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Qyteti i Shkupit dhe qytetarët 
- së bashku në luftën kundër 
ndotjes  

fq. 6 fq.10 fq.16 fq.18

14,6 kilometra korsi 
të reja për biçikleta të 
ndërtuara në Shkup 

Ndërtojmë shoqëri pa 
diskriminim, me të drejta dhe 
mundësi të njëjta për të gjithë 

„Winterland“ dhe „Parni valjak“ 
- kombinim i përkryer për pritjen 
magjike të Vitit të Ri 

FESTIVALI I DRITËS
MAGJI QË MAGJEPS

Numër falas
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T
ë gjitha shkollat e mesme 
të Qytetit të Shkupit në 
fillim të këtij viti u pajisën 
me pastrues ajri. Në 23 
shkolla, në çdo klasë, 

Qyteti i Shkupit vendosi gjithsej 572 
pastrues ajri dhe për 21,783 nxënës 
të shkollave të mesme mundësoi ajër 
më të pastër dhe mjedis jetësor më të 
shëndetshëm. Kjo është vetëm një nga 
masat që zbatoi Qyteti i Shkupit në 
periudhën e kaluar për të përmirësuar 
kushtet në të cilat mësojnë nxënësit e 
shkollave të mesme.
- Nxënësit do të kalojnë të paktën 
një të tretën e ditës në mjedise me 
ajër të pastër, që është veçanërisht 
e rëndësishme në ditët me ndotje 
më të madhe. Vlera e pastruesve të 
ajrit është rreth 11 milionë denarë. 
Detyra jonë është që të kujdesemi për 
shëndetin dhe cilësinë e jetesës së 
bashkëqytetarëve tanë, dhe fëmijët 
janë e ardhmja jonë, prandaj shëndeti i 
tyre është prioriteti ynë - thotë kryetari 
Shilegov.
Qyteti i Shkupit është njësia e vetme 

e vetëqeverisjes lokale e cila siguroi 
pastrues ajri për çdo shkollë të mesme 
të saj.
Është me rëndësi të theksohet se gjatë 
vitit 2018 Qyteti i Shkupit rikonstruktoi  
objektet e 19 shkollave të mesme. Prej 
tyre, 11 shkolla u pajisën me fasada 
efikase energjetike, ndërsa në shkollat 
e tjera u krye riparimi i nyjave sanitare, 
dyshemeve, dyerve, instalimeve 
elektrike dhe ngrohjes, aty ku ishte e 

Një varg masash për përmirësimiN e kushteve Në të cilat mësojNë NxëNësit e 
shkollave të mesme 

PASTRUES AJRI DHE FASADA 
EFIKASE ENERGJETIKE PËR 
SHKOLLAT E MESME 

nevojshme. Për këto ndërhyrje Qyteti 
nga Buxheti ndau 60 milionë denarë. 
- Nga shtatori i vitit 2018 për të gjithë 
nxënësit e shkollave të mesme të 
Qytetit të Shkupit do të ketë transport 
urban falas. Pikërisht, përveç 20.000 
nxënësve të cilët merrnin bileta falas, 
nga fillimi i këtij viti shkollor, numri i 
tyre u rrit në mënyrë plotësuese me 
2.000 nxënës. Gjithashtu, Qyteti i 
Shkupit filloi me adaptimin e shkollave 

U rikonstruktua fasada e SHMQSH „Orce Nikolov“ 
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për personat me invaliditet fizik. Që nga 
periudha e verës, janë bërë tualete për 
personat me nevoja të posaçme në tetë 
shkolla të mesme, dhe atë në “Pançe 
Karagjozov”, “Josip Broz Tito”, “Zef Lush 
Marku”, “Gjorgji Dimitrov”, “Koço Racin”, 
“Boro Petrushevski“, „Lazar Tanev“ dhe 
„Vëllezërit Miladinov“. Përveç tualeteve, 
në çdo shkollë ku ekzistonte hapësirë   
e përshtatshme, u shënuan vendet 
e parkimit për personat me nevoja 
të posaçme. Adaptimi i shkollave po 
zhvillohet në kontinuitet, kështu që 
edhe në shkollat   e tjera, po punohet në 
lidhje me procedurat për adaptimin e 
aksesit  - shpjegon Shilegov. 
Për herë të parë në vitin 2018, Qyteti i 
Shkupit ndau 100 bursa për nxënës-
sportistë nga shkollat e mesme të 
qytetit me vlerë 24.000 denarë, ndërsa 
për këtë vit janë planifikuar 105 bursa 
për nxënës të talentuar të shkollave të 
mesme. 
Para shkollave të mesme „Josip Broz-
Tito“, „Pançe Karagjozov“, „Zdravko 
Cvetkovski“, „Maria Kyri-Sklodovska“ 
dhe „Boro Petrushevski“, Qyteti i 
Shkupit  vendosi matës digjitalë të 
shpejtësisë, për të rritur sigurinë në 
trafikun rrugor  dhe për të reduktuar 
numrin e aksidenteve automobilistike. 
Matësit digjitalë janë donacion i 
kompanisë “Sava Osiguruvanje”.
Qyteti i Shkupit në vitin 2018, në 
bashkëpunim me Agjencinë për 
punësime të Republikës së Maqedonisë 
dhe UNDP-në, ka angazhuar 17 
asistentë arsimorë në nëntë shkolla të 
mesme, të cilët punojnë me nxënës 
me nevoja të posaçme arsimore. Këta 
asistentë janë anëtarë të grupeve 
sociale në rrezik, përfshirë këtu edhe 
përfituesit e ndihmës sociale. 

Rezultate të shkëlqyera arritën ekipet më 
të mira sportive të shkollave të mesme nga 
Shkupi, të cilat në fillim të tetorit të vitit të 
kaluar konkurruan me moshatarët e tyre 
nga qyteti i vëllazëruar i Nyrembergut në 
Gjermani. Ekipet e shkollave të mesme 
nga Shkupi ishin më të suksesshme në 
garat e zhvilluara, duke arritur një rezultat 
të përgjithshëm prej 6 fitoresh dhe 1 
humbjeje. Ata garuan në basketboll, 
hendboll, volejboll dhe futsal.
Garat e ekipeve më të mira sportive 
të shkollave të mesme nga Shkupi në 
Nyremberg janë vazhdim i praktikës 
për organizimin e garave të tilla. Vitet e 
kaluara, u organizuan turne në Stamboll, 
Nish, Zagreb, Lubjanë, Sofje dhe Beograd.

Fasadë efikase energjetike edhe për SHMQSH „Nikola Karev“ 

Vend-parkimi për persona me nevoja të posaçme para SHMQSH“Josip Broz Tito“
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Në vitin që është para nesh planifikohet 
rritja e numrit të inspektorëve, dhe 
pajimi i tyre për mbulimin më të mirë 
dhe më efikas të të gjithë territorit të 
qytetit. Aktualisht ka vetëm 4 inspektorë 
për mjedisin jetësor për të gjithë 
Shkupin.

   Në sezonin kur është aktuale ndotja 
e ajrit thoni që inspektorët e qytetit 
janë vazhdimisht në terren. Cilat 
kapacitete industriale i kontrolloni 
dhe çfarë konstatuan inspektorët në 
terren në lidhje me ndotjen deri më 
tani? Sa gjoba janë shqiptuar dhe për 
çfarë shkeljesh? 
Inspektorati i Qytetit të Shkupit 
është kompetent për mbikëqyrjen 
e instalimeve që posedojnë leje të 
integruar ekologjike-B në territorin e 
qytetit të Shkupit, gjithsej 40 instalime. 
Gjithashtu, Inspektorati ka kompetenca 
për mbikëqyrjen inspektuese të 
objekteve që posedojnë elaborat 
për mbrojtjen e mjedisit jetësor, 
përkatësisht të instalimeve me volum 
më të vogël prodhimi, të cilat janë 
nën kompetencat e qytetit të Shkupit, 
gjithsej 547. Gjatë muajit dhjetor janë 
bërë kontrolle të jashtëzakonshme, 
gjatë të cilave për 8-të instalime është 
thërritur laboratori i akredituar dhe 
janë bërë matje të jashtëzakonshme të 
përqendrimit të ndotësve dhe grimcave 
të ngurta – përqindja e pluhurit në 
gazrat dalës nga emetues të stacionuar 
(oxhak). Nga  raportet e marra nga 
laboratori i akredituar në 4 prej 
subjekteve juridike është konstatuar 
tejkalimi i vlerave të lejueshme, 
veçanërisht i monoksidit të karbonit, 
i cili në njërin prej instalimeve është 
madje 13 herë më i lartë se kufiri ii lejuar. 
Në vijim është procedura dhe autorët 
do të sanksionohen në përputhje me 
Ligjin për mjedisin jetësor.

iNtervistë: MirOSlaV BOgdaNOVSKi, 
dreJTUeS i SeKTOriT iNSpeKTOraTi i QyTeTiT Të SHKUpiT 

PRIORITETI I 
INSPEKTORATIT ËSHTË 
HEQJA E SHKUPIT 
NGA LISTA E QYTETEVE 
MË TË NDOTURA  
Inspektorati i Qytetit të Shkupit këtë 
periudhë ka mjaft punë. Po bëhen 
kontrolle të përforcuara në instalime, 
të cilat janë nën kompetencat e Qytetit 
të Shkupit, në sezonin me ndotje të 
rritur të ajrit, po vendoset rregull në 
sipërfaqet publike, po ngrihet niveli i 
higjienës publike. Për risitë në punën 
e inspektoratit të qytetit, për rezultatet 
e arritura dhe planet e ardhshme për 
veprim, në këtë intervistë, biseduam 
me Miroslav Bogdanovskin, drejtues i 
Sektorit Inspektorati i Qytetit të Shkupit.

