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FJALA E KRYETARIT

Të nderuar bashkëqytetarë,

Jetojmë në një botë ku klima po ndryshon, gjë kjo e cila paraqet njërën nga sfidat më të mëdha me të cilat po përballemi. Ndryshimet e klimës paraqesin një 

proces natyror dhe shfaqen që nga formimi i planetit tonë, por tanimë njerëzit janë ata që ndikojnë klimën dhe shkaktojnë ndryshime me pasoja të paparashi-

kueshme. Gjithnjë e më tepër dhe më fuqishëm shfaqen dukuri ekstreme të motit, të cilat do të shndërrohen në një dukuri të zakonshme.

Pavarësisht nëse janë shkaktuar nga aktivitetet e njerëzve apo bëjnë pjesë të ciklit natyror të Planetit Tokë, ekspertët pajtohen për dy gjëra:

•  se ndryshimet klimatike patjetër duhet të kuptohen si një kanosje serioze për mjedisin jetësor, shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve, disponueshmërinë e 

resurseve natyrore dhe ushqimit, ekonominë, infrastrukturën e ndërtuar dhe cilësinë e jetesës, dhe

•  se pasojat shkatërruese të ndryshimeve klimatike do të ndikojnë mbi të gjithë, pavarësisht nga vendndodhja, zhvillimi ekonomik dhe madhësia e komu-

nitetit brenda të cilit jetojnë njerëzit.

Kur dihet se Toka po shndërrohet në një planet urban dhe më tepër se 60% të popullsisë së botës sot jeton në qytetet, është e pritshme se numri më i lartë i 

njerëzve do të përjetojnë pasoja nga më të rëndat në zonat urbane. Ndryshimi i klimës paraqet një problem global, por megjithatë pasojat do to ndjehen aty 

ku qëndrojnë dhe shkaktuesit e tyre, në nivelin rajonal dhe atë lokal, si dhe aty ku këto probleme do të shndërrohen në një arsye për kujdes më të madh si 

dhe veprim të planifikuar.

Qytetet janë të lëndueshëm për arsye të përqëndrimit të madh të popullsisë dhe godinave të ndërtuara në një hapësirë më të vogël. Megjithatë, qytetet janë 

dhe shumë të varur nga infrastruktura e vet: sistemi i transportit, sistemet e komunikacionit rrugor, distribuimi i ujit dhe energjisë, sistemet e shkarkimit të 

ujërave të zeza dhe të grumbullimit të mbeturinave. Përqëndrimi i njerëzve dhe mallrave në qytetet dhe varësia e tyre nga këto sisteme infrastrukturore i bën 

qytetet të lëndueshëm ndaj ndryshimeve klimatike. 

Në Qytetin e Shkupit jeton 1/3 e popullsisë së Republikës së Maqedonisë, kurse influksi i popullsisë nga rajoni dhe më gjerë krijon migrime shumë të mëdha 

ditore. Kjo gjë shkakton probleme në mbajtjen në jetë të qytetit si sistem, nevojat e reja të popullsisë janë të vështira për t’i përmbushur, kurse funksionimi 

është i vështirësuar. Qyteti është i kufizuar në resurset e veta dhe investon angazhime të mëdha për t’u bërë ballë problemeve të shumta, gjë kjo e cila u 

konfirmua nga gjurma e llogaritur ekonomike, e cila është skajshmërisht e pafavorshme. Ndërkaq, është pikërisht fakti se qyteti paraqet vatër për një përqindje 

të madhe të popullsisë, ai që jep obligimin dhe krijon fuqinë dhe frymëzimin për gjetjen e mënyrave të përmirësimit të gjendjeve.

Thellë të vetëdijshëm për skenaret e mundshme që do të ishin realitet për Qytetin e Shkupit, me kënaqësi pranuam bashkëpunimin me Programin e Kombeve 

të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Projektin “Shkupi i Rezistueshëm – Strategjia e Ndryshimeve Klimatike”, në kuadër të të cilit janë hartuar të gjitha anal-

izat, rekomandimet dhe veprimet që do t’i shikoni në faqet në vijim. Në bazë të Inventarit të Gazeve me Efekt Serre, është përcaktuar potenciali i reduktimit 

të emetimeve të tyre në sektorët kryesorë për zbutjen e ndryshimeve klimatike, së bashku me politikat dhe masat e mundshme me të cilat kjo gjë mund të 

arrihet. Vetë qytetarët si pjesëmarrës aktiv në procesin e hartimit të Strategjisë i identifikojnë si sektorë prioritarë sektorët e ujërave dhe shëndetësisë, të 

cilat u përpunuan hollësisht, me qëllim përcaktimi i lëndueshmërisë dhe i masave të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike. Plani i Veprimit detajisht përfshiu 

masat dhe aktivitetet konkrete, të cilat në 5 vitet e ardhshme do të bëhen pjesë e programeve vjetore të aktiviteteve të sektorëve të Qytetit të Shkupit. Vetëm 

me përkushtimin dhe punën e përbashkët të Qytetit të Shkupit dhe të komunave dhe qytetarëve të tij do të mund të sigurohet një mjedis i shëndetshëm jetësor, 

shëndet dhe mirëqenie për qytetarët e qytetit, rruga nga është drejtuar Qyteti i Shkupit, por është dhe i obliguar me aderimin e sivjetshëm në Rrjetin e Qyteteve 

të Shëndetshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).

Qyteti i Shkupit mban mend historinë e vet 2.000-vjeçare, histori kjo e mbushur me pushtime, shkatërrime nga luftërat dhe fatkeqësitë natyrore, por dhe një 

histori e mbushur me mbijetesë, konzistencë, dashuri dhe përkushtim për qytetin vetjak, gjë kjo për të cilën nuk është e rastit motoja e qytetit tonë, e cila 

thotë: “Jeta është e shkurtër, e Shkupi është i përjetshëm”.

