik, dhe Komuna 
plani�kon të investojë fonde që do t'i marrë nga investitorët në zhvillimin e infrastrukturës dhe             
zhvillimin e zonës industriale.
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Kryetari i Komunës dhe një ekip nga Komuna po punojnë në mënyrë aktive në prezantimin dhe 
promovimin e mundësive për investime, si dhe avantazhet e ofruara nga Zona e re Industriale "Novine 
dhe Reçicë", duke organizuar prezantime online dhe takime pune me komunitetin e biznesit, 
përfaqësitë diplomatike dhe përfaqësues të ndryshëm të kompanive vendore dhe ndërkombëtare.

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, vizitoi zonën industriale "Novine dhe 
Reçicë" dhe bisedoi me kryetarin Maksim Dimitrievski, ku iu prezantuan aktivitetet e ndërmarra, hapat 
dhe masat e ardhshme në të cilat Qeveria dhe Komuna e Kumanovës do të investojnë në zhvillimin e 
industrisë në rajon.



GAZIFIKIMI GAZIFIKIMI GAZIFIKIMI GAZIFIKIMI GAZIFIKIMI 
Komuna e Kumanovës është qyteti i vetëm në vend që ka një shpërndarje reale të sasive serioze të 

gazit natyror, me një ndërmarrje publike të lidhur drejtpërdrejt me sistemin e transmetimit të gazit 
dhe është e vetmja komunë përveç Komunës së Strumicës, e cila me mjete vetanake  e zhvillon rrjetin 
e vet të gazi�kimit, që tashmë ka ndërtuar rreth 22 km rrjet shpërndarës sekondar të gazit.

Në rrejt deri më tani, janë lidhur disa institucione dhe objekte të rëndësishme, edhe atë: IPK Shtëpia 
e të Moshuarve "Za�r Saito", NP "Ujësjellësi" Kumanovë, SHMK "Pero Nakov", SHMK Gjimnazi "Goce 
Dellçev", SHFK "Braqa Milladinovci", SHFK "Kërste Misirkov", SHFK "Bajram Shabani", SHFK "Koço Racin", 
pishina e mbyllur e qytetit, si dhe pjesë e NP "Pastrimi dhe Gjelbërimi ", ndërtesa e Komunës së 
Kumanovës dhe tre objekte të kopshtit "Angell Shajçe"- Kumanovë, edhe atë: "Razvigorçe", "Kokiçe" 
dhe "Sinoliçka", kurse trendi i kyçjes së insti-
tucioneve publike do të vazhdojë edhe në              
periudhën e ardhshme.

Në rrjet janë kyçur edhe obejkte fetarë, kisha 
"Shën Nikolla" dhe kisha "Trinia e Shenjtë" në 
Kumanovë, si dhe një numër subjektesh të tjera.
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"Karl Marks" në gjatësi 150 metra; krahu i rrugës 
"Ljupço Arsov" në gjatësi 130 metra; në udhëkry-
qin midis rr. "11 Tetori" dhe "III MUB" (nën rrethr-
rotullimin e ri) në gjatësi 50 metra.

Në vitin 2020 u ndërtuan 1720 metra rrjet 
shpërndarës të gazit në vendet e mëposhtme: 
krahu i rrugës "Ivo Llolla Ribar" në gjatësi 60 
metra; rruga "Dimitar Vllahov" në gjatësi 100 
metra; rruga "Leninova" në gjatësi 260 metra; 
krahu i parë i rrugës "Vasko Karangeleski" në 
gjatësi 760 metra; rruga "11 Tetori" në gjatësi 330 
metra; krahu i rrugës "11 Nëntori" në gjatësi 210 
metra.

Në vitin 2021, u ndërtuan 1210 metra rrjet 
shpërndarës të gazit në vendet e mëposhtme: 
rruga "Osogovska" në gjatësi 150 metra; rruga 
"Sava Kovaçeviq" në gjatësi 260 metra; rruga 
"Vëllazërim Bashkimi" në gjatësi 300 metra; pjesë 
e rrugës "11 Tetori" në gjatësi 150 metra; krahu i 
dytë i rrugës "Vasko Karangeleski", në gjatësi 350 
metra.

Në periudhën nga viti 2017 deri në vitin 2021, 
është bërë gërmimi i pjesëve të lidhjes në gjatësi 
prej 600 metra.

Në Kumanovë, deri më tani, me rrjetin e gazs-
jellësit, janë lidhur disa ndërtesa kolektive 
banimi, përkatësisht një njësi banimi kolektiv në 
rr. "Revolucioni i Tetorit" p.n., në rrugën "Mosha 
Pijade" nr. 66, në rrugën "Revolucioni i Tetorit" A2, 
në rrugën "Ivo Llolla Ribar", në rrugën "Revolu-
cioni i Tetorit" 26V, në rrugën "Revolucioni i 
Tetorit" 22/1, në rrugën "Revolucioni i Tetorit" 
22A, në rrugën "Vasko Karangeleski", në rrugën 
"Leninova".

Gjatë 4 viteve të kaluara, mbi 2.100.000 gaz 
natyror u janë dërguar konsumatorëve të lidhur 
në sistemin e shpërndarjes së gazsjellësit të qyte 
tit të Kumanovës dhe është ndërtuar një rrjet 
tubacionesh shpërndarës në gjatësi prej 4.450 
metrash.

Në vitin 2017, u ndërtuan 120 metra rrjet 
shpërndarës gazi në vendet e mëposhtme: krahu 
i rrugës "Zhivko Çalo" në gjatësi 80 metra; krahu i 
rrugës "Igo Triçkoviq" në gjatësi 40 metra.

Në vitin 2018 u ndërtuan 800 metra rrjet 
shpërndarës të tubacioneve të gazit në vendet e 
mëposhtme: Rruga "Revolucioni i Tetorit" në 
gjatësinë 150 metra; krahu i rrugës "Vardarska" 
në gjatësi 200 metra; krahu i rrugës "Vlladimir 
Nazor" në gjatësi 120 metra; krahu i rrugës 
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Me zgjerimin strategjik të rrjetit të gazsjellësit në Kumanovë, një rrjet tubacioni gazi është ndërtuar 
pranë disa objekteve dhe institucioneve kryesore që janë përdorues të mundshëm, dhe për                  
momentin nuk janë akoma të lidhur me gaz: objekti i Kopshtit të fëmijëve "BLETA"; NP "Pastrimi dhe 
gjelbërimi" – Kumanovë; NP "Parking" – Kumanovë; Teatri i Kumanovës; INQK "Trajko Prokopiev" – 
Kumanovë; SPB - Kumanovë, Stacioni Policor - Kumanovë; SHA Posta e Maqedonisë – Kumanovë; Spit-
ali i Përgjithshëm – Kumanovë; Gjykata Themelore Kumanovë; Qendra për Çështje Sociale – 
Kumanovë; IN Muzeu  Kumanovë; Xhamia e Qytetit "Tatar Sinan Pasha"; Kompleksi "Star Merak", ku 
janë të vendosura zyra të disa shërbimeve dhe institucioneve; Objekti ku janë vendosur DAP dhe     
Regjistri Qendror i RMV; Në afërsi të ndërtesës së NJKTZ Kumanovë; Ndërtesa e Bankës Qendrore 
Kooperativa; Ndërtesa e Kozjakut pranë Stadiumit të Qytetit ku gjenden një pjesë e ambienteve 
administrative të Komunës së Kumanovës, NP "Kumanova-gaz" dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit – 
Kumanovë; Salla e sportit – Kumanovë.
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TRAFIKU   TRAFIKU   TRAFIKU   TRAFIKU   TRAFIKU   
Komuna e Kumanovës po punon në përmirësimin e infrastrukturës së tra�kut, e cila është faktor kyç 

për lëvizjen dhe funksionimin e qetë të qytetarëve, si pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në tra�k. 

Aktivitetet e punës ndërmerren për shënimin e rregullt horizontal dhe instalimin e sinjalizimit verti-
kal të përshtatshëm në sipërfaqet e tra�kut, bëhet mirëmbajtja e rregullt e kryqëzimeve dhe sema-
forëve, si dhe aktivitete të tjera për shikueshmëri më të madhe dhe siguri në tra�k. Ekzistojnë gjithash-
tu fushata për edukimin e duhur të shoferëve për tra�k të sigurt. 

Këto aktivitete përmirësojnë ndjeshëm kushtet për lëvizjen e tra�kut dhe funksionimin e qetë të të 
gjithë pjesëmarrësve në tra�k. E rrisim sigurinë e këmbësorëve, çiklistëve dhe përdoruesve të llojeve 
të tjera të tra�kut alternativ, duke u dhënë rrugëve, njëkohësisht, një pamje të re dhe moderne.

Janë zbatuar projekte të infrastrukturës lineare dhe projekte të tjera në fushën e infrastrukturës së 
tra�kut, nga të cilat veçojmë aktivitetet në vazhdim. 
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Ndërtimi i një rrethrrotullimi në kryqëzimin midis rrugës "III MUB" dhe rrugës "11 Tetori". Është duke 
u përgatitur ndërtimi i dy rrethrrotullimeve, të vendosura në kryqëzimin midis rrugës "III MUB dhe 
rrugës "Revolucioni i Tetorit" dhe në kryqëzimin midis rrugës "III MUB, rrugës "Goce Dellçev" dhe 
rrugës "Bajram Shabani".

Zgjerimi i rrugës "Goce Dellçev" me riparimin, 
ndërtimin dhe instalimin e stacioneve të auto-
busëve në të dy anët e rrugës, në mënyrë që të 
zvogëlohet bllokimi i tra�kut.

Instalimi i shtyllave për ndarjen e tra�kut të 
biçikletave dhe këmbësorëve nga tra�ku motorik 
në rrugën "Revolucioni i Tetorit" përgjatë gjithë 
rrugës, në të dy anët e rrugës.
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Thyerja dhe mundësimi i tra�kut në një degë të rrugës "11 Nëntori", me qëllim lidhjen e rrugëve "11 
Tetori" dhe "11 Nëntori" dhe zvogëlimin e bllokimeve të tra�kut në këtë pjesë të qytetit.

Instalimi i kolonave metalike për ndarjen e 
këmbësorëve nga tra�ku motorik përgjatë gjatë-
sisë së rrugës “ Pirinska Makedonija”, në një degë 
nga rruga  “11 Tetori” dhe vende të tjera. 

Shtrimi i trotuareve në rrugën Kumanovë - f. 
Rramanli.
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MË PARË

TANI  
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Ulja e trotuareve të vendkalimeve të këm-
bësorëve në qytet dhe përshtatja e tyre për 
përdorim nga personat me aftësi të ku�zuara.

Vizatimi i kalimeve 3D të këmbësorëve për siguri 
më të madhe të këmbësorëve në tra�k.

Pajisjet e reja të komunikimit elektronik për 
rregullimin e tra�kut në kryqëzimin e bulevardit 
"Revolucioni i Tetorit" dhe rrugës "Pirinska Make-
donija".

Instalimi i pasqyrave të tra�kut në kryqëzimet, 
ku nevoja për instalimin e pasqyrave të tra�kut 
është përcaktuar për shkak të këndit të dobët të 
shikimit (trekëndëshi i padukshëm i dukshmërisë). 
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Rindërtimi i gjithsej 80 (tetëdhjetë) lokacione-
ve ku janë vendosur mjete për të zvogëluar shpe-
jtësinë e mjeteve motorike, me realizimin e 
kalimeve të ngritura të këmbësorëve para të 
gjitha kopshteve, shkollave �llore dhe të mesme.

Instalimi i mjeteve për qetësimin e tra�kut në 5 
lokacione rreth SHFK "Kërste Misirkov" / "Braqa 
Milladinovci", 4 lokacione rreth SHMK "Goce 
Dellçev" Kumanovë, 2 lokacione në rrugën "Rev-
olucioni Popullor", 2 lokacione në rrugën "Bllagoj 
Ilievski - Gune, 2 lokacione në rrugën "Varazh-
dinska", 2 lokacione në rrugën "Braqa Filipoviq", 2 
lokacione në rrugën "Titova Mitrovaçka", 3 lokaci-
one rreth SHMK "Pero Nakov", 3 lokacione rreth 
SHFK "H. Karposh", 2 lokacione rreth SHFK "H. 
Karposh" në lagjen Igo Triçkoviq, 3 lokacione në 
rrugën "Vëllazërim Bashkimi", 4 lokacione në 
rrugën "11 Nëntori", 4 lokacione në rrugën       
"Stacioni Hekurudhor", 6 lokacione në rrugën 
"R1104", 3 lokacione në rrugën "Nikolla Teslla", 1 
lokacion në rrugën "Prva Petoletka", para hyrjes 
anësore të SHMK  "Goce Delëçev", 1 lokacion në 
rrugën "Pero Çiço", para hyrjes së institucionit 
shëndetësor Ambulanca e shkollës, 1 lokacion në 
SHMK "Pero Nakov", 2 lokacione në rrugën 
"Tonko Dimkov ", pak para rrugës hyrëse në 
SHMKT "Nace Bugjoni", 2 lokacione vetëm para  

rrugës hyrëse në SHFK "H. Karposh”, 2 lokacione 
para hyrjes kryesore të SHFK "Kongresi i 
Manastirit" në f. Llopat, 2 lokacione në rrugën 
"Stacioni Hekurudhor", 3 lokacione në rrugën "11 
Nëntori", 1 lokacion në f. Rramanli, 1 lokacion në 
rrugën "Kirili dhe Metodi", 1 lokacion në rrugën 
"Sërbo Tomoviq", në rrugën "Tode Dumba" dhe 
rrugën "Bajram Shabani", në rrugën e vjetër 
Kumanovë - Shkup në fshatrat Ljubodrag, Novo 
Sellë dhe Umin Doll, si dhe rindërtimi i mjeteve të 
instaluara më parë për të zvogëluar shpejtësinë e 
lëvizjes së materialeve të gomës në: 3 lokacione 
në rrugën "Mihajllo Pupin", rrugën "Veselin 
Maslesha", rrugën "Gjorçe Petrov", etj. 

 Regjimi i ri i tra�kut në një pjesë të rrugëve në 
zonën qendrore të qytetit në përputhje me nevo-
jat e   qytetarëve (regjimi i tra�kut të dyanshëm 
në një pjesë të rrugës "Leninova", regjimi i tra�kut 
të njëanshëm në një pjesë të rrugës "Dimitar 
Vllahov" dhe në degën e bulevardit "Revolucioni 
i Tetorit").



2021

Asfaltimi i parkingut të vendosur në një krah 
të rrugës "11 Nëntori" mbi xhaminë e qytetit.

2021

Hapësirë e re parkimi para shkollës SHMKT 
"Nace Bugjoni".

2021

Zona pranë shkollës SHMK "Pero Nakov" është 
rregulluar me kubëza.

2021

Hapësirë e re parkimi në lokalitetin Memoriali 
Kosturnica.

2020

Ndërtimi i një hapësire parkimi në qendrën e 
piknikut Uji i Ftohtë.

2020

Ndërtimi i një hapësire të re parkimi brenda 
SHMKT "Nace Bugjoni".
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2019

Ndërtimi i një parkingu të ri në rrugën        
"Revolucioni i Tetorit". 

2019

Ndërtimi i një garazhi të parafabrikuar 
shumëkatësh me kapacitet 80 vende parkimi.

2018

Përgatitja e parkimit me regjim të përkohshëm 
në qendër të qytetit në lokacionin “Bursa”.

2018

Ndërtimi i një hapësire të re parkimi në hyrje 
të qytetit tek ish "Shtëpia e ARM -së". 
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2018

Rindërtimi i parkingut në 
lokallitetin Memoriali 
Kosturnica. 

2017

Parkim për automjetet e 
dëmtuara pranë tregut të 
kafshëve në f. Konjare e 
Poshtme.

2017

Rregullimi i një hapësire të 
re parkimi me qasje pranë 
rrugës "Revolucioni i 
Tetorit" (Pançe Peshev).



NDRIÇIMI NDRIÇIMI NDRIÇIMI NDRIÇIMI NDRIÇIMI 
Një nga problemet kryesore në të kaluarën në Kumanovë ishte ndriçimi publik i qytetit, veçanërisht 

i shprehur në vendbanimet dhe zonat rurale.

Të orientuar drejt cilësisë dhe kursimeve, pas një sërë studimesh dhe kërkimesh, në vitin 2019, 
�lluam ta zgjidhim këtë problem dhjetëvjeçar me një marrëveshje partneriteti publik-privat për 
ndriçimin e qytetit me llamba LED të kursimit të energjisë.

Sipas Marrëveshjes së nënshkruar për partneritetin publik -privat për ndriçim, në mes të kompanisë 
"ICS Sistemi" - Republika Çeke me �liale në Ohër, 9430 llamba natriumi të vjetra (fuqia totale e instaluar 
prej 1263.9 KW / orë) zëvendësohen me 9430 Llambat LED të reja të kursimit të energjisë (fuqia totale 
e instaluar prej 222.9 KW/h), e cila mundëson kursime të konsiderueshme në konsum, cilësi më të mirë 
të dritës, mënyrë moderne të menaxhimit dhe monitorim të defekteve. 

Projekti zbatohet në territorin e Komunës së Kumanovës, duke përfshirë zonën qendrore, periferinë 
dhe zonat rurale ku ekziston mundësia teknike. 
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Janë vendosur  llampa në sheshet e qytetit, te Uji i Ftohtë dhe në zonën qendrore të qytetit, në 
mënyrë që të sigurojnë ndriçim modern LED dhe një pamje autentike në këto pjesë të qytetit.

Janë ndriçuar rrugë, rrugica dhe hapësira publike, është instaluar ndriçimi i jashtëm LED në 16 shkol-
la, në Memorialin Kosturnica, në Parkun e Qytetit, në Parkun e Sokollanës dhe në KEJ - in e qytetit.