 Kaluan gjashtë muaj nga ardhja 
juaj në postin drejtues i Sektorit 
Inspektorati i Qytetit të Shkupit. 
Paralajmëruat reforma në 
inspektoratin e qytetit, transparencë 
në punën e tij dhe akses për qytetarët. 
Çfarë reformash realizuat në këtë 
shërbim periudhën e kaluar, a u rrit 
numri i inspektorëve? 
Si drejtues i inspektoratit, me ardhjen 
time në detyrë fillova me ndryshimin 
e mënyrës së punës, vendosëm punë 
me turne dhe prani më të madhe në 
terren. Kemi edhe kujdestari 24 orë në 
numrin 193, në të cilin qytetarët mund 
të raportojnë në çdo kohë ndotësit. 
Në lidhje me aksesin, qytetarët kanë 
mundësi, në çdo kohë, të raportojnë për 
çdo parregullsi në numrat e telefonit 
në sajtin www.skopje.gov.mk dhe në 
faqen-facebook „Inspektorati i Qytetit 
të Shkupit“ ndërsa inspektorët në 
përputhje me detyrën zyrtare dalin 
menjëherë në terren. Inspektorati 
i Qytetit të Shkupit është një mjet i 
qytetarëve nëpërmjet të cilit ata mund 
të ushtrojnë të drejtat e tyre dhe mund 
të paraqiten në çdo kohë, për çdo të 
dhënë apo informacion. Inspektorati 
bashkëpunon në bazë ditore edhe me 
gazetarët, kështu që mediumet mund 
të marrin informacione në çdo kohë. 
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Nr.r Titulli  i aktit
Shta.
2017

Shta.
2018

rritje në  %
Tet.

2017
Tet.

2018
rritje në  %

Nën.
2017

Nën.
2018

rritje në  %

1

procesverbal për 
kontrollin e realizuar 

gjatë kryerjes së 
shkeljes 

89 132 48 68 137 101 139 153 10

2
Urdhëresë- pagese 

mandatare 
(gjoba)

89 132 48 68 137 101 139 153 10

3
Kërkesa të 

depozituara pranë 
përmbaruesit 

21 31 48 21 40 90 35 22 -63

4
Të dërguar për 

kryerjen e punës me 
interes publik 

70 93 33 45 113 151 105 121 15

5 paralajmërime 89 190 113 68 220 224 139 270 94

 Mund të veçoni një aksion më 
të rëndësishëm të organizuar nga 
inspektorët e qytetit në periudhën 
e fundit për sa i përket ndotësve të 
mjedisit jetësor?
Një nga aksionet më të rëndësishme 
të inspektorëve është zbulimi dhe 
vendndodhja e personave që blejnë 
mbetje të llojeve nga më të ndryshmet. 
Këtu përfshihet bakri që merret nga 
djegia e kabllove, si dhe çdo lloj 
hekuri i marrë nga djegia e sendeve të 
ndryshme. Në periudhën e ardhshme, 
inspektorati do të veprojë në përputhje 
me Ligjin për menaxhimin me mbetjet 
dhe për shkelësit do të ketë padi penale.

  Paralajmëruat vendosjen e mjeteve 
të zgjuara, siç janë dronët për rritjen 
e efikasitetit në punën tuaj. Deri ku 
jeni me këtë aktivitet? 
Dronët janë mjete të zgjuara që 
përdoren nga inspektorët për të 
gjetur më lehtë  dhe më me efikasitet 
burimet e ndotjes, si dhe dëmtimet 
e mjedisit. Bëmë disa xhirime me 
dron në terren, më konkretisht në 
„Vardarishte“ dhe kemi informata 
që janë me rëndësi të veçantë për 
inspektorët. Janë identifikuar persona 
juridikë që në mënyrë të paligjshme 
hedhin mbetje ndërtimi në sasi të 
konsiderueshme dhe ata janë dënuar 
në mënyrë adekuate. Jemi në fazën e 
hulumtimit, pikërisht, planifikohet edhe 
blerja e kamerave që do të vendosen 
në pikat më të larta (ndërtesa), për 
monitorimin e vazhdueshëm të terrenit, 
duke mundësuar reagim të shpejtë të 
shërbimeve kompetente. 

  A u rrit efikasiteti i rojeve komunale 
pas pajimit të tyre me aparate GPS? Sa 
gjoba kanë shqiptuar rojet komunale 
në periudhën e kaluar dhe për çfarë 
lloj shkeljesh? 
Te rojet komunale kemi një rritje të 
madhe të numrit të gjobave krahasuar 
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
Rojet komunale veprojnë sipas Ligjit për 
pastërtinë publike, janë shqiptuar gjoba 
për djegie në sipërfaqe publike, hedhje 
të parregullt të mbetjeve komunale, 
dalje të kamionëve nga kantieret e 
ndërtimit me rrota të ndotura. Rojet 
komunale janë një nga mjetet bazë për 
kontrollin dhe preventivën e higjienës 
në qytet.

 Një nga aktivitetet e Inspektoratit 
të Qytetit të Shkupit ishte edhe 

ballafaqimi me shitësit e mallrave 
sezonale në sipërfaqet publike. Si e 
zgjidhni këtë problem, sa aksione keni 
realizuar deri më tani? 
Në lidhje me shitjen e mallrave sezonale 
në sipërfaqet publike, Inspektorati i 
Qytetit të Shkupit kishte mjaft punë. 
Kishim aksione të përditshme dhe me anë 
të paralajmërimeve u shpjegohej shitësve 
se ku është e lejuar të shesin prodhimet 
e tyre. Nëse kjo nuk jepte frytet e duhura, 
vijonin sanksione adekuate. Kishim thirrje 
telefonike të përditshme nga qytetarë 
që jetojnë në afërsi të vendeve ku 
ekspozoheshin këto produkte, me kërkesë 
për dislokimin e tyre, sepse mungesa 
e  kushteve higjienike bazë është një 
kërcënim për të gjithë, veçanërisht për ata 
që konsumojnë këto produkte. Kontrollet 
e përditshme kontribuuan në reduktimin 
e një pamje të tillë në kryeqytet. Në 
vendet që nuk janë parashikuar për 
shitjen e këtij lloji mallrash inspektorët 
dhe rojet komunale edhe në të ardhmen 
do të kontrollojnë situatën. 
 

  Si është bashkëpunimi i inspektoratit 
të qytetit me institucionet e tjera 
shtetërore në luftën kundër ndotjes? 
Me cilat institucione bashkëpunoni më 
mirë dhe në cilën fushë? 
Ashtu siç përmenda, bëjmë përpjekje të 
vendosim bashkëpunim me institucionet 
shtetërore për zgjidhjen e përbashkët 
të problemeve. Kemi bashkëpunim 
me Ministrinë e punëve të brendshme, 
që duhet të rritet akoma më shumë, 
për të qenë sa më efikas si inspektorat. 
Gjithashtu, ne bashkëpunojmë me 
Ministrinë e punës dhe çështjeve sociale 
në lidhje me personat e pastrehë për 
akomodimin dhe përkujdesjen e tyre. Ne  
tashmë po punojmë për t’u përkujdesur 
edhe për personat që gjenden nën 
Kalanë e Shkupit. Shumica e tyre janë 
shkaktarë të zjarreve, qoftë kjo për 

ngrohje, për djegien e kabllove, apo 
mbetjeve të tjera. Janë organizuar 
takime koordinuese me shumë komuna 
të Shkupit, ku janë miratuar aksione të 
përbashkëta dhe bashkëpunim më i 
ngushtë për zgjidhjen më të lehtë dhe 
më efikase të problemeve të qytetarëve. 
Në çdo komunë janë identifikuar pikat 
e zeza në lidhje me ndotjen, dhe me 
koordinim të ndërsjelltë po punohet 
për mënjanimin e tyre. Një nga aksionet 
ishte në komunën e Gazi Babës, në 
të cilin së bashku me inspektoratin 
komunal dhe NPK “Gazi Baba” arritëm të 
konfiskojmë mbi 1.2 tonë goma të cilat 
ishin të destinuara për djegie. Aksionet 
e përbashkëta me inspektoratet 
komunale do të vazhdojnë edhe në të 
ardhmen.

 Çfarë do të jetë në fokusin e 
Inspektoratit të Qytetit të Shkupit në 
periudhën e ardhshme?
Fokusi i parë dhe kryesor i Inspektoratit 
është heqja e qytetit të Shkupit nga lista 
e qyteteve më të ndotura. Synimi ynë 
është që Shkupi të mos figurojë fare në 
listën e qyteteve të ndotura. Besoj se me 
shumë përkushtim dhe përpjekje do të 
jemi në gjendje të arrijmë një gjë të tillë. 
Përveç kësaj, fokusi i inspektoratit do të 
jetë edhe higjiena në kryeqytet. Rritja e 
numrit të inspektorëve komunalë, si dhe 
e rojeve komunale do të kontribuojë 
për kontroll më të madh në të gjithë 
territorin e qytetit. Gjithashtu, në 
fazën e hartimit është ligji për Policinë 
komunale, një hallkë që i mungon 
qytetit, për ballafaqimin më efikas 
me të gjitha sfidat. Për këtë qëllim, ne 
bashkëpunojmë dhe marrim përvojë 
nga qyteti i Beogradit, që tashmë ka 
polici komunale të tillë, dhe u tregua si 
shumë efikase. Po punojmë gjithashtu 
edhe në ndryshimin e disa ligjeve për 
zbatimin më efikas të tyre.   
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QYTETI I SHKUPIT DHE 
QYTETARËT – SË BASHKU NË 
LUFTËN KUNDËR NDOTJES 
Mbikëqyrja inspektuese, gjelbërimi, ngrohja e shtëpive dhe 
transporti janë katër segmente për të cilat Qyteti i Shkupit 
punoi me përkushtim gjatë periudhës së kaluar si pjesë e 
aktiviteteve në luftën kundër ndotjes së ajrit. Qyteti i Shkupit 

në përpjekjet për ajër më të pastër dhe mjedis jetësor më të 
shëndetshëm, bashkëpunon në mënyrë aktive me qytetarët 
dhe shoqatat civile, si dhe me të gjitha institucionet 
shtetërore përkatëse. 