Në fund, do të doja ta citoja profesorin Richard Dawson, autoritet ky në fushën e ndryshimeve klimatike, i cili, duke parafrazuar Charles Darwin, thotë: “Nuk do 

të mbijetojnë qytetet më të fuqishëm, por ato qytete që më së miri do t’iu përshtaten ndryshimeve”. 

Me sinqeritet të madh jam i bindur se Shkupi do të jetë një nga ato qytete.

Kryetari
Koce Trajanovski
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PËRMBAJTJA E SHKURTËR

Ndryshimet klimatike paraqesin një nga problemet më serioze me të cilat po përballet planeti jonë – janë të një 

mendimi shkencëtarët, liderët e bizneseve dhe qeveritë. Nevojitet një veprim urgjent! 

Kohëve të fundit roli i bartësve të veprimit klimatik, pаvarësisht nëse do të jetë ai që pakëson arsyet e ndryshimeve 

klimatike, ose ai që shton rezistencën ndaj ndryshimeve klimatike, gjithnjë e më tepër po lëviz drejt qyteteve. Me 

këtë, duhet theksuar se kontributi individual i secilit qytet është i kufizuar dhe për të arritur një progres, nevojitet 

veprimi i të gjithë qyteteve, shteteve dhe kombeve.  

Dokumenti që kemi para nesh, “Shkupi i Rezistueshëm  – Strategjia e Ndryshimeve Klimatike”, ose shkurt, Strategjia 

për një Shkup të Rezistueshëm – SSHR, është përgjigja ndaj sfidës për një veprim të bashkuar, duke u nisur nga 

(1) kompetencat e Qytetit të Shkupit dhe të komunave që gjenden në territorin e Qytetit të Shkupit, (2) vlerësimi 

i potencialit për reduktimin e emetimeve të gazeve me efekt serre, (3) vlerësimi i lëndueshmërisë së sektorëve 

të ndryshëm, por gjithashtu, duke ndjekur shembujt dhe praktikat e mira përkatëse, trason rrugën me masa dhe 

veprime për dhjetë vitet e ardhshme, me qëllim ndërtimi i kapaciteteve për një rezistëncë urbane dhe përballim të 

ndryshimeve klimatike.

Kuptohet se ky nuk është fillimi – planifikimi i kësaj Strategjie u ndërlidhet aktiviteteve tanimë të ndërmarra në fus-

ha të ndryshme (efiçienca energjetike, transporti, ndotja e ajrit, ujërat, shëndetësia, shërbimet komunale, gjelbërimi 

publik, etj.), si dhe aktiviteve inovative që janë elaboruar detajisht me titullin “Ç’kemi bërë deri më tani”. Gjithashtu, 

për më tepër sektorë të analizuar, janë veçuar praktikat e mira të realizuara nga Qyteti i Shkupit, të prezantuara në 

këtë dokument me titull “Jemi të parët me shembullin tonë”.

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9

W W W . S K O P J E . G O V . M K

8                                                                                                                                                                                                                                                             

Kapitujt e punës fillojnë me “Adresimin e ndryshimeve klimatike”, ku është prezantuar një Inventar i detajuar i gazeve me efekt 

serre për vitin 2008 dhe vitin 2012, emetimet e përgjithshme për sektor dhe për gaz, të përllogaritura me aplikimin e metodolog-

jisë përkatëse përgjithësisht të pranuar për bërjen e inventarit në nivel të qytetit. Emetimet e përgjithshme të gazeve me efekt 

serre në Qytetin e Shkupit arrijnë 4948 kt CO2-eq dhe 5343 kt CO2-eq në vitin 2008, ose në vitin 2012, me një pjesëmarrje më 

dominuese nga 75% të sektorit të energjetikës stacionare. Vijon pjesa e zbutjes së ndryshimeve klimatike, qëllimi kryesor i së 

cilës është përcaktimi i potencialit të reduktimit të emetimeve në sektorët kryesorë të zbutjes (furnizimi me energji, ndërtesat 

dhe transporti) dhe në bazë të kësaj, përcaktimi i qëllimit përkatës të reduktimit. Për këtë qëllim është zbatuar modelimi dhe 

puna analitike, të gërshetuara me këshillime dhe dialog me vepruesit – bartësit e politikave në Qytetin e Shkupit dhe në komunat, 

si dhe vepruesit tjerë, që përfshijnë – ndërmarrjet publike, sektorin e biznesit, organizatat joqeveritare dhe qytetarët. Me analizën 

e skenarit të zbutjeve, që shprehin shkallë të ndryshme të ambicjes, vërtetohet se në vitin 2020 mund të arrihet një reduktim i 

emetimeve për 22%, gjegjësisht për 32% në një nivel më të lartë të ambicjes, për sa i përket skenarit referues. Me dokumentin 

“Jemi të parët me shembullin tonë” është shenuar përcaktimi i ishujve të ngrohtë, apo më saktësisht, sipërfaqet e qytetit që janë 

konsiderueshëm më të ngrohta se rrethina ose se sipërfaqet rurale, për shkak të aktiviteteve të njeriut.

