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   LAJMËTARI SHKUPI 
 - P Ë R M B A J T J A - E hapim qytetin për të gjithë duke punuar në ngritjen e 

cilësisë së informacioneve  për punën e administratës së 
qytetit dhe qytetit. 
Në këtë numër të Lajmëtarit „Shkupi“ u kujdesëm t’Ju 

japim informacione të plota, të hollësishme dhe të sakta 
për aktivitetet për të cilat treguat interes më të madh muajt 

e kaluar. Më shumë faqe ua dedikuam aktiviteteve të lidhura me përmirësimin e kualitetit të 
ajrit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor për të cilat, ju, qytetarët treguat shqetësimin më të madh. 
U kujdesëm që përpos informacioneve për projektet infrastrukturore, deri te ju të arrijnë edhe 
informacione për aktivitetet tona nga fusha e kulturës, sportit dhe arsimit. 
Jemi më se të ndërgjegjshëm për rëndësinë e gjelbërimit në luftën kundër ndotjes në Shkup. 
Qëllimi ynë është që nëpërmjet gjelbërimit intensiv të kompensojmë gjelbërimin e humbur 
dhe ta plotësojmë në shumë vende në pjesë të ndryshme të qytetit. Qyteti i Shkupit deri në 
fund të vitit do të mbjellë 10.000 fidanë gjetherënës të rinj me cilësi të lartë, si dhe mbi 2.000 
fidanë halorë. Këtë pranverë mbollëm 4.000 pemë, kurse këtë vjeshtë do të vazhdojmë edhe me 
mbjelljen e 8.000 pemëve të reja.

Në këtë drejtim filluam procedurën për blerjen e 40-të autobusëve me gaz, të cilët janë me 
leverdi ekonomike më të mirë dhe me efikasitet energjetik, shpenzojnë  pothuajse dy herë më 
pak karburant, dhe emetojnë shumë më pak СО2, PМ10 dhe nuk e ndotin pothuajse aspak ajrin. 
Themeluam Shoqëri të re aksionare „Sisteme energjetike të qytetit SHA Shkup“ e cila do të kryejë 
furnizimin me gaz natyror dhe energji ngrohëse për territorin e Qytetit të Shkupit. Me këtë 
krijohen kushte për marrjen e rrjetit e ujit të nxehtë dhe fillon zbatimi i procesit të gazifikimit 
të qytetit. Qytetarët e Shkupit në sezonin e ardhshëm ngrohës do të kenë mundësi të fillojnë të  
shfrytëzojnë shërbimet e kësaj shoqërie aksionare. Gjetëm zgjidhje optimale për ruajtjen e malit 
të Vodnos, iniciuam vendosjen e filtrit në furrën për djegien e mbetjeve mjekësore në Drisla, 
gjë me të cilën eliminojmë plotësisht landfillin si ndotës të ajrit në Shkup, liruam trotuaret dhe 
korsitë e çiklistëve dhe këmbësorëve nga automjetet e parkuara dhe mbrojtëm çmimin e ujit të 
pijshëm për qytetarët e Shkupit.

Punojmë edhe në përmirësimin e higjienës, kthyem në funksion qendrën për riciklim të NP 
„Higjiena komunale“, që tashmë një kohë të gjatë nuk funksiononte. Jemi të gatshëm për tu 
ballafaquar me sfidat në rrugën që të çon drejt Shkupit të pastër, por hap pas hapi iu përgjigjemi 
detyrave që Shkupi të jetë qytet i pastër, sipas shembullit të metropoleve evropiane.
Punojmë dhe zhvillojmë edhe infrastrukturën dhe zgjidhjet për trafikun rrugor për pjesën 
veriore të qytetit dhe në këtë mënyrë të përmirësojmë kushtet e jetesës edhe në këtë pjesë, edhe 
në pjesën jugore, përkatësisht kudo nëpër qytet. Me ndërtimin e rrugëve të reja automobilistike 
në hapësirën ndërmjet Bardovcit, Zlokuqanit dhe Zajçev Rid do të krijohen kushte paraprake 
themelore për urbanizim, që nga ana tjetër do të ndihmojë në shkarkimin e kaosit të trafikut 
rrugor dhe presionit urbanistik në pjesët e tjera.
Vendosëm standarde të larta, të cilat besoj se do t’i arrijmë, sepse bashkëqytetarët tanë 
meritojnë qytet modern në të cilin do të jetojnë në mënyrë dinjitoze. Punojmë me përkushtim 
në krijimin e një tregimi të ri Shkupin, krijimin e qytetit me një pamje autentike, me të cilën do 
të njihet në Evropë dhe në botë.
Të dashur lexues, para jush është edicion i ri  Lajmëtaric „Shkupi“, me koncept të ri, i cili i bën 
më të arritshme për ju informacionet në lidhje me aktivitetet e Qytetit. Lexoni Informatorin dhe 
njihuni me ngjarjet në qytet.
 

Të dashur lexues,
Të nderuar bashkëqytetarë,

e-mail
gradonacalnik@skopje.gov.mk

Facebook
Петре Шилегов

Instagram
@petreshilegov

mailto:gradonacalnik@skopje.gov.mk
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Ekipet E Qytetit të Shkupit dhe të NP „Parqe dhe gjelbërim” 
gjatë aktiviteteve pranverore për gjelbërimin e qytetit 
rikonstruktuan dhe ngritën shumë sipërfaqe të gjelbra 
publike në rreth 40.000 metra katrorë. 
Sipërfaqet e gjelbra të rikonstruktuara dhe të reja gjenden 
në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato”, në afërsi të Ramstor; 
në rrugën “Vtora makedonska brigada”, në drejtimin nga 
kryqëzimi me rrugën “Kemal Sejfula” deri te rrethrrotullimi; 
në rrugën “Makedonsko-kosovska brigada”; në bulevardin 
“Hristijan Todorovski Karposh”; në bulevardin “Serbia”, 
nga servisi Skenderovski deri në rrugën “Hristo Tatarçev”; 
në bulevardin “Boris Trajkovski” dhe në rrugën “Narodni 
heroi”; në rrugën “Samoilova”, në hapësirën rreth Muzeut 
të artit modern; në rrugën “Lazar Pop Trajkov” në afërsi të 
shtëpisë së kulturës në lagjen Autokomanda; në bulevardin  
“8.Septemvri” – nga kryqëzimi me bulevardin “Ilinden” deri 
në pompën e benzinës Makpetrol, në rrugën “Boca Ivanova” 
nga rrethrrotullimi deri tek objekti i NP„Ujësjellës dhe 
kanalizim” dhe në Parkun e qytetit në dy lokacione – përballë 
hotelit Kanet dhe liqenit te stadiumi dhe në sipërfaqen para 

Për të rinovuar gjelbërimin në qytet dhe 
për të kontribuar për një mjedis më të 
pastër dhe më të shëndetshëm, ekipet e 
Qytetit të Shkupit gjashtë muajt e fundit 
mbollën 4.000 fidanë gjetherënës me cilësi 
të lartë në sipërfaqet publike të gjelbra, në 
bulevarde dhe parqe.

Gjelbërimi mbetet prioriteti kryesor i 
Qytetit të Shkupit, kurse këtë vjeshtë 
planifikohen të mbillen edhe 8.000 fidanë 
të rinj me cilësi të lartë.

Në aksionin për gjelbërimin e Shkupit 
pemë të reja u mbollën në shumë 
lokacione, ndërmjet të cilave në bulevarde 
dhe zhardinierë të mesëm në bulevardin 
“8.Septemvri”; në oborrin e Qendrës së 

 U RREGULLUAN 40.000 METRA KATRORË GJELBËRIM

shatërvanit “Lotosov cvet” dhe hyrjes në park. 
Në vijim e sipër është rinovimi i 10.200 metrave katrorë 
sipërfaqe të gjelbra në disa lokacione: në rrugën “Lazar 
Liçenovski”; te QKR-ja në bulevardin “Krste Misirkov”; mbi 
mbikalimin për në Cërniçe deri te SHF „Vëllezërit Ribar”, 
në bulevardin “Sveti Kliment Ohridski” dhe në bulevardin 
“Kuzman Josifovski Pitu”. Në të gjitha këto sipërfaqe të 
gjelbra po vendoset rrjet i ri hidrant dhe sisteme për ujitje 
pikë-pikë ose spërkatëse. 

SHKUPI I GJELBËR – PËR GJASHTË 
MUAJ U MBOLLËN 4.000 PEMË   

rehabilitimit në Kapishtec; tek Ura e gurit; 
përgjatë rrugës “Makedonska vojska”, në 
komunën Gjorçe Petrov; në parkun në 
Çair; para objektit të Postës së Maqedonisë 
në qendër të qytetit; në Qendrën rajonale 
Aerodrom; në bulevardin “Vidoe Smilevski 
Bato” dhe në Parkun e qytetit. 

- U zotuam para qytetarëve të kthejmë 
gjelbërimin e humbur të cilin pushteti i 
mëparshëm e shkatërroi kudo që arrinte, 
përderisa ne luftojmë për çdo centimetër 
hapësirë të lirë për gjelbërim të ri. Investimi 
në mjedisin jetësor të shëndetshëm është 
një përfitim i përhershëm i cili ndikon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë mbi shëndetin e 
gjeneratave të sotme dhe të ardhshme – 
thekson kryetari Shilegov.
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NË VENDIN E QOSES U MBOLL PEMA 
E TË DREJTAVE TË NJERIUT  

Pas heqjes së monumentit të Andon 
Lazov Janev-Qose të vendosur në 
mënyrë të  paligjshme, në lulishten 
para Pallatit gjyqësor në maj të këtij 
viti u mboll pema e llojit ginko, simbol 
i të drejtave të njeriut. Pranë pemës 
është vendosur një pllakë e gdhendur 
e cila përkujton të drejtën për gjykim 
të drejtë dhe publik të çdo qytetari 
para një gjykate të pavarur dhe të 
paanshme, që është shprehur në 
Deklaratën universale për të drejtat e 
njeriut në Kombet e Bashkuara.

-Pllaka është donacion i qytetit të 
vëllazëruar të Nyrenbergut dhe dërgon 
mesazhin se në gjyq e drejta ndahet 
në mënyrë të paanshme. Gjyqësori do 
të jetë i paanshëm dhe i çliruar nga 
kontrolli politik. Barazia e qytetarëve 
para ligjit është e garantuar. Me këtë 
veprim Qyteti zgjedh simbolikën 
e ligjshmërisë para paligjshmërisë, 
drejtësinë para bindjes partiake, jetës 
para bronzit dhe betonit – tha kryetari 
Shilegov, pas mbjelljes së pemës.

Monumenti i Andon Lazov Janev-Qose 

u hoq më 22 shkurt të këtij viti, pas 
sjelljes së Vendimit për heqjen e tij nga 
inspektori i autorizuar i ndërtimtarisë 
në Komunën  Qendër dhe në përputhje 
me masat e propozuara në elaboratin 
e Grupit të punës për përgatitjen e 
analizës për realizimin dhe pasojat nga 
i ashtuquajturi „Projekti Shkupi 2014“, 
të formuar nga Ministria e kulturës së 
Republikës së Maqedonisë.

-Në Shkup nuk do të tolerohet 
paligjshmëria dhe veprimi i 
palejueshëm. Fillon ballafaqimi me 
projektin „Shkupi 2014“. Të gjitha 
aktivitet arbitrare të deritanishme të 

pushteteve të mëparshme në qytet 
do të trajtohen në mënyrë adekuate 
ligjore – deklaroi kryetari Shilegov, pas 
heqjes së monumentit të Qoses. 

Para pallatit gjyqësor pranë pemës së 
mbjellë kushtuar të drejtave të njeriut 
në pllakën e gdhendur është shkruar 
teksti i nenit 10 të Deklaratës për të 
drejtat e njeriut në të cilin thuhet 
„Secili ka të drejtën e njëjtë për një 
gjykim të drejtë dhe publik para një 
gjykate të pavarur dhe të paanshme, 
gjatë përcaktimit të të drejtave dhe 
obligimeve të tij dhe në kushte të 
çfarëdo lloj akuze penale kundër tij“. 