Për ngrohje më efikase dhe më të lirë të amvisërive 

Duke pasur parasysh se një përqindje e madhe e ndotjes së 
ajrit vjen nga ngrohja e amvisërive, krijimi i SHA „Sistemet 
energjetike të Qytetit“ është hapi më i madh përpara i 
ndërmarrë nga Qyteti i Shkupit për zgjidhjen afatgjate të 
këtij problemi. Me marrjen e rrjetit për ngrohje, si dhe me 
fillimin e procesit të gazifikimit të Shkupit, qytetarët do të 
shfrytëzojnë lëndë djegëse më të lirë për ngrohje madje 
edhe nga drutë e zjarrit, që në një periudhë afatmesme do të 
rezultojë me reduktim të ndjeshëm të ndotjes.
Qyteti i Shkupit vazhdon të subvencionojë blerjen e stufave 
me pelet për të stimuluar qytetarët të përdorin lëndë djegëse 
më të pastër dhe stufa me cilësi më të lartë për ngrohjen e 
shtëpive të tyre - stufa me efikasitet më të lartë energjetik 
dhe emetime më të ulëta në ajër. Në 14 muajt e fundit, në 
3 aksione, janë ndarë gjithsej 572 subvencione për blerjen 
e stufave me pelet. Në vijim është thirrja e re publike për 
dhënien e subvencioneve për blerjen e stufave me pelet, 

e cila do të zgjasë deri më 30 nëntor 2019 ose deri në 
shterimin e mjeteve financiare të parashikuara.
Qyteti i Shkupit nga vjeshta e kaluar filloi me subvencionimin 
e pastrimit të oxhaqeve në amvisëri. Për shkak të numrit 
jashtëzakonisht të vogël të pastruesve të oxhaqeve të 
licencuar në qytet, në bashkëpunim me Ministrinë e punës 
dhe politikës sociale dhe Agjencinë për punësim, Qyteti i 
Shkupit realizoi dy trajnime për pastruesit e oxhaqeve për 
të rritur numrin e profesionistëve të licencuar për kryerjen 
e veprimtarisë pastrues oxhaku. Janë trajnuar 15 pastrues 
oxhaqesh të rinj.
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mbikëqyrje insPektuese e Përforcuar  

Lidhur me iniciativën e Qytetit të 
Shkupit për të vendosur etiketa për 
automjetet sipas nivelit të ndotjes, 
Qyteti i Shkupit si institucion ka 
përfunduar pjesën e tij të detyrimeve. 
Janë siguruar mjete për blerjen e 
autobusëve ekologjikë me gaz, të cilët 
pritet të arrijnë në Shkup nga fundi i 
këtij viti dhe më së voni në fillim të vitit 
të ardhshëm.
Qyteti i Shkupit stimulon forma të 
qëndrueshme të transportit nëpërmjet 
subvencionimit të blerjes së biçikletave 
dhe trotineteve elektrike, sigurimin 
e kushteve më të mira për përdorim 
më të madh të automjeteve elektrike 
dhe nxitjen e transportit të kombinuar 
duke kombinuar trafikun e biçikletave 
me transportin publik. Kështu, në vitin 
2018, janë ndarë 3,119 subvencione 
për qytetarët për blerjen e biçikletave, 
si dhe 109 subvencione për blerjen e 
trotineteve elektrike.
Ndërtimi dhe rikonstruksioni i korsive 
për biçikleta është një nga prioritetet 
e Qytetit të Shkupit. Në 14 muajt e 

Qyteti i Shkupit përforcoi inspektimet mbi të gjithë faktorët 
potencialë të ndotjes. Në sektorin e Inspektoratit është 
vendosur puna me turne dhe kujdestari. Kjo solli si pasojë 
dyfishimin e gjobave dhe paralajmërimeve dhe rezultate 
të dukshme, të përmirësuara në mënyrë të ndjeshme, në 
krahasim me vitet e mëparshme. Në tetor të vitit 2018, numri 
i gjobave është dyfishuar në krahasim me muajin tetor të 
vitit 2017. Janë shqiptuar rreth 220 gjoba, gjoba-mandatare 
dhe urdhëresa deri te përmbaruesit në lidhje me ndotjen 
e ajrit dhe ndotjen e mjedisit. I madh është edhe numri i 

transPorti alternativ në fokus 
fundit, pas ardhjes së administratës 
së re të qytetit, janë ndërtuar dhe 
rikonstruktuar 14.6 kilometra korsi 
të reja për biçikleta dhe korsi për   
biçikleta-këmbësorë me vlerë 56.5 
milionë denarë.
Qyteti i Shkupit vjeshtën e kaluar 
promovoi idenë e kombinimit të trafikut 

të biçikletave dhe atij hekurudhor në të 
ardhmen. Në periudhën e ardhshme, 
Qyteti i Shkupit do të përpiqet të 
rivitalizojë tetë stacionet hekurudhore 
ekzistuese në Shkup, në mënyrë që ata 
të jenë në dispozicion të qytetarëve, 
dhe në të ardhmen të kenë mundësi të 
shfrytëzojnë këtë mënyrë transporti. 

raportimeve në numrin e telefonit 193, ku raportohen zjarret 
në mjedis të hapur, dhe në të cilin punon një ekip i përbërë 
nga punëtor social, zjarrfikës, polic dhe inspektor komunal të 
cilët dalin në vendin e ngjarjes.  
Sipas planit për punën e inspektorëve për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor të Qytetit të Shkupit, janë kryer nga dy kontrolle të 
rregullta në të 40-të instalimet, të cilat i nënshtrohen Lejes 
së integruar ekologjike-B, dhe për të cilat është kompetent 
Qyteti i Shkupit. Kontrollet janë intensifikuar në kantieret 
e ndërtimit, me theks të veçantë në zonën e qendrës së 
qytetit. Kontrollohen edhe kantiere ndërtimi të tjera të 
mëdha në komunat e tjera, siç është territori i Komunës 
së Aerodromit ku është përqendruar numri më i madh 
i kantiereve të ndërtimit në këtë moment. Në të njëjtën 
kohë janë kontrolluar 51 kantiere ndërtimi dhe janë lëshuar 
8 gjoba dhe procesverbale për larjen e gomave, larjen e 
rrugëve para kantiereve të ndërtimit dhe për mbulimin me 
ceradë të  kamionëve që dalin nga kantieret e ndërtimit. 
Për nevojat e inspektoratit, me qëllim zbulimin më të lehtë të 
ndotësve, në të njëjtën kohë është realizuar xhirimi i terrenit 
me dron. 
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Qyteti i Shkupit po punon gjithashtu për rinovimin dhe 
mbrojtjen e hapësirave ekzistuese të gjelbra në qytet, 
si dhe për ngritjen e gjelbërimit të ri. Vetëm për një vit, 
u rikonstruktuan një numër rekord prej rreth 129,000 
metra katrorë gjelbërim, janë mbjellë mbi 8,000 fidanë 
shumëvjeçarë me cilësi të lartë në shumë lokacione në 
qytet, ku theks i veçantë u vu në mbjelljen e pemëve 
anës bulevardeve dhe rinovimit të atyre ekzistuese. 
Nga ky vit, Shkupi është më i pasur me disa parqe 
të reja – është ngritur park i ri në Draçevë, dhe janë 
rinovuar Parku finlandez në Çento dhe Parku te Fakulteti 
i inxhinierisë së ndërtimit. Në periudhën e ardhshme, do 
të rregullohet zonë e re e gjelbër tek objekti i Filarmonisë 
së Maqedonisë dhe në oborrin e Ministrisë së kulturës, 
ndërsa në fazë të avancuar është projekti për formimin e 
një çatie të gjelbër të QTQ-së. 
Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me UNDP-në hyri në 
fazën e avancuar të projektit për Kadastrën e gjelbër të 
sipërfaqeve publike të gjelbra në qytet, në suazat e të 
cilit deri më tani janë regjistruar 65,844 pemë dhe 28,395 
shkurre në gjelbërimin e parqeve dhe bulevardeve. Ky 
projekt është i një rëndësie të jashtëzakonshme për 
menaxhimin me gjelbërimin publik, minimizimin e 
prerjeve të panevojshme të pemëve dhe shkatërrimin 
e gjelbërimit gjatë planifikimit dhe realizimit të 
aktiviteteve ndërtimore të ardhshme në qytet. Me 
ndihmën e Fakultetit të pyjeve, nga ana tjetër, do 
të çlirohen mbi 500 pemë të bllokuara me material 
ndërtimor të vendosur gjatë aktiviteteve ndërtimore të 
kryera në mënyrë joprofesionale. 

ngremë Parqe të reja, rinovojmë Pemët anës bulevardeve  
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Për të zvogëluar ndotjen e mjedisit jetësor 
kontribuojnë edhe aksionet e shumta për pastrimin e 
deponive ilegale, larja manuale e rrugëve, pajisja e 11-
të shkollave të mesme  me fasada efikase energjetike 
të reja, vendosja e transportit urban falas për të gjithë 
nxënësit e shkollave të mesme, vendosja e linjave të 
autobusit falas në Vodnon e mesme për fundjavë 
dhe për festa, pastrimi i kaosit në trafikun rrugor në 
Vodno, kufizimi i distribucionit të mallrave në qendrën 
e qytetit, rritja e çmimit të parkingut në qendër të 
qytetit dhe vendosja e filtrit të ri për inceneratorin për 
mbetjet mjekësore në deponinë „Drisla“.
Është e rëndësishme të theksohet se buxheti i Qytetit 
të Shkupit i vitit të kaluar për mjedisin jetësor ishte 
buxheti më i madh i ndarë për këtë qëllim. Për vitin 
2019, nga ana tjetër, janë parashikuar 186.2 milionë 
denarë, që është një rritje në masën 30% në krahasim 
me vitin e kaluar, duke tejkaluar kështu premtimin e 
koalicionit O2 dhe shoqatave civile para zgjedhjeve 
prej 3.5% nga buxheti i përgjithshëm të dedikuar për 
mjedisin jetësor të dhënë para zgjedhjeve në vitin 
2017.