 Janë ndriçuar edhe parkingjet në ish-Hotelin "Kristal" dhe Hotel "Kumanova", në NJTKZ Kumanovë, 
në tregun e gjelbër, parkingun në Tinex Market dhe garazhën shumëkatëshe.
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KAPACITETET SPORTIVE REKREATIVE
DHE OBJEKTET TJERA 
KAPACITETET SPORTIVE REKREATIVE
DHE OBJEKTET TJERA 
KAPACITETET SPORTIVE REKREATIVE
DHE OBJEKTET TJERA 
KAPACITETET SPORTIVE REKREATIVE
DHE OBJEKTET TJERA 
KAPACITETET SPORTIVE REKREATIVE
DHE OBJEKTET TJERA 

Në 4 vitet e fundit, një nga prioritetet tona përveç zgjidhjes së problemeve komunale të qytetarëve 
ishte ndërtimi i komplekseve të reja sportive dhe rekreative, terreneve sportive, sallave sportive shkol-
lore dhe rinovimi i infrastrukturës ekzistuese sportive, si dhe rinovimi i objekteve të tjera të              
rëndësishme për qytetarët e Kumanovës për t'iu siguruar kushte që ata të jetojnë të shëndetshëm, të 
luajnë sport dhe të rikrijohen. Nga projektet në fushën e objekteve sportive-rekreative dhe objekteve 
të tjera, ne veçojmë aktivitetet e mëposhtme.
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Riparimi i strukturës së kulmit të sallës sportive 
në Kumanovë, i pasuar nga projekti për dizajn të 
brendshëm dhe rinovim të sallës sportive, tribu-
nave dhe parketit. Projekti zbatohet përmes 
Rajonit të Plani�kimit Verilindor dhe Byrosë për 
Zhvillim Rajonal në bashkëpunim me Komunën e 
Kumanovës.

Pajisja e dhomave për akomodimin në hotel, në 
pishinën e brendshme olimpike dhe rindërtimi i 
tarracës, përpunimin dhe vendosjen e një tende 
në tarracë, projekte të realizuara përmes

rajonit të plani�kimit verilindor dhe Ministrisë së 
Vetëqeverisjes Vendore.
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Ndërtimi i një kompleksi modern kulturor dhe 
sportiv-rekreativ në lokalitetin Memoriali Kostur-
nica me am�teatër, ndërtimi i tre fushave të reja 
sportive dhe shtigjeve, instalimi i pajisjeve për 
stërvitje dhe rekreacion, projekt i �nancuar nga 
BE në bashkëpunim me Komunën e Kumanovës.  

Riparimi i kompleksit sportiv Sokolana, i cili në 
fazën e parë të projektit është riparuar sheshi i 
lojërave sportive të �nancuar nga Agjencia për 
Rini dhe Sport në bashkëpunim me Komunën e 
Kumanovës, i pasuar nga një projekt për riparim-
in e pjesës tjetër të kompleksit .
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Ndërtimi dhe pajisja e 3 sallave sportive shkollore plotësisht të reja me të gjitha pajisjet e nevojshme 
në 3 shkollaт, në shkollën �llore "Jeronim De Rada", në SHMKT "Nace Bugjoni" dhe në ndërtesën e 
SHMK "Pero Nakov" ku nxënësitt mësojnë në gjuhën shqipe, projekte të zbatuara nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me Komunën e Kumanovës. 



Rindërtimi i këndit të lojërave në fushat sport-
ive në SHFK "Vuk Karaxhiq" dhe "Naim Frashëri" 
me një sipërfaqe të re tartani, gola, kosha dhe 
stenda.

Rindërtimi i sheshit të lojërave në SHMK "Goce 
Dellçev" me një sipërfaqe të re tartani, gola, 
kosha dhe tribuna.

Rindërtimi i sheshit të lojërave në Konjare të 
Poshtme me një sipërfaqe të re elastike sportive 
(tartan), dhe do të pasohet nga rinovimi i                   
tribunave me komunitetin lokal. 

Ndërtimi i një fushe të re profesionale të 
basketbollit 3x3 në kompleksin sportiv në sallën 
e sportit me Agjencinë për Rini dhe Sport në 
bashkëpunim me Komunën e Kumanovës.

Instalimi i tabelave dhe kunjave të rinj të 
basketbollit në fushat sportive në qytet, të             
organizuar nga KK Kumanova dhe Komuna e 
Kumanovës.

Rikonstruksioni i dy këndeve të lojërave sport-
ive brenda shkollës SHMKT "Nace Bugjoni" me 
një sipërfaqe të re tartani, një grup golash dhe 
koshesh, tribuna dhe një gardh mbrojtës.
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Ndërtimi i një këndi të ri sportiv për basketboll 160m2, një kënd i ri për fëmijë prej 410m2 dhe             
zgjerimi i një parku prej 480m2 në kompleksin sportiv-rekreativ në sallën e sportit, një projekt i zbatuar 
përmes Qendrës për Zhvillim të Rajonit të Plani�kimit Verilindor.

Rindërtimi i dy këndeve të lojërave me shumë 
sporte, në fushat e sportit në lokalitetin “Koshat“ 
në vendbanimin Goce Dellçev, me një sipërfaqe 
të re tartani. 

Rindërtimi i sheshit të lojërave në SHMK "Pero 
Nakov" me një sipërfaqe të re tartani, gola, kosha 
dhe tribuna.
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Ndërtimi i një parku në KEJ - in  e lumit Likova 
pranë vendbanimit Sredorek.

Ndërtimi i një vendbanimi uikendi në vendin e 
piknikut "Uji i Ftohtë" në f. Dobroshan.

Sheshi i lojërave për fëmijë me një sipërfaqe 
prej 100 m2 u ndërtua në vendin e deponisë 
ilegale në hyrje të lagjes Pero Çiço, në kuadër të 
projektit "Mjedis i pastër - Mjedis i shëndetshëm" 
i Qendrës së Komunitetit Rom DROM - 
Kumanovë, i cili është zbatuar si pjesë e Program-
it Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin 
Perëndimor - ReLOaD, �nancuar nga Bashkimi 
Evropian, me pjesëmarrjen e Komunës së 
Kumanovës.

Instalimi i një këndi lojërash përfshirëse me 
pajisje të përshtatura për fëmijët me nevoja të 
veçanta, investim i Ambasadës së Zvicrës në 
Republikën e Maqedonisë Veriore dhe "Rotary 
Klub Kumanovë".

Ngritja e një shesh patinazhi akulli pranë kom-
pleksit të pishinave të qytetit i cili është falas për 
përdorim të qytetarëve në periudhën e dimrit.
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Rindërtimi i këndit të fëmijëve në Parkun e 
Sokollanës, si pjesë e Programit Rajonal për 
Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor - 
ReLOaD i zbatuar nga Shoqata "Kreator", projekt i 
mbështetur nga UNDP dhe Komuna e 
Kumanovës.

Rindërtimi dhe rinovimi i ish-Hotelit "Selaniku" përmes projektit Historia dhe Kultura e Përbash-
kët-Ura përtej Ku�jve, �nancuar nga BE, përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërku�tar midis         
Bullgarisë dhe RMV.

Shoqatat "Inkluziva" dhe "Mesazhi ynë" së 
bashku me Komunën e Kumanovës në kuadër të 
projektit "Partneritetet gjithëpërfshirëse të 
komunitetit" të Fondacionit "Hap pas hapi", i 
dhuruan shkollës �llore "Braqa Milladinovci" 
shesh lojërash inkluziv për fëmijët me nevoja të 
veçanta.
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Riparimi i shtëpisë memoraiale në lokalitetin 
Memoriali Kosturnica, përmes projektit Iniciativa 
për shkëmbim kulturor ndërku�tar, i zbatuar nga 
Komuna e Kumanovës dhe Instituti Ballkanik Pro 
Europe.

Përmes projektit Rregullimi dhe valorizimi i 
eko-qendrës sportive dhe rekreative Bislim, 
sigurohen pajisje të ndryshme sportive për nevo-
jat e qendrës, përkatësisht 15 kajakë, varkë 
rafting, 16 biçikleta, 6 biçikleta elektrike, 2 
motorë me 4 rrota për shërbime shpëtimi, aran-
zhimi i pajisjeve dhe ndërtimi i 60 shtigjeve për 
ngjitje sportive dhe via fera, pajisje të plota alpin-
izmi, pajisje mbrojtëse dhe shërbimi, aplikim GPS 
celular dhe gjithçka tjetër të nevojshme për 
përdorimin e qetë, funksionimin dhe organizimin 
e turneve sportive dhe garave për zhvillimin e 
turizmit aventurier në Grykën e Bislimit. Projekti 
zbatohet përmes Rajonit Planor Verilindor, kurse 
fondet sigurohen nga Agjencia Zvicerane për 
Zhvillim dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale e 
RMV. 

Shoqata e Qytetarëve Dinamik realizoi projek-
tin Rritja e potencialit turistik duke promovuar 
Grykën e Bislimit, hartëzimin e shtigjeve dhe 
ngritjen e GPS për turistët si dhe promovimin 
përmes një platforme online të zbatuar si pjesë e 
Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në 
Ballkanin Perëndimor - ReLOaD.
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KAPACITETE E SPORTIT DHE OBJEKTEVE TË TJERA – ATËHERË DHE TASH 
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Arsimi është një nga lidhjet më të rëndësishme, 
që lidh të gjitha sferat e jetës shoqërore, duke 
ndërtuar ura s�dash, të cilat ne përpiqemi t'i 
përvetësojmë, për të qenë njerëz të shëndet-
shëm dhe të formuar, të cilët luftojnë për të 
drejtat e tyre, për stabilitetin, për mendimin dhe 
veprimin e lirë, ku suksesi nuk do të mungojë. 

 Komuna e Kumanovës është e përkushtuar që 
të sigurojë kushte të sigurta dhe moderne për 
nxënësit në shkolla, dhe së bashku me drejtorët e 
shkollave kemi zbatuar shumë projekte në 
fushën e përmirësimit të kushteve për arsimim 
në shkollat �llore dhe të mesme komunale, të 
�nancuara nga buxheti komunal, të �nancuara 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore, me 
mbështetje �nanciare nga bashkësia ndërkom-
bëtare, sektori joqeveritar, si dhe donacione nga 
subjektet e tjera.

Paralelisht me përmirësimin e kushteve në 
shkolla, ne po ndërtojmë objekte sportive për 
zhvillimin e duhur të të gjitha gjeneratave . Nga 
sfera e aktiviteteve nëpër  shkolla, ne veçojmë 
disa projekte të rëndësishme.

Fasada e re e�kase e energjisë në të gjithë 
ndërtesën e SHFK  "Naim Frashëri" dhe zëvendë-
simi i plotë i kulmit, projekte të zbatuara nga Min-
istria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim 
me Komunën e Kumanovës.
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Zëvendësimi  i plotë i çatisë së vjetër të 
pllakave të asbestit me një çati të re në SHFK 
"Magdalena Antova" në vendbanimin Karposh, 
me Qeverinë e RVM, Sekretariati i Përgjithshëm 
në bashkëpunim me Komunën e Kumanovës.

Ndërrimi i kulmit I të gjithë objektit të SHFK 
"Naim Frashëri", projekt i zbatuar nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me 
Komunën e Kumanovës.

Rinovimi i dhomës për të punuar me fëmijë të 
kategorisë së ndjeshme, përmes projektit "Të 
rregullt në orë " SHFK  "11 Tetori".

Ndërrimi i dritareve, dyshemeve dhe tualeteve 
në shkollën qendrore të SHFK "11 Tetori", projekt 
i zbatuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në 
bashkëpunim me Komunën e Kumanovës.
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Zëvendësimi i dritareve në SHFK  "Kirili dhe 
Metodi " në fshatin Rramnli përmes një projekti 
të USAID -it.

Instalimi i sistemeve diellore fotovoltaike në 
SHFK "Kiril dhe Metodi" në  fshatin Rramanli 
përmes një projekti të USAID-it.

Pajisje   dhe përshtatje e plotë e objektit të 
SHFK  "Bajram Shabani" për ngrohje me gaz në 
vitin 2018 dhe zëvendësimi i dritareve të vjetra 
me dritare të reja PVC në vitin 2019, të realizuara 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bash-
këpunim me Komunën e Kumanovës. 

Rindërtimi i tualeteve dhe përshtatja e tyre për 
nxënësit me nevoja të veçanta në katin e parë 
dhe të dytë të shkollës, instalimi i një ashensori 
për nxënësit dhe një rampë hyrëse për nxënësit 
me nevoja të veçanta në SHFK "Bajram Shabani", 
e realizuar nga MASH në bashkëpunim me 
Komunën e Kumanovës.
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Rindërtimi i plotë i kulmit të SHFK  "Vuk Karax-
hiç", zëvendësimi i mbulesës së çatisë së pllakave 
të asbestit me �etë çeliku të plasti�kuar, instalimi 
i ulluqeve horizontale dhe vertikale dhe 
zëvendësimi i instalimit të rrufesë, me Ambasa-
dën Japoneze në RVM-së.

Zëvendësimi i dritareve të vjetra me dritare të 
reja termopane PVC në 2 kate të SHFK "Vuk 
Karaxhiç" në  vitin 2017 me Ambasadën 
Japoneze dhe zëvendësimin e pjesës tjetër të 
zdrukthtarisë me dritare të reja PVC në  vitin 
2021, me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në 
bashkëpunim me Komunën e Kumanovës.
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Rindërtimi i tualeteve dhe dyshemeve në bodrum dhe  në të gjitha katet, rindërtimi i fasadës në 
pjesën e pasme të ndërtesës së shkollës, rindërtimi i sallës së sportit me një fasadë të re, ndryshimi i 
plotë i dritareve, rindërtimi i parketit dhe çatisë së sallës sportive në SHFK  "Bajram Shabani", projekt i 
zbatuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me Komunën e Kumanovës.
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Rindërtimi i strukturës së kulmit të ndërtesës së 
SHFK  "Braqa Milladinovc" në rrugën "Tane Geor-
giev" bb, ku zhvillohen mësime për nxënësit me 
nevoja të veçanta arsimore, zëvendësimi i zdruk-
thtarisë së jashtme dhe të brendshme, pjesë e 
dyshemesë dhe instalimi I energjisë elektrike të 
ndërtesës së SHFK "Braqa Milladinovc" në rrugën 
"Tane Georgiev" bb, projekt me UNDP dhe 
Ambasadën Zvicerane në RMV.

Rindërtimi i tubacionit të ngrohjes për 
ngrohjen e objektit të shkollës qendrore SHFK 
"Krste Misirkov" dhe SHFK  "Braqa Milladinov".

Instalimi i ngrohjes qendrore, zëvendësimi i 
zdrukthtarisë së jashtme dhe të brendshme, si 
dhe rehabilitimi i një pjese të kateve në shkollën 
�llore "Braqa Milladinov" në ndërtesën e shkollës 
në  rrugën "Tonko Dimkov" bb - Sokolana, 
përmes një projekti të mbështetur nga Ambasa-
da Japoneze dhe Komuna e Kumanovës.

Prokurimi i 250 bankave shkollore  dhe 500 
karrigeve me donacion nga Banka Evropiane 
përmes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe 
Komunës së Kumanovës, të cilat shpërndahen në 
klasa në ndërtesën e SHFK  "Braqa Milladinov" në 
rrugën "Tonko Dimkov "bb - Sokolana.
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Ndërtimi dhe pajisja e hapësirave të reja : 
kuzhina, dhoma gjumi, 2 dhoma lojërash dhe 
banjo, në të cilat është e mundur që nxënësit të 
punojnë gjatë gjithë ditës, të ndihmojnë me 
detyrat e shtëpisë, si dhe përdorimin e duhur të 
kohës së lirë, pajisjen e një dhome shqisore në 
mënyrë që të përmirësohet pro�li arsimor I 
nxënësve , prokurimi i pajisjeve të reja nga 
projekti për qëndrim ditor të nxënësve me 
nevoja të veçanta arsimore,  me të cilën përfun-
don dhe kompletohet objekti I �lluar objektit 
tashmë ekzistues I SHFK "Braqa Milladinov" në 
rrugën "Tane Georgiev" bb, realizuar nga MASH, 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në bash-
këpunim me Komunën e Kumanovës.

Ndërtimi i tualeteve të reja për nxënësit në 
shkollën �llore "Braqa Milladinov" në shkollën 
rajonale në fshatin Studeni  Bar. Në bashkëpunim 
me prindërit, u rregullua dhe  oborri i shkollës.

Ndërtimi i një biblioteke me një fond librash në 
shkollën rajonale "Braqa Milladinov" në Sokollan, 
sigurimi i pajisjeve sportive dhe pajisjeve materi-
al të zyreve mr Fondacionin "Hap pas hapi".

Sigurimi i 6 tabletave si donacion nga Komuna 
e Kumanovës dhe një kompjuter portativ nga 
Shoqata për Zhvillimin Demokratik të Romëve 
"Dielli" për nxënësit në nevojë sociale.

69
KUMANOVA PO NDRYSHON

ARSIMIARSIMIARSIMIARSIMIARSIMI



Rindërtimi i dyshemeve, rindërtimi i tualeteve 
në krahun e arsimit �llor, zëvendësimi i dritareve 
të vjetra me dritare të reja PVC dhe rindërtimi i 
kulmit në SHFK  "Hristijan Karposh", projekt i 
zbatuar përmes programit të Ministrisë së             
Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me 
Komunën e Kumanovës. 

Rindërtimi i dyshemeve në 5 klasa në SHFK 
"Hristijan Karposh" përmes projektit "Forcimi i 
kapaciteteve të Vetëqeverisjes lokale".

Renovimi i 3 klasave në SHFK "Hristijan 
Karposh", shkolla rajonale në vendbanimin Igo 
Triçkoviq.

Renovimi i sallës dhe korridoreve në SHFK 
"Hristijan Karposh".

Instalimi i paneleve fotovoltaike në SHFK      
"Vera Kotorka" në fshat. Kleçovcë përmes projek-
tit për projektimin dhe ndërtimin e sistemeve 
fotovoltaike në komunat rurale, mbështetur nga 
BE-ja , Banka Botërore dhe Qeveria.

Prokurimi i pajisjeve për mësim online në SHFK 
"Vera Kotorka" në fshat. Kleçovcë.

Renovimi i fasadës, instalimi i 15 dritareve të 
reja dhe rikonstruksioni i katër tualeteve të reja 
në SHFK  "Vera Kotorka" në fshat. Kleçovcë, si 
donacion nga Ambasada Çeke në RMV.
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Ndërtimi i një shkolle të re rajonale në SHFK 
"Braka Ribar" në fshat. Kosturnik  me një dona-
cion nga popullata lokale në bashkëpunim me 
Komunën e Kumanovës.