Kapitulli “Lëndueshmëria dhe përshtatja/rezistenca klimatike” fillon me përcaktimin e sektorëve më të lëndueshëm ndaj ndry-

shimeve klimatike, me përdorimin e veglës “Foresight eXplorer” dhe pjesëmarrjen e rreth 300 qytetarëve të Shkupit, si vijon: 

burimet ujore, shëndetësia dhe reduktimi i rreziqeve nga fatkeqësitë. Për këto tre sektorë janë zhvilluar analiza të hollësishme 

të lëndueshmërisë. Modelimi i përmbytjeve të mundshme në rajonin e Shkupit dhe #SkopjeAir – përdorimi i të dhënave për të 

reduktuar ndotjen e ajrit në Shkup, janë praktika nga sektori i burimeve ujore, apo nga sektori i shëndetësisë, që mbajnë etiketën 

“Jemi të parët me shembullin tonë”. Veç sektorëve që dolën nga ushtrimi “Foresight eXplorer”, në këtë Strategji janë shqyrtuar 

dhe sektori i turizmit, me shembullin “Si të kalojmë një ditë ndryshe – “të gjelbër” në Shkup?”, dhe sektorët e sistemeve natyrore 

dhe sipërfaqet e gjelbra urbane. Kadastri i Gjelbër paraqet një praktikë të mirë nga fusha e sipërfaqeve të gjelbra urbane. 

Dhe në fund, kapitulli i fundit trason rrugën për më tej. Në pjesën e parë “Si më tej?”, janë dhënë rekomandime për përmirësimin 

e cilësisë së analizave dhe aspekteve implementuese të secilit nga sektorët me fushat individuale tematike – cilësia e inventarit 

të gazeve me efekt serre dhe e aspekteve implementuese të zbutjes dhe përshtatjes së ndryshimeve klimatike.

Pjesa e dytë në prezantim tabelar ofron masat konkrete institucionale, ligjore, teknike dhe të buta, të ndara në tre grupe: masat 

e përgjithshme, masat për zbutjen e ndryshimeve klimatike (me etiketim të reduktimeve të vlerësuara të emetimeve të gazeve 

me efekt serre), të renditura sipas sektorëve kryesorë të zbutjes dhe masave të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike të dhëna 

për gjithë sektorët e lëndueshëm. 

Duhet theksuar se zbatimi i masave të propozuara dhe përballja me sukses me ndryshimet klimatike kërkon jo vetëm angazhimet 

e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe të Qeverisë, por edhe bashkëpunimin me gjithë vepruesit relevant, dhe në fund, varet nga 

çdo qytetar. Secili nga nesh mund të bëjë ndryshimin duke ndryshuar përkatësisht shprehitë dhe stilin e jetesës, me aksion në 

shtëpinë, në vendin e punës dhe kudo që lëvizim dhe qëndrojmë. Dhe ky do të jetë një hap i vogël, por i rëndësishëm, që çon drejt 

ndryshimeve dhe transformimit në “Shkupin e Rezistueshëm”.
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PËRMBYTJET
Nga viti 1923 kur janë futur në përdorim vëzhgimet 
hidrologjike të rrjedhave të lumit Vardar, janë shënuar 5 
përmbytje të mëdha: dhjetor 1935 – kur është përmbytur 
një pjesë e vogël e qytetit.

DHJETOR 1937 
 janë vërshuar pjesët e rrjedhës së ujërave përderisa qyteti 
ishte mbrojtur me pirgje.

NËNTOR 1962 
janë shkaktuar humbje ekonomike nga 7% të PBB. Niveli i 
Vardarit kishte qenë më i larti, me 1,310 m3/s; dhe janë 
vërshuar 6,752 ha.

NËNTOR 1979
janë shkaktuar humbje ekonomike nga 7% të PBB. 
Niveli i Vardarit kishte arritur 980 m3/s. 
Janë vërshuar 7.550 ha.

GUSHT 2016   
Shiu i fuqishëm dhe i rëmbyeshëm në gusht 2016 vërshoi 
pjesën verilindore të qytetit, shkaktoi 23 viktima njerëzore 
dhe shkatërroi lagje të tëra, duke shkaktuar humbje 
ekonomike nga 30 milionë euro. 

VALËT E NGROHTA
Në Shkup më së shpeshi shfaqen valët më të shkurtëra të 

ngrohta, apo valët me kohëzgjatje nga 6 ditë.

25 raste – Shkupi me valë të ngrohta nga 6 ditë. 

Janë nga më të shpeshtat në diku dhjetë vitet e fundit. Në 

vitin 2012 ishte arritur numri më i lartë i valëve të ngrohta. 

Valë të ngrohta në përqindjen më të madhe janë shënuar 

më shumë në periudhën e stohtë të vitit (nëntor-prill), sesa 

në periudhën e ngrohtë të vitit (maj-tetor). Njëashtu, valët 

e ngrohta nuk janë shpërndarë barabartësisht gjatë vitit 

sipas muajve. Valët më të shumta të ngrohta janë vërejtur 

në mars (deri 22 raste për Shkupin), dhe më së paku në prill.

Valët më karakteristike të ngrohtë: maj 2003, korrik 2007, 

korrik dhe tetor 2012, që ishte vala me kohëzgjatje më të 

madhe 29.04 - 15.05.2003.

 

Analizat e bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë 

tregojnë se, në krahasim me periudhën 1986-2005, 

kohëzgjatja e valëve të ngrohta do të rritet deri në 18 për 

vit gjatë periudhës 2026-2045, madje deri më 60 për vit 

gjatë periudhës 2081-2100.

VALËT E FTOHTA
Për dallim nga valët e ngrohta, në Shkup vërehen gjithnjë e 

më pak valë të stohta. 

Kështu, për shembull, numri i përgjithshëm i rasteve të 

evidentuara të valëve të stohta për tërë periudhën 

1961-2012 arrin 27, kurse numri i përgjithshëm i rasteve 

të shënuara të valëve të ngrohta për të njëjtën periudhë 

arrin 87 raste. 

Më së shpeshi vërehen në muajt maj dhe shkurt. 