Komisioni europian pranoi kandidaturën e Qytetit të Shkupit 
për titullin prestigjioz „Kryeqyteti i gjelbër i Europës“ në vitin 
2021. Ky çmim vlerëson përparimin që do të arrijë një qytet 
në zbatimin e politikave të gjelbra, pikërisht, progresin në 
përmirësimin e mjedisit jetësor.
Aplikimi i Qytetit të Shkupit përmban hyrje dhe përgjigje 
gjithëpërfshirëse për pyetjet rreth situatës aktuale me 
mjedisin jetësor në qytet, aktivitetet e kaluara në këtë 
fushë dhe planet dhe hapat që do të ndërmerren nga 
Qyteti i Shkupit deri në vitin 2021 në 12-të tregues si: 
zbutja e ndryshimeve klimaterike, adaptimi me ndryshimet 

klimaterike, lëvizshmëria e qëndrueshme urbane, përdorimi 
i qëndrueshëm i truallit, natyrës dhe biodiversitetit, cilësia 
e ajrit, zhurma, mbetjet, uji, sipërfaqet e gjelbra dhe 
inovacionet ekologjike, performanca dhe menaxhimi.
Në periudhën e ardhshme, Qyteti i Shkupit do të jetë lëndë 
e vlerësimit nga komisioni-juri që do të vlerësojë përparimin 
e Shkupit në të gjitha fushat e përfshira në aplikim. Aplikimi 
për këtë çmim kontribuoi në përshpejtimin e aktiviteteve të 
Qytetit të Shkupit për një mjedis jetësor më të pastër dhe më 
të shëndetshëm, u shqyrtua gjendja reale dhe iu dha shtysë 
përmirësimit të punëve.

është rritur buxheti Për mbrojtjen e mjedisit jetësor 

shkuPi kandidat Për titullin “kryeqyteti i gjelbër i euroPës” 
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14,6 KILOMETRA KORSI TË 
REJA PËR BIÇIKLETA NË SHKUP  

Gjatë 14 muajve të kaluar, Qyteti i 
Shkupit ka ndërtuar dhe rikonstruktuar 
14.6 km korsi për biçikleta dhe 
këmbësorë me vlerë 56.5 milionë 
denarë. Pas ardhjes së administratës së 
re të qytetit, për herë të parë u ndërtuan 
korsi për biçikleta në rrugët e qytetit në 
komunat Kisela Voda, Çair, Butel dhe 
Gjorçe Petrov dhe u ndërtuan korsi të 
reja për biçikleta në Karposh, Qendër 
dhe Gazi Babë. 
Në komunën Kisela Voda janë 
rikonstruktuar 3.1 kilometra korsi 
për biçikleta në pjesë të bulevardit 
“Boris Trajkovski” dhe në rrugën “11. 
Oktomvri”. Në komunën Qendër janë 

ndërtuar gjithsej 2,4 kilometra korsi 
për biçikleta në pjesë të bulevardit 
“Kërste Misirkov”, “Koço Racin”, “VMRO” 
dhe në rrugët “11.Oktomvri” “Sveti Kiril 
i Metodij”. Në komunën e Çairit janë 
ndërtuar gjithsej 2.5 kilometra korsi 
për biçikleta në pjesë të bulevardeve 
“Hristijan Todorovski Karposh” dhe 
“Kërste Misirkov”, dhe në rrugët 
“Vtora Makedonska Brigada” dhe 
“Ferid Bajram”. Në komunën Butel janë 
ndërtuar gjithsej 1.2 kilometra korsi 
për biçikleta në pjesë të bulevardit 
“Hristijan Todorovski Karposh” dhe 
në rrugën “Butelska”. Në komunën 
Gjorçe Petrov janë ndërtuar gjithsej 3.3 

kilometra korsi për biçikleta në pjesë të 
bulevardit “Partizanski odredi” dhe në 
rrugën “Gjorce Petrov”. Në komunën 
Karposh janë ndërtuar gjithsej 1.5 
kilometra korsi për biçikleta në 
bulevardin “8. Septemvri”. Në komunën 
Gazi Baba janë ndërtuar 600 metra 
korsi për biçikleta në bulevardin “Kiro 
Gligorov”.    
Shkupi duhej të ishte qyteti i biçikletave 
që në vitin 2017. Për fat të keq, deri 
në vitin 2017 u ndërtua vetëm 60% e 
rrjetit të planifikuar të çiklizmit. Për një 
vit, arritëm të ndërtojmë në mënyrë 
plotësuese edhe 20% të tij, duke u 
ngjitur kështu në 80% të rrjetit të 

Korsi për biçikleta në rrugën „11 Oktomvri“
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dhe lidhëm edhe Unazën e Madhe 
me korsitë e biçikletave. Veçojmë 
këtu pikën e lidhjes në bulevardin 
“8. Septemvri” që lidh 4 korsi paralele 
për biçikleta, si dhe pikën  lidhëse 
në bulevardin “Kiro Gligorov”, e cila 
lidh Autokomandën dhe Aerodromin 
- shpjegon Nikola Naumoski, Shef i 
Sektorit për mbështetjen e kryetarit të 
Qytetit. 
Të gjitha korsitë janë ndërtuar në 
përputhje me standardet, të cilat 
parashikojnë bordura të bashkuara, 

anashkalim të stacioneve të autobusëve, 
sinjalizim horizontal dhe vertikal 
adekuat dhe mbrojtje me shtyllëza. 
Në vitin 2019, planifikojmë të bashkojmë 
Unazën e Vogël duke vazhduar 
ndërtimin dhe rikonstruksionin e 
korsive të biçikletave me gjatësi mbi 
16 kilometra. Mund të themi me 
plotë bindje se për dy vjet Shkupi do 
të jetë qyteti i biçikletave me rrjet të 
zhvilluar çiklizmi, që do të lidhë të 
gjitha vendbanimet në qytet - thotë 
Naumoski.

nevojshëm për lidhjen e qytetit - thotë 
zëdhënësi i Qytetit të Shkupit, Valon 
Salihu.
Vetëm për një vit janë ndërtuar dhe 
rikonstruktuar 4 herë më shumë korsi 
për biçikleta nga mesatarja e viteve të 
mëparshme. 
Vitin e kaluar ishin 12.5 kilometra, 
kurse në të kaluarën mesatarja 
ishte 3.1 kilometër. Në vitin 2018, 
ne iu përkushtuam ndërtimit të të 
ashtuquajturave pika lidhëse që lidhin 
rrugët kryesore të çiklizmit në Shkup 

pika lidhëse në bulevardin „8 Septemvri“ lidh katër korsi për biçikleta
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Vetëm për një vit, ekipet e Qytetit të 
Shkupit rikonstruktuan një  numër 
rekord prej 129,000 metra katrorë 
gjelbërim dhe mbollën mbi 8,000 
fidanë shumëvjeçarë me cilësi të lartë 
në shumë lokacione në qytet. Theksi u 
vu në mbjelljen e pemëve të reja anës 
bulevardeve dhe rinovimin e atyre 
ekzistuese. Prej këtij viti, Shkupi është 
më i pasur edhe me disa parqe të reja.
Në hapësirën te stacioni i fundit i 
autobusit numër 41 në Draçevë, u krijua 
një park i ri, në vendin ku deri vonë kishte 
një vendgrumbullim informal mbetjesh. 
Në një  sipërfaqe prej rreth 5,500 metra 
katrorë, janë mbjellë 200 fidanë me 
cilësi të lartë dhe është instaluar rrjet 
i ri hidrant me spërkatës, puseta dhe 
hidrantë. Në park do të vendosen edhe 
stola të rinj dhe kosha për mbetje.
Parku finlandez në lagjen Çento është 
rikonstruktuar dhe është rregulluar 
hortikultura në një sipërfaqe prej rreth 
13.000 metra katrorë. Në park u ngrit 
një lulishte e re dhe për herë të parë 
u instalua rrjet hidrant me spërkatës, 
puseta dhe hidrantë.
Gjithashtu është rregulluar edhe parku 
te Fakulteti i inxhinierisë së ndërtimit, 
në bulevardin “Partizanski odredi”. 
Është rikonstruktuar sipërfaqja publike 
e gjelbër prej 2.149 metra katrorë dhe 
është instaluar rrjet hidrant, puseta dhe 
sistem ujitjeje me spërkatës.

gjelbërimi Prioritet i qytetit 
të shkuPit 
Ekipet e Qytetit të Shkupit në periudhën 
e ardhshme do të punojnë në rregullimin 
hortikulturor të sheshit të gjelbër në 
bulevardin “Goce Delçev”, në hapësirën 
prapa Filarmonisë së Maqedonisë. Në 
këtë pjesë me sipërfaqe 7,300 metra 
katrorë do të vendoset rrjet hidrant dhe 

do të mbillen qindra fidanë gjetherënës 
me cilësi të lartë.
Me gjelbërim do të zbukurohet edhe 
oborri i Ministrisë së kulturës. Sipërfaqja 
e gjelbëruar prej rreth 300 metra katrorë 
do të zbukurohet edhe me 20 fidanë 
gjetherënës me cilësi të lartë.
Së shpejti objekti i Qendrës tregtare të 
qytetit do të ketë çati të gjelbër.  

parku i ri në draçevë

PËR NJË VIT U NGRITËN NJË NUMËR 
REKORD PREJ 129.000 METRA 
KATRORË GJELBËRIM 
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Kush është kompetent për t’i kontrolluar dhe 

sanksionuar hotelierët të cilët me tarracat e 

tyre verore uzurpojnë trotuaret dhe hapësirat 

publike?