Instalimi i një  porte të re hyrëse në SHFK 
"Braqa Ribar" në fshatin Tabanocë.

Ndriçimi i ndërtesave shkollore të SHFK "Braqa 
Ribar" në fshatrat: Tabanoc , Kojnare të Epërme , 
Kosturnik, Sopot dhe Çetircë.

Lidhja  e objekteve sanitare me ujin dhe 
nivelimi i oborrit në SHFK "Braqa Ribar" në fshatin 
Sopot.

Instalimi I  paneleve fotovoltaike diellore për 
e�kasitet më të mirë të energjisë në SHFK "Braqa 
Ribar" në fshatin Tabanoc.

Zëvendësimi i dyerve hyrëse në SHFK              
"Karposh", shkollë rajonale në fshat. Umin Doll  
dhe sigurimi i 10 kondicionerëve për ngrohje.

Zëvendësimi i dyshemeve, zbardhja e mureve 
dhe instalimi i dritareve të reja PVC në një klasë 
në SHFK  "Karposh", shkolla rajonale në fshatin 
Lubodrag.

Zëvendësimi i zdrukthtarisë së vjetër me 
dritare të reja PVC në SHFK "Braqa Ribar", shkollë 
rajonale në fshatin Sopot.
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Zëvendësimi i plotë i mbulesës së kulmit në 
shkollën qendrore të SHFK "Koço Racin".

Mur i ri mbajtës në hyrje të SHFK "Koço Racin" i 
ndërtuar nga  ana e Komunës së  Kumanovës.

Rinovimi i ngrohësve në 10 klasa të mësimit 
lëndor dhe karrigeve në SHFK "Koço Racin" në 
bashkëpunim me prindërit e nxënësve.  

Instalimi i një porte   të re në hyrjen anësore të 
SHFK "Koço Racin" me ndihmën e Komunës së 
Kumanovës.

Ndërtimi I dy rampave për qasje të jashtme dhe 
dy të brendshme dhe vend parkim për personat 
me aftësi të ku�zuara në SHFK "Koço Racin" së 
bashku me "Lëvizshmëria" - Kumanovë përmes 
projektit "Enigma".

Ndërtimi i 2 tualeteve për personat me aftësi të 
ku�zuara në shkollën �llore "Koço Racin" së 
bashku me "Lëvizshmëria" - Kumanovë përmes 
projektit "Enigma".

Asfaltimi dhe rregullimi i këndit të vogël të 
lojërave për lojëra interaktive në shkollën �llore 
"Koço Racin" së bashku me "Lëvizshmëria" - 
Kumanovë përmes projektit "Enigma".

Zëvendësimi i dritareve me dritare të reja PVC 
në një klasë në shkollën �llore "Koço Racin".

Instalimi i një rampe elektrike në SHFK "Koço 
Racin", e cila sigurohet me një donacion.
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Rregullimi estetik i kopshtit të shkollës nga 
mësuesit, nxënësit dhe prindërit nga projekti i 
INA -së në SHFK "Koço Racin", realizuar në bash-
këpunim me SHFK "Naim Frasheri".

Instalimi i 45 pajisjeve - ekran smart në SHFK 
"Kërste Misirkov" përmes projektit "Klasa Smart" i 
mbështetur nga Ambasada Zvicerane, Ministria e 
Vetëqeverisjes Lokale dhe Rajoni i Plani�kimit 
Verilindor.

Instalimi i një kopshti të zgjuar për prodhimin e 
bimëve në kushte të kontrolluara gjatë gjithë vitit 
në SHFK  "Krste Misirkov", përmes projektit "Kop-
shti I mençur" të mbështetur nga Fondi për 
Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik.

Furnizimi i kanalit nga rrjeti i kanalizimeve të 
qytetit në SHFK "Toli Zordumus", një shkollë rajo-
nale në fshatin Rezhanovc, e cila më parë ishte në 
një gropë septike.

Ndryshimi i dyshemeve të klasave në SHFK 
"Kongresi I Manastirit" në fshatin Llopat. 

Rindërtimi i brendshëm i objektit shkollor të 
SHFK  "Jeronim De Rada" me rindërtimin e dysh-
emeve dhe zëvendësimin e dyerve të vjetra prej 
druri me dyer të reja PVC, projekt i zbatuar nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpun-
im me Komunën e Kumanovës.
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Rehabilitimi dhe zëvendësimi i kulmit në SHFK  
"Jeronim De Rada" duke instaluar izolim të ri të 
çatisë dhe zëvendësim të një pjese të ndërtimit, 
projekt i zbatuar nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës në bashkëpunim me Komunën e 
Kumanovës.

Zëvendësimi i dritareve të vjetra prej druri me 
dritare të reja PVC në SHFK "Jeronim De Rada", 
projekt i zbatuar nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës në bashkëpunim me Komunën e 
Kumanovës.

Instalimi i izolimit dhe fasadës së re në muret e 
jashtme të SHFK "Jeronim De Rada", projekt i 
zbatuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në 
bashkëpunim me Komunën e Kumanovës.

Instalimi i radiatorëve në të gjithë objektin  e 
shkollës, 2 kotllar me naftë dhe 1 rezervuar në 
SHFK "Jeronim De Rada".

Prokurimi i materialeve mësimore për të gjitha 
lëndët në SHMK Gjimnazi "Sami Frasheri".

Prokurimi i kompjuterëve për monitorimin e 
orëve online në SHMK Gjimnazi  "Sami Frasheri".

Instalimi i tabelave të zgjuar  interaktive në 
SHMK Gjimnazi  "Sami Frasheri".

Prokurimi dhe montimi i perdeve të variolaitit 
për të gjitha klasat në SHMK Gjimnazi                 
"Sami Frasheri".

Rikonstruksion i objekteve sanitare në SHMK 
Gjimnazi “Sami Frasheri”.
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Rindërtimi i objekteve sanitare në SHMK      
Gjimnazi "Goce Dellçev".

Prokurimi i 80 karrigeve polivinil për nxënësit 
në SHMK  Gjimnazi "Goce Dellçev".

Prokurimi i 30 tabelave të zgjuara, 5 TV të 
zgjuar në SHMK Gjimnazi  "Goce Dellçev".

Prokurimi i pajisjeve të kabinetit për mësimin e 
biologjisë, kimisë, �zikës, gjeogra�së, historisë, 
matematikës dhe arsimit muzikor në Shkollën e 
Mesme "Goce Dellçev".

Rindërtimi i sipërfaqeve të dyshemesë në 
SHMK  Gjimnazi "Goce Dellçev".

Prokurimi i kompjuterëve për nevojat e SHMK  
Gjimnazi  "Goce Dellçev".

Prokurimi i pajisjeve të kabinetit për mësimin e 
edukimit muzikor në SHMK Gjimnazi  "Goce 
Dellçev".

Prokurimi i reagentëve të rinj kimikë për kabi-
netin e kimisë në SHMK Gjimnazi  "Goce Dellçev".

Prokurimi i 6 tabelave të zgjuara në SHMK 
Gjimnazi  "Goce Dellçev".

Zëvendësimi i dyerve të hapësirave të zyrave  
në SHMK "Goce Dellçev".

75
KUMANOVA PO NDRYSHON

ARSIMIARSIMIARSIMIARSIMIARSIMI



Ndërtimi i një fasade të re me e�kasitet energ-
jetik në SHMTK  "Nace Bugjoni".

Rregullimi i katit përdhes të oborrit të shkollës 
në SHMTK "Nace Bugjoni" me kubëza dhe asfal-
tim të shtigjeve hyrëse.

Rregullimi kopshtar i oborrit të SHMTK         
"Nace Bugjoni".

Ndërrimi i dritareve në kabinetin e  makineris 
dhe në hapësirën midis ndërtesës kryesore dhe 
punëtorisë në SHMTK "Nace Bugjoni".

Prokurimi dhe instalimi i 46 tabelave të zgjuara 
për të gjithë në SHMTK  "Nace Bugjoni".

Renovimi i plotë i korridoreve në ndërtesën e 
shkollës kryesore në SHMTK  "Nace Bugjoni".

Prokurimi dhe instalimi i kamerave online, 
ku�eve me mikrofona për kompjuterë në të 
gjitha klasat në SHMTK "Nace Bugjoni".

Prokurimi i 14 kompjuterëve personal dhe 
pajisjeve të tjera kompjuterike për klasa dhe zyra 
në SHMTK "Nace Bugjoni".

Zëvendësimi i dritareve të vjetra në korridoret 
e shkollës dhe në pjesën me punëtori në SHMTK  
"Nace Bugjoni".
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Prokurimi i mobilieve shkollore për të gjitha 
klasat, dollapët, zyrat dhe mini kuzhina në 
SHMTK "Nace Bugjoni".

Zëvendësimi i të gjitha dyerve të brendshme të 
vjetra të klasave në ndërtesën kryesore të SHMTK 
"Nace Bugjoni" dhe derën e përparme të 
ndërtesës me punëtori.

Rindërtimi i çatisë në ndërtesën e ish -ZIK -ut 
në   SHMTK  "Nace Bugjoni" ku mësimet mbahen 
në gjuhën shqipe, midis kazermës dhe ndërtesës 
kryesore dhe instalimi i ulluqeve të reja.

Prokurimi i ndihmave vizuale dhe pajisjeve 
elektronike për mësimdhënien në inxhinieri elek-
trike, si dhe pajisjet kompjuterike dhe të rrjetit në 
SHMTK  Nace Bugjoni".

Rehabilitimi i ambienteve dhe zyrave të 
shkollës në ndërtesën kryesore të shkollës, si dhe 
zëvendësimi i dyerve në punëtoritë në SHMTK   
"Nace Bugjoni".

Prokurimi i pajisjeve dhe materialit shkollor, si 
më poshtë: 17 dërrasa magnetike, 20 karrige 
mësuesish, 70 karrige shkollash me konstruksion 
metalik anatomik dhe 100 ulëse dhe mbulesa  
për karrige në SHMTK  "Nace Bugjoni".

Instalimi i dyshemeve të reja në klasat e 
lëvizshme në ndërtesën  ZIK, SHMTK                    
"Nace Bugjoni", me mësim në gjuhën shqipe.

Prokurimi dhe instalimi i disa koshave të mëd-
henj të plehrave plastikëdhe koshave të mbeturi-
nave të �ksuara metalike në SHMTK  "Nace Bug-
joni".
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Renovim i plotë i mureve të 15 klasave në 
pjesën e objektit  kryesore të shkollës në SHMTK  
"Nace Bugjoni".

Ndërtimi i aksesit për personat me aftësi të 
ku�zuara në hyrjen kryesore të shkollës SHMTK  
"Nace Bugjoni".

Renovimi i ambienteve në ndërtesën e ZIK, në 
SHMTK  "Nace Bugjoni" me klasa në gjuhën në 
gjuhën shqipe, zëvendësimi i derës në hyrjen 
kryesore të shkollës dhe dyerve të tualeteve, 
zëvendësimi i dritareve të vjetra me dritare të reja 
termopane në korridoret.

Prokurimi i 30 kompjuterëve dhe pajisjeve 
kompjuterike për kabinete në SHMTK                 
"Nace Bugjoni".

Prokurimi i mjeteve dhe mjeteve vizuale për 
profesionin elektrik dhe mekanik në SHMTK 
"Nace Bugjoni".

Prokurimi dhe instalimi i 16 projektuesve dhe 
10 tabelave për zhvillimin e orëve të TIK -ut, në 
secilën klasë në SHMTK "Nace Bugjoni".

Prokurimi i 30 karrigeve të reja për zyrën e 
mësuesit, zyrat e tjera dhe ambientet e tjera 
administrative në SHMTK "Nace Bugjoni".

Dhurimi i sistemeve dhe aksesorëve mikropro-
cesor përmes aksionit të "Loging Elektronis" - 
"Teknologjia për ty" në SHMTK  "Nace Bugjoni".

Rrethim i plotë i oborrit të shkollës, në shkallët 
në hyrjen e pasme të godinës kryesore dhe në 
pjesën me punëtori në SHMTK "Nace Bugjoni".
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Prokurimi i 20 kompjuterëve personal për 
nevojat e SHMK  "Pero Nakov".

Rehabilitimi i objekteve sanitare në ndërtesën 
e SHMK  "Pero Nakov" ku  mësojnë nxënësit në  
gjuhën shqipe.

Prokurimi i 30 tabelave të mençura dhe 1 
televizorë  i zgjuar në SHMK "Pero Nakov".

Instalimi i 2 rampave për nxënësit me nevoja të 
veçanta në SHMK "Pero Nakov".

Llakimi dhe riparimi i parketit në sallën sportive 
në ndërtesën kryesore të SHMK  "Pero Nakov".

Rindërtimi i plotë i 2 klasave me dritare të 
zëvendësuara, dysheme, sistem ngrohje, çmon-
timi i dërrasave dhe tavaneve të ulura në SHMK  
"Pero Nakov".

Prokurimi i radiatorëve të rinj për ndërtesën e 
SHMK  "Pero Nakov" ku nxënësit mësojnë  gjuhën 
shqipe.

Prokurimi i 15 printerëve për nevojat e SHMK  
"Pero Nakov".

Rindërtimi i dyshemeve në 5 klasa në SHMK  
"Pero Nakov".

.
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Rehabilitimi i objekteve sanitare në ndërtesën 
e SHMK "Pero Nakov" ku nxënësit mësojnë në  
gjuhën maqedonase.

Zëvendësimi i dritareve të vjetra në SHMK  
"Pero Nakov" me dritare të reja PVC në 14 klasa, 
përmes një projekti të �nancuar nga USAID dhe 
Komuna e Kumanovës.

Prokurimi i ndihmave vizuale për mësimdhënie 
kabineti dhe aktivitete sportive në SHMK  "Pero 
Nakov".

Prokurimi i 10 kompjuterëve me softuer 
kontabilitet përmes Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës në SHMK "Pero Nakov".

Prokurimi i 87 karrigeve të nxënësve në SHMK  
"Pero Nakov".

Zëvendësimi i radiatorëve të vjetër me të rinj 
në 3 klasa në SHMK  "Pero Nakov".

Zëvendësimi i dritareve të vjetra me dritare të 
reja PVC në 2 klasa dhe 4 zyra në SHMK  "Pero 
Nakov".

Prokurimi i 3 bordeve inteligjente interaktive, 
printer dhe fotokopjues profesionist për nevojat 
e SHMK  "Pero Nakov".

Renovimi i 14 klasave në SHMK  "Pero Nakov".
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Instalimi i ndriçuesve LED në sallën sportive të 
ndërtesës kryesore të SHMK "Pero Nakov".

Ndërtimi i një kuzhine të re që është e pajisur 
plotësisht, u morën 2 tezgjah, 2 makina qëndisje 
dhe një makinë qepëse, u zëvendësuan 3 dritare 
PVC, 3 dyer PVC dhe një sportel, 2 karrige, 2 
karrige për zyrë, 50 karrige 170m2 u vendos lami-
nat  përmes projektit IPA për sipërmarrjen sociale 
në SHMK "Pero Nakov".

Rehabilitimi i ballkoneve në SHMK                    
"Pero Nakov" në ndërtesën e shkollës ku mbahen 
mësimet në gjuhën mësimore shqipe, të vendo-
sura në fshat. Bedinj.

Prokurimi i 30 banka shkollore , 60 karrigeve të 
shkollës, 4 karrigeve të zyrave, 1 tavolinë dhe 8 
dërrasave përmes Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës në SHMK  "Pero Nakov".

Zëvendësimi i dritareve të vjetra prej druri me 
dritare të reja PVC në 3 klasa në SHMK                 
"Pero Nakov".

Shkolla SHMSH QRAAP "Kiro Burnaz" nga 
01.01.2021 u bë një shkollë e mesme shtetërore - 
Qendra Rajonale për Arsimin dhe Aftësimin 
Profesional, e cila parashikon rindërtimin e plotë 
të objekteve të shkollës dhe shkollës në mënyrë 
që të plotësohen standardet për funksionimin e 
qendrave rajonale.
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25 kompjuterë të rinj dhe 50 stola të rinj u 
blenë në SHMSH  QRAAP "Kiro Burnaz".

Organizimi i një këndi për mësuesit që të qën-
drojnë në oborrin e shkollës, gjatë një pushimi në 
SHMSH QRAAP "Kiro Burnaz".

Organizimi i një këndi në oborrin e shkollës për 
nxënësit që të qëndrojnë gjatë pushimeve në 
SHMSH QRAAP "Kiro Burnaz".

Janë instaluar roleta   në të gjithë shkollën në 
SHMSH QRAAP "Kiro Burnaz".

Pajisja e një kabineti multimedial me pajisje 
moderne mësimore në SHMSH QRAAP "Kiro 
Burnaz".

Prokurimi i një minibusi për të transportuar 
mësues dhe studentë me ndihmën e Korpusit të 
Paqes.

Instalimi i dyshemeve të reja (laminat) në kabi-
netin dhe zyrat multimediale në SHMSH QRAAP 
"Kiro Burnaz".

Rinovimi i plotë i klasave të gjuhëve të huaja 
dhe pajisja me ndihmën e Korpusit të Paqes 
(Peace Corpus) në SHMSH QRAAP "Kiro Burnaz".

Prokurimi i pajisjeve profesionale në sektorin e 
bujqësisë, peshkimit dhe mjekësisë  veterinare 
përmes Projektit për zhvillimin e aftësive dhe 
mbështetjen e inovacioneve nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës në SHMSH QRAAP "Kiro 
Burnaz".

Instalimi i dyerve të reja në 5 klasa me fondet e 
veta në SHMSH  QRAAP "Kiro Burnaz".

Rindërtimi i dyshemeve në ndërtesën  ku 
mësimet zhvillohen në gjuhën shqipe të mësimit 
në SHMSH QRAAP "Kiro Burnaz".
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Në kuadër të projektit "Përfshirja sociale e fëmi-
jëve nga zonat rurale, viktimat e dhunës në famil-
je dhe viktimat e përmbytjeve dhe zjarreve" 
është realizuar  rindërtimi i Konviktit të 
nxënësve."Profesor Mijallkoviç" - Kumanovë, i cili 
mori një imazh krejtësisht të ri të brendshëm dhe 
të  jashtëm  dhe një rampë hyrëse për njerëzit me 
nevoja të veçanta është instaluar. Projekti   u  
�nancua  nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim, e përfaqësuar nga Ambasada 
e Zvicrës dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, 
dhe disa aktivitete janë kryer në Shtëpinë e 
Studentëve "Profesor Mijallkoviç".