Si vite karakteristike me numrin më të lartë vjetor (4 raste) 

të paraqitjes së valëve të stohta, veçohen vitet 1991 dhe 

1967. Vala më e gjatë kohore me kohëzgjatje maksimale 

nga 22 ditë në Shkup është vërejtur gjatë periudhës nga 

17.12.2001 deri më 07.01.2002.

NGJARJET EKSTREME TË 
MOTIT NË SHKUP
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PERIUDHA EKSTREME E THATËSIRËS KISHTE FILLUAR NË VITIN 1988 
DHE KISHTE ZGJATUR MË SE 7 VJET (DERI NË VITET 1995/96)
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VITI MË ME THATËSIRË (ME RESHJE MË TË ULËTA)
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GJATË PERIUDHAVE TË NGROHTA TË VITIT JANË TË 
SHPESHTA RESHJET ME INTENSITET TË LARTË, 
SIDOMOS NË ORËT E PASDITES..

SHKUPI KA MIKRO KLIMË, 
VERË ME VAPË, 
DIMËR ACAR 
(origj.: Скопје има микро клима, изгор лето, кочан зима), 
tekst ky nga kënga e njohur “Skopje” e bendit “Leb i Soll” 

Disa nga refrenet më të bukur i janë dedikuar pikërisht Shkupit 
– qyteti i bukur, i cili del në shesh si feniks, po ndryshohet, 
po ndërtohet dhe po zgjerohet, por edhe më tej mbetet frymëzim 
për artistët tanë. Vargjet janë krijuar përpara 30 viteve dhe ato 
tanimë nuk përshkruajnë pasqyrën aktuale, dimri acar 
– tanimë nuk ekziston.

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M
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PËRMBYTJET
Nga viti 1923 kur janë futur në përdorim vëzhgimet 
hidrologjike të rrjedhave të lumit Vardar, janë shënuar 5 
përmbytje të mëdha: dhjetor 1935 – kur është përmbytur 
një pjesë e vogël e qytetit.

DHJETOR 1937 
 janë vërshuar pjesët e rrjedhës së ujërave përderisa qyteti 
ishte mbrojtur me pirgje.

NËNTOR 1962 
janë shkaktuar humbje ekonomike nga 7% të PBB. Niveli i 
Vardarit kishte qenë më i larti, me 1,310 m3/s; dhe janë 
vërshuar 6,752 ha.

NËNTOR 1979
janë shkaktuar humbje ekonomike nga 7% të PBB. 
Niveli i Vardarit kishte arritur 980 m3/s. 
Janë vërshuar 7.550 ha.

GUSHT 2016   
Shiu i fuqishëm dhe i rëmbyeshëm në gusht 2016 vërshoi 
pjesën verilindore të qytetit, shkaktoi 23 viktima njerëzore 
dhe shkatërroi lagje të tëra, duke shkaktuar humbje 
ekonomike nga 30 milionë euro. 

VALËT E NGROHTA
Në Shkup më së shpeshi shfaqen valët më të shkurtëra të 

ngrohta, apo valët me kohëzgjatje nga 6 ditë.

25 raste – Shkupi me valë të ngrohta nga 6 ditë. 

Janë nga më të shpeshtat në diku dhjetë vitet e fundit. Në 

vitin 2012 ishte arritur numri më i lartë i valëve të ngrohta. 

Valë të ngrohta në përqindjen më të madhe janë shënuar 

më shumë në periudhën e stohtë të vitit (nëntor-prill), sesa 

në periudhën e ngrohtë të vitit (maj-tetor). Njëashtu, valët 

e ngrohta nuk janë shpërndarë barabartësisht gjatë vitit 

sipas muajve. Valët më të shumta të ngrohta janë vërejtur 

në mars (deri 22 raste për Shkupin), dhe më së paku në prill.

Valët më karakteristike të ngrohtë: maj 2003, korrik 2007, 

korrik dhe tetor 2012, që ishte vala me kohëzgjatje më të 

madhe 29.04 - 15.05.2003.

 

Analizat e bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë 

tregojnë se, në krahasim me periudhën 1986-2005, 

kohëzgjatja e valëve të ngrohta do të rritet deri në 18 për 

vit gjatë periudhës 2026-2045, madje deri më 60 për vit 

gjatë periudhës 2081-2100.

VALËT E FTOHTA
Për dallim nga valët e ngrohta, në Shkup vërehen gjithnjë e 

më pak valë të stohta. 

Kështu, për shembull, numri i përgjithshëm i rasteve të 

evidentuara të valëve të stohta për tërë periudhën 

1961-2012 arrin 27, kurse numri i përgjithshëm i rasteve 

të shënuara të valëve të ngrohta për të njëjtën periudhë 

arrin 87 raste. 

Më së shpeshi vërehen në muajt maj dhe shkurt. 

Si vite karakteristike me numrin më të lartë vjetor (4 raste) 

të paraqitjes së valëve të stohta, veçohen vitet 1991 dhe 

1967. Vala më e gjatë kohore me kohëzgjatje maksimale 

nga 22 ditë në Shkup është vërejtur gjatë periudhës nga 

17.12.2001 deri më 07.01.2002.

NGJARJET EKSTREME TË 
MOTIT NË SHKUP
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NDRYSHIMET KLIMATIKE
Në kuadër të Planit të tretë Kombëtar të Ndryshimeve Klimatike (2013), janë përgatitur skenare për ndryshimet e temperaturës 
dhe reshjeve në vend, sipas ndikimit të ndryshimeve klimatike. Ato janë përdorur për nevojat e kësaj Strategjie.