- Qyteti i Shkupit është kompetent për procedurat 

për dhënien e Lejes për vendosjen e pajisjeve 

urbane. Nëse subjektet respektojnë apo jo lejen 

e marrë për dimensionet dhe pamjen e pajisjeve 

urbane të vendosura, si dhe kontrollin për atë 

nëse posedojnë leje apo jo, kompetentë janë 

inspeksionet e komunave përkatëse.  

Ku mund të raportoj për drurë dhe degë të 

vjetra, të paprera dhe të thara? 

-  Qyteti i Shkupit është kompetent për dhënien e 

aktvendimeve për prerjen dhe  krasitjen e drurëve, 

shkurreve dhe gardheve në sipërfaqe publike ose 

oborr, kurse prerja dhe krasitja kryhet nga ekipet 

profesionale të NP “Parqe dhe gjelbërim”. 

Më shumë informacione për vetë procedurën mund 

të merrni në Sektorin për punë komunale të Qytetit 

të Shkupit në numrin e telefonit 02/3297392 ose 

nëpërmjet postës elektronike në adresën Marija.

Stojanovska@skopje.gov.mk

Ku mund të raportoj problem me qentë 

endacakë?

- Për problemin me qentë endacakë duhet të 

drejtoheni në Shërbimin për trajtimin human dhe 

kontrollin e kafshëve endacake pranë ndërmarrjes 

publike „Higjiena komunale“, të cilët janë përgjegjës 

për kapjen e qenve endacakë dhe transportimin 

e tyre në stacionarin „Vardarishte“. Për më shumë 

informacione mund të paraqiteni në numrat e 

telefonit 02/5217171 dhe 02/3216644.

QYTETARËT 
PYESIN 

Dua të adoptoj një qen endacak. Më tregoni ku 

mund të marr informacione më të hollësishme?

- Të gjithë qytetarët e interesuar mund të adoptojnë 

qen endacak nga Stacionari „Vardarishte“, nga e 

marta deri të shtunën, nga ora 9 deri në orën 13. 

Gjatë kësaj, qentë e racave dhe madhësive të 

ndryshme që janë caktuar për adoptim u jepen 

qytetarëve të trajtuar, të sterilizuar dhe të vaksinuar 

dhe pa asnjë kompensim financiar.  Çdo qytetar që 

adopton qen, duhet të plotësojë një formular me 

të dhënat e tij dhe të obligohet se do të jetë pronar 

i ndërgjegjshëm, duke respektuar ligjet ekzistuese. 

Për më shumë informacione mund të paraqiteni në 

telefonin 02/5217171

Ku mund të raportojmë se mbetjet nga kazanët 

dhe kontejnerët tanë nuk ngrihen rregullisht?

- Ankesa për grumbullimin jo të rregullt të mbetjeve 

mund të depozitoni pranë Qytetit të Shkupit, në 

Sektorin për punë komunale në numrat telefonik 

02/3297283 dhe 02/3297392. Mund të telefononi 

edhe në ndërmarrjen publike „Higjiena komunale“ 

në telefonin kujdestar 02/3216644, nga ora 8 deri 

në orën 20.

Ku mund të raportoj kur autobusët e NQP-së dhe 

transportuesit privatë nuk respektojnë orarin e 

udhëtimeve?

- Sistemi i transportit publik në Shkup është i 

kombinuar dhe të njëjtin e zbatojnë Ndërmarrja e 

qarkullimit publik – Shkup dhe disa kompani private. 

Të gjithë ata kanë sistem të unifikuar për pagimin 

e biletave, si dhe orarin zyrtar të udhëtimeve të 

cilin duhet ta respektojnë. Nëse autobusët nuk 

respektojnë orarin zyrtar të udhëtimeve qytetarët 

mund të raportojnë në Qytetin e Shkupit, në 

Qendrën për informacione dhe udhëzimin e 

qytetarëve, në numrin 02/3297255 dhe në NQP 

në Qendrën operative të kontrollit në numrin 

02/3173264.

Ku mund të marrim informacione më të 

hollësishme për projektin „Pemë për çdo 

fëmijë“? 

- Më shumë informacione për këtë projekt mund 

të merrni në Qendrën për informacione dhe 

udhëzimin e qytetarëve në numrin e telefonit 

02/3297255.
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Ndërtimi i tuneleve nën kalanë e Shkupit me urë mbi lumin 
Vardar dhe zgjatimi i bulevardit “ASNOM” me urë mbi 
lumin Vardar, pastaj nëpër lagjen Keramidnica, janë ndër 
projektet kapitale për të cilat në këtë periudhë po punon 
me përkushtim Qyteti i  Shkupit. Me realizimin e këtyre dy 

po plaNifikoheN projekte kapitale iNfrastrukturore 

DY URA TË REJA MBI LUMIN 
VARDAR DO TË LIDHIN QYTETIN 
DHE DO TË LEHTËSOJNË TRAFIKUN 

projekteve do t’i jepet fund kaosit në trafikun rrugor dhe 
do të lidhen direkt pjesa jugore dhe veriore e qytetit. Kjo 
për qytetarët do të thotë shkurtim i kohës së udhëtimit dhe 
kursim i karburantit, kurse zvogëlimi i volumit të trafikut do 
të thotë edhe ajër më i pastër në Shkup.

Qyteti i Shkupit po punon në 
përgatitjen e dokumentacionit të 
nevojshëm për realizimin e veprës 
ndërtimore kapitale „Tunelet nën kala”. 
- Me tunele nëntokësore nën Kala 
dhe urën e re mbi lumin Vardar do 
t’i bashkojmë të dy anët e Shkupit. 
Një pjesë e madhe e magjistraleve 
transitore dhe urbane të planifikuara 
nuk janë realizuar, gjë që përbën 
vështirësi serioze për zhvillimin 
normal të trafikut. Zgjatimi i bulevardit 
“Sveti Kliment Ohridski”, me urë mbi 
lumin Vardar, me tunele nën Kalanë 
e Shkupit dhe lidhja e bulevardit 
“Nikola Karev” (Rruga e plastikës) do 
të rrisë lëvizshmërinë dhe qarkullimin 
e automjeteve dhe do të ketë efekte 
ekologjike pozitive nga zvogëlimi i 
emetimeve të gazrave dhe zhurmës – 
thotë kryetari Shilegov.
Qëllimi i Qytetit të Shkupit me këtë 
projekt është lidhja e bulevardit “Sveti 
Kliment Ohridski” me bulevardin 
“Nikola Karev” në Çair. Bulevardi do 
të ngrihet në lartësi nga gjashtë deri 
në nëntë metra. Pastaj, nga godina e 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
trafiku do të zhvillohet nëpër urën e re 
mbi lumin Vardar, e cila do të jetë me 
gjatësi 173 metra, dhe gjerësi 20 metra, 
dhe do të ketë katër korsi rrugore. Ura 
do të vazhdojë si viadukt me gjatësi 
262 metra deri në hyrjen e tunelit nën 
Kala. Shkupi për herë të parë do të ketë 
tunel me gjatësi 250 metra, dhe gjerësi 
20 metra. Nga tuneli, trafiku do të 
vazhdojë me rrethrrotullim të ngritur 
në lartësi pesë metra, mbi bulevardin 
“Nikola Karev”. 
Ky projekt kapital do të realizohet në 
faza. Rruga do të shfrytëzohet edhe 
nga autobusët e transportit urban.

tunele nën kalanë e shkuPit
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Në shenjë mirënjohjeje nga Qyteti i Shkupit dhe shkupjanët, për 
ndihmën altruiste të diplomatit norvegjez Torvald Stoltenberg pas 
tërmetit katastrofik të Shkupit të vitit 1963, rruga që lidh Parkun e 
qytetit, Stadiumin e qytetit dhe bregun e lumit Vardar do të mbajë 
emrin „Rruga Stoltenberg”. 
- Në vitin kur shënojmë 55-vjetorin e tërmetit katastrofik të Shkupit, 
u ndamë edhe nga miku i madh dhe qytetar nderi i Shkupit, 
Torvald Stoltenberg. Meritat e tij në rinovimin e Shkupit pas 
tërmetit katastrofik të vitit 1963 janë shumë të mëdha. Shkupjanët 
e mbajnë mend nga ndërtimi i spitalit për fëmijë në Kozle, i cili 
është ndërtuar me donacionin e Mbretërisë së Norvegjisë dhe 
Suedisë, ndërtimin e barakave në Taftalixhe, si dhe koordinimin 
e ndihmës së Kryqit të kuq të Norvegjisë që arriti ditët e para pas 
tërmetit. Torvald Stoltenberg bëri shumë për Shkupin dhe për 
qytetarët e këtij qyteti, por ajo që la pas tij ky njeri i madh janë urat 
e miqësisë ndërmjet Maqedonisë dhe Norvegjisë, të ndërtuara me 
solidaritet dhe humanizëm – thotë kryetari Shilegov.

Punë ndërtimore në disa komuna
Pjesa e parë e korsisë së re të ndërtuar të bulevardit “Hristijan 
Todorovski Karposh”, nga kryqëzimi me bulevardin “Bosna 
i Hercegovina” deri në  kryqëzimin me rrugën “Natanail 
Kuçevishki”, u hap në shtator të vitit të kaluar. Korsia e këtij 
bulevardi të ri në komunën e Butelit është 1000 metra e 
gjatë. Rruga automobilistike ka gjashtë korsi, për biçikleta 
dhe këmbësorë dhe gjelbërim qendror. Në vijim janë 
punët ndërtimore në pjesën e dytë të bulevardit, “Hristijan 
Todorovski Karposh”, i cili depërtohet në drejtimin nga rruga 
“Natanail Kuçevishki” deri te unaza. 
Ekipet e Qytetit të Shkupit punojnë edhe në ndërtimin 
e bulevardit të ri të projektuar “Bosna i Hercegovina”, 
nga kryqëzimi me bulevardin “Sllovenia” dhe rrugën 
“Makedonsko-kosovska brigada” deri në kryqëzimin me 
rrugët “Butelska” dhe “Kemal Sejfulla”. Bulevardi do të jetë i 
gjatë rreth 1.400 metra dhe i gjerë 40 metra. Do të ketë nga 
tri korsi në të dy drejtimet, 5 metra brez të gjelbër, gjelbërim 
anësor, si dhe korsi për këmbësorë dhe biçikleta.  
Në tetor të vitit të kaluar u rikonstruktua rruga “Anton Popov” 
në Kisela Voda, nga kryqëzimi me rrugën “Pavel Shatev” deri 
në rrugën “Dimo Haxhi Dimov”, me gjatësi 584 metra. 