Ndërtimi i një fasade të re me izolim energjie 
në Konvikti I nxënësve.

Rindërtim i plotë i tualeteve dhe banjove në 
Konvikti i nxënësve.

Instalimi i dritareve të reja PVC me 7 dhoma në 
të gjithë ndërtesën e Konvikti I nxënësve.

Riparimi i parketit në ambientet ekzistuese dhe 
instalimi i laminatit në apartamentet e reja në 
Shtëpisë së nxënësve.

Ndërrimi i të gjitha dyerve dhe rinovimi i 
brendësisë së Konviktit të nxënësve.

Përshtatja e hyrjes për njerëzit me nevoja të 
veçanta dhe blerja e një ashensori zvarritës për 
nevojat e Shtëpisë.
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Në ndërtesën "Sinoliçka", e cila është pjesë 
përbërëse e Institucionit Publik Komunal           
Kopshti i Fëmijëve "Angell Shajçe" - Kumanovë, 
ka përfunduar ndërtimi dhe pajisja e objekteve 
të reja.

Kopshti i ri "Detelinka" u vu në përdorim, i 
vendosur në ambientet e ish "Shtëpisë së Pion-
ierëve", në qendër të qytetit.
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MBROJTJA SOCIALE MBROJTJA SOCIALE MBROJTJA SOCIALE MBROJTJA SOCIALE MBROJTJA SOCIALE 
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Mbrojtja sociale e qytetarëve, në përputhje me 
parimin e drejtësisë sociale, është një sistem 
masash, aktivitetesh dhe politikash për të paran-
daluar dhe tejkaluar rreziqet themelore sociale 
ndaj të cilave jemi të ekspozuar gjatë jetës, për të 
zvogëluar varfërinë dhe përjashtimin social dhe 
për të forcuar kapacitetin e tij për vetëmbrojtje, 
për funksionimin e qetë të së cilës, sigurimin e 
kushteve dhe masave për kryerjen e veprimtarisë 
së mbrojtjes sociale, si vetëqeverisje lokale, e 
kemi zbatuar me sukses në periudhën e kaluar.

Ne jemi gjithmonë në dispozicion të bash-
këqytetarëve tanë për të ndihmuar dhe zgjidhur 
problemet me të cilat do të përballen, përmes 
masave, projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme 
brenda kompetencave të Vetëqeverisjes lokale.

Komuna e Kumanovës zbaton Programin 
"Punë Për�tuese - Komunale", si pjesë e Planit 
Operacional për programe dhe masa aktive për 
punësim dhe shërbime në tregun e punës. 
Qëllimi është përfshirja sociale e të papunëve për 
të �tuar aftësi të caktuara dhe përfshirje graduale 
në tregun e punës. Komuna e Kumanovës 
gjithashtu ndau burime �nanciare për qën-
drueshmërinë e aktiviteteve të projektit. 

Personat e papunë u angazhuan në rolin e: 
asistentëve edukativ për nxënësit me aftësi të 
ku�zuara, të përfshirë në procesin e rregullt 
arsimor, motivimin dhe socializimin e tyre; men-
torë në dy qendrat e kujdesit ditor për personat 
me aftësi të ku�zuara intelektuale në Komunë; 
asistentë për të moshuarit për ndihmë dhe 
mbështetje në shtëpi (2018/2019 dhe 
2019/2020).
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Në periudhën 2017/2018, projekti u zbatua 
nën emrin "Partneritet i Zgjeruar i Fuqishëm i 
Arsimit" dhe u punësuan 15 persona të papunë. 
Në oeriudhën 2018/2019 projekti u zbatua nën 
emrin "Përqa�mi Lokal" dhe u punësuan 23 
persona. Në periudhën 2019/2020 projekti u 
zbatua nën emrin "Përqa�mi lokal 2" dhe u punë-
suan 25 persona. Në periudhën 2020/2021 
projekti u zbatua nën emrin "Fuqia e Fëmijëve" 
dhe u punësuan 17 persona.

Nga buxheti i Komunës së Kumanovës në vitin 
2018, janë ndarë fonde për subvencionimin e 
kostove të shërbimeve komunale dhe transpor-
tit publik të qytetit, të destinuara për: punëtorët 
e falimentuar, prindërit vetëushqyes, personat e 
verbër, për�tuesit e ndihmës së përhershme 
�nanciare dhe për�tuesit e ndihmës �nanciare 
sociale. Në periudhën viti 2019 deri viti 2020, 
masa Subvencionimi i kostove të shërbimeve 
komunale është dedikuar për prindërit vetëush-
qyes dhe punëtorët e falimentuar, dhe në vitin 
2021 masa mbulon gjithashtu familjet birësuese, 
jetimët, për�tuesit e sigurimeve shoqërore të të 
moshuarve, personat plotësisht të verbër dhe 
plotësisht të shurdhër, si dhe fëmijët me shkallën 
më të rëndë të dëmtimit të shikimit, dëgjimit ose 
të folurit. Kjo masë �nancohet plotësisht nga 
Buxheti i Komunës.

 Masa e ndihmës së një hershme �nanciare 
ose ndihma në naturë u realizua gjatë periudhës 
2018-2021 dhe ka për qëllim personat në pozitë 
të rrezikut social për shkak të: nevojës për kirurg-
ji, trajtim më të gjatë në një institucion               
shëndetësor, vdekjes së një anëtari të familjes 
dhe persona të pasigurt social dhe �nanciarisht. 
Kjo masë �nancohet plotësisht nga Buxheti i 
Komunës së Kumanovës. 

Projekti "Përfshirja e fëmijëve romë" zbatohet 
nga viti 2018 deri në vitin 2021 dhe përfshin 
rritjen e numrit të fëmijëve romë të përfshirë në 
IPK Kopshti i Fëmijëve "Angell Shajçe" - 
Kumanovë, synon tejkalimin e stereotipeve dhe 
paragjykimeve në kopshte, përmirësimin e aftë-
sive dhe njohurive shoqërore dhe mbështetjen 
dhe mundësimin e zhvillimit të hershëm të fëmi-
jërisë. Shpenzimet për këtë masë mbulohen 
proporcionalisht nga MPPS, Qendra për Edukim 
të Romëve, IPKKF "Angell Shajçe" dhe Komuna e 
Kumanovës. 

Masa,Sigurimi i ndihmës për strehim për 
persona dhe strehim të personave të pasiguru-
ar, e cila është aktive në vitin 2021, përfshin 
subvencionimin e kostove të shërbimeve komu-
nale për për�tuesit e NMG (ndihma minimale e 
garantuar) dhe �nancohet plotësisht nga Buxheti 
i Komunës.

Pensionistët në Kumanovë me të ardhura deri 
në 11,000 denarë, �tuan transport publik të sub-
vencionuar për pensionistët, masë e cila do të 
zbatohet përmes Shoqatës së Pensionistëve të 
qytetit të Kumanovës, dhe u votua nga Këshilli i 
Komunës së Kumanovës në vitin 2021.



Komuna e Kumanovës e ka të deleguar kompe-
tencën për mbulimin e pjesshëm �nanciar të 
funksionimit të Qendrës ditore për personat 
me aftësi të ku�zuara intelektuale "Poraka 
Nasha" - Kumanovë, e cila ofron shërbime jo - 
institucionale për mbrojtjen sociale të personave 
me aftësi të ku�zuara intelektuale në Komunë. 
Masa është �nancuar plotësisht nga buxheti i 
Komunës, në periudhën nga 2018 deri në 2021.

Projekti, "Të drejtat sociale për grupet e 
cenueshme" SoRi, i Qendrës Komunale për Shër-
bime Sociale mbështetet nga Shoqata Gjermane 
për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ - Gjermani 
ku përfshihet: Asistencë informative - edukative 
dhe këshilluese për qytetarët; Hartësimi insti-
tucional dhe në terren i shërbimeve sociale dhe 
problemeve të qytetarëve; Organizimi i fushat-
ave për ngritjen e vetëdijes publike të qytetarëve 
nga fenomene të caktuara social-patologjike në 
shoqëri; Organizimi i një shfaqje teatrore për të 
parandaluar dhunën e bashkëmoshatarëve dhe 
abuzimin me rrjetet sociale, si dhe zvogëlimin e 
diskriminimit në të gjitha bazat; Organizimi i 
trajnimeve për përmirësimin dhe ngritjen e 
kapaciteteve dhe kompetencave të punonjësve 
në Njësi.

Projekti "Mbill jetë për jetën", i �nancuar nga 
buxheti i Komunës u zbatua në periudhën 2018, 
2019 dhe 2021 dhe përfshin ndarjen e një �dani 
për çdo të porsalindur në Komunën e 
Kumanovës, me qëllim të marrjes së masave 
pozitive për pyllëzimin dhe gjelbërimin e zonave 
të lira në qytet dhe zonën përreth, si dhe 
zvogëlimin e pasojave të dëmshme të ndotjes së 
ajrit.

Aktiviteti, Ndihma në natyrë për personat / 
familjet në nevojë sociale të prekur nga pan-
demia globale Covid-19, përfshin dhënien e 
paketave sociale për kategoritë e prekshme të 
qytetarëve të prekur nga kriza, edhe atë: Marrësit 
e NMG-së, për�tues të së drejtës për shoqërim, 
siguria e të moshuarve, punëtorët e falimentuar, 
prindërit vetëushqyes dhe kategori të tjera të 
cenueshme shoqërore me të ardhura të ulëta, si 
dhe ndihmë në naturë për qytetarët në zonat 
rurale në territorin e Komunës së Staro                    
Nagoriçan përmes bashkëpunimit ndërkomunal.
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Nga shpërthimi i epidemisë Covid-19 dhe 

shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme, më së 
miri mund të shihet rëndësia e rolit të 
vetëqeverisjes vendore dhe organeve të saj në 
parandalimin dhe parandalimin e epidemisë. 

Në ballafaqim me krizat, Komuna është e orga-
nizuar në mënyrë që të ekzistojë dhe funksionojë 
Shtabi Komunal për Mbrojtjen dhe Shpëtimin, i 
themeluar me Vendim të Këshillit të Komunës së 
Kumanovës, sipas Ligjit për Mbrojtjen dhe 
Shpëtimin. Shtabi Komunal menaxhohet nga 
Komandanti i Shtabit, She� i Shtabit dhe 
Ndihmësit e She�t, dhe marrin pjesë përfaqësues 
të institucioneve të tjera si: QRMK Kumanovë, 
ORMSH-SSO Kumanovë, SPB Kumanovë, ISHP 
Spitali i Përgjithshëm Kumanovë, ISHP Shtëpia e 
Shëndetit Kumanovë, NP "Ujësjellësi", NP          
"Pastrimi dhe Gjelbërimi", ARM, Kryqi i Kuq, 
NJTKZ Kumanovë dhe përfaqësues të Këshillit të 
Komunës së Kumanovës dhe persona të tjerë 
relevantë.

Me shfaqjen e rastit të parë të Covid-19 në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shtabi 
Komunal për Mbrojtjen dhe Shpëtimin �lloi me 
takime dhe veprime intensive pune. Që nga 
�llimi i situatës me Covid-19, deri më tani janë 
mbajtur 83 takime pune në të cilat janë miratuar 
rekomandime, propozime dhe masa të rëndë-
sishme për parandalim dhe mbrojtje. 

Gjatë kësaj periudhe të pandemisë, ekipet e NP 
"Pastrimi dhe Gjelbërimi" dhe NJTKZ Kumanovë, 
treguan gatishmëri të jashtëzakonshme duke 
vepruar me SHKMSH, duke kryer dezinfektim të 
vazhdueshëm të hapësirave dhe zonave publike, 
hyrjeve në ndërtesa, rrugëve, brenda ISHP          
Spitalit të Përgjithshëm Kumanovë dhe aktivitete 
të tjera, me qëllim parandalimin e përhapjes së 
virusit.
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Gjithashtu vlen të përmendet niveli i lartë i 
përgjegjësisë sociale në shumë kompani që janë 
përgjigjur duke ofruar donacione të ndryshme 
për kategoritë e cenueshme të qytetarëve. Për 
më tepër, janë veçuar disa nga aktivitetet që 
Vetëqeverisja lokale dhe SHKMSH i kanë ndër-
marrë në procesin e parandalimit të Covid-19.

Sigurimi dhe shpërndarja e më shumë se 5000 
pakove me produkte ushqimore, mjete higjieni-
ke dhe dezinfektimi, për qytetarët më të rrezikuar 
social të Komunës.

Shpërndarja e mbi 80,000 maskave mbrojtëse 
për qytetarët dhe institucionet në Kumanovë, 
përmes anëtarëve të OSHSS, shërbimeve të 
zbatimit të ligjit dhe mbledhësve të NP

"Pastrimi dhe gjelbërimi", nga të cilat 25,000 
maska të siguruara nga fondet vetjake të 
Komunës dhe 55,000 donacione ngakompani 
me përgjegjësi shoqërorë dhe Drejtoria për 
Mbrojtje dhe Shpëtim.

Dezinfektimi i hapësirave publike, hapësirave 
dhe objekteve publike, institucioneve, shkollave 
dhe kopshteve. 

Dezinfektimi i zonave dhe pajisjeve të përbash-
këta në objektet e banimit kolektiv.

Përjashtimi i objekteve hotelierike nga pagesa 
e tarifës (tarifa komunale) për përdorimin e hapë-
sirës publike dhe instalimi i pajisjeve urbane, ulja 
e tarifave të kompanisë nga 6000 denarë në 4000 
denarë dhe përjashtimi i prindërve nga pagesa e 
kopshtit për fëmijë.  

Prokurimi i një numri shtesë të pompave 
mekanike dhe motorike për dezinfektim intensiv 
në qytet brenda dhe jashtë.  
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Aerosolizimi dhe dezinfektimi me atomizues. 

Dezinfektimi i kampit të emigrantëve në fsh. 
Tabanoc.

Dezinfektimi brenda ISHP Spitalit të Përgjith-
shëm - Kumanovë.

Hapja e një llogarie donatorësh për donacione.

Dezinfektimi i pajisjeve urbane.

Me kërkesë të OSHS Kumanovë, ekipi i njësisë 
ABHO të Ushtrisë është i përfshirë në dezinfek-
timin e bankave, zyrave postare dhe institucione-
ve të tjera që kanë një �uks të shtuar të qytet-
arëve në periudhën kur pagesës së   pensioneve 
dhe ndihmës sociale.
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Instalimi i tuneleve për dezinfektimin e 
personave në një pjesë të hyrjeve në ISHP Spit-
alin e Përgjithshëm - Kumanovë.

Inkorporimi i një shërbimi sigurie para bankave 
dhe institucioneve të tjera ku ka nevojë dhe 
shënimi i një hapësire për distancë.

Instalimi i mjeteve për dezinfektimin e 
këpucëve, duarve dhe personave për matjen e 
temperaturës së trupit në hyrjet e institucioneve.

Reduktimi i transportit publik, dhe pastaj heqja 
e plotë e transportit publik në Komunë në        
periudhën kritike. 

Formimi i ekipeve për të ndihmuar kategoritë e 
cenueshme të qytetarëve. 

Dezinfektimi i objekteve fetare. 
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Informimi në kohë i publikut përmes faqes 
zyrtare të Komunës, përmes konferencave për 
shtyp dhe njoftimeve për ndërmarrjen e të gjitha 
aktiviteteve dhe informacioneve të rëndësishme 
në kohë krize.

Mbyllja e të gjitha këndeve të lojërave të fëmi-
jëve, pas dezinfektimit të tyre të plotë.

Ndarja e fondeve shtesë nga buxheti i 
Komunës për sigurimin e dezinfektantëve, 
paketave humanitare, pajisjeve dhe mjete mbro-
jtëse . 

Prokurimi i një traktori të ri me atomizues për 
aerosolizim dhe dezinfektim, i cili vihet në 
dispozicion të NP "Pastrimi dhe Gjelbërimi" - 
Kumanovë.

Futja e linjave telefonike për qytetarët që të 
raportojnë për dhurimin e paketave humanitare, 
kontakti me SHKMSH dhe raportimi i një regjimi 
të veçantë për lëvizjen e fermerëve, gjatë orës 
policore.

Vendosja e pikave të dezinfektimit të autom-
jeteve në disa vende të qytetit.
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Sigurimi dhe shpërndarja e 100 paketave me 
maska mbrojtëse, dezinfektues dhe veshje mbro-
jtëse të destinuara për institucionet private të 
kujdesit shëndetësor në Kumanovë.

Ndërtimi i një Qendre modulare Covid brenda 
ISHP Spitalit të Përgjithshëm Kumanovë. Në këtë 
investim të Qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetë-
sisë, Komuna  merr pjesë me punimet ndërti-
more për pastrimin dhe përgatitjen e terrenit, 
prishjen e ndërtesave të vjetra, instalimin e ujës-
jellësit, lidhjen e kolektorit fekal dhe gazi�kimin.

Përfshirja e vullnetarëve nga Komuna e 
Kumanovës dhe ndërmarrjeve publike në 
ndihmë në transportimin e bombolave të oksig-
jenit në spitalin modular Kovid.

Themelimi i pikës Rajonale për imunizim në 
sallën sportive shkollore të shkollës së mesme 
"Pero Nakov" në vendbanimin Bedinjë nga 
Komuna e Kumanovës, Ministria e Shëndetësisë 
dhe vullnetarët e Kryqit të Kuq Kumanovë.
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Krijimi i zonave të gjelbra dhe ruajtja e 
higjienës është e një rëndësie të madhe për 
shëndetin e njeriut dhe cilësinë e jetës. Për ta 
gjelbëruar dhe zbukuruar Kumanovën tonë, për 
ajër më të pastër dhe pakësim të ndotjes, përmes 
kontaktit me natyrën, janë ndërmarrë aksione 
dhe aktivitete të shumta mjedisore që janë para-
kusht për një jetë të shëndetshme të brezave 
aktual dhe atyre të ardhshëm. Mirëmbajtja, rreg-
ullimi dhe pyllëzimi i parqeve publike dhe 
zonave të gjelbra në Kumanovë dhe zonat 
përreth, është shembull për brezat e rinj, për 
ruajtjen e pasurisë natyrore dhe mjedisit që na 
rrethon, si hapësirë e përditshme e jetesës. 