VENDNDODHJA
Qyteti i Shkupit është vendosur në pjesën qëndrore të Luginës 
së Shkupit, me sipërfaqe nga 571 km2 e rrethuar me male të 
larta – Karadaku i Shkupit në veri, Zheden dhe Osoj në perëndim, 
Mali Jakupicë në jug, Kodra e Katllanovës në lindje. Drejtimi i 
vetëm i luginës shtrihet nga veri-perëndimi e deri në jug-lindje, 
i formësuar nga rrjedha e lumit të Vardarit. 

GJEOLOGJIA
Ambienti elementar gjeologjik në zonën e gjerë të pellgut (basenit) 
të Shkupit janë sedimentet neogjene-pliocene dhe formacionet 
(shtresat) kuartare-aluviale. Në përgjithësi, pjesa më e madhe e 
truallit në Luginën e Shkupit është një përzierje e argjilit dhe 
aluvionit me përmbajtje të madhe të materjes organike. 

Truajt në pjesët më të ulëta të luginës janë pjellore dhe kanë 
vlerë të lartë bujqësore. 

KLIMA
Lugina e Shkupit është nën ndikimin e klimës kontinentale dhe 
mediterane, si dhe të klimës malore të krahinave me lartësi më 
të larta mbidetare. Pjesët më të ulëta të luginës kanë periudha 
shumë të ngrohta dhe të thata verore, si dhe dimër mesatarisht 
të stohtë dhe me lagështi. 

Temperatura mesatare për periudhën nga viti 1978 e deri në 
vitin 2015 arrin 12,9 оC. Temperatura më e lartë mesatare 
mujore është vërejtur në korrik dhe gusht, kurse më e ulëta 
në janar.

Reshjet janë të shpërndara për nga koha dhe hapësira, gjatë 
periudhës shumëvjeçare, si dhe në bazë vjetore. 

Për Stacionin Meteorologjik Zajçev Rid – Shkup, për periudhën nga viti 1978 e deri në vitin 2015,  shuma mesatare e reshjeve 
arrin 484,8 mm. Variacionet mesatare mujore të reshjeve arrijnë një vlerë maksimale në maj dhe nëntor/dhjetor, kurse më 
të ulëtat janë në janar/shkurt dhe gusht. Periudha e thatësirës zgjat nga korriku e deri në shtator, me zgjatje të vazhdueshme 
për më se 60 ditë. Reshjet intensive shfaqen në luginë, sidomos gjatë periudhës më të ngrohtë të vitit. Viti më me lagështi është 
viti 2014, me sasi të përgjithshme të reshjeve nga 782,9 mm, kurse viti më me thatësirë është viti 2000 me 296,4 mm. 

Sasia e reshjeve është e vogël gjatë periudhës më të ngrohtë të vitit (periudha e vegjetimit), kur konsumi i ujit për sektorët e 
identifikuar si konsumatorë kryesorë, është më i larti. Sipas indeksit të thatësirës, të propozuar nga De Martonne, përqindja 
më e lartë nga vitet mund të klasifikohet se ka karakteristika të klimës së thatë dhe gjysmë të thatë. Gjithashtu, me rëndësi 
të madhe është dhe zbritja e trendit të vlerave vjetore të indeksit De Martonne, që prezanton trendin e rritjes së thatësirës 
në rajon. 

Ndryshimet e temperaturës në nivelin vjetor

Ndryshimet në reshje në bazë vjetore:
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RREZIKU NGA PËRMBYTJET. QYTETI I SHKUPIT KA RREGULLUAR SHTRATIN E RRJEDHËS KRYESORE TË 
UJIT TË VET – LUMIN E VARDARIT, PAS PËRMBYTJES SË VITIT 1962 DHE TËRMETIT KATASTROFAL TË 
VITIT 1963. SIDO QË TË JETË, PAS BRAKTISJES SË TERRITORIT URBAN, DUKE RRJEDHUR NGA QYTETI, 
ËSHTË EVIDENTUAR DOBËSIM I RREGULLACIONIT NË DY PIKA, KU BËHEN PUNIME PËR RIPARIMIN E TYRE, 
NË BASHKËPUNIM ME KOMUNEN KONKRETE NË TERRITORIN E SË CILËS GJENDEN. ME RRITJEN E 
INTENSITETIT TË RESHJEVE, DO TË KRIJOHET NJË RREZIK PLOTËSUES NGA PËRMBYTJET;

1
PARAQITJA E EROZIONIT, ZBRITJA E 
TERRENIT DHE RËNIA E DHEUT, QË 
TANIMË ËSHTË EVIDENTUAR NË 
SHPATET E MALIT VODNO DHE TË 
KARADAKUT TË SHKUPIT;

4 SHFAQJA E VALËVE 
TË NGROHTA DHE TË 
TË ASHTUQUAJTURVE 
ISHUJ TË NGROHTËSISË 
NË QYTET

6 NËNSHTRIMI NDAJ 
RREZATIMIT TË FUQISHËM 
TË DIELLIT TË NDËRTESAVE 
ME ORIENTIM PERËNDIMOR 
DHE JUG-PERËNDIMOR

7 NËNSHTRIMI NDAJ DIELLIT TË BULEVARDEVE 
DHE SIPËRFAQEVE TË KËMBËSORËVE NË ZONËN 
QENDRORE TË QYTETIT, TË CILAT NUK KANË 
GJELBËRIM TË LARTË, SI DHE TË PJESËVE TË 
BANIMIT QË NUK KANË GJELBËRIM NËPËR 
BLLOQET, E NGJASHËM

85

RREZIKU I PËRFORCUAR NGA VËRSHIMI 
I GODINAVE NË AFËRSI TË LUMIT VARDAR 
PËR SHKAK TË NIVELIT TË RRITUR TË UJËRAVE 
NËNTOKËSORE, POR EDHE MË GJERË, PËR 
ARSYE TË UJËRAVE NËNTOKËSORE NË LUGINËN 
E SHKUPIT;