Me projektin „Pemë për çdo fëmijë“ qytetarët do të kenë 
mundësi të mbjellin pemë në ndonjë nga bulevardet e 
qytetit, parqet ose skuerët me rastin e lindjes së foshnjës 
së tyre. Në pemë do të ketë pllakë ku do të shkruhet emri i 
foshnjës dhe data e lindjes. 

- Me kalimin e viteve, secili që ka mbjellë pemë do të ketë 
mundësi të ndjekë rritjen e pemës së bashku me fëmijën e 
tij – thotë kryetari Shilegov. 

Për të realizuar këtë projekt më 2 prill të këtij viti Qyteti 
i Shkupit dhe IPSH Klinika universitare për gjinekologji 
dhe akusheri, IPSH Spitali special i gjinekologjisë dhe 
akusherisë – Çair, Re–Medika dhe Acibadem Sistina 
nënshkruan memorandum  për mirëkuptim. Pas daljes nga 
klinika gjinekologjike, prindërit duhet të raportojnë kodin 
e marrë në numrin e telefonit 071/395-395 ku pastaj do të 
marrin informacione plotësuese për këtë projekt. Pemët 
për foshnjat do të mbillen në aksion sezonal në lokacion në 
dispozicion sipas zgjedhjes së prindërve. 

DO TË MBILLET PEMË PËR ÇDO FËMIJË 
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Qyteti i Shkupit pas 30 vitesh merr 
kontrollin mbi rrjetin e ujit të nxehtë. 
Në seancën e mbajtur më 20.06.2018 
me vendim të Këshillit të Qytetit të 
Shkupit u themelua një ndërmarrje e 
re „Sisteme energjetike të qytetit  SH.A. 
SHKUP” e cila do të kryejë furnizimin 
me gaz natyror dhe energji ngrohëse 
në territorin e Qytetit të Shkupit, si 
dhe veprimtari me interes publik me 
rëndësi lokale. Ky vendim u soll njëzëri.
Shoqëria për shkak të kryerjes së 
veprimtarisë për furnizimin me gaz 
natyror dhe energji ngrohëse do të 
themelojë një ose dy shoqëri tregtare 

Në shkollën e mesme QNSH „Zdravko Cvetkovski” në vijim 
është trajnimi i oxhak pastruesve të cilin e organizon Qyteti i 
Shkupit në bashkëpunim me Ministrinë e punës dhe politikës 
sociale dhe Agjencinë për punësime të Republikës së 
Maqedonisë. Gjatë kohës së trajnimit, do të pastrohen falas 
100 oxhaqe, të qytetarëve që aplikuan në thirrjen e Qytetit 
të Shkupit.
 - Qyteti i Shkupit kërkon aleatë në luftën kundër ndotjes së 
ajrit. Trajnimi i oxhak pastruesve do të zgjasë tre muaj, ndërsa 
gjatë kohës së trajnimit çdo pjesëmarrës do të marrë një 
kompensim prej 9.000 denarë në muaj. Pas përfundimit, çdo 
kandidat, përveç certifikatës, do të marrë edhe materiale bazë 
për hapjen e biznesit të vet dhe punësim të mundshëm duke 
pasur parasysh se pastrimi i oxhaqeve do të subvencionohet 
nga Qyteti. Këtë vit me rebalancin e buxhetit parashikohen 
mjete për subvencione për pastrimin e oxhaqeve që do të 
realizohen pas realizimit me sukses të vendimit për oxhak 
pastruesit e rinj, ku presim një numër i madh i oxhaqeve në 
Shkup të pastrohen sezonin e ardhshëm të ngrohjes – thotë 
kryetari Shilegov.

Sa për të rikujtuar, në Shkup ka vetëm 8 oxhak pastrues të 
regjistruar, kurse 45% e numrit të përgjithshëm të amvisërive 
në Shkup ngrohen me dru, që është një e treta e pjesëmarrjes 
në ndotjen e ajrit në qytet, ndërkohë që dihet se një oxhak i 
papastruar ndot të paktën dy herë më shumën krahasim me 

„SISTEME ENERGJETIKE TË QYTETIT SH.A. 
SHKUP” ËSHTË NDËRMARRJA E RE E QYTETIT 

një oxhak të pastruar.
Ky hap nuk e zgjidh plotësisht problemin me ndotjen e ajrit, 
por Qyteti i Shkupit punon në mënyrë intensive gjatë gjithë 
vitit që shkaktarët e ndotjes të eliminohen një nga një për 
një afat të gjatë kohor. Për këtë qëllim është publikuar edhe 
thirrja e dytë për trajnimin e oxhak pastruesve, që do të 
zgjasë deri më 23.07.2018.

PO TRAJNOHEN OXHAK PASTRUES TË RINJ, 
DO TË PASTROHEN FALAS 100 OXHAQE 

Qyteti i Shkupit u ndau 408 subvencione qytetarëve për 
blerjen e stufave me peleti, në suazat e aksioneve, gjatë 
muajit nëntor të vitit 2017 dhe gjatë muajit maj të vitit 
2018. Qytetarët që blenë stufë me peleti kishin mundësi të 
marrin kompensim për një pjesë të shpenzimeve për blerjen 
e stufave me vlerë 70%, por jo më shumë se 30.000 denarë 

me tatim mbi të ardhurat personale të përfshirë për çdo 
amvisëri. 
Qyteti i Shkupit do të ndërmarrë këtë hap për të përmirësuar 
kualitetin dhe zvogëlimin e ndotjes së ajrit, veçanërisht nga 
grimcat partikulare nga ngrohja e shtëpive që nuk janë pjesë 
e ngrohjes qendrore.

NË DY AKSIONE JANË NDARË 408 SUBVENCIONE 
PËR BLERJEN E STUFAVE ME PELETI 

në mënyrën dhe formën e nevojshme 
për kryerjen e veprimtarive në 
përputhje me Ligjin.
Menaxhimi me Shoqërinë organizohet 
sipas sistemit dy shkallësh të 
menaxhimit, nëpërmjet këshillit 
drejtues dhe mbikëqyrës. Punët nga 
kompetencat e Kuvendit të Shoqërisë 
do t’i kryejë Këshilli i Qytetit të 
Shkupit, si themelues i vetëm, kurse 
me Shoqërinë do të drejtojë Këshilli 
drejtues në suazat e autorizimeve 
të caktuara me Ligjin për shoqëritë 
tregtare, Statutin dhe autorizimet që 
i janë dhënë nga Këshilli i Qytetit të 

Shkupit.
Me këtë krijohen kushte për marrjen 
e rrjetit të ujit të nxehtë dhe fillon 
implementimi  i procesit të gazifikimit 
të qytetit, gjë që do të ndikojë seriozisht 
në luftën kundër ndotjes së ajrit.
Qyteti pret që në sezonin e ardhshëm 
të ngrohjes një numër më i madh i 
14.000 qytetarëve të përjashtuar nga 
rrjeti i ujit të nxehtë, të cilët në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ose indirekte marrin 
pjesë në ndotjen e ajrit, të lidhen dhe 
të shfrytëzojnë shërbimet e kësaj 
ndërmarrje të re. 
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Kryetari Shilegov më 24 prill të këtij viti në landfillin „Drisla“ 
organizoi ditë të hapur me gazetarët dhe aktivistët e 
organizatave ekologjike, ndërsa u lëshua në përdorim filtri 
i ri i furrës për djegien e mbetjeve mjekësore.

-„Drisla“ nuk do të ndotë më ajrin. Nga sezoni i ardhshëm, 
„Drisla“ nuk do të jetë faktor për ndotjen e ajrit, veçanërisht 
në lagjet rreth stacionit matës Lisiçe. Në funksion është 
filtri i ri i cili është vendosur në inceneratorin për djegien 
e mbetjeve mjekësore dhe që absorbon grimcat PM10, 
monoksidin e karbonit dhe grimca të tjera që çlirohen 
gjatë djegies. Vendosja e filtrit është në përputhje me 
rekomandimet e Inspektoratit shtetëror për mjedisin jetësor 
– theksoi Shilegov.

Ai theksoi se filtri do të përdoret deri në vendosjen e furrës 
së re. Furra ekzistuese, shtoi Shilegov, ishte jashtë funksionit 
disa muaj, pas kontrollit të Inspektoratit shtetëror i cili arriti 
në konkluzionin se nuk i plotëson kriteret për veprimtarinë 
që kryen, dhe e njëjta si e tillë ishte lënë në funksion vite me 
radhë nga pushteti i mëparshëm.
Para lëshimit në përdorim, u  kryen testime e filtrit, të 
cilat treguan se sasia mesatare e gazrave të shkarkimit si 
monoksid karboni, oksid azoti, oksid squfuri dhe grimca PM 
10 nuk i tejkalojnë kufijtë e vlerave të përcaktuara.

- Në mënyrë plotësuese, karburanti me të cilin punon furra, 
nafta, është zëvendësuar me gaz. Ashtu siç premtuam, 

Të gjithë qytetarët e ndërgjegjshëm mund të raportojnë depo 
informale pranë Qytetit të Shkupit me dërgimin e fotografisë 
dhe lokacionit të depos nëpërmjet viber, në numrin 070 270 557, 

ose me mesazh në Facebook-un zyrtar të Qytetit të Shkupit. Pas 
evidentimit të depos informale, në terren dalin ekipe të Qytetit 
të Shkupit dhe pastrojnë mbetjet.

DRISLA NUK DO TË NDOTË MË AJRIN 

punojmë në zgjidhjen afatgjate për zgjidhjen e problemit 
me ndotjen e ajrit në Shkup në periudhën e dimrit – tha 
Shilegov.
Landfilli „Drisla“ posedon leje ekologjike të integruar – А dhe 
është landfilli i vetëm në vend i cili mbetjet e grumbulluara i 
deponon në përputhje me standardet evropiane. 

Në linjën telefonike 193 qytetarët mund të raportojnë gjatë 24 orëve për zjarre 
në ambiente të hapura të cilët kontribuojnë në ndotjen e ajrit. 
- Ndezja e zjarreve në ambiente të hapura është e ndaluar me ligj. Më shpesh, 
ajo është pasojë e papërgjegjësisë së disa qytetarëve, por shpesh është edhe 
mënyra e vetme për tu ngrohur në ditët e ftohta të dimrit nga bashkëqytetarët 
tanë të cilët nuk kanë akomodim adekuat. Prandaj, u ndihmuam të gjithë 
bashkëqytetarëve tanë. Të gjithë së bashku mund të pengojmë ndezjen e 
zjarreve në ambiente të hapura dhe t’u ndihmojmë atyre të cilët kanë nevojë 
për ndihmë – thotë kryetari Shilegov.
Gjatë dimrit të kaluar, kur ndotja e ajrit ishte më e theksuar, Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me Ministrinë e punës dhe politikës sociale, Ministrinë e punëve 
të brendshme, Njësinë territoriale të mbrojtëse kundër zjarrit, Kryqin e kuq dhe 
Shoqatën civile “Ljubeznost” organizoi ekipe të përziera të cilat punonin çdo 
ditë, 24 orë, për luftë kundër zjarreve në ambiente të hapura.  

RAPORTONI ZJARR NË 
AMBIENTE TË HAPURA NË 193 

RAPORTONI DEPO INFORMALE, TË GJITHË SË BASHKU PËR SHKUPIN MË TË PASTËR 
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Për të mbrojtur malin e Vodnos nga ndotja dhe për të 
mundësuar lëvizjen e pandërprerë dhe të sigurt të të gjithë 
pjesëmarrësve në trafik, dhe veçanërisht të këmbësorëve 
dhe çiklistëve, Qyteti i Shkupit dhe NP „Parkingu i qytetit” 
vendosën parkim zonal në parkingjet në Vodnon e mesme 
dhe te manastiri „Shën Pantelejmon” në Nerezi.