Në territorin e Komunës së Kumanovës, për 
higjenën dhe gjelbërimin e qytetit, si dhe grum-
bullimin dhe transportimin e mbeturinave 
komunale, kujdeset NP "Pastrimi dhe Gjelbërimi", 

përmes disa aktiviteteve, të realizuara sipas 
planit të përcaktuar dhe dinamikës së punës.

Shtigjet e asfaltit në zonën e qendrës së qytetit 
fshihen deri në 70 herë në vit dhe pastrohen çdo 
ditë, si dhe pastrohen bulevardet, sheshet dhe 
zgjerimet e autobusëve nga 3 deri në 4 muaj në 
vit, në varësi të kushteve atmosferike.
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Larja e sheshit të qytetit dhe zonave publike në 
të gjithë qytetin dhe periferitë me një rezervuar 
uji deri në 90 herë në vit, në varësi të kushteve 
atmosferike.

Përveç mirëmbajtjes së rregullt të higjienës në qytet, 104 deponi ilegale janë pastruar në të gjithë 
komunën, nga të cilat në 4 vitet e fundit kemi ndarë ngarkimin dhe heqjen e mbeturinave nga 
deponitë ilegale në lokalitetin  TUSH gjithsej 20 herë, nga lokliteti Orhideja gjithsej 17 herë, nga 
Memoriali Kosturnica gjithsej 17 herë, nga deponitë ilegale në fshatin Priovc gjithsej 12 herë, nga 
deponitë ilegale në vendbanimin Tode Mendoll gjithsej 12 herë, nga deponitë ilegale në fshati Dobro-
shan gjithsej 4 herë, nga lokaliteti Mitev Shumica gjithsej 10 herë, nga deponitë ilegale në rrugën 
Pçinja gjithsej 6 herë, nga deponitë ilegale në 
rrugën "Nikola Teslla" gjithsej 7 herë, nga lokalite-
ti  Memoriali Kosturnica  gjithsej 5 herë (magaz-
inë), nga deponitë ilegale në vendbanimin Jane 
Sandanski gjithsej 4 herë dhe nga vendi Rruga 
Ushtarake gjithsej 2 herë, nga deponitë ilegale në 
Bursën në fshatin Kojnare e Epërme  si dhe nga 
vende të tjera.

Pastrimi i borës nga shtigjet e këmbësorëve në 
periudhën e dimrit, trotuareve dhe spërkatja me 
mjete kundër ngrirjes në zonat e këmbësorëve.
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Një pjesë e shtretërve të shtratit të lumenjve në: Kojnare, Likovë, Kumanovka dhe deponitë e tjera 
ilegale në territorin e Komunës së Kumanovës pastrohen rregullisht. 

Në aksionet për pastrimin e deponive ilegale 
dhe gjelbërimin e qytetit, ekziston  bashkëpunim 
aktiv me Ushtrinë, Sektorin joqeveritar, nismat 
civile, kompanitë me përgjegjësi shoqërore dhe 
entitete të ndryshme të ndryshme, me të cilat 
kemi realizuar shumë eko aksione të përbashkëta 
në vitet e kaluara, nga të cilat veçojmë disa.

Së bashku me "Aksionerët Kumanovarë"  pas-
truam deponitë ilegale në  Memorialit Kosturni-
ca, lokaliteti Staklopan, lokaliteti TUSh, lokaliteti 
Orhideja, lokacionet në fshatin Bedinje, rruga 
"Niksiçka", rruga "Titova Mitrovaçka", lokaliteti 
Koshevi në lagjen  Goce Dellçev dhe shumë 
vende të tjera.
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Në bashkëpunim me lëvizjen "Mos u bëni 
plehra" ne organizuam aksione pastrimi në 
zonën qendrore të qytetit, në kalatën e qytetit, 
në vendbanimin Priovcë dhe vende të tjera në 
qytet.

Në 3 eko aksione pune me "Aksionarët 
Kumanovë", vullnetarë nga "Kryqi i Kuq" 
Kumanovë, Shoqata e Veteranëve të Ushtrisë dhe 
Policisë "ZAPVARS" dhe NP "Pastrimi  dhe Gjel-
bërimi" u mbollën rreth 3000 �danë.

Së bashku me "Rotary Club Kumanovë" u orga-
nizua një aksion për pastrimin e kalatës së qytet-
it.

"Kolendarët e Kumanovës" gjithashtu morën 
pjesë në aksionet pranverore për gjelbërimin e 
qytetit.

Me njësin  "Skaut" ne zhvilluam një aksion 
pune në lokacionin Memorial Kosturnica ku 
mbollëm 500 �danë dhe pastruam deponitë 
ilegale.

Në lokacionin para Pishinës së Qytetit, në 
parkun e ri u mbollën 14 �danë, në emër të 14 
këshilltarëve nga Klubi i Këshilltarëve, i cili 
përbëhet nga anëtarët e Këshillit të Komunës së 
Kumanovës.
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Këshilli Kombëtar i Rinisë me mbështetjen e 
USAID -it dhe Projektit të Angazhimit Qytetar së 
bashku me ambasadoren e re të BE -së Albërie 
Xhemaili organizuan një diskutim piknik në 
Memorial Kosturnica, ku të rinjtë nga shkollat iu 
bashkuan agjendës së gjelbër dhe me mbështet-
jen e Komunës së Kumanovës u realizua aksioni 
për mbjelljen e �danëve të rinj.

Së bashku me "Shoqatën e Pensionistëve - 
Kumanovë" dhe "Aksionarët e Kumanovës" ne 
zhvilluam një aksion pastrimi në parkun e qytetit. 

Është organizuar dhe VIKENDI GJENERAL  e organizuar nga „MAN AND MOUNTAIN LLC” nga Austria 
bashkë me Komunën e Kumanovës, NP “Pastrimi dhe Gjelbrimi” Kumanovë, pjesëtarët e Armatës, OJQ 
“Aksionarët e Kumanovës” dhe qytetarët në kuadër të projektit “Dielli i gjelbërt”, nën moton “Për pastër 
si në shtëpi”. Deponia e paligjshme nën urë në hyrje të vendbanimit Pero Çiço u pastrua me mekan-
izim nga ekipet e NP "Pastrim dhe Gjelbrimi" dhe Komuna e Kumanovës në bashkëpunim me Ush-
trinë. Për çdo 10 kilogramë mbeturina të grumbulluara, një pemë do të mbillet, duke krijuar një pyll 
monumental "Mali i Diellit".
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Janë duke u vendosur ale të drunjëve në disa 
lokacione në Komunën e Kumanovës, ndër të 
cilat veçojmë: 35 drunj frashëri, 42 rrap dhe 14 
dushk në rrugën "III MUB" dhe rrugën "Goce 
Dellçev"; 2 panje, 3 rrap dhe 14 dushk në rrethrro-
tullimin e ri në hyrje të qytetit; 67 drugj frashëri, 
16 thupra dhe 4 panje në rrugën "Revolucioni i 
Tetorit"; 28 drugj frashëri, 10 thupra, 23 thupra, 7 
rrap dhe 5 shelgje zie në KEJ - in e qytetit; 20 shel-
gje zie, 19 drugj frashëri, 6 thupra në parkun e 
qytetit; 24 drugj frashëri dhe 2 bliri në pishinën e 
mbyllur të qytetit; 14 drugj frashëri dhe 10 shelg-
je në vendbanimin Goce Dellçev; 25 drugj 
frashëri në lagjen Tode Mendol; 40 drugj frashëri 
dhe 31 rrap në rrugën "Treta MUB"; 34 rrap në 
rrugën Goce Dellçev; 114 thupra në rrugën "100" 
në vendbanimin Karposh; 34 drugj frashëri dhe 6 
thupra në rrugën "Vëllazërim Bashkimi"; 50 drugj 
frashëri në rrugën Pero Çiço; 67 drugj frashëri në 
rrugën "B.B. Gucman"; 32 drugj frashëri në KEJ - in 
e qytetit.

Gjithashtu janë rregulluar zhardinjerët para 
ndërtesës 16-katëshe dhe QT "Suma" në rrugën 
"Mosha Pijade".

Për më tepër, u krye një aksion për pyllëzimin 
masiv në Dashtev rid me 5000 �danë, 2000 
�danë në Memorialin Kosturnice dhe 1000 �danë 
në lokacione të tjera në qytet nga NP "Pastrimi 
dhe Gjelbërimi", ARM, Këshilli i Komunës së 
Kumanovës dhe nxënës nga shkollat e mesme 
komunale.
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Në vitin 2021, si pjesë e aksionit pranveror për 
gjelbërimin e Kumanovës, Kryetari Dimitrievski 
së bashku me Komandantin e Komandës së 
Operacioneve Gjeneral Major Pavlle Arsoski, 
Zëvendës Komandant i Komandës së                      
Operacioneve, Gjeneral Brigade Orçe Jordev,                    
Komandant i Brigadës së Evropës  Gjeneral 
Brigade Aristeidis Iliopulos, Komandanti i 
Brigadës së Parë të Këmbësorisë, Gjeneral 
Brigade Besnik Emini dhe anëtarët e SEEBRIG dhe 
Ushtrisë mbollën �danë gjetherënës dhe gjthm-
bajtës, shkurre zbukuruese, pishë të bardhë dhe 
lulekuqe selvi në vendin e piknikut në Studena 
Voda. Pas aksionit, ata së bashku u ngjitën në 
majë të Krastës.

Zonat e gjelbra në qytet, parku i qytetit, parku i 
Sokollanës, KEJ - i i qytetit, lokaliteti K4, Memoria-
li Kosturnica, parku pranë pishinës së qytetit, 
rrethrrotullimi dhe zona të tjera të gjelbërta janë 
mirëmbajtur rregullisht.  

Gjithsej 15,695 �danë u 
mbollën në gjelbërimin e qytetit në 
periudhën nga 2017 deri në 2021 në 
disa aksione të ndryshme në vende 

të ndryshme në Kumanovë.
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Ulëse  të reja  janë instaluar në zonën qendrore, 
në City Quay, në Parkun e qytetit  dhe në Parkun 
Sokollane.

Kanaçe të reja plehrash janë instaluar në shesh-
et e qytetit, në zonën qendrore të qytetit, përg-
jatë bulevardit "Revolucioni i Tetorit", si dhe në  
lokacionin Studena Voda.

U vunë në punë 8 kamionë të rinj të grumbullimit të plehrave në NP "Pastrimi dhe Gjelbërimi", të 
siguruar përmes projektit për Mbështetje në krijimin e një sistemi rajonal të menaxhimit të mbeturi-
nave - Prokurimi i pajisjeve dhe automjeteve për grumbullimin e mbeturinave në rajonin Lindor dhe 
Verilindor.Projekti zbatohet me ndihmën e BE -së dhe qëllimi përfundimtar është mbyllja e deponisë 
së Krastës, ndërtimi i një stacioni të ri të transferimit të mbeturinave dhe përpunimi i të gjithë sasisë së 
mbeturinave komunale nga rajoni planor verilindor dhe lindor në fabrikën e përpunimit të mbeturi-
nave në Komunën e Shën Nikollës, e cila duhet të �llojë të ndërtohet.

Është instaluar sistem larjeje kamionësh në deponinë e Krastës, sistem gjurmimi GPS për kamionët 
e grumbullimit të plehrave, sistem për klasi�kimin e mbeturinave në kasetë dhe shtypje, si dhe një 
proces për matjen e mbeturinave totale.
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Janë siguruar 150 kontejnerë të rinj të mbeturi-
nave, të destinuara për zonën qendrore të qytet-
it, si pjesë e projektit "Për�time të qëndrueshme 
mjedisore dhe shëndetësore në zonën ndërku�t-
are", përmes Programit të Bashkëpunimit 
Ndërku�tar me Kosovën të NP "Ujësjellësi"-Ku-
manovë dhe kompania rajonale "Hidromorava" - 
Gjilan.

Për më tepër, përmes projektit IPA, për 
Komunën e Kumanovës, janë siguruar për 
dorëzim në dy faza gjithsej 1299 kontejnerë stan-
dardë metalikë.

Në përputhje me Programin e Aktiviteteve në 
fushën e mjedisit dhe mbrojtjes së natyrës të 
Komunës së Kumanovës për vitin 2021, është 
përgatitur një Kadastër i ndotësve.

Në përputhje me Ligjin për grumbullimin e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike, janë krijuar 4 
pika grumbullimi (Eko-magazina) dhe ato janë të 
vendosura në SHFK "Braqa Milladinovci", SHFK 
"Koço Racin", SHFK "Hristijan Karposh" dhe SHFK 
"Jeronim De Rada".

Në bashkëpunim me PAKOMAK, ndër të parët 
në vend u vendosën kontejnerët për përzgjedh-
jen e mbeturinave parësore, ku tre lloje të konte-
jnerëve për përzgjedhjen e qelqit, letrës dhe 
plastikës u vendosën në 12 vende.

Ka �lluar instalimi i kontejnerëve të rinj gjysmë 
nëntokësorë të mbeturinave në Kumanovë. Kjo 
është një mënyrë moderne e asgjësimit të mbe-
turinave komunale, ku një enë ka kapacitet 5 
metra kub mbeturina dhe praktikisht 
zëvendëson 6 kontejnerë të zakonshëm. Gjithsej 
janë vendosur 15 kontejnerë në 8 vende, dhe ky 
trend do të vazhdojë në të ardhmen.
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U prokuruan pajisjet HTZ për ekipet e NP                
"Pastrimi dhe Gjelbërimi", mjete të ndryshme dhe 
sharrë elektrike, shkrirës për sipërfaqet e zhytura, 
kontejnerë të rinj dhe rrota kontejnerësh, shirit 
përzgjedhës të mbeturinave, presë mbeturinash, 
ngarkues traktorësh, rimorkio për traktor, 2 trak-
torë Mahindra, 3 makinat fshirëse, 2 kamionë 
plehrash, 2 atomizues për traktorë dhe u inkor-
porua sistemi për mbledhjen elektronike të 
taksës komunale të plehrave.

Një makinë për selektimin e mbeturinave është 
instaluar përmes projektit "Plastikmat për një 
qytet të pastër", i është zbatuar përmes Qendrës 
për Zhvillim të Rajonit të Plani�kimit Verilindor 
para hyrjes në supermarketin Ramstore.
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Komuna e Kumanovës vazhdon traditën e 
mbajtjes së marrëdhënieve të mira me vendet e 
tjera dhe bashkësinë ndërkombëtare, përmes 
përfaqësuesve të tyre. Ne vazhdojmë në drejtim 
të thellimit të bashkëpunimit afatgjatë në 
realizimin e projekteve të përbashkëta në të 
gjitha fushat e veprimit shoqëror.

Jemi duke punuar në realizimin e projekteve të 
reja të rëndësishme për Komunën tonë, në të 
njëjtën kohë duke i ruajtur miqësitë e �tuara, të 
cilat sollën bashkëpunim të frytshëm me rezul-
tate pozitive, dhe në 4 vitet e fundit Komuna e 
Kumanovës është binjakëzuar me Banja Llukën, 
Novi Sadin dhe Gjilanin.
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Laureat me një çmim dhe mirënjohje për 
Kryetarin Maksim  Dimitrievski dhe Komunën e 
Kumanovës nga "Global Lokal". Çmimi u dha në 
kuadër të Programit zyrtar të Kongresit Botëror të 
Sipërmarrësve i mbajtur në Shkup nën kujdesin e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore. 

Dimitrievski është gjithashtu �tues i çmimit 
Pllaka e Madhe e Ushtrisë së Republikës së          
Maqedonisë Veriore për bashkëpunim dhe arritje 
të larta, si njohja më e lartë e një subjekti të 
jashtëm.

Në vitin 2021, Kryetari i Komunës së 
Kumanovës, Dimitrievski pati një takim pune me: 
Ambasadorin e Japonisë, SH.T. Hironori Savada 
dhe Drejtoresha e Spitalit të Përgjithshëm të 
Kumanovës, Snezhana Zaharieva, Ambasadoren 
e Italisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
Andrea Silvestri, Sekretarin e Parë dhe Zëvendës 
Ambasadorin, Alessio Liquori, Profesor i Italishtes 
në Departamentin e UKIM dhe Departamentin e 
Kulturës pranë Ambasadës, Marko Pesheteli.

Në vitin 2020, Kryetari i Komunës, Dimitrievski 
u takua me: Ambasadorin e Republikës së Polo-
nisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
Wojciech Tiçinjski, Ambasadorin e Bosnjës dhe 
Hercegovinës, SH.T. Dragan Jaqimoviq,                 
Ambasadorin e Federatës Ruse në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, Sergei Baznikin.                
Dimitrievski me Kryetaren e Këshillit Komunal, 
Atina Murgashanska dhe përfaqësues të 
Komunës dhe ndërmarrjeve komunale u takuan 
me Ambasadorin e Bashkimit Evropian në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, Samuel 
Zhbogar. Kjo u pasua nga takimet me                    
Ambasadoren e Republikës Federale të                 
Gjermanisë në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, Anke Holstein, dhe me Ambasadorin e 
Zvicrës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
SH.T.  Sybil Zutter Tehada.
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Në vitin 2019, Kryetari Dimitrievski pati takime 
pune me: Machida Hideaki, Zëvendës Ambasa-
dore e Japonisë dhe Kanako Terui, Sekretare e 
Dytë në Ambasadë, Ambasadoren e Mbretërisë 
së Bashkuar, Rachel Galloway, Ambasadore e 
Federatës Ruse në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, SH.T. Baznikin Sergej Alexandrovich, 
Ambasadorn e Zvicrës në Republikën e                 
Maqedonisë së Veriut, SH.T. Sibil Zuter Tejada,                     
Ambasadorin e Republikës së Sllovenisë në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, SH.T. Milan 
Jazbec, Ambasadorin e Republikës Federale të                 
Gjermanisë në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, Thomas Gerberich, Ambasadorin e 
Republikës së Malit të Zi në Republikën e             
Maqedonisë së Veriut, Marija Petroviq, U.d.                      
Ambasadori Kroat, Vlado Uzelac. 