VEÇIMI JO I PLOTË I 
KANALIZIMIT FEKAL DHE 
ATMOSFERIK PARAQET 
PROBLEM PËR 
QYTETIN E SHKUPIT;

MUNDËSIA E SHFAQJES SË
ERËRAVE TË FUQISHME, TË 
CILAT KANË EFEKT NEGATIV 
MBI GJELBËRIMIN DHE 
NDËRTESAT

2 3
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Gjitha ndryshimet e përmendura çrregullojnë jetën e qytetarëve në qytet, ndikojnë mbi 
infrastrukturën dhe ekonomia do të duhet të përshtatet ndaj kushteve dhe gjendjeve të sapo 
krijuara. Gjithashtu, biodiversiteti do t’i ndryshojë ciklet e veta natyrore, të shkaktuara nga 
proceset e reja natyrore.

Kërkesat për adresimin e ndryshimeve klimatike në nivel të qytetit nëpërmjet të masave për 
reduktimin e arsyeve të tyre, por edhe aktivitetet që çojnë drejt reduktimit të 
lëndueshëmërisë, apo më saktësisht, rezistenca e shtuar ndaj ndryshimeve klimatike, kanë 
bazën e vet edhe në legjislacionin e brendshëm, por ato burojnë edhe nga marrëveshjet dhe 
objektivat global.

Kështu, Ligji i Qytetit të Shkupit (Gazeta Zyrtare e R. së Maqedonisë nr. 55/2004 dhe 
158/2011), i cili rregullon organizimin e tij si njësi e posaçme e vetëqeverisjes lokale, 
kompetencat dhe financimin e Qytetit të Shkupit dhe të komunave në kuadër të Qytetit të 
Shkupit, si dhe çështje tjera me rëndësi për Qytetin e Shkupit, paraqet kornizën bazë ligjore 
nga e cila dalin mundësitë e ndërtimit të kapaciteteve të rezistencës urbane dhe përballimit 
të ndryshimeve klimatike. Kompetencat kryesore për këtë përfshijnë planifikimin dhe 
rregullimin e hapësirës, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe të natyrës, zhvillimin ekonomik 
lokal, veprimtaritë komunale, mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, mbrojtjen shëndetësore, 
mbrojtjen dhe shpëtimin, si dhe mbrojtjen zjarrfikëse. 

Këto kompetenca kanë edhe komunat që gjenden në qarkun e Qytetit të Shkupit (në pajtim 
me Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale), dhe kështu në kryerjen e punëve të tyre, Qyteti i Shkupit 
dhe komunat në kuadër të Qytetit të Shkupit realizojnë bashkëpunim të ndërsjellë. 

Në nivelin global, në rend të parë janë Karta e e Kryetarëve të Komunave, në të cilën Qyteti i 
Shkupit u aderua në vitin 2008 dhe Objektivat Global për Zhvillim të Qëndrueshëm. 

Objektivi 11 ka të bëjë me qytetet dhe bashkësitë e qëndrueshme, kurse objektivi 11b kërkon 
nga qytetet miratimin dhe realizimin e politikave dhe planeve të integruara për përfshirje, 
efiçiencë në shfrytëzimin e resurseve, zbutje dhe përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike, 
rezistencë ndaj fatkeqësive, si dhe zhvillimin dhe realizimin e një qasjeje gjithëpërfshirëse në 
menaxhimin e rreziqeve në të gjitha nivelet, që është në pajtim me Kornizën e Sendait për 
Reduktimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë (2015-2030). 

Pastaj, objektivi 13 kërkon një aksion urgjent për përballimin me ndryshimet klimatike, me 
fokus në kapacitetet e përshtatjes dhe rezistencës, si dhe për zbutjen e ndryshimeve 
klimatike, si në nivel të shtetit, ashtu dhe në nivel të qyteteve dhe bashkësive. 

Jo më pak i rëndësishëm është roli i qyteteve që buron nga Marrëveshja e Parisit, e cila 
kërkon përfshirjen e qyteteve, rajoneve, bizneseve dhe shoqërisë civile në realizimin e të 
gjitha kontributeve kombëtare për ndryshimet klimatike.

Të ballafaquar me problemet, shumica e qyteteve deri para ca kohe përqëndroheshin kryesisht në reduktimin e emetimeve të gazeve me efekt serre për ta ngadalësuar shkallën e ndryshimeve 
klimatike. Më së shpeshi ndërmerren aktivitete në fushën e efiçiencës energjetike, shfrytëzimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, përmirësimeve në transportin publik, shfrytëzimit të 
mundësisë së zhvillimit të projekteve me karbon të ulët, e ngjashëm. 

Megjithatë, u bë e qartë se këto masa afagjate planetare, me të cilat qytetet do të mund të bënin një kontribut të rëndësishëm për reduktimin e emetimeve të gazeve me efekt serre, nuk mjastojnë 
për zgjidhjen e problemeve tona, sepse sikur me magji të kishim arritur që përnjëherë t’i ndalonim të gjitha emetimet e gazeve me efekt serre në nivelin botëror, prapseprap ndryshimet klimatike 
do të vazhdonin të shfaqeshin edhe në të ardhmen. Gazet me efekt serre që janë akumuluar në atmosferë do të vazhdojnë ta ndryshojnë klimën. Prandaj, masat për reduktimin e lëndueshmërisë së 
popullsisë nga ndikimet e tanishme dhe të ardhshme klimatike kanë një rëndësi vitale. Ajo që tani kërkohet nga ne është që të arrijmë t’i parashikojmë të gjitha gjërat që ndodhin në ambientet tona 
dhe të ndërmarrim aktivitete për reduktimin e pasojave nga këto ndodhi, në vend se të bëjmë riparimet post-festum, duke shndërruar kështu fatkeqësinë e njerëzve në numra të jetave të humbura, 
pesonave të lënduar dhe të zhvendosur, si dhe në humbje ekonomike. 