Me zgjatimin e bulevardit “ASNOM” 
afër hotelit „Rusia”, me urë të re mbi 
Vardar, nëpër lagjen Keramidnica, deri 
te kryqëzimi te panairi do të lidhen 
direkt komunat e Aerodromit dhe 
Gazi Babës. Me projektin në të cilin 
punon Qyteti i Shkupit planifikohet të 
bëhet depërtimi i bulevardit të ri dhe 
rikonstruksioni i bulevardit ekzistues 
me gjatësi rreth dy kilometra, urë e 
re me gjatësi 120 metra, kryqëzime, 
korsi për biçikleta në dy drejtimet, 
korsi për këmbësorë dhe pemë anës 
bulevardeve. Korridoret e reja do 
të përfshijnë patjetër linja të reja 
autobusi. 

dePërtimi i bulevardit “asnom” me urë të re mbi vardar  

Qyteti i Shkupit këtë periudhë po 
përgatitet për realizimin e korsive të reja 
automobilistike nga bulevardi “Serbia” 
deri në rrugën “Vasko Karangelevski”, 
që është faza e parë e këtij projekti. Po 

punohet edhe për dokumentacionin e 
nevojshëm për fazën e dytë të projektit 
– ndërtimi i urës mbi lumin Vardar dhe 
rrugës automobilistike nëpër lagjen 
Keramidnica.

Për të rritur sigurinë në trafikun rrugor, është rikonstruktuar 
edhe rruga automobilistike në bulevardin “Partizanski 
odredi” deri në Vllae. Punë ndërtimore po zhvillohen nga 
ura „Obedineti nacii” deri te rrethrrotullimi në Vllae, me 
gjatësi rreth 850 metra. 
Është rikonstruktuar edhe rruga “Aco Shopov”, në komunën 
Karposh, nga kryqëzimi me rrugën “Mark Tuen” deri te 
rrethrrotullimi në Vllae, me gjatësi 1.088 metra.

rruga te stadiumi i qytetit do të mbajë emrin „stoltenberg“

Bulevardi „Hristian Todorovski Karposh“
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Q
yteti i Shkupit 
vjeshtën e kaluar për 
herë të parë angazhoi 
17 asistentë arsimorë, 
të cilët punojnë 

me nxënës me nevoja të posaçme 
arsimore ose nxënës me aftësi të 
kufizuara intelektuale në 9 shkolla të 
mesme në Shkup, 5 asistentë personalë 
për personat me aftësi të kufizuara 
fizike dhe 5 kujdestarë për persona të 
moshuar në suazat e programit punë 
të dobishme komunale. Personat të 
cilët janë të angazhuar u përkasin 
kategorive në nevojë të popullsisë, 
duke përfshirë këtu edhe përfitues të 
asistencës sociale. Ata u përzgjodhën 

nëpërmjet thirrjes publike të shpallur 
nga Qyteti i Shkupit në bashkëpunim 
me UNDP-në dhe Agjencinë për 
punësim.
Nëpërmjet aftësimit profesional dhe 
përvojës praktike të cilën e marrin 
personat e angazhuar, Qyteti i Shkupit 
mundëson që ata të angazhohen 
më lehtë në tregun e punës, dhe 
në të njëjtën kohë kontribuojnë në 
lehtësimin e pengesave të përditshme 
me të cilat ballafaqohen personat me 
nevoja të posaçme arsimore dhe aftësi 
të kufizuara intelektuale në shkollat e 
mesme, personat me aftësi të kufizuara 
fizike, dhe të moshuar që kanë nevojë 
për përkujdesje. Qyteti i Shkupit synon 
të sigurojë kushte të njëjta jetese për 
të gjithë qytetarët. Përfshirja sociale 
është e nevojshme për të ndërtuar një 

shoqëri pa diskriminim, me të drejta 
dhe mundësi të njëjta, ndërsa  përfshirja 
e të gjitha palëve të interesuara dhe 
institucioneve relevante në krijimin e 
politikave lokale është formulë kyçe 
për realizimin e nevojave të qytetarëve.
- Rezultatet që prisnim dhe 
parashikuam në fillim të aktiviteteve 
projektuese filluan të konfirmohen. 
Nga kjo distancë kohore mund të 
konkludojmë se kemi bërë një vlerësim 
të saktë të zonave të sferës sociale, ku 
është i domosdoshëm përmirësimi i 
shërbimeve që mund t’i realizojë qyteti i 
Shkupit në përputhje me kompetencat 
e tij. Angazhimi i asistentëve arsimorë 
dhe personalë dhe personave 
kujdestarë për të moshuarit është 
një hap përpara në përpjekjet për të 
ndërtuar një shoqëri gjithëpërfshirëse, 

Qyteti i shkupit për herë të parë u përfshi Në programiN për puNë komuNale të dobishme

NDËRTOJMË SHOQËRI PA 
DISKRIMINIM, ME MUNDËSI 
DHE TË DREJTA TË NJËJTA 
PËR TË GJITHË

Si asistentë arsimorë kemi mundësi për të kontribuar drejtpërdrejt në 
cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara. Të ndikojmë në 
vetëdijen sociale, të neutralizojmë stigmatizimin në komunitet, për të 
krijuar përfundimisht individë të barabartë. Kënaqësia është e madhe kur 

një personi i është dhënë mundësia për të punuar atë që ai dëshiron dhe, gjithashtu, të 
jetë forca lëvizëse e arsimit gjithëpërfshirës. Nxënësit e shkollave të mesme me nevoja të 
posaçme arsimore përballen me vështirësi në përvetësimin e materialit mësimor për shkak 
të adaptimit të pamjaftueshëm të mësimdhënies me nevojat e tyre, për shkak të ndihmës së 
pamjaftueshme nga mësuesit në procesin mësimor, për shkak të mundësive të kufizuara të 
mësuesve për të punuar vetëm me persona të tillë, të njohurive të kufizuara në përdorimin 
e mekanizmave të përshtatshëm për ndihmë gjatë procesit të të nxënit me këta nxënës, 
sidomos për mënyrën e punës me lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara intelektuale. 
Kjo është sfida e parë me të cilën përballen asistentët e arsimit. paralelisht me këtë, ne 
përpiqemi të kontribuojmë në përfshirjen sociale të këtyre personave duke pasur parasysh 
që në Qytetin e Shkupit për herë të parë zbatohet ky lloj aktiviteti në shkollat e mesme. puna 
ekipore me ekspertët e shkollave (defektologë, psikologë, pedagogë) dhe profesorët është 
e një rëndësie të jashtëzakonshme, thelbësore për realizimin e suksesshëm të aktiviteteve 
tona.
asistenti arsimor në procesin e arsimit gjithëpërfshirës kontribuon për ndjekjen më cilësore 
të mësimit nga nxënësit me nevoja të posaçme, dhe përfitimet janë të shumta. lehtësohet 
përvetësimi i materialit mësimor, te nxënësi shfaqet ndjenja e përkatësisë në bashkësi dhe 
në një farë mënyre bëhet pjesë e sistemit arsimor, e jo një problem.

Julija gramatikova-lukiq
profesor i diplomuar në filozofi 
asistent arsimor në 
SHMQSH „Nikola Karev“
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pa diskriminim dhe me të drejta 
dhe mundësi të njëjta. Duke marrë 
parasysh përfitimet për kategoritë 
sociale në nevojë të bashkëqytetarëve 
tanë  nëpërmjet  ofrimit dhe marrjes së 
shërbimeve, mundësinë e angazhimit 
në punë dhe përfitimet financiare, si 
pushtet lokal kemi përgjegjësi dhe 

obligim për të mbështetur gjithçka që 
bëhet në drejtim të jetës më cilësore 
të bashkësisë. Pikërisht për këtë, me 
buxhetin e ri të qytetit parashikuam 
qëndrueshmëri të këtyre aktiviteteve 
me mundësi për zgjerimin e volumit të 
tyre në të ardhmen - shpjegon Radica 
Todorovska, koordinator komunal i 
projektit.
Përveç kompensimit financiar 
që marrin personat e angazhuar 

Ndihmësi personal i një personi me nevoja të posaçme është një nga 
„ndërtuesit“ e një shoqërie gjithëpërfshirëse duke pasur parasysh 
rolin në krijimin dhe realizimin e aktiviteteve të përditshme të këtyre 
njerëzve dhe funksionimin e tyre në kontekstin aktual shoqëror. duke 

zvogëluar varësinë e tyre nga familja, rrisim nivelin e vetëbesimit të këtyre personave, 
lehtësohet funksionimi praktik, avancohet komunikimi me shoqërinë.
përfitimet janë edhe në anën tonë, si asistentë personalë, në anën e përfituesve dhe të 
shoqërisë në përgjithësi. Ne përballemi me fatin personal dhe familjar të personave që 
janë përfitues, por qëllimi i angazhimit tonë është relaksimi i gjendjes në të cilën ata 
gjenden, t’u lehtësojmë jetën personave me aftësi të kufizuara dhe të ndihmojmë të 
pranohen më lehtë nga mjedisi shoqëror. eksperienca e deritanishme tregon se është e 
nevojshme të punohet në ngritjen e vetëdijes publike për përfshirje në shoqëri, dhe ky 
është një aktivitet konkret që pres të ndikojë në vetëdijen kolektive.
Shansin që kemi si asistentë personalë në suazat e projektit të Qytetit të Shkupit, 
UNdp-së dhe agjencisë së punësimit të republikës së Maqedonisë, krijojnë rrethana për 
realizimin tonë profesional dhe integrimin më të lehtë në sistemin shoqëror. gjashtë 
muaj angazhim me person me nevoja të posaçme është kohë e mjaftueshme për të 
konkluduar, se, kur të gjithë aktorët në shoqëri janë të orientuar drejt realizimit të 
një qëllimi të vetëm, rezultati është i pashmangshëm. Kënaqësia e përfituesve të këtij 
projekti është një tregues i qartë për këtë.