Parkimi në këto dy zona, A0 dhe A02, paguhet gjatë kohës së 
festave shtetërore dhe për fundjavë nga ora 9 deri në orën 
16. Çmimi për orën e parë të parkimit është 100 denarë, 
dhe për çdo orë të ardhshme – 50 denarë. Mesazhe SMS 
për parkim mund të adresohen në numrin 144 144 nga të 

PËR TË MBROJTUR VODNON NGA NDOTJA 
- PARKIM ZONAL NË  VODNON E MESME TE 
„SHËN PANTELEJMON”

Si një nga masat për 
zvogëlimin e ndotjes 
së ajrit në qytet, 
Këshilli i Qytetit në 
seancën e mbajtur 
më 19 mars 2018 
miratoi Vendimin 
për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Vendimit 
për Organizimin 
dhe Përcaktimin 
e Kushteve për 
Shpërndarjen e 
Mallrave në Territorin 
e Qytetit të Shkupit. 
Me këtë vendim, rruga 
e automjeteve që 
kryejnë shpërndarjen 
e mallrave në 
territorin e qendrës së 
qytetit është ndaluar 
përgjithmonë nga ora 
7:30 deri 18:00.

Autobusi me numër 50 nga shkurti i këtij viti 
ndalon përsëri në stacionin e autobusit në QTQ. 
- Autobusin numër 50 e kthyem në vendin ku 
edhe përket tradicionalisht. Kthejmë shpirtin 
e vjetër të Qendrës tregtare me qëllim që ta 
gjallërojmë ashtu siç edhe e mbajmë mend nga 
koha kur Shkupi ishte plot gëzim – thotë kryetari 
Shilegov.

Qendra tregtare e qytetit periudhën e kaluar i 
ndjeu pasojat e mbylljes së këtij stacioni, duke 
pasur parasysh ndikimin mbi frekuencën e 
njerëzve në këtë objekt. Zvogëlimi i lëvizjes së 
njerëzve u reflektua edhe në xhiron e qarkullimit 
të tregtarëve, sidomos të atyre të katit përdhes të

qendrës tregtare. Shumë nga  tregtarët për një 
kohë të shkurtër mbyllën dyqanet e veta. Tani, 
kjo është mundësi që ato të hapen përsëri. 

-Pamja e njohur e Qendrës tregtare të qytetit u 
përket shkupjanëve, kurse obligimi ynë është 
që t’u mundësojmë bashkëqytetarëve tanë të 
gëzojnë atë që u përket atyre. Autenticitetin e 
kësaj vepre do ta pasurojmë me çati të gjelbër 
që do t’i japë një dimension të ri objektit si pjesë 
e vizionit tonë për Shkupin e gjelbër. E ruajmë 
QTQ-në, me krenari dhe dinjitet, me dashuri dhe 
përkushtim – theksoi Shilegov.

LINJA E AUTOBUSIT ME NUMËR 50 U 
KTHYE NË QTQ   

gjithë operatorët celularë në Republikën e Maqedonisë. Në 
parkingje është vendosur sinjalizim adekuat horizontal dhe 
vertikal, si dhe tabela informuese. Parkimi është falas për 
personat me handikap, si dhe për autobusët turistikë, kurse 
parkimi i parregullt do të sanksionohet.

Për t’iu përgjigjur kërkesave të qytetarëve që duan të kalojnë kohën 
e lirë në Vodno, Qyteti i Shkupit vendosi dy linja të reja autobusi – 
autobusi me numër 25A niset para garazhit në rrugën “Sveti Kiril 
i Metodij”, kurse autobusi me numër 25B – nga parkingu te Tregu i 
luleve (Shtypshkronja). Këto dy linja autobusi deri në Vodnon e 
Mesme, si dhe linja me numër 28 deri në Nerezi, janë falas për fundjavë 
dhe festa shtetërore. 
Si pjesë e përpjekjeve për të gjetur zgjidhjen më të volitshme për 
mbrojtjen e malit Vodno, por edhe për të mundësuar rekreacion të 
sigurt të këmbësorëve dhe çiklistëve në ditët kur Vodno vizitohet 
më shumë, Qyteti i Shkupit dimrin e kaluar realizoi ndalimin-provë 
për lëvizjen e automjeteve deri në Vodnon e mesme. Ndalimi vlente 
për çdo fundjavë dhe gjatë kohës së festave shtetërore. Gjatë kësaj 
periudhe testimi, përveç autobusëve 25A dhe 25B që deri në Vodnon 
e mesme ishin falas, falas ishte edhe parkimi në garazhin me kate 
në rrugën “Sveti Kiril i Metodij” dhe në parkingun te Tregu i luleve 
(Shtypshkronja). 

PARATË NGA PAGIMI I PARKIMIT DO TË DEDIKOHEN PËR 
MIRËMBAJTJEN E PARK-PYLLIT „VODNO”.

NDALIM I 
PËRHERSHËM 
PËR NDALESAT 
E AUTOMJETEVE 
QË KRYEJNË 
DISTRIBUCIONIN 
E MALLRAVE 
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Qyteti i Shkupit ndau 3.133 subvencione për blerjen e 
biçikletave nga qytetarët, të cilët blenë biçikletë të re dhe 
aplikuan në thirrjen publike të shpallur më 21.04.2018.
Me thirrjen publike për kompensimin e një pjese të 
shpenzimeve të qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit 
për blerjen e biçikletës për vitin 2018, qytetarët të  cilët 
blenë biçikletë morën subvencion në vlerë 50% nga vlera 
e biçikletës, por jo më shumë se 3.000 denarë për person, 
me tatim mbi të ardhurat personale të përfshirë. Për këtë 
qëllim në Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2018 u 
parashikuan 9 milionë denarë.

Është e rëndësishme të theksohet se pjesa e dytë e thirrjes 
publike për subvencione për biçikleta të adaptuara për 

QYTETI I SHKUPIT DHE NQP-ja BLEJNË 
AUTOBUSË TË RINJ EKOLOGJIKË ME GAZ 
Nga viti i ardhshëm në rrugët e 
Shkupit do të qarkullojnë më së paku 
30 autobusë të rinj me karburant 
ekologjik që do të zëvendësojnë 
automjetet me naftë, të vjetra dhe të 
amortizuara, të NQP-së pa kondicionerë 
dhe pajisje plotësuese. Këto autobusë 
do të sigurohen nëpërmjet marrjes së 
kredisë nga NQP-ja në një institucion 
ndërkombëtar kreditor me vlerë 10 
milionë euro.
Autobusët do të jenë me dysheme 
të ulët, dy të tretat e tyre do të jenë 
fizarmonikë, kurse një e treta do të jenë 
tek. Blerja e këtyre autobusëve do të 
përmirësojë në mënyrë të ndjeshme 
funksionimin e NQP-së dhe do të 
zvogëlojë shpenzimet e punës së saj, 
sepse 202 autobusë, që u blenë para 7 
vjetësh janë me kualitet të keq, prishen 
shpesh, kurse në rastin e autobusëve 
kinezë, për shkak të mungesës së 
përfaqësuesit të autorizuar nuk ka 
mundësi për riparimin e tyre. 

SUBVENCIONE PËR BIÇIKLETA      
MORËN 3.133 QYTETARË

persona me invaliditet trupor është akoma në vijim, dhe 
do të zgjasë deri më 31.08.2018 ose deri në harxhimin e 
mjeteve. Qyteti i Shkupit do të subvencionojë 50% të 
vlerës së biçikletës së adaptuar, por jo më shumë se 90.000 
denarë për person, me tatim mbi të ardhurat personale të 
përfshirë. Për këtë qëllim nga Buxheti i Qytetit të Shkupit 
janë parashikuar një milion denarë.

Subvencionimi i qytetarëve për blerjen e biçikletës është 
një nga masat e Qytetit të Shkupit për promocionin e 
biçikletës si mjet transporti ekologjik, të arritshëm nga ana 
financiare dhe me leverdi ekonomike, i cili kontribuon në 
zvogëlimin e kaosit në trafikun rrugor, si dhe në zvogëlimin 
e ndotjes së ajrit ambiental.

Gjatë disa muajve të kaluar nëpër Shkup 
u bë testimi i tre autobusëve me gaz dhe 
një autobusi elektrik gjë që mundësoi të 
bëhet vlerësimi cili tip autobusi është 
më adekuat për trafikun rrugor në qytet. 
Pas analizave, u konstatua se autobusët 
me gaz janë me leverdi më të mirë 
ekonomike dhe me efikasitet energjetik. 

Krahasuar me shpenzimin e karburantit 
të autobusëve të vjetër me naftë, këta 
autobusë shpenzojnë pothuajse dy herë 
më pak karburant, gjë që do të zvogëlojë 
në mënyrë plotësuese shpenzimet e 
NQP-së. Përparësia më e madhe është 
fakti se emetojnë shumë më pak СО2 
dhe pothuajse nuk e ndotin aspak  ajrin. 
Zgjidhja e problemit shumëvjeçar me 
transportin publik në Shkup është 
pjesë e listës së prioriteteve të Qytetit të 
Shkupit, i cili meriton transport urban që 
nuk ndot, me efikasitet energjetik dhe 
që do t’u përgjigjet plotësisht nevojave 
të qytetarëve të cilët shfrytëzojnë atë.
Në transformimin e transportit publik 
do të përfshihen edhe transportuesit 
privatë, për të cilët janë parashikuar 
subvencione për blerjen e autobusëve 
të rinj ekologjikë, si dhe për adaptimin e 
tyre me gaz ekologjik.

Autobus elektrik u testua në linjën me numër 15, nga Novo Lisiçe deri në Karposh 4

Këtë pranverë u testuan edhe tre autobusë ekologjikë, në linjat me numër 5 dhe 2.
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Ekipet e Qytetit të Shkupit muajt e fundit vazhduan ndërtimin e 
infrastrukturës së çiklizmit në qytet. Janë ndërtuar korsi për biçikleta 
dhe këmbësorë në këto rrugë dhe bulevarde: në bulevardin “Koço 
Racin” nga kryqëzimi me rrugën “11.Oktomvri” deri në kryqëzimin 
me rrugën “Sveti Kiril i Metodij”; në rrugën “Sveti Kiril i Metodij”, 
nga kryqëzimi me bulevardin “Koço Racin” deri në kryqëzimin me 
bulevardin “Sveti Kliment Ohridski” dhe në bulevardin “Sveti Kliment 
Ohridski”, nga kryqëzimi me rrugën “Sveti Kiril i Metodij” deri në rrugën 
“Dimitrie Çupovski”. 

Në vijim është ndërtimi i korsive të biçikletave në bulevardin 
“8.Septemvri”, në bulevardin “Koço Racin” drejt bulevardit “Kuzman 
Josifovski Pitu”, në rrugën “Vtora makedonska brigada”, në rrugën 
“Gjorçe Petrov”, në bulevardin “Krste Misirkov” në Bit-pazar, në 
bulevardin “VMRO” dhe në rrugën “11.Oktomvri”. 

U VENDOS RREGULL NË BIT-PAZAR 
DHE U LIRUA TROTUARI PËR  
KËMBËSORËT DHE ÇIKLISTËT  
Ekipe të Qytetit të Shkupit dhe komunës 
së Çairit me përkrahjen e Esnafit të 
Çarshisë së vjetër të Shkupit dhe 
Dhomës së tregtarëve të Republikës së 
Maqedonisë këtë pranverë liruan rrugët 
dhe trotuaret rreth Bit-pazarit nga të 
gjitha pengesat që pamundësonin 
lëvizjen normale të trafikut rrugor në të 
cilin marrin pjesë automjete motorike, 
çiklistë dhe këmbësorë. Me largimin 
e shitësve jolegal nga trotuaret e 
bulevardit “Krste Misirkov” u zgjidh ky 
problem shumëvjeçar, ndërsa Qyteti i 
Shkupit dërgoi një mesazh të fuqishëm 
se nuk do të tërhiqet nga synimi për të 
vendosur rregull në sipërfaqet publike. 