Efektet e valëve të ngrohta do të intensifikohen edhe më tepër në zonat urbane me popullsi të dendur, duke shënuar shkallë të larta të truajve dhe sipërfaqeve të ngulitura që absorbojnë ngrohtësi, 
stohje të pamjastueshme të natës dhe shkëmbim të vështirë të ajrit. Edhe pse shumica e pasojave shëndetësore me siguri se do të shfaqen në qendrat urbane, ekzistojnë shumë pak njohuri për 
ndryshimet e ardhshme në infrastrukturën e ndërtuar lidhur me ngarkesën shëndetësore që lidhet me vapën. Në shumë vende evropiane janë ndërtuar sisteme paralajmërimi të valëve të ngrohta, 
megjithatë provat e efektshmërisë së masave të tilla edhe më tej mbeten të kufizuara.  

Kur flasim për ndryshimet klimatike dhe pasojat e mundshme për të cilat lirisht mund të themi se janë edhe të paevitueshme për qytetarët e Qytetit të Shkupit, jemi të vetëdijshëm për problemet 
me të cilat po përballemi:
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NDRYSHIMET KLIMATIKE
Në kuadër të Planit të tretë Kombëtar të Ndryshimeve Klimatike (2013), janë përgatitur skenare për ndryshimet e temperaturës 
dhe reshjeve në vend, sipas ndikimit të ndryshimeve klimatike. Ato janë përdorur për nevojat e kësaj Strategjie.

VENDNDODHJA
Qyteti i Shkupit është vendosur në pjesën qëndrore të Luginës 
së Shkupit, me sipërfaqe nga 571 km2 e rrethuar me male të 
larta – Karadaku i Shkupit në veri, Zheden dhe Osoj në perëndim, 
Mali Jakupicë në jug, Kodra e Katllanovës në lindje. Drejtimi i 
vetëm i luginës shtrihet nga veri-perëndimi e deri në jug-lindje, 
i formësuar nga rrjedha e lumit të Vardarit. 

GJEOLOGJIA
Ambienti elementar gjeologjik në zonën e gjerë të pellgut (basenit) 
të Shkupit janë sedimentet neogjene-pliocene dhe formacionet 
(shtresat) kuartare-aluviale. Në përgjithësi, pjesa më e madhe e 
truallit në Luginën e Shkupit është një përzierje e argjilit dhe 
aluvionit me përmbajtje të madhe të materjes organike. 

Truajt në pjesët më të ulëta të luginës janë pjellore dhe kanë 
vlerë të lartë bujqësore. 

KLIMA
Lugina e Shkupit është nën ndikimin e klimës kontinentale dhe 
mediterane, si dhe të klimës malore të krahinave me lartësi më 
të larta mbidetare. Pjesët më të ulëta të luginës kanë periudha 
shumë të ngrohta dhe të thata verore, si dhe dimër mesatarisht 
të stohtë dhe me lagështi. 

Temperatura mesatare për periudhën nga viti 1978 e deri në 
vitin 2015 arrin 12,9 оC. Temperatura më e lartë mesatare 
mujore është vërejtur në korrik dhe gusht, kurse më e ulëta 
në janar.

Reshjet janë të shpërndara për nga koha dhe hapësira, gjatë 
periudhës shumëvjeçare, si dhe në bazë vjetore. 

Për Stacionin Meteorologjik Zajçev Rid – Shkup, për periudhën nga viti 1978 e deri në vitin 2015,  shuma mesatare e reshjeve 
arrin 484,8 mm. Variacionet mesatare mujore të reshjeve arrijnë një vlerë maksimale në maj dhe nëntor/dhjetor, kurse më 
të ulëtat janë në janar/shkurt dhe gusht. Periudha e thatësirës zgjat nga korriku e deri në shtator, me zgjatje të vazhdueshme 
për më se 60 ditë. Reshjet intensive shfaqen në luginë, sidomos gjatë periudhës më të ngrohtë të vitit. Viti më me lagështi është 
viti 2014, me sasi të përgjithshme të reshjeve nga 782,9 mm, kurse viti më me thatësirë është viti 2000 me 296,4 mm. 

Sasia e reshjeve është e vogël gjatë periudhës më të ngrohtë të vitit (periudha e vegjetimit), kur konsumi i ujit për sektorët e 
identifikuar si konsumatorë kryesorë, është më i larti. Sipas indeksit të thatësirës, të propozuar nga De Martonne, përqindja 
më e lartë nga vitet mund të klasifikohet se ka karakteristika të klimës së thatë dhe gjysmë të thatë. Gjithashtu, me rëndësi 
të madhe është dhe zbritja e trendit të vlerave vjetore të indeksit De Martonne, që prezanton trendin e rritjes së thatësirës 
në rajon. 

Ndryshimet e temperaturës në nivelin vjetor

Ndryshimet në reshje në bazë vjetore:
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7
VEPRIMI
Janë furnizuar: 5 elektro-skuterë, 5 elektro-biçikleta dhe 1 automjet 
elektrik për nevojat e administratës së Qytetit, në kuadër të Projektit 
ELEKTRA.

Në vazhdimësi të kësaj, Qyteti i Shkupit furnizoi 12 automjete 
elektrike për ekskursione turistike, 10 elektro-biçikleta dhe 
5 elektro-motorçikleta.