Ky projekt hap shumë mundësi për të gjithë 
ne, të cilët jemi të angazhuar me punë nga Qyteti i 
Shkupit. Ky është vetëm njëri nga aspektet. Ne fitojmë 
përvojë dhe njohuri të reja, praktikojmë aftësitë të 

cilat i kemi përvetësuar përmes përvojës, duke përmirësuar kapacitetet 
tona profesionale. pikërisht për këtë kjo përvojë për mua përbën lehtësim 
në rrugën për punësim të rregullt, por edhe mundësi për të fituar.

edhe pse përfitimi nga angazhimi ka të bëjë me ne personalisht, 
unë si kujdestar i një personi të moshuar dhe të pafuqishëm i jap 
shumë më tepër rëndësi dimensionit njerëzor. T’i zgjasësh dorën dhe 
të ndihmosh një person të moshuar dhe të pafuqishëm, që nuk mund 
të kujdeset për vete, dhe për të cilin është e domosdoshme ndihma 
në kryerjen e obligimeve dhe nevojave personale të përditshme, është 
komponenti human i cili kënaq të dy palët. përmes punës me këta 
persona ne kontribuojmë në funksionimin e suksesshëm të familjeve. Në 
mënyrë plotësuese, për mua është gjithashtu e rëndësishme mbështetja 
institucionale që marrim nga qyteti, sepse vetëdija e institucioneve 
përkatëse për nevojat sociale të njerëzve janë çelësi për të zgjidhur në 
mënyrë sistematike sfidat e përditshme.

me Programin, Qyteti i Shkupit 
siguron edhe transport urban falas 
ose shfrytëzimin e biçikletave në 
përputhje me interesin e shprehur në 
mënyrë individuale nga çdo person i 
angazhuar. 
Në vazhdim ju paraqesim mendimet e 
asistentëve Julija Gramatikova – Lukiq, 
Shemsedin Adilovci dhe Simona 
Çekova, për përvojën dhe rëndësinë e 
përfshirjes në shoqëri. 

Shemsedin adilovci
Kujdestar për persona të moshuar dhe të pafuqishëm

Simona Çekova
asistent personal i një personi me nevoja 
të posaçme 
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„WINTERLAND” DHE 
„PARNI VALJAK” 
– KOMBINIM I PËRKRYER 
PËR PRITJEN MAGJIKE 
TË VITIT TË RI 

M
e fishekzjarrë 
spektakolarë dhe 
hite të “Parni valjak”, 
shkupjanët përcollën 
vitin e vjetër dhe pritën 

Vitin e Ri 2019 në lagjen e Vitit të Ri 
“Winterland” në sheshin “Maqedonia”. 
Më 31 dhjetor, Qyteti i Shkupit dhe 
Telekomi i Maqedonisë, si sponsor i 

përgjithshëm përgatitën një festë të 
paharrueshme të Vitit të Ri me shfaqjet 
e grupeve muzikore “Offestra” dhe 
“Parni valjak”, ku morën pjesë disa mijëra 
vizitorë.
Në prag të festave të Vitit të Ri dhe 
Krishtlindjeve në sheshin „Maqedonia” 
këtë dimër për herë të parë mbiu lagjja 
e Vitit të Ri „Winterland”. Në të kishte 
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shtëpiza të zbukuruara në një ambient 
dimëror, kënde për zbavitjen e fëmijëve, 
si dhe një skenë të vogël në të cilën 
u mbajtën evente dhe koncerte të 
shumta të dedikuara për vizitorët e të 
gjitha moshave. Në programin kulturor-
argëtues „Winterland” morën pjesë Teatri 
për fëmijë dhe të rinj, “Zlatno slavejçe”, 
argëtues të rrugës, maskota Walt Disney, 

seksioni i baletit dhe ai folklorik i QKF-së, 
koret e shkollave të mesme të Qytetit të  
Shkupit „Nikola Karev”, „Rade Jovçevski-
Korçagin”, „Vasil Antevski-Dren”, „Pançe 
Arsovski”, „Pançe Karagjozov”, „Josip Broz-

Tito” dhe „Orce Nikolov”, si dhe një numër 
i madh  DJ dhe këngëtarë nga vendi.
Në qendër të lagjes së Vitit të Ri u vendos 
bredhi i Vitit të Ri, ndërsa hapësira rreth 
tij u organizua si mjedis për ushqim dhe 

pije, ku qytetarët mund të shoqëroheshin 
dhe kënaqeshin me ofertën e shtëpizave 
përreth.
Adhuruesit e sporteve dimërore, nga 
ana tjetër, kishin mundësi të rrëshqisnin 
falas në sheshin e patinazhit „BE për 
ty”, kurse Qyteti i Shkupit dhe Federata 
e hokejit mundësuan orë falas për 
rrëshqitje, për fillestarë. Programi i 
fundvitit dhe „Winterland” u mbështetën 
nga delegacioni i Bashkimit europian, 
i cili siguroi sheshin e patinazhit dhe 
mbështeti shfaqjet e shkollave të mesme 
të Qytetit të Shkupit në programin 
zbavitës.
Lagja e Vitit të Ri „Winterland” për 
qytetarët ofroi magjinë e fundvitit dhe 
atmosferën festive sipas shembullit të 
metropoleve europiane. 
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Më 13 nëntor 2018 Qyteti i Shkupit 
kremtoi Ditën e çlirimit dhe përkujtoi 
ngjarjet më të rëndësishme të lidhura 
me çlirimin e tij para 74 vitesh dhe 
rritjen e tij deri në ditët e sotme. 
Tradicionalisht, delegacione nga 
vendi dhe të huaja vendosën lule 
para Monumentit të çlirimtarëve, në 
sheshin para Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë. Lule vendosi edhe 
delegacioni i Qytetit të Shkupit, i 
udhëhequr nga kryetari Petre Shilegov.
-Dita e çlirimit të Shkupit ka një vend 
të veçantë në zemrat e secilit prej nesh. 
Sot me krenari kujtojmë dhe festojmë 
të kaluarën tonë të pasur dhe të 
lavdishme, por gjithashtu konfirmojmë 
edhe përkatësinë tonë antifashiste. 
Kështu, edhe në këtë 13 Nëntor, vlen 
të kujtojmë sesa me vështirësi dhe sa 
shtrenjtë e paguam lirinë. Në çlirimin e 
Shkupit morën pjesë njësitë e brigadës 

së 12-të, brigadës së 3-të, brigadës së 
8-të, divizionit të 42-të, divizionit të 50-
të, si dhe brigadës së 16-të. Ndërkohë 
që shumë qytete të tjera nëpër Europë 
u çliruan nga ushtri të huaja, Shkupin 
e çliruan partizanët tanë. Ata arritën të 
mposhtin okupatorin sepse mbronin 
qytetin e tyre, shtëpinë e tyre, dhe a ka 
gjë më të shtrenjtë sesa të sakrifikosh 
jetën për atdheun tënd – tha para të 
pranishmëve kryetari Shilegov.
Ai rikujtoi se në luftimet për çlirimin e 
Shkupit humbën jetën 398 luftëtarë.
- Vitin e kaluar dëshmuam se kujdesemi 
për trashëgiminë tonë nga LÇP-ja: 
rinovuam Muzeun e ofiçinave ilegale 
për armë të mbyllur vite më parë, filluam 
procedurën për ngritjen e monumentit 
përkujtimor të Kemal Sejfulla, Lidhja 
e luftëtarëve përsëri ka mjediset e 
veta, kurse bashkëpunimi i Këshillit të 
qytetit të LOSHLPÇ-së është në nivelin 

më të lartë. Jam plotësisht i bindur se 
me atë që arritëm të realizojmë vitin e 
kaluar plotësuam të paktën një pjesë 
të detyrimit tonë ndaj çlirimtarëve. 
Gëzuar festën e 13 Nëntorit, ndërsa 
juve të dashur luftëtarë, ju premtoj se 
kurrë nuk do të harrojmë investimin 
tuaj për këtë Shkup që kemi sot – tha 
Shilegov.
Me rastin e Ditës së çlirimit u vendosën 
lule para Monumentit të çlirimtarëve 

Qyteti i shkupit kremtoi 13 NëNtoriN – dita e çlirimit 

PËRMBUSHËM 
DETYRIMET NDAJ 
ÇLIRIMTARËVE 
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të Shkupit në varrezat e partizanëve 
në „Butel” dhe para monumentit 
të gjeneral Mihajlo Apostolski në 
varrezat e Butelit. Kremtimi i kësaj 
dite të rëndësishme filloi me takimin 
tradicional të kryetarit Shilegov dhe 
kryetares së Këshillit të Qytetit të 
Shkupit, me përfaqësues të Këshillit 
të qytetit të Lidhjes së luftëtarëve të 
LPÇAM-së, në kabinetin e kryetarit. 

u ndanë çmimet „13 nëntori”
Në solemnitetin e mbajtur në 
Filarmoninë maqedonase, kryetari 
Shilegov ndau çmimet „13 Nëntori” për 
laureatët e këtij viti – bashkëqytetarë 
tanë që kanë dhënë kontributin e 
tyre në afirmimin e Shkupit. Laureatë 
të çmimit „13 Nëntori” për vitin 2018 
janë: nga fusha e kulturës - MARGARITA 
CACA NIKOLOVSKA, gjykatëse; nga 
fusha e arsimit dhe edukimit - AXHI 
FIDA, profesor në pension; nga fusha 
e sportit - ANDREJ STOJANOVSKI, 
notar; nga fusha e kulturës - MARKO 
KOLOVSKI, muzikolog dhe RESUL 
SHABANI, shkrimtar dhe përkthyes 
letrar; nga fusha e artit - RAMADAN 
SHUKRI, muzikant akademik; nga 
fusha e publicistikës - SEFER TAHIRI, 
gazetar; nga fusha e arkitekturës - 
DANICA PAVLOVSKA – CIGI, arkitekt; 
për persona juridikë – IPSH ENTI 
GERONTOLOGJIK „13 NOEMVRI” 
SHKUP dhe BRIGADA PËR MBROJTJEN 
KUNDËR ZJARRIT; për nxënës dhe 
studentë - ARDA MUSTAFAOGLU, MILA 

KOCEVSKA, SOFIJA STOJMENOVA, 
NENA GIEVSKA, MARIJA GAVRILOVIQ, 
PETAR TODOROVSKI dhe VEDRAN 
LAURENCIQ. 
Për nder të laureatëve dhe me rastin e 
festës së qytetit u mbajt performanca 
„Çlirimi i Shkupit në 7 kapituj” e cila 
i çoi të pranishmit në Filarmoninë 
maqedonase në udhëtim nëpër ngjarjet 
më të rëndësishme të historisë së re të 
qytetit tonë. Në hollin e filarmonisë u 
hap edhe ekspozita e veprave të artit 
të pikturuara në edicionin e 14-të të 
kolonisë ndërkombëtare të arteve 
pamore „Shkupi 2018”. 