VAZHDON RIKONSTRUKSIONI                        
I KORSIVE TË BIÇIKLETAVE 

Qyteti i Shkupit tregoi mirëkuptim 
për tregtarët që tregtojnë në tezgat 
e vendosura në mënyrë jolegale në 
trotuaret e Bit-pazarit, dhe që investojnë  
shumë punë e përpjekje për të fituar 
për sigurimin e mjeteve themelore për 
jetesë. Prandaj, në bashkëpunim me 
„Skopski pazar” për të gjithë tregtarët 
e tezgave jolegale të vendosura në 
këtë drejtim është siguruar hapësirë 
në suazat e Bit-pazarit nën kushte të 
caktuara e të volitshme. Qyteti i Shkupit, 
gjithashtu, mundësoi tezgat me lule që 
ishin shpërndarë në trotuare përgjatë 
bulevardit “Krste Misirkov”, deri në Bit-
pazar, të vendosen vetëm 100 metra 

nga ky lokacion, në hapësirën prapa 
Poliklinikës „Bit-pazar”, gjë me të cilën 
Shkupi u bë edhe me një treg të ri lulesh.
Si  pjesë e aktiviteteve për lirimin e 
sipërfaqeve të gjelbra nga tezgat e 
vendosura në mënyrë jolegale, Qyteti i 
Shkupit tashmë filloi edhe me rregullimin 
e hapësirës së Bit-pazarit. Te tregu është 
formuar stacion taksi i ri, planifikohet të 
mbillen pemë përgjatë bulevardit dhe 
të rregullohet hortikultura e hapësirës. 
Po vendosen edhe shtylla mbrojtëse në 
trotuaret nga të dyja anët e bulevardeve, 
për të penguar parkimin e parregullt. 
Në mënyrë plotësuese, planifikohet të 
rregullohet dhe të ndriçohen pasazhet e 
Çarshisë së vjetër të Shkupit.
.
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Për të parandaluar parkimin e parregullt në trotuare dhe 
për të mundësuar lëvizjen e pandërprerë të këmbësorëve 
dhe çiklistëve, ekipet e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë 
dhe rrugica” gjatë periudhës së kaluar vendosën shtylla  
mbrojtëse përgjatë rrugëve të qytetit dhe bulevardeve.
Qyteti i Shkupit me vendosjen e shtyllave mbrojtëse 7 muajt 
e fundit liroi hapësirë për këmbësorët dhe për biçikletat me 
gjatësi të përgjithshme 3000 metra, gjatë kësaj u vendosën 
rreth 1.800 shtylla mbrojtëse. 
Qyteti i Shkupit nuk ka ndërmend të heqë dorë nga ideja 
për lirimin nga automjetet të hapësirave të parashikuara 

për këmbësorë dhe për çiklizëm dhe në këtë drejtim do të 
vazhdojë me vendosjen e shtyllave mbrojtëse kudo që një 
hapësirë e tillë është e uzurpuar. Ashtu si edhe deri tani, 
Qyteti do t’i kushtojë vëmendje sigurimit të mundësive 
alternative për parkim të banorëve të objekteve për rreth.  
Në shtatë muajt e fundit u vendosën rreth 1.800 shtylla 
mbrojtëse, në disa lokacione, ndërmjet bulevardeve “Krste 
Misirkov”, “Goce Delçev”, “Sveti Kliment Ohridski” dhe 
“8.Septemvri”, si dhe rrugëve “Dimitrija Çupovski”, “Sveti Kiril 
i Metodij”, “Dame Gruev” dhe “Lubjanska.”

URË E RE NË LUMIN VARDAR DO TË 
LIDHË AERODROMIN ME KERAMIDNICA 
Qyteti i Shkupit punon në projektin për 
ndërtimin e një korridori të ri me urë 
nëpër lumin Vardar, që do ta lidhë me 
bulevardin “ASNOM” te hoteli „Rusia”, 
nëpërmjet Vardarit, nëpër lagjen 
Keramidnica, deri në kryqëzimin te 
Panairi i Shkupit.
- Qyteti i Shkupit filloi procedurën për 
ndërtimin e korridorit për lidhjen e 
Aerodromit, Gazi Babës dhe Qendrës. 
Depërtimi i këtij korridori të trafikut 
rrugor do t’i japë një komponent të 
jashtëzakonshëm zhvillimi qytetit dhe 
i njëjti do të mundësojë të udhëtojmë 
më shpejt dhe më të sigurt. Nga 
“Novo Lisiçe” deri te Panairi ose nga 
Autokomanda deri në QT „Biser” me 
automobil do të arrihet vetëm për 5 
minuta. Koha e lëvizjes për çiklistët 
dhe këmbësorët, gjithashtu, do të 
zvogëlohet në mënyrë drastike – thotë 
kryetari Shilegov.

Projekti i ri përveç urës nëpër lumin 
Vardar me gjatësi 120 metra parashikon 
edhe depërtimin me bulevard të ri dhe 
rikonstruksionin e bulevardit të vjetër 
me gjatësi të përgjithshme 2.170 metra, 
5 kryqëzime, 6 korsi rrugore, korsi për 
biçikleta në të dy drejtimet, korsi për 
këmbësorë dhe bulevarde. Korridori i ri 
i qytetit do të përcillet medoemos edhe 
me linja të reja autobusi të transportit 
publik rrugor. 
- Qytetarët e Shkupit duan zgjidhje që 
do të çlirojnë përgjithmonë qytetin nga  
kaosi në trafikun rrugor, ata meritojnë 
trafik të shpejtë dhe të sigurt, kurse ky 
është vetëm fillimi i një procesi i cili çon 
drejt arritjes së këtij qëllimi – potencoi 
Shilegov.
Aktivitetet ndërtimore për ndërtimin 
e urës së re nëpër lumin Vardar 
duhet të fillojnë nga fundi i dimrit 
të ardhshëm. Shërbimet e Qytetit 

të Shkupit dhe Komunës Gazi Baba 
realizuan evidentimin e 143 pronarëve 
të pronave nëpër të cilat do të kalojë 
traseja e bulevardit dhe filluan 
procedurën e dëmshpërblimit. Pritet 
që dëmshpërblimi t’i kushtojë Qytetit 
të Shkupit nga 6 deri në 7 milionë euro, 
kurse punët ndërtimore për urën dhe 
bulevardin rreth 8 milionë euro.
Qyteti i Shkupit duhet të zhvillohet dhe 
nëpërmjet zgjidhjeve të tilla të çlirojë 
nga presioni pjesët e zhvilluara të qytetit 
me qëllim që të mos humbasë kualiteti 
i jetesës për ta, kurse me zhvillimin e 
pjesëve të pazhvilluara ta bëjë Shkupin 
më funksional për të gjithë banorët e tij. 
Në Shkup sot ekzistojnë nëntë ura 
për trafikun e motorizuar nëpër lumin 
Vardar. Por, komuna me më shumë 
banorë – Aerodrom, dhe ajo me aktivitet 
ekonomik më të madh – Gazi Baba tani 
janë të lidhura vetëm me një urë.

MBI 1.800 SHTYLLA MBROJTËSE NË TROTUARET E SHKUPIT 
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Ndërtimi i sistemit të kolektorëve për 
largimin e ujërave të zeza në lumin Vardar 
është në vijim. Investimi është financuar nga 
mjete e Bashkimit evropian në vlerë mbi 9 
milionë euro me mbikëqyrje të përfshirë dhe 
të ko-financuar nga buxheti i Republikës së 
Maqedonisë në vlerë prej 15%, dhe që është 
kusht paraprak për ndërtimin e stacionit 
kryesor të pastrimit për ujërat e zeza për 
Shkupin.  

Me realizimin e këtij projekti do të 
mundësojmë mbrojtjen e lumit nga ndotja 
e disa lëshime të ujërave të zeza që derdhen 
direkt në lumin Vardar. Me ndërtimin e 
kolektorëve nga të dyja anët e lumit Vardar 
deri në vitin 2020, do të krijohen edhe 
kushtet paraprake për ndërtimin e stacionit 
pastrues për qytetin e Shkupit. Këtë projekt 
e realizon Ministria e mjedisit jetësor dhe 
planifikimit hapësinor, kurse shfrytëzues 
është Qyteti i Shkupit, nëpërmjet NP 
„Ujësjellës dhe kanalizim” – tha kryetari 
Shilegov.

Këshilli i Qytetit të Shkupit, me 
propozim të kryetarit Shilegov, në 
seancën e mbajtur më 1 mars të këtij 
viti miratoi çmimin e ri të rritur të ujit që 
do ta paguajë „RZH Uslugi AD Skopje” 
(kompleksi Zhelezara). Ky kapacitet 

nuk paguante asgjë për këtë shërbim 
në periudhën nga viti 1997 deri në 
fillim të vitit 2016, kur “RZH Uslugi AD 
Skopje” filloi të paguajë një shumë 
simbolike prej 2,54 denarë, kurse nga 
viti 2017 3,55 denarë për metër kub 

NË VEND QË TË SHTRENJTOHET PËR QYTETARËT, UJI 
U SHTRENJTUA PËR  KOMPLEKSIN „ZHELEZARA”

ujë. Shuma që paguante deri tani 
është 10 herë më e ulët se çmimi që 
paguajnë qytetarët e Shkupit, dhe 
rreth 16 herë më e ulët se çmimi që 
paguajnë subjektet e tjera juridike në 
Shkup. 
Me çmimin e ri që do të paguajë „RZH 
Uslugi AD Skopje” do të përmirësojmë 
punën financiare të NP „Ujësjellës dhe 
kanalizim” që ndërmarrja publike të 
ketë mundësi të servisojë obligimet 
që dalin nga ndërtimi i sistemit të 
kolektorëve dhe stacionit të pastrimit 
në vitin 2022.
Çmimi i ujit që do të paguajë „RZH 
Uslugi AD Skopje” për vitin 2018 do të 
jetë 11,65 denarë për metër kub, për 
vitin 2019 - 22,75 denarë, për vitin 2020 
- 34,20 denarë, për vitin 2021 çmimi do 
të jetë 46,63 denarë për metër kub ujë.
Këto kompani në nivel vjetor 
shpenzojnë sasi ekstreme uji, dhe 
për vitin e kaluar  kanë shpenzuar 
4.857.073 metra kub ujë, ose rreth 30 
për qind të sasisë së përgjithshme të 
burimit Rashçe.
.

PO NDËRTOHET SISTEMI I KOLEKTORËVE 
DHE STACIONI I PASTRIMIT 
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I 
vendosur 15 kilometra në 
veriperëndim të Shkupit, kanioni 
Matka është një perlë e vërtetë 
e natyrës në Republikën e 
Maqedonisë. Sipas kritereve 

të Unionit botëror për mbrojtjen e 
natyrës (IUCN) dhe kategorizimit të 
territoreve të mbrojtura sipas Ligjit 
për mbrojtjen e natyrës, kanioni është 
territor i mbrojtur i kategorisë së tretë 
– Monument i natyrës me elementë me 
vlerë gjeologjike, gjeomorfologjike dhe 
hidrologjike dhe florë e faunë të pasur. 
Kanioni Matka të mahnit me rrjedhën 
e lumit Treska, me qetësinë e dhjetë 
shpellave me gjatësi nga  20 deri në 
176 metra, ndërmjet të cilave janë 
“Vrelo”, “Krshtalna” dhe “Ubava”, si dhe 
me liqenin akumulues Matka, i cili 
kontribuon për peizazhin piktoresk dhe 
ndikon mbi formimin e mikroklimës në 
rajon.  