Kryetari i Komunës i mirëpriti gratë e Ambasa-
dorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
edhe atë të: Bullgarisë, Turqisë, Sllovakisë, Italisë, 
Hungarisë, Gjermanisë, të përfaqësuesit të     
NATO -s, BE -së, OSBE -së për Republikën e Maqe-
donisë së Veriut.
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Kryetari i Komunës u takua dhe me ambasa-
dorët e Paqës nga rajoni.

Në vitin 2018, Kryetari i Komunës, Dimitrievski 
pati takime pune me: Ambasadorin e Republikës 
Çeke në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
Miroslav Toman, Ambasadorin e Republikës së 
Serbisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
Dushanka Divjak-Tomiq, Ambasadoren e 
UNDP-së Louisa Winton dhe Ambasadorin e 
Japonisë, SH.T. Keiko Haneda, Ambasadorin 
Italian, Carlo Romeo. Komuna e Kumanovës priti 
një pjesë të trupit diplomatik: Ambasadorët e 
Malit të Zi, Kroacisë, Sllovenisë, Serbisë,                 
Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Gjithashtu u 
mbajtën takime me: Ambasadoren e Austrisë në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, Renata 
Kobler, Ambasadorin Amerikan, Jess Bailey.

Në vitin 2017, Kryetari i Komunës së 
Kumanovës, Maksim Dimitrievski u takua me: 
Ambasadorin e Francës, Christian Timonie, 
Ambasadorin e Japonisë në Republikën e             
Maqedonisë së Veriut, Keiko Haneda,                     
Ambasadorin e BE -së, Samuel Zhbogar,                
Ambasadorin e Zvicrës në Republikën e                 
Maqedonisë së Veriut, dhe Këshilltarin për              
Infrastrukturën dhe Mjedisin, Cli� Hammer.

Përveç bashkëpunimit me bashkësinë ndër-
kombëtare, Kryetari i Komunës është në                 
komunikim të rregullt me përfaqësuesit e bash-
kësive fetare në Komunën tonë, duke përpjekur          
gjithmonë për një shoqëri të vërtetë                        
multikulturore për të gjithë.
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Kryetari Dimitrievski së bashku me Kryeministrin Zoran Zaev, drejtorin e Agjencisë për Rini dhe 
Sport, Naumçe Mojsoski dhe punëtorët dhe aktivistët e të rinjve, zyrtarisht hapën Qendrën Rinore në 
Kumanovë. Qendra, e cila është e para në vend, në përputhje me Ligjin për pjesëmarrjen e të tinjve 
dhe politikat rinore dhe standardet për qendrat rinore, është një hapësirë e përshtatshme, ku 
mbështeten sistematikisht për zhvillimin personal të të rinjve dhe përfshirjen e tyre aktive në komu-
nitet, jetë përmes edukimit jo-formal përmes pjesëmarrjes në aktivitete argëtuese dhe vullnetare të 
organizuara për dhe nga të rinjtë, mentorim, informacion.
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Fasada e ndërtesës kryesore të Komunës së 
Kumanovës është rinovuar. 

Në bazë të Ligjit për Pjesëmarrjen e rinisë dhe 
politikat rinore, Komuna e Kumanovës emëroi 
gjithashtu një zyrtar për të rinjtë.

Kryetari Maksim Dimitrievski dhe Ministri i Sho-
qërisë së Informacionit dhe Administratës, Jeton 
Shaqiri hapën "Një pikë për shërbimet" në 
Kumanovë.

Lokalet shtesë janë të pajisura brenda 
Komunës, të destinuara për mbështetjen dhe 
realizimin e aktiviteteve dhe projekteve të 
ndryshme rinore.
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Si pjesë e Programit Rajonal për 
Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor - 
ReLOaD, vitet e fundit janë zbatuar disa nisma 
rinore:

Shoqata e Qytetarëve "Aktiv" - Përfshirja e të 
rinjve në trajnimin për punëtori fotogra�ke, orga-
nizimi i një festivali rinor të rrugës, ankand 
fotogra�sh, ankandi dhe promovimi i human-
izmit përmes tre familjeve të margjinalizuara, pra 
familjeve në rrezik social;

Me Shoqatën "Kreatori" u realizuan aktivitete 
për zhvillimin e vullnetarizmit përmes pjesëmar-
rjes direkte të të rinjve nga Kumanova në pjesën 
e rindërtimit të këndit të fëmijëve në Parkun e 
famshëm Sokolana, në zonën qendrore të qytet-
it, si dhe zbukurimin e lokacionit përmes mbish-
krimeve kreative;

Me Klubin Rinor Sportiv "Dinamik" organizohet 
trajnimi i të rinjve për mirëmbajtjen e biçikletave 
dhe promovimin e çiklizmit si një zakon i shën-
detshëm tek të rinjtë, i cili do të ndikojë edhe në 
mbrojtjen e mjedisit. Organizimi i një gare 
biçikletash nëpër Kumanovë.

Përmes Shoqatës Humanitare "Nëna" realizo-
het edukimi seksual në shkollat �llore dhe të 
mesme në Kumanovë, i cili përfshiu 650 nxënës 
të moshës 14 deri në 18 vjeç. Punëtori dhe 
trajnime për të rinjtë nga shkolla e mesme tekni-
ke u realizuan gjithashtu për të forcuar kapac-
itetet për punë praktike. Nxënësit e rinj të shkol-
lave të mesme që kaluan trajnimin së bashku me 
mësuesit, krijuan në mënyrë të pavarur një skenë 
e cila u përdor më tej për festimet e maturës dhe 
ngjarje të ndryshme. Skena do të përdoret për të 
promovuar shkolla të tjera në të ardhmen. 

Përmes të njëjtit Program në fushën e të 
drejtave sociale dhe zvogëlimit të varfërisë u 
realizuan aktivitetet e mëposhtme:shoqata 
"ROZHM DAJA" ofron ndihmë të drejtpërdrejtë 
për 80 të moshuar në rrezik social, mbështetje 
logjistike në fushën e sigurimit të ilaçeve dhe 
ushqimit, si dhe një infermiere për ndihmë në 
terapi; me Shoqatën e Grave "Rrethi i Motrave 
Serbe" - Kumanovë, trajnimi i 30 personave për 
punë në teknikën e qelqit me njolla, trajnimi për 
jetesë, duke përmirësuar talentin e tyre dhe 
ekspozimin dhe promovimin e pikturave të 
përgatitura.
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Prej 4 vitesh ne vazhdimisht i përmirësojmë 
kushtet në IPK Shtëpia e Pleqve "Za�r Saito" në 
Kumanovë, përmes projekteve dhe aktiviteteve 
të ndryshme ndër të cilat veçojmë:

Dhoma të reja më të mëdha për ambulancë 
dhe �zioterapi me pajisje krejtësisht të reja: 
masazhues trupi, biçikletë stërvitjeje, rutine, 
dyshekë anti-dekubitus, shtretër, ekrane dhe 
karrige me rrota.

Rindërtimi i strukturës së kulmit të shtëpisë 
dhe rindërtimi i tualeteve.

Hapësirë e re parkimi dhe hyrje e re zyrtare për 
automjetet.

Zbukurimi i disa lokacioneve në oborrin e 
shtëpisë me gra�te. 

Dritare të reja PVC dhe perde alumini.

Dyer të reja në pjesën administrative të 
shtëpisë.

Mobilje të reja për argëtim.

Prokurimi i një makine larëse profesionale të re, 
me të cilën shtëpia aktualisht ka 4 makina të reja.

Përmirësimi i sistemit të vëzhgimit dhe alarmit 
të zjarrit..

Përshtatja e shtëpisë për të punuar sipas 
protokolleve në kushtet e krizës Covid-19.
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Renovimi dhe pajisja e një kuzhine të re dhe 
dhomës së ngrënies me një kapacitet gatimi prej 
200 personash.

Përmirësimi i sistemit të ngrohjes diellore dhe 
rritja e kapacitetit të tij, duke kënaqur plotësisht 
nevojat e shtëpisë.

Prokurimi i dyshekëve të rinj për të gjithë 
përdoruesit.

Për më tepër, 48 shtretër mjekësorë dhe 30 TV 
LCD u siguruan përmes një donacioni.

Zëvendësimi i ndriçimit të vjetër me ndriçim të 
ri LED.

Rinovimi i pajisjeve urbane në shtëpi, me gaze-
bos dhe stola të rinj.

Blerja e një makine të re të pastrimit të dysh-
emesë.

Krijimi i një rrjeti të ri të TI -së në departamentin 
administrativ dhe prokurimi i pajisjeve të reja të 
TI -së.

Përshtatja e dhomave për aktivitetet e punës 
me një terapist.

Instalimi i dy rampave për hyrje dhe dalje të 
personave me aftësi të ku�zuara �zike dhe një 
rampë e tretë për hyrje dhe dalje të personave të 
sëmurë.
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NP "Ujësjellësi" prokuroi një impiant të 
klorit të gazit, me ndihmën e fondeve të veta me 
qëllim të rregullimit automatik të klorit, kurse me 
ndihmën e Komunës së Kumanovës do të realizo-
het projekti për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e 
një pjese të sistemit të ujësjellësit të qytetit të 
Kumanovës. 

Projekti për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e 
një pjese të sistemit të ujësjellësit të Kumanovës, 
me vlerë 860,000 euro, fonde të siguruara nga 
Banka Evropiane e Investimeve është                     
përfunduar. 

Sistemi SCADA është zbatuar në impiantin e 
trajtimit të ujit për të thjeshtuar funksionimin e 
impiantit dhe pajisjeve shoqëruese të furnizimit 
me ujë.

U krye një zëvendësim i plotë i rërës (rreth 300 
m3) në fushat e �ltrit me një të ri, i cili përmbush 
rekomandimet e dhëna nga Instituti i Shëndetit 
Publik, në drejtim të rritjes së cilësisë së trajtimit 
të ujit.

Komuna e Kumanovës, NP "Ujësjellësi" dhe 
"Hidromorava" - Gjilan nënshkruan Marrëveshje 
Bashkëpunimi për projektin "Për�time të qën-
drueshme mjedisore dhe shëndetësore në zonën 
ndërku�tare". Për�timet e projektit konsistojnë 
në ndërtimin e kanalizimeve të atmosferik në 
rrugën "Vëllazërim Bashkimi" dhe blerjen e 150 
kontejnerëve plastikë të mbeturinave të cilat i 
dorëzohen NP "Pastrimi dhe gjelbërimi".

Në kuadër të projektit të NP "Ujësjellësi" dhe 
Komunës së Kumanovës, ujëmatësit e vjetër elek-
tronikë u zëvendësuan me të rinj në sistemin e 
furnizimit me ujë në Komunë. Projekti �nancohet

nga fondet IPA në një vlerë totale prej 1.8 
milion euro, dhe parashikon zëvendësimin e 
10.000 ujëmatësve elektronikë, trajnime për 
punonjësit, blerjen e pajisjeve dhe instru-
menteve për zbulimin e defekteve nëntokësore 
dhe softuerëve për zonimin e sistemit të 
furnizimit me ujë në Komunën e Kumanovës. 
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Para hyrjes së NP "Tregu" Kumanovë janë ngrit-
ur shtëpi mobile për tregun sezonal të luleve dhe 
�danëve. Janë ngritur stenda të reja për shitje në 
tregjet e përkohshme, të cilat do të vendosen në 
zonat e tra�kut publik gjatë ngjarjeve festive në 
Komunë.

Në vitin 2019, përmes projektit "Tregu i qën-
drueshëm i produkteve të freskëta bujqësore të 
fermerëve nga zona ndërku�tare në Komunën e 
Kumanovës dhe Komunën e Gjilanit", përfundoi 
rindërtimi i tregut të gjelbër, me fonde të siguru-
ara përmes Programit për Bashkëpunim Ndërkuf-
itar mes Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, me pjesëmarrjen e Ministrisë për 
Vetëqeverisjes Lokale. 

Në vitin 2018,  u rindërtua kulmi në nivelin e 
dytë të tregut të gjelbër dhe u instalua një shufër 
e re rrufeje, si dhe rindërtimi i tualeteve, ndry-
shimi i hidraulikës dhe instalimit elektrik, 
instalimi i dyerve të reja, dritareve, pllakave dhe 
mjeteve sanitare në tualete. Fondet sigurohen 
përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërku�tar 
ndërmjet Kosovës dhe Republikës së                        
Maqedonisë së Veriut, i bashkë�nancuar nga 
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale.

Ndërmarrja e sapo hapur "Kumanova-plan", për 
përgatitjen e planeve hapësinore dhe urbane, 
është një hap pozitiv në kontributin në plani�-
kimin modern hapësinor dhe urban të qytetit, si 
shembull i zbatimit substancial të decentralizimit 
në këtë segment.

U vu në përdorim Qendra klinike kirurgjikale e 
sapo ndërtuar në Spitalin e Përgjithshëm 
Kumanovë, si një projekt i Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, i zbatuar përmes             
Ministrisë së Shëndetësisë, në të cilin qytetarët e 
rajonit Verilindor do të marrin shërbime              
shëndetësore moderne dhe cilësore.

Është hapur gjithashtu një Qendër për referim-
in e viktimave të dhunës seksuale, e mbështetur 
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, Kombet e Bashkuara dhe Shoqata e     
Qytetarëve "HERA".
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NJTKZ Kumanovo është e pajisur vazhdimisht 
për të kryer me sukses detyrën e vet.

Në vitin 2021, u blenë 40 pompa të reja shpine 
për shuarjen e zjarreve pyjore në hapësirën e 
hapur për NJTKZ Kumanovë. Pas takimit të 
Kryetarit të Komunës, Maksim Dimitrievski, me 
drejtorin e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, 
Dr. Bekim Maksuti, NJTKZ Kumanovo mori pajisje 
për shpëtim në rrënoja dhe aksidente tra�ku nga 
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim.

Në vitin 2020, zjarr�kësit morën pajisje të reja 
mbrojtëse duke përfshirë tridhjetë e tre kostume 
të reja, të cilat do t'i përdorin për të shuar zjarret 
në zonat urbane dhe rurale. Për më tepër, 
Komuna e Kumanovës siguroi një automjet të 
lëvizshëm për ndërhyrje të shpejta.

Në ambientet e NJTKZ Kumanovë u mbajt 
provimi përfundimtar për zjarr�kësit, përmes 
pjesës teorike dhe praktike të 26 kandidatëve të 
cilët përfunduan me sukses trajnimin, duke 
marrë kështu titullin dhe certi�katën e zjarr�kësit 
profesionist.

Në vitin 2019, 30 mjete mbrojtëse të ndërhyrjes 
mbrojtëse të zjarrit të përbëra nga një kostum 
mbrojtës nga zjarri, çizme profesionale të zjarrit, 
doreza profesionale të zjarr�kësve dhe helmeta u 
prokuruan me fonde të siguruara nga Komuna e 
Kumanovës.

Çdo vit, zgjedhet zjarr�kësi dhe polici i vitit, në 
mënyrë që të sigurojmë nxitje shtesë për sukses 
të mëtejshëm dhe të jetë një shembull pozitiv 
për mjedisin në të cilin ata kryejnë detyrën e tyre 
profesionale.
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Pro�li i sotëm i Kumanovës i detyrohet punës 
dhe përpjekjeve shumëvjeçare në çdo pore të 
jetesës në të. Këtu, tradita kulturore e qytetit tonë 
gjeti vendin e saj, e shprehur përmes ngjarjeve 
dhe manifestimeve të shumta, si një simbol i 
mirësisë, përzemërsisë, trashëgimisë së këtij pop-
ulli, i cili ushqehet dhe mirëmbahet vetëmohue-
shëm dhe të cilin ua lëmë brezave të ardhshëm.

Ne vazhdojmë të ushqejmë dhe ruajmë 
traditën kulturore në Kumanovë përmes 
realizimit të suksesshëm të ngjarjeve, të cilat 
kanë ndërtuar një emër dhe një shenjë njohjeje. 
Kumanova jeton me shpirtin e saj pozitiv, ku 
ndjehet optimizmi dhe pjekuria.

Në 4 vitet e kaluara, në fushën e kulturës, si një 
nga pikat më të rëndësishme të qytetit ishte jubi-
leu i madh "500 vjet Kumanova", në vitin 2019, të 
cilin e festuam dhe shënuam me ngjarje, mani

festime dhe solemnitete të shumta, kurse 
Kumanova u shpall "Qyteti i Kulturës", i cili mori 
fonde shtesë nga Ministria e Kulturës e RMV.

Si pjesë e Programit për shënimin e "11           
Nëntorit" - Ditës së Çlirimit të Kumanovës dhe 
500 vjetori i të Kumanovës, "Ditët e Nëntorit - 
2019" u mbajt mbledhje solemne Këshillit të 
Komunës së Kumanovës dhe u vendosën lule në 
Memorialin Kosturnica me program rasti.
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Jubileun "500 vjet Kumanovë" e festuam me një MEGA KONCERT 3-ditor në sheshin e qytetit, kur për 
herë të parë organizuam një koncert të përbashkët të mega yjeve të shumë etnive të ndryshme, si: 
Lepa Brena , Xhenan Lonçareviq, Elita 5, Castro, Next time dhe të tjerë, mbi 10,000 vizitorë të të gjitha 
brezave u mblodhën në shesh, duke shijuar së bashku tingujt e muzikës.

Brenda programit për festimin e këtij jubileu të rëndësishëm, u mbajtën disa ngjarje, ndër të cilat 
veçojmë:

Moda rome" dhe Festivali i 
folklorit rom                  
"Jekipe - Uniteti 2019" me 
ANRIP "Rushit Shakiri" - 
Kumanovë. 

Koncert folklorik me rastin 
e "Ditës së Qytetit" me KUD 
"Bajram Shabani" - 
Kumanovë.

Slet (program muzikor-rit-
mik) me Kopshtin e        
fëmijëve  IPK "Angel Shajçe" 
nën moton "Ne jemi era e 
pafundësisë". 
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Ekspozita Ndërkombëtare e 
Fotogra�së Art - Salloni 
fotogra�k "Kumanovo 
2019".

"Pensionistët për qytetin e 
tyre" me Shoqatën e 
Pensionistëve-Kumanovë.

Kuiz "Sa mirë e njihni 
qytetin tuaj?".

Ekspozitë artistike e 
artistëve të Kumanovës me 
NI "Muzeu Kombëtar" - 
Kumanovë.