Pjesë e pandarë e kremtimit të Ditës 
së çlirimit ishin edhe manifestimet 
e shumta rekreative dhe sportive, si 
turneu i karatesë „13 Nëntori”, parada 
e çiklizmit, turneu ndërkombëtar 
i xhudos „Mioki open”, turneu 
ndërkombëtar për të rinj në mundje, 
gara e atletikës nëpër rrugët e Shkupit 
dhe turneu i boksit „Gongu i artë”. U 
zhvilluan edhe shëtitje edukative falas 
„Në gjurmët e çlirimtarëve”, në të cilat 
qytetarët dhe nxënësit e shkollave të 
mesme të qytetit kishin mundësi të 
njihen me ngjarjet kryesore dhe vendet 
e lidhura me çlirimin e qytetit. 
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dizajni dhe botimi 
pecatnica „Serafimovski“ Skopje

Qyteti i Shkupit ka synim të qartë për të kandiduar për titullin 
e Komisionit europian “Kryeqyteti europian i kulturës” për 
vitin 2028. Prandaj, Qyteti i Shkupit ka formuar tashmë një 
grup ekspertësh, i cili do të grumbullojë përvoja nga qytete të 
tjera - kryeqytete të kulturës, për t’u përgatitur për një aplikim 
sa më të mirë që do ta çojë Shkupin deri te ky titull i dëshiruar.
- Ky aplikim është dëshmi për përpjekjet tona për një qytet 
me pamje europiane moderne, ku vlerat e vërteta kulturore 
do të jenë në nivelin më të lartë. Të gjitha aktivitetet e 
Qytetit në kulturë, siç është rinovimi i Sallës universale, do 
të orientohen drejt qëllimit që Shkupi në vitin 2028 të jetë 
kryeqytet europian i kulturës – thotë kryetari Shilegov.
Pothuajse nuk ka kryeqytet në Europë që nuk ka qenë 
kandidat për këtë status  prestigjioz, të jesh kryeqyteti i 
kulturës do të thotë jo vetëm një program i pasur eventesh, 
por edhe gjallërim i hapësirave të reja kulturore.
- Kjo është dëshmi për diversitetin kulturor në Europë dhe 

ilustrim për këtë është se si kultura bashkon dhe nuk njeh kufi. 
Ajo po zë një vend gjithnjë e më të rëndësishëm në zhvillimin 
e qyteteve dhe përfaqëson forcën lëvizëse të zhvillimit urban, 
social dhe ekonomik. Eksperienca nga kryeqytetet kulturore 
europiane tregon se për çdo euro të investuar, Qyteti arkëton 
8-të euro. Pikërisht për këtë, ky titull do të thotë edhe rritje 
e numrit të turistëve, njohje dhe zhvillim më i madh. Viti 
2028 do të vijë së shpejti dhe do të kalojë, por ajo që do të 
përfitojë ky qytet si trashëgimi nga e gjithë kjo, do të zgjasë 
me vite. Unë sinqerisht besoj që në vitin 2028 Shkupi do të 
jetë kryeqyteti i kulturës europiane dhe do të numërohet në 
radhën e qyteteve të tilla si Liverpuli, Dablini, Amsterdami, 
Madridi, Stambolli, Kopenhagen – sqaron kryetari Shilegov. 
Jo shumë kohë më parë një grup pune vizitoi qytetin e 
Plovdivit, në Bullgari dhe mori pjesë në manifestimet që janë 
pjesë e programit të tyre si kryeqytet europian i kulturës për 
vitin 2019.

SHKUPI KANDIDAT I ARDHSHËM PËR 
„KRYEQYTETI EUROPIAN I KULTURËS“

Edicioni i katërmbëdhjetë i manifestimit 
kulturor „Nata e bardhë”, që u mbajt më 
6 tetor 2018, u pasurua me festivalin 
e dritës – “Skopje light art distrikt”. 
Festivali u realizua në stilin e festivaleve 
më të njohura botërore të dritës, dhe 
u mbajt në suazat e projektit-ROK, 
projekt i programit të BE-së – Horizont 
2020. Festivali për qytetarët ofroi 16 
instalime ndriçuese nëpër Çarshinë 
e vjetër të Shkupit që u përgatitën 

nga artistë vendas, por edhe artistë 
eminentë të huaj. Nëpërmjet rrugës 
së dritës vizitorët kishin mundësi të 
shijojnë lojën e pazakontë të rrezeve 
të dritës që gjallëruan objektet në 
qendrën e vjetër qytetit. 
Si pjesë e “Nata e bardhë” u mbajt edhe 
kinemaja e hapur në çatinë e QTQ-së, 
“Roller disko”, kurse për herë të parë 
këtë vit në program u përfshinë edhe 
shkollat e mesme të qytetit.

edicioNi i 14-të „Nata e bardhë”

FESTIVALI I PARË I DRITËS NË BALLKAN 
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Instalacioni i ri edukativ për fëmijë „Tregimi për Jovançen 
dhe Marikën, të cilët duke  kërkuar rrugën për në shtëpi 
gjejnë shtëpizën e çokollatës” që në nëntor të vitit të 
kaluar u vendos në parkun e Fushë Topanës, komuna e 
Çairit, solli gëzim për fëmijët e vegjël. Fëmijët me padurim 
hulumtojnë shtëpizën e çokollatës dhe luajnë në këndin e 
rregulluar enkas për ta.  
Qëllimi kryesor i këtij projekti të Qytetit të Shkupit është 
që nëpërmjet fisnikërimit të mjedisit publik dhe pasurimit 
të përmbajtjeve kulturore të qytetit të nxitet fantazia dhe 
loja e fëmijëve dhe të ndikohet në zhvillimin e kreativitetit 
të fëmijëve.

Makete nga objekte të ndërtuara 
pas tërmetit në Shkup, fotografi dhe 
një pjesë dedikuar arkitektit grek 
Konstantinos Doksijadis, janë vetëm një 
pjesë e asaj që mund të shinin vizitorët 
e muzeut antik të Athinës „Benaki”, 
në ekspozitën e cila zgjati deri më 17 
shkurt, dhe, që iu përkushtua Shkupit 
pas tërmetit. 
Projekti „E ardhmja si projekt/
Doksijadis në Shkup”, është përpjekje 
e përbashkët e Kaliopi Amigdalu dhe 
Kostas Ciambaos nga Greqia dhe Ana 
Ivanovska Deskova, Jovan Ivanovski 
dhe Vladimir Deskov nga Maqedonia, 
të cilët në të njëjtën kohë janë edhe 
kuratorë të ekspozitës. Ideja e ekipit 
është bashkimi në një vend i njohurive 
për Shkupin dhe rinovimin pas tërmetit, 
por edhe fillimi i bashkëpunimit kulturor 

EKSPOZITË PËR 
SHKUPIN NË ATHINË 

dhe shkencor, i pari i këtij lloji, ndërmjet 
dy kryeqyteteve.
Ekspozita është rezultat i 
memorandumit për bashkëpunim 
të nënshkruar ndërmjet Athinës dhe 
Shkupit, me iniciativën e arkitektëve 

nga Maqedonia dhe nga Greqia dhe 
me mbështetjen dhe bashkëpunimin e 
Institutit grek për arkitekturë, Muzeut të 
qytetit të Shkupit, Muzeut „Benaki” nga 
Athina, Qytetit të Shkupit dhe Komunës 
së Athinës.

Historia e bukur e konceptit „Parku veror i qytetit” që filloi 
në qershor të vitit 2018 me projeksionet e filmave “Shëruesi” 
dhe „Avec l’amour“ në mjedis të hapur, vazhdoi më 13 shtator 
2018 me projeksionin e njërit prej filmave më të njohur të 
regjisorit Vudi Alen - „Njeri irracional” („Irrational Man”). 
Natën tjetër në ekranin e madh në parkun e qytetit u shfaq 
filmi vizual spektakolar „Bukuria e madhe” („La Grande 
Bellezza”) e regjisorit italian Paolo Sorentino.

PROJEKSIONE FILMASH NË SHTATOR 
NË PARKUN E QYTETIT

SHKUPI WINE EXPO
Festivali i verës „Vino Skop” vjeshtën e kaluar u mbajt me 
një koncept të ri, me emër të ri ndërkombëtar „Skopje Wine 
Expo”, si dhe me përmbajtje dhe promocione të reja dhe 
afirmime të verërave maqedonase.

SHTËPIZË ÇOKOLLATE 
PËR FËMIJËT E ÇAIRIT 
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dimër në parkun e qytetit