 KANIONI MATKA
  Bukuritë e Shkupit  
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Matka është magnet për adhuruesit e 
natyrës dhe aventuristët të cilët merren 
me sporte ekstreme – speleologji dhe 
zhytje speleontologjike, alpinizëm 
dhe ngjitje sportive, kajak në ujëra 
të rrëmbyeshëm dhe çiklizëm malor, 
ose thjesht shëtisin më këmbë nëpër 
shtigjet e shumta. Ambienti unik i tërheq 
vizitorët për të vizituar edhe manastiret 
e shumta si Shën Andrea, Shën Nikolla 
dhe Shën Mëria, si dhe numrin e madh 
të mbetjeve arkeologjike nga shumë 
vendbanime antike dhe mesjetare me 
vlera të rëndësishme historike dhe 
kulturore.
Kohët e fundit vizitorët e kanionit kanë 
mundësi të vizitojnë edhe qendrën 
ekspozuese për energji elektrike „Matka”, 
të shikojnë eksponatet e shumta dhe të 
pasurojnë njohuritë e tyre.
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Qyteti i Shkupit periudhën e kaluar 
kishte një numër të madh aktivitetesh 
në fushën e bashkëpunimit 
ndërkombëtar. Është e rëndësishme të 
theksohet binjakëzimi me kryeqytetin 
e Bosnjës dhe Hercegovinës, Sarajevë. 
Marrëveshjen për binjakëzim e 
nënshkruan kryetarët e dy qyteteve, 
Petre Shilegov dhe Abdullah Skaka, 
dhe me këtë Sarajeva u bë qyteti i 
fundit nga kryeqytetet e republikave të 
mëparshme të Jugosllavisë me të cilin 
u binjakëzua Shkupi.

Si aktivitete më të rëndësishme në 
fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar 
potencojmë takimin në Shkup të 
kryetarit Shilegov me Janis Butaris, 
kryebashkiak i Selanikut, Greqi; 

Kryetari Shilegov dhe kryebashkiaku i 
Athinës, Jorgos Kaminis, më 27 prill të 
këtij viti në Shkup kishin takimin e dytë 
zyrtar, pas vizitës së kryetarit Shilegov 
në Athinë. Duke ditur elementin kyç 
që qytetet e sotme kanë në kontekstin 
e marrëdhënieve ndërkombëtare 
dhe promocionin e bashkëpunimit 
të fqinjësisë së mirë, ata nënshkruan 
Marrëveshjen për bashkëpunim 
ndërmjet qyteteve të Shkupit dhe 
Athinës.  
- Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, 
me Athinën do të shkëmbehen 
informacione, eksperienca dhe 
praktika të mira dhe do të kultivojmë 
bashkëpunim në fusha të ndryshme 
të punës dhe kompetencave, siç janë: 
administrata e qytetit dhe menaxhimi 
me shërbimet publike, zhvillimi 
urban, rezistenca urbane, mbrojtja e 
mjedisit jetësor dhe natyrës, aktivitetet 

SHKUPI DHE ATHINA NËNSHKRUAN 
MARRËVESHJE PËR BASHKËPUNIM 

kulturore dhe turistike, inovacione, 
teknologji informatike dhe digjitalizim 
dhe praktika për angazhimin qytetar. 
Në të njëjtën kohë, së bashku do të 
bashkëpunojmë në suazat e rrjetit 
Eurocities dhe do të  promovojmë 
kontakte tregtare – theksoi Shilegov.
Ai potencoi se qytetet dhe popujt tanë 
kanë më shumë histori që i bashkon, 
sesa i ndan, prandaj edhe zgjodhën. 

Muzeun e arteve moderne si vend në 
të cilin do të nënshkruhet marrëveshja. 
Pas tërmetit në Shkup në vitin 1963, 
ndërmjet artistëve nga e gjithë bota që 
kanë dhuruar veprat e tyre dhe kanë 
mbushur muzeun, ishin edhe 34 artistë 
grekë të cilët kanë dhuruar 46 vepra 
artistike, ndërsa veprat e tyre janë pjesë 
e koleksionit grek të MAM-së.

AKTIVITETE TË SHUMËLLOJSHME  NË 
FUSHËN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR 

vizitën e kryetarit Shilegov në Vienë 
dhe takimin me kryebashkiakun 
dhe kryetar të krahinës së Vienës 
dr. Mihael Hojpl; vizitën e kryetarit 
Shilegov në Paris, Francë, ku u takua 

me anëtarët e grupit të punës për 
qytet të qëndrueshëm pranë MEDEF 
(Dhoma ekonomike e Francës), si 
dhe takimin bilateral me zëvendës-
kryebashkiakun e Parisit, Kristof 
Najdovski; vizitën e kryetarit Shilegov 
në Tiranë, Shqipëri, dhe takimi me 
kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj; 
vizitën e kryetarit Shilegov në Zagreb, 
Kroaci, dhe takimi me kryebashkiakun 
e Zagrebit, Milan Bandiq; takimin 
e kryetarit Shilegov me zëvendës-
kryebashkiakun e Lubjanës, Tjasa Ficko; 
si dhe takimin e punës së kryetares së 
Këshillit të Qytetit të Shkupit, Ljubica 
Jançeva me Delegacionin e Grupit 
për bashkëpunimin bilateral me 
Maqedoninë të Dhomës përfaqësuese 
të Republikës së Indonezisë. 

Kryetari Shilegov, si kryetar i 
BNJVL-së, në prill të këtij viti mori pjesë 
në Kuvendin e 13-të të përgjithshëm 
të Rrjetit të asociacioneve lokale të 
Evropës Juglindore (NALAS), që u 
mbajt në Bërdo, Slloveni. 
Në Kuvendin e përgjithshëm Shilegov 
u caktua si nënkryetar i parë i NALAS 
për vitin 2018.
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Në bregun e majtë të lumit Vardar, prapa Muzeut arkeologjik të 
Maqedonisë, në janar të këtij viti hapi dyert Muzeu memorial i 
rinovuar i ofiçinave ilegale për përgatitjen e armëve në Shkup 
gjatë kohës së LPÇ-së. Në Muze vizitorët kanë mundësi të shikojnë 
ekspozitën e përhershme „Heronjtë e qytetit të Vardarit“ dhe të 
njihen me historinë e Shkupit antifashist.

Në kushtet e okupacionit dhe regjimit policor, në afërsi të bregut 
dhe godinës së Mitropolisë, në rrugën Pajkova numër 2, u formua 
ofiçina e parë ilegale në qytet. Detyra për formimin dhe organizimin 
e ofiçinës iu besua Ilija Jakimovski, Ilço, Robert Gajdik dhe Branislav 
Sikiq, ndërsa ata, detyrën ia ngarkuan mekanikut elektrik Serafim 
Vidovski i cili kishte ofiçinë në oborrin e shtëpisë së tij. Kjo ofiçinë e 
thjeshtë u transformua në bërthamë për krijimin e një historie të re 
të qytetit dhe një nga simbolet e rezistencës së popullatës kundër 
okupatorit dhe terrorit nga ana e tij.

Shtëpia dhe ofiçina e pritën çlirimin e Maqedonisë dhe ekzistuan 
deri në vitin 1965, ku me planin e ri urbanistik dhe ndërtimin e 
Stopanska banka në kompleksin e institucioneve kulturore, ato u 
shembën.   

Ky objekt në vitin 1981 u adaptua në Muze memorial të ofiçinave 
ilegale për përgatitjen e armëve në Shkup gjatë LPÇ-së (1941-1944), 
si një përkujtim i heshtur i heronjve dhe luftëtarëve të cilët luftuan 
me vetëmohim e sakrifica dhe kryenin aksione diversante mbi 
okupatorin fashist  për të çliruar atdheun tonë.  
- Më 13 Nëntor të këtij viti, në ditën e çlirimit të qytetit, premtova se 
shumë shpejt do të hapim përsëri këtë muze që u mbyll në mënyrë 
të padrejtë vite me radhë për shkak të rinovimit. Ndonjëherë e 
njohur, dhe pastaj e harruar, ofiçina ilegale partizane do të jetë e 
hapur çdo ditë me ciceron kujdestar dhe do të jetë plot me nxënës 
nga Shkupi – theksoi kryetari Shilegov, në hapjen e muzeut.

Ai theksoi se hapja e sërishme e Muzeut po ndodh në mënyrë 
simbolike në ditën kur para 75 vitesh, pas torturave të gjata fizike 
në „Drejtorinë rajonale policore të Shkupit” dhe pa proces gjyqësor, 
u vranë heronjtë e popullit Strasho Pinxhur dhe Mirçe Acev.

VIZITONI MUZEUN MEMORIAL TË 
OFIÇINAVE ILEGALE PËR PËRGATITJEN E 
ARMËVE GJATË LPÇ-së

Kryetari Shilegov dhe kryetari i Këshillit drejtues të EVN Maqedonia, 
Stefan Peter, në qershor të këtij viti nënshkruan Memorandum për 
bashkëpunim për shfrytëzimin e qendrës ekspozuese për energjinë 
elektrike „Matka”, që është e para e këtij lloji në rajon.

Me nënshkrimin e memorandumit qendra ekspozuese „Matka” do 
të ketë një promocion më të madh dhe do të jetë më e shikueshme 
në hartën turistike të Shkupit. Qendra është fituese e çmimit „Muzeu 
i vitit” të cilin e ndan ICOM (International Council of Museums) – 
Maqedoni,  kurse vitin e kaluar fitoi edhe çmimin kombëtar për 
përgjegjësi shoqërore, të cilin e ndan Ministria e ekonomisë.

Me rastin e shënimit të ngjarjeve nga Lufta e 
parë botërore në Shkup dhe në Manastir dhe 
depërtimit të Frontit maqedonas, më 30 maj të 
këtij viti kryetari Shilegov dhe Kristian Timonie, 
ambasador i Francës në vendin tonë, hapën 
Shtëpinë-përkujtimore në Varrezat ushtarake 
franceze në Shkup.
Ky ambient muzeor do të dëshmojë për Frontin 
maqedonas, dhe do të jetë simbol i lidhjeve dhe 
miqësisë ndërmjet Francës dhe Maqedonisë.

QYTETI I SHKUPIT DHE EVN SË BASHKU PËR 

PROMOCIONIN TURISTIK TË MATKËS

SHTËPI-PËRKUJTIMORE 
DHE MUZE NË VARREZAT 

USHTARAKE FRANCEZE  
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Më 22 korrik Shkupi ishte plot gëzim 
dhe gjallëri. Te Guaska në Pakun e 
qytetit, nën qiell të hapur dhe para 
një numri rekord vizitorësh u mbajt 
spektakli muzikor „Kuin simfoni shou!”. 
Bendi i mirënjohur „QUEEN REAL 
TRIBUTE” së bashku me Filarmoninë 
maqedonase dhe korin e Operës dhe 
baletit maqedonas interpretuan hitet 
më të mëdha të grupit legjendar „Kuin”, 
një nga bendet më të njohura dhe më 
me ndikim të të gjitha kohërave. Në 
skenë u zhvillua një magji e vërtetë, 
ndërsa qytetarët me pjesëmarrjen e 
tyre masive kontribuuan që Shkupi  të 
dukej si një qytet botëror. 

Nën tingujt e muzikës së “Kuin” u 
argëtuan edhe kryetari Shilegov me 

QUEEN REAL TRIBUTE DHE FEMI KUTI 
GJALLËRUAN PARKUN E QYTETIT

kryetarët e komunave të rajonit, si dhe 
një numër i madh përfaqësuesish të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 
Koncertit „Kuin simfoni shou!” i parapriu 
edhe një mbrëmje spektakolare nën 
qiell të hapur. Më 21 qershor, në 
lulishten prapa monumentit të Goce 
Delçev, shkupjanët u argëtuan me 
projeksionin falas të filmit dokumentar 
gjenial „Avec l‘amour” të regjisorit Ilija 
Cvetkovski dhe producentit Atanas 
Georgiev.