Shfaqja e modës me Sho-
qatën e Këpucarëve dhe 
Fondacionin për Kulturë 
dhe Sport "Kumanovë" - 
Kumanovë.

Mbrëmje letrare dhe 
poetike "Takimet Letrare 
Podkozjak 2019" me       
Shoqatën "Drejtësia" - 
Kumanovë.

 Një mbrëmje kushtuar 
muzikës së Trajko Prokop-
iev me NUCC "Trajko 
Prokopiev" - Kumanovë.

Ekspozitë artistike e 
portreteve të Kryetarëve të 
Komunës të Kumanovës 
dhe takim me njerëz të 
suksesshëm dhe të shquar 
nga Kumanova.

Promovimi i Monogra�së së 
Aeroklubit "Kumanova" me 
Aeroklubin "Kumanovë". 
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Promovimi i monogra�së 
"Kumanova, koha në kohën 
e vet".

Koncert i organizuar nga 
DMFA "Srma" - Kumanovë.

Ekspozita e artit "Memoria 
e Artit" me MK "Muzeu 
Kombëtar" - Kumanovë.

Promovimi i një �lmi doku-
mentar për Dragomir Sojiç 
me Fondacionin për 
Kulturë dhe Sport 
"Kumanovo".

Festivali i Kitarës  - 
Kumanovë.

U bë romovimi i një videoje të këngës "Jovka Kumanovka", e cila u ripunua nga dyshja e 
famshme Next time, me rastin e ditës së qytetit dhe 5 shekujve të Kumanovës, një projekt i 
mbështetur nga Fondacioni për Kulturë dhe Sport "Kumanova" nën kujdesin e Kryetari dhe 
Këshilli i Kumanovës, i sponsorizuar nga kompania me përgjegjësi shoqërore "Extra Main" - 
Kumanovë.
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Në katër vitet e fundit tradicionalisht janë zhvilluar disa manifestime kulturore, nga të cilat veçojmë, 
për më shumë në vazhdim.
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Festimi i Epifanisë -           
Pivtijada.

Festimi i festës fetare "Shën 
Trifun" duke krasitur një 
vresht.

Maskenball "Batko             
Gjorgjija".
Maskenball "Batko             
Gjorgjija".

Festimi solemn i "Ditës së 
Qytetit - 11 Nëntor".

Kampi i artit për fëmijë 
"ASNOM".

Ekspozitë dyvjeçare e 
pikturave dhe gra�kës nga 
Kampi i Artit për Fëmijë 
"ASNOM".
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Festivali Ndërkombëtar i 
Tamburit.

Festivali Ndërkombëtar i 
Teatrit i ”Ditët e Komedisë”.

"Takimet Letrare              
Podkozjak".
"Takimet Letrare              
Podkozjak".

Kokinski agimi vigjilent.
Kolonia e artit "Kumanovo" 
dhe "Karpino".

Festivali Ndërkombëtar i 
Romës dhe Trumbës.

8 Prill - Dita Botërore e 
Romëve me një prezantim 
të folklorit, muzikës dhe 
këngës rome.

Festimi i ditës së Shën Kirilit 
dhe Metodij.

Parada e maturës dhe 
mbrëmja e maturës.
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"Kartolinë shaka" me 
Shoqatën e Pensionistëve - 
Kumanovë.

Ekspozita Ndërkombëtare e 
Sallonit të Fotogra�së 
Artistike "Kumanovo".

Vendosja  e muzikës për 
fëmijë të Vitit të Ri.
Vendosja  e muzikës për 
fëmijë të Vitit të Ri.

 Takimet poetike të           
Karadakut me klubin letrar 
"Jehona e Karadakut".

Festivali i muzikës për 
fëmijë në gjuhën shqipe 
"Flutura" me Shoqatën e 
Artistëve "HAEM" 
Kumanovë.

Koncert folklorik me Sho-
qatën Kulturore dhe Artis-
tike "Qëndisje Serbe" 
Kumanovë. 

Festimi i "Shën Spiridonit" - 
mbrojtës i këpucarëve me 
Shoqatën e këpucarëve 
nga Kumanova. Ekspozita e gra�kës. Mbrëmja e Karposhit.
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Festivali i Këngës së 
Shakasë Popullore Maqe-
donase "Tumba Fest".

"Dita e Alfabetit Shqip" dhe 
"Java e Kulturës Shqiptare" 
me Shoqatën "Java e 
Kulturës Shqiptare". Festimi i festës "Shën Sava".

Fondacioni për Kulturë dhe Sport "Kumanova" - Kumanovë, nën kujdesin e Kryetarit dhe Këshillit të 
Komunës së Kumanovës mbështeti një projekt tjetër të suksesshëm muzikor, xhirim të këngës 
legjendare "Babino devojçe" të realizuar nga dyshja aktuale Aleksandar dhe Dac, së bashku me Nino 
Veliçkovskin.

Maestrot Mile Barbarovski dhe Ognen Nedellkovski krijuan një këngë me video "Ode për 
Kumanovën" të interpretuar nga emra të shquar të muzikës nga qyteti ynë, si Martinijan Kirilovski, 
Ivona Jovanoviq, Mario Arangelovski, Nino Veliçkovski, Margica Antevska, Dragana Jovanovska dhe 
përbërja e re e "Oktet Kumanova".
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Koncert nga Margica 
Antevska.

Ekspozitë e monumenteve 
të shenjta bizantine dhe 
postbizantine në 
Kumanovë.

Shfaqja "Kostana" e inter-
pretuar nga KUD "Gjoko 
Simonovski" dhe Shoqata e 
Pensionistëve - Kumanovë.

Shfaqja "Kostana" e inter-
pretuar nga KUD "Gjoko 
Simonovski" dhe Shoqata e 
Pensionistëve - Kumanovë.

Dita e Punëtorëve të   
Arsimit Shqip.

Ekspozita "500 vjet 
Kumanovë".

Ekspozita "100 vjet punë e 
Trajko Muftinski".

Ekspozitë e fotogra�së 
artistike "Salloni i Majit" me 
Foto Kinema Club "Kozjak”.

Konkurs në vallëzimin 
modern "Dance Fest 
Kumanovë".

Jubileu "Ne udhëtojmë 
nëpër kohë dhe festojmë 
ditëlindjen" me Kopshtin e 
fëmijëve "Angel Shajçe".
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Shfaqja e një �lmi për 
Sokolanën.

"Ne jemi NATO" - Java e 
NATO -së me një Ditë të 
Ushtrisë së hapur për 
qytetarët.

Koncert i Pashkëve i 
realizuar nga kori St. Zlata 
Meglenska.

Koncert i Pashkëve i 
realizuar nga kori St. Zlata 
Meglenska.

Koncert iFestës së  Bajramit 
me Forumin Rinor Islam. 

Dita e Vllehëve me shoqa-
tën "Hallça all Brova".

Iftar i përbashkët i festës së  
Bajramit me Forumin Rinor 
Islam - dega në Kumanovë.

Festimi i 20 Shtatorit - Dita 
e Pensionit.

Shkolla Verore e Poezisë, 
prozës dhe dramës.

Ekspozita Ndërkombëtare e 
Artit "Karpino".
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FESTIVAL ART në 
Kumanovë.

Panairi Ndërkombëtar i 
Ushqimit Organik dhe 
Tradicional "Tabela             
Organike".

"Lojëra pa ku�j" me          
kopshtin "Angel Shajçe".
"Lojëra pa ku�j" me          
kopshtin "Angel Shajçe".

MOTO ROK-FEST 
Kumanovë.

Festivali i Parë Ndërkom-
bëtar Folklorik.

Ekspozitë artistike e 
portreteve të presidentëve 
amerikanë.

Koncert pranveror i muikës 
xhez.

Koncert në SHMK           
Gjimnazin  - „Goce Dellçev“.

Rishikim folklorik në 
Kumanovë.
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Promovimi i projektit 
muzikor "Kumanova për 
Kumanovën".

Promovimi i CD -së së 
"Oktetit Kumanova". Festimi i Vitit të Ri Kinez.Festimi i Vitit të Ri Kinez.

Promovimi i një CD -je të 
dy�shtë nga Margica 
Antevska.

Ngjarje dhurimi                
"Humanizmi - Humanizmi". Viti i Ri "Dance Fest".

Ekspozitë fotogra�ke "Kina 
në sytë e mi".

Shfaqja e një �lmi për 
Shkollën e Mesme - "Goce 
Dellçev".

Promovimi i librit "Jeta në 
Kumanovë" nga Mirko 
Za�rovski.
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Koncert i Nënës së Zotit të 
korit "Shën Zlata Meglens-
ka" në kishat "Shën Gjergji" 
dhe "Shën Nikolla".

Promovimi i një monogra-
�e mbi "Oktet Kumanovë".

Ekspozita e shtypjes kirilike 
malazeze në shekujt 15 dhe 
16.

Ekspozita e shtypjes kirilike 
malazeze në shekujt 15 dhe 
16.

Koncert online gjatë orës 
policore.

Magjia e janarit.

Shfaqja e një dokumentari 
për turnetë e basketbollit 
në Sokollan.

Promovimi i librit "Jeta 
kulturore tradicionale dhe 
moderne në Kumanovë".

Jubileu i Muzikës së Qytetit 
"Ilinden".

Dita e parë e shkollës dhe 
pranimi i nxënësve të 
klasës së parë.
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Festivali "Mënyra urbane e 
jetës si trashëgimi 
kulturore" me rastin e 
hapjes madhështore të ish 
Hotelit Selanik.

Dita e Sipërmarrjes së 
Grave.

Promovimi i monogra�së 
"Rrethi i Motrave Serbe 
Kumanova - Atëherë dhe 
Tani".

Promovimi i monogra�së 
"Rrethi i Motrave Serbe 
Kumanova - Atëherë dhe 
Tani".

Njoftimi i pjesëmarrësve 
më të mirë në projektin 
"Stilolaps adoleshent 
Kumanovar".

Dhënia e diplomave për 
brezin e parë në shkollat 
�llore dhe të mesme në 
Kumanovë dhe Staro 
Nagoriçan. Koncert Jazz në Kumanovë.

Gra�ti Fest në Kumanovë.
Promovimi i Koleksionit 
"Kthimi nga Koneski".

Promovimi i librit "Si ta 
njohim Kumanovën?".
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Ekspozita e Ditës së Pavarë-
sisë së SHBA - 4 korrik.

Festimi i Epifanisë - 
Epifanisë me Shoqatën e 
Peshkatarëve Sportiv 
"Pçinja".

Procesioni i festës së Krisht-
lindjeve në Komunën e 
Kumanovës.

Procesioni i festës së Krisht-
lindjeve në Komunën e 
Kumanovës.

Hapja e "Odës Etno" me 
Odën Rajonale të Artizana-
tit - Kumanovë.

Shfaqja e modës "Tradita 
dhe jeta moderne".

Promovimi i librit "90 vjet 
Sokolana" të autorit Marjan 
Stosevski.

Ekspozita e parë personale 
e Pavel Milanovski - "Fillimi".

"Rishikimi i muzikës, 
këngëve dhe lojërave" me 
Shoqatën e Pensionistëve - 
Kumanovë.

Promovimi i projektit  
"Mëso zgjuar, puno          
profesionalisht".
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Festivali i parë i rrugës 
"KumaniUm".

Ekspozita e veprave të 
zoografëve nga 19 dhe 
�llimi i shekullit 20.

Ekspozita e fotogra�ve dhe 
promovimi i monogra�së 
"Tamburina e Shojiqit".

Ekspozita e fotogra�ve dhe 
promovimi i monogra�së 
"Tamburina e Shojiqit".

Përvjetori i ekzistencës së 
Shoqatës së Bletarëve 
"Bleta"- Kumanovë.

Hedhja tradicionale e 
Kryqit të Shenjtë.

Ekspozitë në kuadër të 
projektit "Ruajtja e zanat-
eve të vjetra që mundëso-
jnë zhvillimin e sipërmar-
rjes artizanale dhe 
vetëpunësimit".

Ngjarje kulturore "Babadi-
mri në një motor” me Moto 
Club Bears.

U hap ekspozita historike e 
përhershme në 
Shtëpinë-Muze të Hristijan 
Todorovski-Karposh.

"Shkolla të sigurta" - një 
traditë e njohjes së njëri 
-tjetrit dhe respektimit të 
diversitetit.
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Duke festuar ditën e parë të 
vjeshtës me Kopshtin JOU 
"Angel Shajçe".

Shfaqja dhe pazari i Pash-
këve në shkollën �llore 
"Krste Misirkov".

Duke festuar "2 Prillin" - 
Ditën Botërore të Ndërg-
jegjësimit për Autizmin.

Duke festuar "2 Prillin" - 
Ditën Botërore të Ndërg-
jegjësimit për Autizmin.

Baleti Libertango.
Ditët e mjaltit në 
Kumanovë. Dita botërore e Mësuesit.

Takimi tradicional ndër-
kombëtar i pensionistëve.

Ngjarja e Pashkëve 
"Pushimet po afrohen".

Koncert i Pashkëve në 
kishën "Shën. Nikolla".
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Festimi i "11 Tetori" në 
Memorialin Kosturnica. Festimi i 11 Nëntorit.

Janë mbajtur gjithashtu dhe ngjarjet : Dita Botërore e Librit dhe e Drejtës së Autorit me Bibliotekën 
IPK"Tane Georgievski"; festimi i Kurban Bajramit me shoqatën edukative "Vllaznia"; Sesioni formal i OO 
SBM - Kumanovë; program për shënimin e Ditës së Flamurit Shqiptar me KUD "Bajram Shabani"; 
promovimi i librave nga Zllatomir Jovanovi dhe Ibraim Xhemaili; Dita Ndërkombëtare e Muzeve; 
ekspozitë e Foto klubit "Kumanova", "Festivali i Gjashtë i Fotos Malinska"; FILM - Festivali i Filmit i FC 
"Kozjak"; ekspozitë retrospektive të librave komikë; Koncerti i Prillit ; ankand humanitar i veprave të 
artit nga nxënësit e SHMK  "Pero Nakov"; kuzhinë tradicionale e ëmbëlsirave hungareze; bota muziko-
re e Miodrag Bozinovski; koncerti përfundimtar i studios së baletit "Ultra"; koncerti përfundimtar i 
shkollës së muzikës  "Virtual M"; promovimi i këngëve "Njeri orkestër" dhe "Gracija"; shënimi i Ditës 
Ndërkombëtare të Paqes; promovimi i dokumentarit "Shpirt i butë për hekur të fortë"; shfaqja e 
�lmave  dokumentar ; festimi i Javës së Fëmijëve; shfaqja e një �lmi francez; detoksi�kim kulturor; 
Promovimi i "Atje Diku" nga Stoje Dodevski; promovimi i një videoje për këngën "Merre zemrën" nga 
Stefan Stojanovski; shfaqje amatore "Gruaja e keqe"; një koncert me rastin e Ditës Botërore të Xhazit; 
35 vjetori jubilar "Nino dhe miqtë"; koncert onlin dhe regjistrimi i një videoje për këngën "Bëhu vëllau 
im".

Ngjarjet e mëposhtme u shënuan me vendosjen e luleve dhe një program të përshtatshëm kulturor 
dhe artistik.

Festimi më 8 shtator.
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Përvetori I vdekjes së Josip 
Broz Titos.

Festimi i 25 majit Dita e 
Rinisë në ish -RSFJ.

Dita e vdekjes së aviatorëve 
në luftën kundër fashizmit.
Dita e vdekjes së aviatorëve 
në luftën kundër fashizmit.

Festimi i përvjetorit të 
ASNOM - 2 gusht.

Përvjetori i lindjes së revo-
lucionarit maqedonas Goce 
Dellçev.

Përvjetori i vdekjes së 
revolucionarit maqedonas 
Goce Delçev.

Shënimi i përvjetorit të 
vdekjes së komandantit 
dhe heroit kombëtar të 
Kumanovës, Hristijan 
Todorovski - Karposh.

Festimi i  përvjetorit të  
luftës në fshatin Pelince.

Festimi i ditës së �tores mbi 
fashizmin.



KULTURËKULTURËKULTURËKULTURËKULTURË

135
KUMANOVA PO NDRYSHON

Përvjetori i mbërritjes së 
misionit ushtarak britanik 
në fshatin Pelince.

Përvjetori i betejës së 
Kumanovës në Zebrnjak.

Shënimi i përvjetorit të 
betejës së Drenakut dhe 
formimit të batalionit të 
parë partizan të 
Kumanovës.

Shënimi i përvjetorit të 
themelimit të  III MUB. Shënimi i luftës së Stracin.

Shënimi i daljes së 
bërthamës së çetës parti-
zane të Kumanovës.
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Komuna e Kumanovës është qyteti i parë në 
vend që mban mirënjohjen më të lartë në Evropë 
- Qyteti Evropian i Sporteve për vitin 2019 nga 
Shoqata Evropiane e Qyteteve Sportive ACES nga 
Brukseli, sepse këtu praktikohen sporte si për 
meshkuj ashtu edhe për femra, nga 8 deri në 88 
vjet.

Kumanova është një qytet i kampionëve në 
disiplina të ndryshme sportive, i trajnerëve të 
ndërgjegjshëm të sportit dhe punëtorëve të 
zellshëm, të cilët shkruan historinë sportive të 
qytetit ku ndodhet simboli kult i shpirtit sportiv - 
kompleksi sportiv "Sokolana".

Kumanova është një qytet me përvojë dhe 
traditë shumëvjeçare sportive duke organizuar 
ngjarje kryesore sportive, ku vërehen cilësi dhe 
a�nitete sportive individuale dhe kolektive, me 
çka arritëm ta ngremë sportin në një nivel më të 
lartë dhe të lakmueshëm.

Po e rikthejmë shkëlqimin e kompleksit sportiv 
"Sokolana", dhe kështu risjellim kujtimet e legjen-
dave të sportit nga qyteti ynë, kujtimet e të gjithë 
brezave që kaluan një pjesë të rëndësishme të 
fëmijërisë dhe rinisë së tyre në këtë "tempull të 
sportit"në Kumanovë. 
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Me iniciativën e legjendave – veteranë të spor-
tit nga Kumanova, para objektit sportiv "Sokola-
na" Kryetarit Dimitrievski iu dha një basketboll 
me nënshkrimet e të gjithë sportistëve, në shenjë 
mirënjohjeje për angazhimin dhe aktivitetet e 
përgjithshme në lidhje me rindërtimin e kom-
pleksit "Sokolana".