Parku i qytetit ishte vendi ku më 7 
qershor u mblodhën një grup i madh 
vizitorësh për t’u argëtuar në spektaklin  Kryetari Shilegov me kryetarët e komunave nga rajoni dhe kryeministri Zoran Zaev
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SUKSES I CINEDAYS  
Festivali evropian i filmit CINEDAYS arriti të akreditohet në 
asociacionin ndërkombëtar FIAPF dhe të marrë mirënjohjen 
e madhe „Competitive film festival specialized in European 
first and second feature films”. Vendimi për anëtarësimin 
e CINEDAYS në përzgjedhjen speciale nga 47 festivale të 
akredituara në botë është sjellë me vendim unanim gjatë 
kohës së Kuvendit të përgjithshëm të FIAPF më 18 shkurt 
2018. CINEDAYS është në shoqërinë e festivaleve botërore 
siç janë Berlini, Busan, Kan, San Sebastijan, Toronto dhe 
Venecia të cilët janë akredituar nëpërmjet këtij programi i cili 
garanton cilësi, të përcaktuar nga bashkësia ndërkombëtare 
filmike e koncentruar në këtë federatë të rëndësishme 
ndërkombëtare.  
FIAPF përfaqëson federatën e vetme të producentëve filmik 
dhe televizivë me rëndësi të madhe globale, duke numëruar 
38 shtëpi produksioni nga 31 vende të botës. 
Organizator i CINEDAYS është Qendra kulturore rinore, kurse 
sponsor është  Qyteti i Shkupit.

QUEEN REAL TRIBUTE DHE FEMI KUTI 
GJALLËRUAN PARKUN E QYTETIT

muzikor me yllin e muzikës afrikane Femi Kuti i cili për herë 
të parë në Shkup, mori pjesë me orkestrën e Filarmonisë 
maqedonase, pikërisht me orkestrën filarmonike.   
Një ditë më parë kishte edhe një projeksion filmik në 
ambient të hapur, ndërsa shkupjanët kishin mundësi të 
shikojnë filmin „Shëruesi”, të regjisorit Gjorçe Stavreski.
Këto katër evente të cilat pasuruan ofertën kulturore 
verore në qytet dhe treguan se sa janë të interesuar 
qytetarët për përmbajte atraktive argëtuese janë pjesë e 
konceptit „Parku veror i qytetit” të cilin e realizon Qyteti i 
Shkupit, QKR-ja dhe Filarmonia maqedonase.

BASKERFEST 2018  
Sheshi „Maqedonia” nga 12 deri më 17 qershor u shndërrua 
në teatër rruge nën qiell të hapur. Artistë të rrugës nga Franca, 
Japonia, India, Argjentina, Spanja dhe Brazili, si dhe muzikantë 
të rinj maqedonas dhe basker-bende botërore interpretuan 
pika të pazakonshme dhe tërhoqën vëmendjen e publikut të 
shumtë në edicionin e 13-të të Festivalit të interpretuesve të 
rrugës „Baskerfest 2018”.
Festivali, tradicionalisht është nën patronazhin e Qytetit të 
Shkupit.

VERA E SHKUPIT 2018

Me koncertin e grupit Dado Dganit nga Izraeli në Filarmoninë 
maqedonase u hap në mënyrë solemne edicioni i 39-të i 
festivalit Vera e Shkupit 2018, i cili tradicionalisht fillon më 21 
qershor – Dita botërore e muzikës, por edhe dita më e gjatë 
e vitit.

Festivali i cili zgjat 40 ditë qytetarëve u ofron projekte 
speciale dhe shfaqje premierë të shumta nga vendi dhe të 
huaja, dhe përjetime të tjera estetike, muzikore, filmike, 
teatrore, të arteve pamore, si në skenat e Shkupit, ashtu edhe 
në ambiente të hapura si Manastiri i Markos, Çarshia e vjetër 
e Shkupit, Kalaja e Shkupit dhe lagjet e vjetra të Shkupit.
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Në sheshin „Maqedonia” më 18 maj të këtij viti maturantët nga Shkupi pikërisht në 
mesditë, së bashku me moshatarët e tyre nga shumë qytete të vendit tonë dhe nga 
Evropa, kërcyen vallëzimin „Kuadril” nën tingujt e operës „Lakuriqi i natës”. Në Paradën 
e maturantëve të sivjetme në Shkup morën pjesë mbi 1.000 nxënës nga 22 shkolla të 
mesme në Shkup.

Në nëntëmbëdhjetë shkolla të mesme 
në Qytetin e Shkupit këtë verë do të 
kryhet rikonstruksioni dhe riparimi i 
objekteve, një pjesë e tyre do të kenë 
fasada të reja me efikasitet energjetik, 
kurse në një pjesë tjetër do të kryhet 
rikonstruksioni i brendshëm dhe do të 
zëvendësohen orenditë shkollore. 
Punët ndërtimore për rikonstruksionin e 
shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit 
do të kontribuojnë në plotësimin e 
standardeve për efikasitet energjetik, 
që do të përmirësojë në mënyrë të 
ndjeshme funksionalitetin dhe pamjen 
e shkollave. Fasadat me efikasitet 
energjetik do të zvogëlojnë shpenzimet 
e shkollave për ngrohje gjatë muajve 
të dimrit, gjë që do të kontribuojë në 
përmirësimin e gjendjes ekologjike të 
qytetit.
Vlera e mjeteve që janë planifikuar për 
këtë qëllim është pothuajse 60 milionë 
denarë, nga të cilat 46 milionë denarë 
janë për fasada, kurse pjesa tjetër për 
riparimin e nyjave sanitare, dyshemeve, 
dyerve, instalimeve elektrike dhe 
ngrohjes, në 19 shkolla të qytetit. Këto 
mjete janë siguruar me ridedikimin e 
mjeteve të parashikuara për projektin 
„Shkupi 2014”.  
Prioritetet tona janë shpenzime për 
nevojat e vërteta të qytetarëve, për 
nevojat e vërteta të më të dashurve 
tanë, fëmijëve. Qëllimi ynë është që në 
shkolla të mundësojmë kushte normale 
për funksionimin e fëmijëve dhe kushte 

dinjitoze për punëtorët e arsimit të cilët 
drejtojnë procesin edukativ – shpjegon 
Shilegov.
Ai shtoi se Qyteti do të kujdeset për të 
gjithë qytetarët njëlloj, sepse secili duhet 
të ketë kushte për funksionim dhe jetesë 
normale. 
- Brenda nyjave sanitare, po bëjmë 
tualete të veçanta për fëmijët me nevoja 
të posaçme, sepse secili në Shkup ka 
të drejtë për shanse të njëjta, secili 
në Shkup ka të drejtën e jetës – thotë 
Shilegov.

PO RIKONSTRUKTOHEN SHKOLLAT E 
MESME TË QYTETIT TË SHKUPIT 

Nxënësit e 22 shkollave të mesme treguan interesim 
të madh dhe u njohën me programet studimore të 
fakulteteve dhe universiteteve në suazat e projektit 
„Shkollat e Qytetit të Shkupit me dyer të hapura 
për fakultetet dhe universitetet për promocionin 
e programeve të tyre studimore”, që u realizua në 
periudhën nga 15 marsi deri më 1 prill të këtij viti.
Universitetet dhe fakultetet kishin mundësi në një 
ditë caktuar enkas për këtë qëllim, pa ndikuar në 
mbarëvajtjen e procesit mësimor, t’i prezantojnë 
programet e tyre dhe të japin përgjigje të drejtpërdrejta 
për pyetjet e parashtruara nga qytetarët e ardhshëm 
akademik. Programet e tyre studimore u prezantuan 
para rreth 150 nxënësve të viteve të  fundit të arsimit 
të mesëm, në çdo shkollë.

INTERESIM I MADH I NXËNËSVE 
TË SHKOLLAVE TË MESME PËR 
PROGRAMET STUDIMORE TË 
FAKULTETEVE 

Për të përmirësuar kushtet në të cilat 
mësojnë nxënësit e shkollave të mesme, 
Qyteti i Shkupit këtë vit do të rinovojë, 
rikonstruktojë dhe riparojë objektet e 
shkollave të mesme: „Dimitar Vlahov”, 
„Josip Broz Tito”, „Orce Nikolov”, „Koço 
Racin”, „Nikola Karev”, „Boro Petrushevski”, 
„Zdravko Cvetkovski”, „Pançe Arsovski”, 
„Saraj”, „Vasil Antevski Dren”, „Pançe 
Karagjozov”,„Georgi Dimitrov”, „Marija 
Kyri Sklodovska”, „Arseni Jovkov”, „Rade 
Jovçevski Korçagin”, „Vlado Tasevski”, 
„Lazar Tanev”, „Cvetan Dimov” 
dhe „Mihajlo Pupin”. 
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Njëqind sportistë – nxënës të 
shkollave të mesme në territorin e 
Qytetit të Shkupit këtë vit për herë të 
parë morën bursa nga Qyteti i Shkupit. 

Në thirrjen publike në prill të këtij 
viti që u publikua nga Qyteti i Shkupit 
u zgjodhën 100  bursistë - nxënës të 
shkollave të mesme, të cilët gjatë vitit 
2018 do të marrin bursë me vlerë 24.000 
denarë (plus tatim mbi të ardhurat 

personale të paguar). Të drejtë për 
marrjen e bursës në këtë thirrje kanë 
shtetasit e Republikës së Maqedonisë të 
cilët kanë statusin e nxënësit të rregullt 
ose me korrespondencë në shkollat e 
mesme private dhe publike të qytetit të 
Shkupit, dhe që janë banorë të Shkupit; 
të jenë nxënës të shkollave të mesme 
në territorin e qytetit të Shkupit; të jenë 
sportiste dhe sportistë aktivë, anëtarë 
të klubeve sportive të regjistruara në 

territorin e qytetit të Shkupit dhe të 
jenë të regjistruar në federatat sportive 
kombëtare në Maqedoni; të kenë 
rezultate të larta sportive në vitin 2017 
dhe vitin 2018, deri në përfundimin e 
thirrjes publike. 

Qyteti i Shkupit i ndan këto bursa 
për të inkurajuar motivimin e të rinjve 
dhe sportistëve të talentuar – nxënës të 
shkollave të mesme.

BURSA PËR 100 
SPORTISTË – NXËNËS TË SHKOLLAVE TË MESME 

Në garat përfundimtare në “Final for” që u mbajtën më 3 dhe 4 
maj në sallën sportive  të SHMQSH „Zef Lush Marku” u dalluan 
ekipet më të mira në ligat e shkollave të mesme të Qytetit të 
Shkupit për vitin shkollor 2017/2018 në sportet ekipore futsal, 
hendboll, basketboll dhe volejboll, në konkurrencën për 
femra dhe meshkuj.
Gjatë këtij viti shkollor në sistemin e garave të shkollave të 
mesme në Shkup morën pjesë 245 ekipe, dhe u luajtën mbi 
1.000 ndeshje në të cilat morën pjesë rreth 6.000 nxënës nga 
29 shkolla të mesme nga Shkupi

KËTA JANË FITUESIT E LIGAVE TË 
SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË 
SHKUPIT PËR VITIN SHKOLLOR 2017/2018 

Kampioni dhe nënkampioni i qytetit nga rajoni i Shkupit, i cili 
është më i madhi në Maqedoni, morën pjesë në garat finale 
në nivel shtetëror, përkatësisht të kampionateve të shkollave 
të mesme nga e gjithë Maqedonia – “Gimnazijada” që u mbajt 
në Tetovë nga data 10 - 12 maj të këtij viti. Në “Gimnazijada”, 
si dhe në garat e ligave shtetërore të Maqedonisë, shkollat e 
mesme të Shkupit fituan 19 medalje ari, 14 argjendi dhe 16 
bronzi.  

FINALE E GARËS KOMBËTARE MOS   
Zëvendës-kryetari i Qytetit të Shkupit, 
Enver Maliqi, më 31 maj të këtij viti fituesit 
Jordanço Eftimov i ndau certifikatën në 
eventin përfundimtar në suazat e finales 
në garën e tretë kombëtare të Microsoft 
Office Specialist, që u mbajt në IBank 
filial konceptual i “Stopanska Banka 
SH.A.-Shkup”.

Sipas rezultateve nga garat finale, në futsal 
– meshkuj, ekipet më të mira ishin::
Vendi i parë: SHMQSH „Cvetan Dimov”
Vendi i dytë: SHMQSH „Zef Lush Marku”
Në futsal – femra, ekipet më të mira ishin:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Orce Nikolov”
Në hendboll – femra, dy vendet e para i fituan: 
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Nikola Karev”
Në hendboll – meshkuj, ekipet më të mira ishin:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Josip Broz-Tito”
Në volejboll – meshkuj, dy vendet e para i fituan:
Vendi i parë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”
Vendi i dytë: SHMQSH „Zdravko Cvetkovski”

Në volejboll – femra, rezultate më të mira arritën ekipet:
Vendi i parë: SHMQSH „Nikola  Karev”
Vendi i dytë: SHMQSH „Orce Nikolov “
Në basketboll – meshkuj, ekipet më të mira ishin: 
Vendi i parë: SHMQSH „Orce Nikolov” 
Vendi i dytë: SHMQSH „Arseni Jovkov”
Në basketboll femra, më të mira ishin:
Vendi i parë: SHMQSH „Orce Nikolov “
Vendi i dytë: SHSHKF „Metodi Mitevski-Brico”

Për këtë vit, Qyteti i Shkupit bleu katër 
licenca MOS me nga 100 provime dhe 
një licencë ASA me 100 provime (gjithsej 
500 provime), pikërisht për herë të parë 
këtë vit nxënësve të shkollave të mesme 
iu mundësua të japin edhe provimin ASA 
dhe me këtë të kenë drejtën e certifikatës 
Adobe Certified Associat. Blerja e 
certifikatave u organizua nëpërmjet pesë 

shkollave të mesme, kurse të drejtë për 
pjesëmarrje kishin nxënësit nga të gjitha 
shkollat e mesme të Qyteti të Shkupit. 

Gjatë dy viteve të kaluara, Qyteti në 
mënyrë të drejtpërdrejtë mbështeti 750 
nxënës duke u mundësuar provim MOS, 
dhe kjo praktikë do të vazhdojë edhe në 
të ardhmen.
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Në seancën e dymbëdhjetë të 
Këshillit të Qytetit të Shkupit që u mbajt 
më 20.06.2018 këshilltarët debatuan 
dhe votuan Propozim-ndryshimet 
dhe plotësimet e Buxhetit të Qytetit të 
Shkupit për vitin 2018.

Me propozimin për ndryshimin 
dhe plotësimin e Buxhetit të Qytetit 
të Shkupit për vitin 2018 buxheti i 
përgjithshëm rritet me 80 milionë 
denarë, që përbën rritje prej 1,3% në 
krahasim me buxhetin fillestar.

Ndryshimet më të mëdha në 
mjetet e përgjithshme të parashikuara 
kanë të bëjnë me sektorin për punë 
komunale ku është parashikuar rritje e 
mjeteve për 67.150.000 denarë, si dhe 
sektorin e komunikacionit ku është 
parashikuar zvogëlim i mjeteve për 
104.850.000 denarë. 

 BUXHET SIPAS NEVOJAVE TË QYTETARËVE
Në pjesën e punëve komunale 

rritja më e madhe ka të bëjë me 
rikonstruksionin dhe ngritjen 
e gjelbërimeve publike ku janë 
parashikuar mjete plotësuese me 
vlerë 40 milionë denarë. Për pastrimin 
e depove joformale janë parashikuar 
mjete plotësuese me vlerë 5 milionë 
denarë.

Ndryshime në buxhet ka edhe 
në sektorët për planifikimin dhe 
rregullimin e hapësirës (zvogëlim 
prej 17,39 milionë denarë), veprimtari 
publike (zvogëlim prej 10,36 milionë 
denarë) dhe zhvillimi ekonomik lokal.

Në pjesën e shpenzimeve kapitale 
nga fusha e urbanizmit janë parashikuar 
mjete që nuk ishin parashikuar më parë, 
të cilat kanë të bëjnë me mundësinë 
për ndërtimin e rrugëve “Eseninova” 

dhe “Boca Ivanova”; rikonstruksionin e 
bulevardit “Nikola Karev”; ndërtimin, 
mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e 
rrugëve “Bradfordska”, “Makedonsko-
kosovska brigada”, “Andon Dimitrov” 
(Zharko Zrenjanin) dhe “Zhivko Firfov” 
(Uzhiçka Republika); si dhe ndërtimin, 
rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e 
shesheve të vogla.

Në ndryshimet e buxhetit janë 
parashikuar mjete plotësuese në vlerë 
15,5 milionë denarë për themelimin 
e SH.A. për veprimtari energjetike. 
Qytetarët e Shkupit në sezonin ngrohës 
të ardhshëm do të kenë mundësi të 
fillojnë të shfrytëzojnë shërbimet e 
ndërmarrjes së re, shpresojmë që kjo 
do të tërheqë më shumë konsumatorë, 
që në të njëjtën do të thotë ndotje më 
e vogël e ajrit.

Duke filluar nga data 07.05.2018 në barakën 
numër 15 të Qytetit të Shkupit (seksioni i 
tatimeve) janë vendosur dy ditë pranimi 
(e martë dhe e premte) për pranimin e 
qytetarëve. Në këto ditë juristët kujdestarë 
do të jenë në dispozicion të qytetarëve për 
çështje tatimore në periudhën nga ora 9 
deri në orën 16.  

Këtë risi Qyteti i Shkupit e zbatoi për të 
mundësuar punën më të shpejtë dhe 
më efikase të administratës tatimore, 
veçanërisht në pjesën e zgjidhjes së 
aplikimeve dhe kërkesave të lëndëve në 
bazë të tatimit mbi pronën.

Në drejtim të përmirësimit të shërbimeve 
tatimore për qytetarët, Qyteti i Shkupit 
nga data 01.01.2018 vendosi punën në 
dy ndërresa në barakën numër 16 me orar 
pune nga ora 7:30 deri në orën 19:30 për 
pranimin dhe lëshimin e dokumenteve të 
lidhura me tatimet mbi pronën. Gjithashtu, 
me qëllim që të thjeshtësohen procedurat 
në lidhje me tatimet mbi pronën, në 
Qytetin e Shkupit tashmë një kohë më 
të gjatë jurist kujdestar dhe vlerësues në 
barakën numër 16, dhoma 2, në periudhën 
nga ora 8:30 deri në orën 16:30, çdo ditë 
pune, realizojnë vlerësime të pronës dhe 
japin këshilla juridike për qytetarët në 
lidhje me parashtrimet e tyre në seksionin 
e tatimeve. 

DY DITË PRANIMI 
PËR QYTETARËT 
NË SEKSIONET E 
TATIMEVE 

NP „Higjiena komunale” në fillim të qershorit vuri në përdorim automjetin 
e ri për kapjen dhe transportin e qenve endacakë nga rrugët e Shkupit. Ky 
është automjeti i dytë i specializuar i NP „Higjiena komunale” që përdoret 
nga Shërbimi i specializuar për trajtim human dhe kontroll, gjatë aksioneve 
të përditshme për kapjen e qenve endacakë të cilët do të transportohen në 
stacionarin „Vardarishte”. 

AUTOMJET I RI PËR KAPJEN 
E QENVE ENDACAKË 
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 BUXHET SIPAS NEVOJAVE TË QYTETARËVE

Qyteti i Shkupit dhe Telekomi i Maqedonisë më 13 shkurt 
të këtij viti i dhanë donacion dy aparate mjekësore Institutit 
për sëmundjet e mushkërive të bardha te fëmijët– Kozle. 
Donacioni është realizuar nëpërmjet ridedikimit të mjeteve 
që ishin parashikuar për festimin e Vitit të Ri me vlerë 10.000 
euro.

Për të vendosur rregull në parkimin para 
barakave të Qytetit të Shkupit, ku më 
parë të punësuarit në administratën e 
qytetit nuk paguanin parking dhe këtë 
e bënin falas, kryetari Shilegov në mars 
të këtij viti anuloi këtë privilegj. 

-Kur banorët e tjerë të Shkupit mund 
të paguajnë për parkim dhe të kenë 
karta mujore, pse të punësuarit në 
Qytet të parkohen falas në parking në 
të cilin paguhet. Nuk e di pse është 
lejuar kjo gjë deri tani. Rregullat duhet 
të vlejnë për të gjithë, nuk mundet që 
të punësuarit në Qytetin e Shkupit të 
jenë të privilegjuar – theksoi kryetari 
Shilegov.

SMS PËR 
STATUSIN E 
LËNDËS SË 
OBLIGUESVE 
TATIMORE 
Nga fillimi i këtij viti, Qyteti i Shkupit 
vendosi softuer të ri i cili u mundësoi 
obliguesve tatimorë të marrin 
informacione në kohë nëpërmjet 
SMS-ve për statusin e lëndës së tyre 
të deponuar në Qytetin e Shkupit. Me 
këtë shërbim pas pranimit të lëndës, 
qytetari merr njoftim nëpërmjet 
SMS-së se lënda është pranuar, 
dhe më tej, deri në përfundimin 
e procedurës, merr mesazh të ri 
me informacion adekuat për çdo 
ndryshim në statusin e lëndës.

PARATË NGA FESTIMI I VITIT TË RI U 
RIDEDIKUAN PËR DONACION 

U ANALUA PARKIMI FALAS PËR 
TË PUNËSUARIT NË QYTETIN       
E SHKUPIT 

- Shëndeti i fëmijëve tanë pa përjashtim është në krye të 
prioriteteve të Qytetit të Shkupit. Shfrytëzojmë çdo mundësi 
për të kontribuar pa kushte për përmirësimin e kualitetit të jetës 
së fëmijëve. Prandaj shfrytëzojmë në mënyrë të përgjegjshme 
çdo situatë e cila është në interes të shëndetit të fëmijëve  – 
deklaroi kryetari Shilegov, në dhënien e donacionit.
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Maqedonia, Sllovenia dhe Mali i Zi do të jenë nikoqirë të 
Kampionatit evropian për seniorë në konkurrencën për 
femra në vitin 2022, vendosi EHF-ja. Qytetet e Shkupit, 
Lubjanës, Celjes dhe Podgoricës do të organizojnë ndeshjet 
në një prej katër grupeve në fazën e parë të kampionatit.

Shkupi gëzon një reputacion të mirë si nikoqir dhe 
ka potencial t’i presë në mënyrë dinjitoze turistët dhe 
adhuruesit e hendbollit dhe t’ju sigurojë argëtim të mirë dhe 

qëndrim të këndshëm gjatë kohës së Kampionatit evropian 
të hendbollit në konkurrencën për femra – thotë kryetari 
Shilegov.
Qyteti i Shkupit ka organizuar edhe më parë evente të 
mëdha sportive si UEFA SUPER KUP SHKUP 2017, maratona 
ndërkombëtare e Shkupit dhe evente të tjera sportive për 
të cilat me krenari mund të thuhet se e radhisin Shkupin në 
radhët e qyteteve të mëdha të cilat ballafaqohen me sukses 
me sfida të tilla.

MAQEDONIA DHE SHKUPI NIKOQIRË 
TË KE-së NË HENDBOLL – PËR FEMRA  

MBI 10.000 PJESËMARRËS 
NË MARATONËN E SHKUPIT 

„SHKUPI“
LAJMËTARI INFORMATIV 

I QYTETIT TË SHKUPIT

Numri i parë i Lajmëtari informativ të
 Qytetit të Shkupit „SHKUPI“ doli më 

10 dhjetor 2008 

REDAKTORI KRYESOR DHE PËRGJEGJËS
Valjon Salihu

REDAKSIA
Seksioni për marrëdhëniet me publikun 

i Qytetit të Shkupit 

PËRKTHYES DHE LEKTOR
Vladimir Bogdanovski

REDAKTOR I FOTOGRAFISË 
Mladen Bogojevski

e-mail
gragjani@skopje.gov.mk

Telefon
3 297 255

Facebook
Qyteti i Shkupit

Twitter
@CityofSkopje

Instagram
@gradskopje.oficijalna

BOTON QYTETI I SHKUPIT 
Bulevardi Ilinden 82
www.skopje.gov.mk

Dizajni dhe botimi 
Pecatnica „Serafimovski“ Skopje

Këtë vit nëpër rrugët e Shkupit për herë të parë vrapojnë mbi 10.000 pjesëmarrës nga 
58 vende, ndërsa maratonasve më të mirë të “Viz Er Maratona e Shkupit” shpërblimet 
ua ndau kryetarja e Këshillit të Qytetit të Shkupit, Ljubica Jançeva.