Sheshi i rikonstruktuar i lojërave sportive në 
kompleksin Sokolana u hap me një ngjarje 
solemne, ku morën pjesë Kryeministri, Zoran 
Zaev, drejtori i ARS, Naumçe Mojsoski dhe �gura 
të tjera të shquara nga jeta politike, sportive dhe 
kulturore në vendin tonë dhe rajon. Në këtë 
solemnitet hapjeje u ndanë pllaka dhe mirën-
johje për veteranët e sportit.

U riparua edhe fontana ekzistuese përballë ish 
hotelit "Kristal", u riparua, në formën e të 
ashtuquajturës "Çezma Olimpike", me emrat e 
shkruar të Olimpistëve të Kumanovës Ace 
Rusevski, Rexhep Rexhepovski dhe Branimir 
Jovanovski, në mënyrë që t'u shprehet mirën-
johje këtyre sportistëve.

Në territorin e Komunës së Kumanovës ka 42 
klube sportive që janë anëtare të Lidhjes Komu-
nale të Sporteve - Kumanovë, 17 ekipe futbolli, 
anëtarë të Lidhjes Komunale të Futbollit dhe 20 
klube sportive shkollore, anëtarë të Lidhjes 
Komunale të Sporteve Shkollore Kumanovë. Në 
Lidhjen Komunale të Sporteve Shkollore janë 5 
shkolla të mesme dhe 16 �llore, ku secila shkollë 
ka 4 ekipe (hendboll, futsal, basketboll dhe vole-
jboll).
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Në vitin 2017, klubet e mëposhtëm në sistemet 
e garave të ligës regjistruan rezultate të rëndë-
sishme: 

Klubi i volejbollit "Kumanovo" �toi kampio-
natin dhe Kupën e Maqedonisë, si suksesi më i 
madh në garë ekipore;

Në kuadër të garave të turneut, KÇ "Velo-M" u 
bë kampion shtetëror me të drejtën për të marrë 
pjesë në garat ndërkombëtare;

Klubi Atletik "Kumanovo" u bë kampion apso-
lut i Maqedonisë së Veriut;

KK "Kumanovo 2009" arriti suksesin më të 
madh ndërkombëtarisht duke luajtur në �nalet e 
ligës ndërkombëtare BIBL, e cila pati një 
pjesëmarrje të madhe, gjë që kon�rmon interesi-
min dhe mbështetjen e tifozëve të sportit;

KHF "Kumanovo" na përfaqësoi me sukses në 
Superligë dhe arriti të kuali�kohet për pjesëmarr-
je në Challenge CUP të Evropës.

Në vitin 2018 në sistemin e garave ligë u dallu-
an klubet sportive: 

KK "Kumanovo 2009", i cili mori pjesë në �nalen 
e Kampionatit të Maqedonisë;

KHF "Kumanovo" mori pjesë në Superligë dhe 
u kuali�kua për pjesëmarrje në Challenge CUP të 
Evropës;

Klubi i volejbollit "Kumanovo" �toi Kupën e 
Maqedonisë për herë të dytë dhe vendin e dytë 
në garat e sistemit ligë;

Në garat e turneut, KÇ "Velo-M" mbeti në fron si 
kampion shtetëror;
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Klubi i atletikës "Kumanovo" u bë kampion 
apsolut i Maqedonisë;

Klubi i ping-pongut "Kumanovo" është �tuesi i 
vendit të dytë në Ligën e Dytë të Shtetit;

Klubi i boksit "Kumanovo 84" �toi 5 medalje në 
Kampionatin Shtetëror në të gjitha kategoritë.

U realizuan ngjarje tradicionale sportive në 
vitin 2019 me rastin e 500 vjetëve të ekzistencës 
së qytetit të KUMANOVËS, dhe nën moton 
KUMANOVA QYTETI EVROPIAN I SPORTIT PËR 
VITIN 2019, mirënjohje e bazuar në arritjet 
aktuale sportive, zhvillimin e sportit në të gjitha 
disciplinat, kategoritë dhe moshat dhe ndërtimin 
e kapaciteteve dhe kulturës sportive. Mirënjohja 
u mor nga Shoqata Aces-Evropa e Qyteteve të 
Sportit.
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Kupën e Kryetarit, turne futsalli për shkollat 
�llore për meshkuj dhe femra në projektin 
"Shkollat e Sigurta", garë përfshirëse atletike me 
rastin e "11 Nëntorit", një sistem ligash i garave 
për klasën II dhe III dhe klasën IV dhe V, ku �tuesit 
e vendit të parë morën pjesë në Manifestimin 
Përfundimtar Shtetëror në stadiumet e FFM.

Në garat shtetërore nga shkollat �llore, u 
shënuan rezultate të palakmueshme nga: SHFK 
"Bajram Shabani" - Futboll për femra - vendi i 3 
–të; SHFKe "Bajram Shabani" - Futboll për mesh-
kuj - vendi i 3 –të; SHFK "Naim Frasheri" - Futsal 
për meshkuj - vendi i 6 –të.

Nga sportet individuale në atletikë kanë �tuar: 
SHFK "Koço Racin", lartësi për meshkuj - vendi i 2 
-të, largësi për meshkuj - vendi i 3 -të, largësi për 
femra - vendi i 3 -të, SHFK "Kërste Misirkov" lartësi 
për meshkuj - vendi i parë, largësi për meshkuj - 
vendi i 2 -të, stafeta 4x100 metra mashkuj - vendi 
i parë, 300 metra femra - vendi i tretë, stafeta 
4x100 femra - vendi i 2 -të, lartësi femra - vendi i 
dytë, largësi femra - vendi i dytë, SHFK "Magdale-
na Antova" - 100 metra femra - vendi i 3 -të, largë-
si femra - vendi i parë.

Nga shkollat e mesme: SHMK Gjimnazi "Goce 
Dellçev" - basketboll për meshkuj - vendi i parë; 
SHMK Gjimnazi "Goce Dellçev" - futball për femra 
- vendi i 2 -të.

Nga sportet individuale në atletikë ka �tuar 
SHMK Gjimnazi "Goce Dellçev", 100 metra për 
femra - vendi i 3 -të, kërcimi së larti për meshkuj - 
vendi i 2 -të.

 

Lidhja Komunale e Sporteve Shkollor nga viti 
2019 organizon gara ligash në nivel komunal në 
hendboll, basketboll, volejboll, futsal dhe siste-
min KUP të garave të futbollit për shkollat �llore 
dhe të mesme në konkurrencën e meshkujve dhe 
femrave. 

Përveç pjesëmarrjes në gara, Shoqata ishte 
organizatorja e ngjarjeve më të mëdha në spor-
tet shkollore, siç ishte organizimi i ligave 
shtetërore, ku u mbajtën 3 liga shtetërore dhe 5 
kampionate shtetërore për shkollat �llore dhe të 
mesme.

LKSK organizon gara dhe aktivitete të tjera, si: 
turne futsalli për shkollat e mesme në konkur-
rencën e meshkujve me rastin e "11 Nëntorit" për
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Në sistemet e garave të ligës, klubet e mëposh-
tëm regjistruan rezultate të rëndësishme:

KHF "Kumanovo" është �tuese e KUPËS së RMV;

KÇ "VELO-M" u bë kampion shtetëror në 
çiklizëm, me të drejtën për të marrë pjesë në 
garat ndërkombëtare, kampionatet evropiane 
dhe botërore në garat individuale dhe 
konkurencë klubesh;

Klubi i Atletikës "Kumanovo" u bë kampion 
shtetëror në të gjitha kategoritë në atletikë në 
konkurrencën e meshkujve dhe femrave;

Klubi i Qitjes "Kumanovo 2000" �toi vendin e 
tretë në konkurrencën individuale dhe ekipore 
në Ligën e Parë të Shtetit;

Klubi i ping-pongut "Kumanovo" �toi vendin e 
tretë në kampionatin kombëtar për pingpong 
për të rinj.

Në vitin 2019, ka klube të sapoformuara, të cilat 
u bënë anëtare të Lidhjes Komunale të Sporteve 
Kumanovë,  si: Klubi i Volejbollit të Femrave 
"Kumanovo", Klubi i Atletikës "Teuta", Klubi i 
Shahut "Fisher", Klubi i Kajakut "Kumanovo", dhe 
tyre aderime në LKSK nënshkruan pesë klube të 
tjera sportive të formuara deri tani.

Lidhja për Sport dhe Rekreacion të personave 
me aftësi të ku�zuara Kumanova në vitin 2019 
kishte një sërë aktivitetesh sportive, vendore dhe 
ndërkombëtare në 4 kategori: gjuatjtje, ping-
pong, atletikë dhe shah. Në disiplinën e 
ping-pongut, kanë �tuar vendin e parë në Ligën 
Shtetërore në kategorinë e personave me aftësi 
të ku�zuara 9-10, vendin e parë dhe të dytë në 
nivel shtetëror, pjesëmarrje në turnetë ndërkom-
bëtarë në Mal të Zi, Serbi dhe Bullgari.
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Janë organizatorë të Turneut Ndërkombëtar të 
Ditës së Ping -Pongut, 6 Prillit në Kumanovë dhe 
Turneut Ndërkombëtar me rastin e 11 Nëntorit - 
500 vjet Kumanovë.

Në disiplinën e gjuatjes ata kanë �tuar 3 kupa, 
një kampionat shtetëror, ndërsa olimpiku Brani-
mir Jovanovski ka marrë pjesë në garat ndërkom-
bëtare si trajner dhe konkurrent në Gjermani, 
Francë, Kroaci, Australi dhe Kore.

Në atletikë ata �tuan vendin e parë në Kampio-
natin Shtetëror. 

Në shah ata kanë organizuar një kampionat 
shtetëror, një turne me rastin e Ditës Ndërkom-
bëtare të Personave me Aftësi të Ku�zuara, 
morën pjesë në Turneun Ndërkombëtar në BeH, 
morën pjesë në një kampionat të hapur në Shkup 
me rastin e Ditës së Qytetit.
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Lidhja e sporteve trajton me sukses realizimin e 
programit të saj si dhe programet e anëtarëve të 
saj, që përfaqëson në kuptimin e vërtetë të �alës, 
"Shtëpinë e Sporteve" në Komunë, për të çka ka 
marrë njohje të larta nga disa federata sportive 
kombëtare dhe të kon�rmuara me një mirën-
johje e veçantë nga Lidhja e federatave sportive 
të Maqedonisë. 

Në vitin 2020, aktivitetet e Lidhjes Komunale të 
Sporteve Shkollore vazhduan, por për shkak të 
pandemisë me Covid-19, të gjitha aktivitetet 
sportive shkollore u ndërprenë. 

Për herë të parë në vendin tonë u festua Dita 
Evropiane e Sporteve në Shkolla, e cila përfshinte 
mësues të edukimit �zik dhe shëndetësor, me 
video materiale të përgatitura dhe të realizuara 
posaçërisht për atë qëllim.

Nga klubet në sistemet e konkurrimit ligë, KB 
"Kumanovo 2009" konkurron në ligën e parë 
shtetërore, ligën ndërkombëtare BIBL dhe kate-
goritë e të rinjve dhe mbeti në vendin e 5 -të pas 
pezullimit të kampionatit.

KHF "Kumanovo" vazhdimisht mban vendin e 
parë në Superligë, vendin e parë në Kampionatin 
Rajonal, në Ligën EHF arriti në raundin e tretë, 
gjithashtu ekipet e të rinjve janë në vendin e 
parë, brezi 2000 dhe brezi 2002, dhe në vitin 2021 
përsëri �toi Kupën RMV dhe vendin e parë në 
Superligën e RMV.

Klubi i basketbollit për të rinj "Kumanovo" 
konkurron në ligën e dytë për seniorë, kurse me 
ekipet e të rinjve ata janë në vendin e 5 -të.
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KÇ "VELO-M" garon në ligën shtetërore me 
vendin e dytë ekipor të �tuar në çiklizëm rrugor 
dhe vendin e tretë si ekip në çiklizëm malor. 

KÇ "CROSS SECLING" Kumanova u bë kampion 
shtetëror në çiklizëm malor. 

Klubi i Atletikës "Kumanovo" u bë kampion 
shtetëror në të gjitha kategoritë në atletikë në 
konkurrencën e meshkujve dhe femrave. 

Klubi i qitjes "Kumanovo 2000" në ligën e parë 
shtetërore �toi vendin e tretë në konkurrencën 
individuale dhe ekipore. 

Klubi i ping-pongut "Kumanovo" në Ligën e 
Shtetit �toi vendin e tretë në kampionatin kom-
bëtar për ping-pong për të rinj.

Në periudhën prej vitit 2018 deri më vitin 2021, 
janë mbajtur me shumë ngjarje sportive nga të 
cilat i veçojmë.
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Seminar i arteve marciale.
Turneu ndërkombëtar i 
ping-pongut.

Turneu i kupës së futbollit 
të kryetarit të Komunës.
Turneu i kupës së futbollit 
të kryetarit të Komunës.

Kampionati Pionier i Rinisë i 
qytetit të Kumanovës në 
shah.

Turniri Ndërkombëtar në 
shah. Seminar Aikido.

Gara me biçikleta "Trofeu i 
11 Tetorit".

Tubimi ndërkombëtar në 
atletikë.

CUP Ndërkombëtar në 
peshkimin sportiv.
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Turneu Ndërkombëtar i 
Basketbollit për Kadetë "Të 
rritemi së bashku".

Konkursi ndërkombëtar i 
biçikletës malore.

Ndeshje shahu mes 
anëtarëve të klubeve të 
shahut nga Kumanova dhe 
Prilepi.

Ndeshje shahu mes 
anëtarëve të klubeve të 
shahut nga Kumanova dhe 
Prilepi.

Kampionati Shtetëror i 
Atletikës.

Kampionati Shtetëror i 
Notit Dimëror.

Kampionati shtetëror i 
basketbollit për shkollat 
�llore.

Gara atletike me rastin e 
festës "11 Tetori".

Lojërat Olimpike të vogla, 
lojëra sportive për shkollat 
�llore dhe të mesme.

Kupën Ndërkombëtare 
BLANIK në lundrimin 
sportiv në Axhitepe.
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"Gëzimet e futbollit 
dimëror" për nxënësit nga 
klasa e dytë deri në klasën 
e pestë.

Projekt "Zgjidhe sportin e 
vërtet”.

"Java Evropiane e 
Lëvizshmërisë" në 
Kumanovë.

"Java Evropiane e 
Lëvizshmërisë" në 
Kumanovë.

Java sportive shkollore për 
shkollat �llore dhe të 
mesme në komunën e 
Kumanovës.

Festimi i 10 Majit, Ditës 
Botërore të Aktivitetit Fizik.

Emërimi i sportistëve më të 
mirë të vitit.

Shkolla argëtuese të         
futbollit.

Turneu tradicional i futbol-
lit "VIDOVDAN".

Promovimi i projektit "Noto 
dhe shijo".
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Turne basketbolli me KK 
"Kumanovo".

Turneu i parë Memorial 
Ndërkombëtar i Boksit 
"Miroslav Petrovi 20 2021" 
dhe të tjerë.

Gara atletike nëpër rrugët e 
Kumanovës                        
(Run 4 inclusion).

Gara atletike nëpër rrugët e 
Kumanovës                        
(Run 4 inclusion).

Kampionati i tenisit për 
tenistët deri në 14 vjeç. Turne i shpejtë i shahut.

Turne volejbolli për gra dhe 
promovim i Klubit të sapo-
formuar të Volejbollit të 
Grave "Kumanovë".

Gara e natës atletike.
Turne tradicional i 
ping-pongut.

Kampionati Shtetëror i 
Çiklizmit.
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Njëkohësisht në shah me 
Zarko Mitkovski me rastin e 
Ditës së Gruas.

Turneu u hendbollit KAR-
POSH.

Turnini Ndërkombëtarë i 
futbollit „Kojnare e epërme“.

Kampionati Kombëtar 
Brazilian Xhiu Xhica.

Konkurs ndërkombëtar i 
Çiklizmit malor - HSO 
Kumanovo.

Ne gjithashtu veçojmë shfaqjet sportive të mëposhtme të klubeve dhe atletëve tanë: Kik Boks 
"Kumanovë 2006" në Turneun Ndërkombëtar MMA; Klubi i Karatesë "Kumanovë-75" në Turneun Ndër-
kombëtar të Karatesë IPPON CUP Leskovac 2019, R. e  Serbis; atletët nga AK "Kumanova" morën pjesë 
në Tubimin Përkujtimor "Vllatko Dimitrov" -Shkup; ekipi i meshkujve të SHFK "Krste Misirkov" mori 
pjesë në Kampionatin e 25 -të Botëror  të Atletikës  Shkollore  në Split, Republika e Kroacisë; D`Stron-
gest dhe  Ruts  BJJ Kumanovë - klub për xhiu   në turnetë në Serbi, Bullgari, Itali, Maqedoni; BC 
"Kumanovë 84" në Turneun Ndërkombëtar të Boksit në Nish dhe të tjerë.

KUMANOVA QYTETI I SPORTIT- KUMANOVA FITON!





KOMUNA E KUMANOVËS
2021

KUMANOVA PO NDRYSHON!

16.200м2+
TROTUARE 

13.800м+
KANALIZIMI 

ATMOSFERIK DHE FEKAL 

3.450м+
RRJETI I UJËSJELLËSIT

165.000м2+
ASFALTIMI DHE

RIKONSTRUKTIMI 

22.000м2+
RRJETI I UJËSJELLËSIT

169.200м2+
TAMPONIMI DHE

THYERRJA E RRUGËS 

160+
PROJEKTE DHE AKTIVITETE NË

SHKOLLAT FILLORE DHE TË MESME

13+
3 SALLA TË REJA TË SPORTIT

DHE 10 FUSHA SPORTIVE

2.100.000м3+
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80.000+
SHPËRNDARJA E MASKAVE

MBROJTËSE GJATË
KRIZËS ME KOVID-19
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MBAJTJA E MANIFESTIMEVE
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PËR KULTURË DHE SPORT
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50+
KLUBET SPORTIVE TË

MBËSHTETURA NGA SHOQATA
KOMUNALE TË SPORTEVE
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