Vendi i parë në garën e maratonës, që organizohet për herë të 14-të, i takoi Evans 
Bivot nga Kenia me kohën dy orë, 14 minuta dhe 8 sekonda, duke lënë pas vetes 
bashkëkombësit Xhon Langat dhe Hosea Kiprotik. Në konkurrencën për femra, fitoi 
Xhedida Karungu nga Kenia e cila përfundoi garën me kohën 2 orë, 51 minuta dhe 24 
sekonda, e dyta ishte Marija Vrajik nga Kroacia me tri orë dhe 2 minuta, kurse e treta 
ishte maqedonasja Andrijana Pop Arsova me tri orë, 5 minuta dhe 4 sekonda. Me këtë 
kohë Andrijana Pop Arsova theu rekordin shtetëror në maratonën për femra.
Në gjysmëmaratonë, fitues ishte Dario Ivanovski, ndërsa te femrat e para arriti Miljana 
Ristiq, të dy nga Maqedonia. Në garën 5 kilometra, e cila ishte më masivja, te femrat 
më e suksesshme ishte Gresa Bakraçi nga Kosova, ndërsa te meshkujt fitoi Bogdan 
Cvetkovski nga Maqedonia.

Organizatorë të edicionit të sivjetmë të “Viz Er Maratona e Shkupit 2018” janë Qyteti  i 
Shkupit dhe Lidhja e sporteve e Shkupit, Agjencia për të rinj dhe sport, si dhe Federata 
e atletikës e Republikës së Maqedonisë, Bashkimi evropian në Maqedoni dhe klubet 
e atletikës. Në “Viz Er Maratona e Shkupit”, pjesëmarrësit mund të plotësojnë normat 
për pjesëmarrje për të gjitha kampionatet më të rëndësishme botërore, si dhe Lojërat 
olimpike, kurse ky event organizohet me rastin e Ditës së Evropës. 
Qyteti i Shkupit edhe këtë vit për këtë qëllim ndau 1,5 milionë denarë, dhe vuri në 
dispozicion të gjitha ndërmarrjet publike të qytetit.

mailto:gragjani@skopje.gov.mk
http://www.skopje.gov.mk
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Seanca e parë konstitutive e Këshillit të Qytetit të Shkupit për mandatin 
2017 - 2021 u mbajt më 02.11.2017. Këshilli i Qytetit të Shkupit përbëhet 
nga 45 anëtarë të cilët zgjidhen në zgjedhje demokratike të përgjithshme, të 
drejtpërdrejta dhe të lira. Këshilltarët e qytetit përfaqësojnë qytetarët dhe në 
Këshillin e Qytetit të Shkupit vendosin sipas bindjeve të tyre. Kryetare e re e 
Këshillit të Qyteti të Shkupit u zgjodh zonja Ljubica Jançeva.
Në Këshillin e Qytetit të Shkupit përfaqësohen përfaqësues të Lidhjes 
Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Koalicionit „Lidhja për të ardhmen”, 
VMRO -DPMNE Partia demokratike për bashkimin kombëtar maqedonas 
dhe Koalicioni „Për Maqedoni më të mirë”, Bashkimi demokratik për integrim 
- BDI, Lëvizja BESA, Aleanca e shqiptarëve dhe E majta. Këshilli i Qytetit të 
Shkupit përbëhet nga këshilltarët:

KËSHILLI I QYTETIT TË SHKUPIT - MANDATI 2017 - 2021 

Nga LSDM dhe koalicioni 
Biljana Sekulovska Gaber
Biljana.Sekulovska.Gaber@skopje.gov.mk

Ljubica Jançeva
Ljubica.Jancheva@skopje.gov.mk

Vasko Llazarevski
Vasko.Lazarevski@skopje.gov.mk

Besim Limani
Besim.Ljimani@skopje.gov.mk

Deri në fillim të muajit qershor të vitit 2018, Këshilli i Qytetit të Shkupit mbajti 13 seanca.

QYTETI I SHKUPIT

 KRYETARI I QYTETIT TË SHKUPIT
Petre Shilegov
tel: 3297 204

gradonacalnik@skopje.gov.mk

 SEKRETARI I  QYTETIT TË SHKUPIT
Viktorija Avramovska-Madiq

tel: 3297 281, 3297 214
Viktorija.Avramovska.Madic@skopje.gov.mk

 KRYETARJA E  QYTETIT TË SHKUPIT 
Ljubica Jançeva  
tel: 3 297 207

Ljubica.Jancheva@skopje.gov.mk

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE 
tel: 3297 208, 3297 277

Seksioni për përcaktimin e pagimit të 
tatimeve, taksave dhe kompensimeve të tjera 

tel: 3297 297 , 3207 528
danoci@skopje.gov.mk

LAJMËTARI INFORMATIV I QYTETIT

 SEKTORI PËR PLANIFIKIMIN DHE 
RREGULLIMIN E HAPËSIRËS 

tel: 3297 225 / 3297 209 
 SEKTORI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 

JETËSOR DHE NATYRËS 
tel: 3297 301 / 3297 302

INSPEKTORATI I QYTETIT TË SHKUPIT 
тел: 3297 231/3297 361 / 3297 350

-Roje komunale 3297 540 /  3297 541
SEKTORI PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL  

tel: 3297 227 / 3297 272

SEKTORI PËR PUNË KOMUNALE 
tel:  3297 283 / 3297 389 / 3297 392

SEKTORI I KOMUNIKACIONIT RRUGOR  
tel: 3297 309 / 3297 310 / 3297 311

SEKTORI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR 
DHE BASHKËPUNIM DHE MBËSHTETJE TË 
SHOQATAVE CIVILE  DHE FONDACIONEVE 

tel: 3297 235 / 3297 291

NJËSIA TERRITORIALE PËR MBROJTJEN KUNDËR 
ZJARRIT E QYTETIT TË SHKUPIT  tel: 193

NDËRMARRJE PUBLIKE 

NP „ PARKINGU I QYTETIT”
tel: 3215 566  

-Shërbimi karrotrec     
tel: 2465 156

NP „RRUGË DHE RRUGICA”“
tel: 3162 317

NP „ HIGJIENA KOMUNALE”
tel: 3118 525  

-Shërbimi për trajtimin e kafshëve 
endacake Tel: 8201 357 / 3216 644

NQP 
tel: 3174 264 / 3174 260

-Qendra dispeçere 
tel: 3173 224

-E humbur - E gjetur
tel: 3122 634

-NQP Turs
tel: 3060 350 / 3091 522

NP „PARQE DHE GJELBËRIM”
tel: 3070 112 / 3070 113

NP „UJËSJELLËS DHE KANALIZIM” 
 tel: 3073 010

-Raportimi i defekteve   0800 22 555

NP „DRISLA”
tel: 2722 500 / 2722 400

INSTITUCIONE KULTURORE TË 
QYTETIT   

Biblioteka „Vëllezërit Miladinov”  
3162 544

Qendra kulturore-informative   
3115 679

Shtëpia e kulturës „Koço Racin”  3163 739
Qendra kulturore rinore    3115 225
Muzeu i qytetit të Shkupit 3115 367

Конгресен центар „Александар 
Qendra e kongreseve „Aleksandri i Maqedonisë” 

(Salla universale)  
3245 615

Kopshti zoologjik  3220 578
Qendra kulturore e fëmijëve „Karposh” 

3216 788
Kinemaja e qytetit „Milenium”  3120 389

Igor Veljanoski
Igor.Veljanoski@skopje.gov.mk

Anxhelika Apçevska
Anzhelika.Apchevska@skopje.gov.mk

Verica Filipovska
Petar Shape
Petar.Shape@skopje.gov.mk

Bojan Ivanoviq
Bojan.Ivanovikj@skopje.gov.mk

Hrista Najdanov
Hrista.Najdanov@skopje.gov.mk

Slavçe Jovanovski
Slavche.Jovanovski@skopje.gov.mk

Sonja Glinxharska
Sonja.Glindzarska@skopje.gov.mk

Dragi Davçevski
Dragi.Davchevski@skopje.gov.mk

Agon Saiti
Agon.Saiti@skopje.gov.mk

Mihaela Ivanova
Mihaela.Ivanova@skopje.gov.mk

Branko Georgievski
Branko.Georgievski@skopje.gov.mk

Konstantin Kratovaliev
Konstantin.Kratovaliev@skopje.gov.mk

Arzu Kamber
Arzu.Kamber@skopje.gov.mk

Menka Gugulevska
Aleksandra Jovanoska
Aleksandra.Jovanoska@skopje.gov.mk

Qamuran Reunaert
Kjamuran.Reunaert@skopje.gov.mk

Nga VMRO-DPMNE 
dhe koalicioni 
Muhamed Ameti
Muhamed.Ameti@skopje.gov.mk

Irena Misheva
Irena.Misheva@skopje.gov.mk

Mihajlo Manevski
Mihajlo.Manevski@skopje.gov.mk

Jovan Lazarev
Jovan.Lazarev@skopje.gov.mk

Svetlana Kolariq
Svetlana.Kolarikj@skopje.gov.mk

Aneta Stojanovska Stefanova
Aneta.Stojanovska.Stefanova@skopje.gov.mk

Aleksandar Trajanovski
Aleksandar.Trajanovski@skopje.gov.mk

Jelena Zhugiq
Jelena.Zhugikj@skopje.gov.mk

Sait Aleivi
Sait.Aleivi@skopje.gov.mk

Vlado Popovski
Vlado.Popovski@skopje.gov.mk
Irena Popova
 Irena.Popova@skopje.gov.mk
Ali Berat
Ali.Berat@skopje.gov.mk
Vasilka Kitanoviq
Vasilka.Kitanovikj@skopje.gov.mk
Erxhan Selimi
Erdzan.Selimi@skopje.gov.mk
Mirëdita Saliu
Mirdita.Saliu@skopje.gov.mk
Luka Kerzhaloski
Luka.Krzhaloski@skopje.gov.mk
Luke Galeski
Luke.Galeski@skopje.gov.mk

 Nga BDI
Besnik Ajet
Besnik.Ajet@skopje.gov.mk
Enver Maliqi
Enver.Malikji@skopje.gov.mk
Halide Palloshi
Halide.Paloshi@skopje.gov.mk
 
Nga BESA
Sadat Ramadani
Sadat.Ramadani@skopje.gov.mk
Ibush Jusufi
Ibush.Jusufi@skopje.gov.mk
 
Nga Aleanca e shqiptarëve
Fadil Nika
Nika.Fadilj@skopje.gov.mk
 
Nga  E majta 
Dragana Velkovska
Dragana.Velkovska@skopje.gov.mk

mailto:gradonacalnik@skopje.gov.mk
mailto:Viktorija.Avramovska.Madic@skopje.gov.mk
mailto:Ljubica.Jancheva@skopje.gov.mk
http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=319


24 Vizitoni galerinë e parë të hapur në 
korridorin e QTQ-së dhe argëtohuni me 
larminë e artit urban dhe grafiteve: hapja e 
kësaj galerie është pjesë e projektit “Qyteti 
i bukur” ndërsa në muret e QTQ-së krijuan 
22 artistë. 
Organizatorë janë Qyteti i Shkupit, Qendra 
kulturore rinore dhe Qendra tregtare e 
qytetit. Projekti është pjesë e programit 
CreArt (Network of Cities for Artistic 
Creation).