Së bashku me NP Parkingu i Qytetit (Gradski Parking) janë hapur 
stacionet e para për rimbushjen e automjeteve elektrike në Shkup, 
në dy garazha katëshe.

Janë furnizuar 4 automjete elektrike për mirëmbajtjen e pastërtisë 
publike në territorin qendror të qytetit.

Në kuadër të Projektit ELEKTRA, në nëntor të vitit 2015 është 
zhvilluar një studim i zbatueshmërisë për mundësinë e aplikimit 
të elektro-lëvizshmërisë në Qytetin e Shkupit.

PËRFITIMI
Ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe turistëve për ndryshim 
të shprehive të udhëtimit.

Reduktimi i ndotjes së ajrit.

Zvogëlimi i kohës së udhëtimit.

Pakësimi i shpenzimeve të udhëtimit.

Zhvillimi i mjeteve inovative të transportit.

ELEKTRO-LËVIZSHMËRIA 8
VEPRIMI
Në kuadër të Projektit SocialCar, të financuar nga 
Programi i Hulumtimeve dhe Inovacionit të Komisionit 
Evropian – Horizon 2020, ka filluar aplikimi i një aktiviteti 
të ri “Ndaj makinën”, gjegjësisht, futja në përdorim të një 
mënyre të re nga njëri vend në vendin tjetër, duke ndarë 
makinën vetjake, apo, udhëtimi i organizuar bashkë për 
më shumë persona që udhëtojnë në të njëjtin drejtim dhe 
në të njëjtën kohë. 

PËRFITIMI
Promovimi i sistemit inteligjent të transportit, në bazë të
qasjes inovative në menaxhimin e kërkesave të transportit, 
e sidomos në lidhje me shërbimin “Ndaje makinën” në zonat 
urbane dhe peri-urbane.

Zhvillimi i vetëdijes për mundësinë e udhëtimit të përbashkët.

PROJEKTI 
INOVATIV 
SOCIALCAR 9

VEPRIMI
Organizimi i vazhdueshëm i Javës Evropiane të 
Lëvizshmërisë, manifestim ky evropian për promovimin 
e llojeve alternative të transportit.

PËRFITIMI
Promovimi i përfitimeve nga përdorimi i transportit publik
të autobusëve.

Përdorimi i biçikletave si transport alternativ.

Animimi i qytetarëve për përdorim më racional të automjeteve.

NDËRGJEGJËSIMI PËR TRANSPORTIN 
ALTERNATIV DHE PËRDORIMI I 
PAKËSUAR I AUTOMJETEVE

S H K U P I

Ç’ËSHTË BËRË DERI 
MË TANI?
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1
VEPRIMI
Plani i Sistemit të Qëndrueshëm të Transportit i Qytetit të 
Shkupit, i miratuar nga Këshilli në vitin 2011.

Realizimi i masave dhe veprimeve të parashikuara me Planin, 
me faza, gjatë kohëve të fundit.

PËRFITIMI
Janë përfshirë gjithë segmentet e sistemit të transportit dhe 
masat e propozuara për sistem të qëndrueshëm, që në 
periudhën e realizimit gradualisht po realizohet.

TRANSFORMIMI I SISTEMIT EKZISTUES TË TRANSPORTIT 
NË NJË SISTEM QË MBËSHTET NEVOJAT EKONOMIKE, 
SOCIALE DHE EKOLOGJIKE TË SHOQËRISË 2

VEPRIMI
Në vitin 2013 filloi së funksionuari Qendra e Menaxhimit dhe 
Kontrollit të Trafikut në Qytetin e Shkupit (QMKTSH), në 28 
rrugë kryqëzore, në kuadër të Projektit RENAISSANCE.

Për momentin, në kuadër të QMKTSH janë përfshirë 90 rrugë 
kryqëzore.

PËRFITIMI
Është pakësuar koha e pritjes në semaforët:
- Bulevardi Ilinden, në drejtim të perëndimit për 11%, në drejtim 
   të lindjes për 23%,
- Bulevardi Partizanski Odredi, në drejtim të perëndimit për 21%, 
   në drejtim të lindjes për 27%. (me këtë është reduktuar dhe 
   ndotja e ajrit nga trafiku për 20%)

MENAXHIMI INTELIGJENT 
I TRAFIKUT RRUGOR 
NË QYTET

5
VEPRIMI
Është ndërtuar një teleferik nga Vodnoja e Mesme deri në 
majen e Vodnos.

Është nisur një projekt infrastrukturor për aktivitete 
plotësuese të ndërtimit të teleferikut nga Kozleja deri në 
Vodnon e Mesme.

PËRFITIMI
Ndotja e reduktuar e zonës së mbrojtur natyrore.

APLIKIMI I MËNYRËS 
SË RE TË 
TRANSPORTIT 6

VEPRIMI
Realizimi i Projektit “Shkupi Qytet i Biçikletave” për rikonstruimin 
e shtegjeve ekzistuese dhe ndërtimin e shtegjeve të reja të 
biçikletave, dhe lidhja e tyre mes vete në një tërësi.

Është vendosur sistemi i marrjes me qira të biçikletave që nga viti 
2010 me 4 pika dhe aktivitete janë planifikuar për shtimin e tyre.

PËRFITIMI
Kushtet e përmirësuara për trafik me biçikleta.

Reduktimi i ndotjes së ajrit.

Reduktimi i aksidenteve rrugore.

FUQIZIMI I 
TRAFIKUT ME 
BIÇIKLETA

3
VEPRIMI
Janë bërë zgjidhje bashkëkohore të trafikut, më tepër rrugë 
qarkore trafiku.

Në vazhdimësi po zgjerohen dhe po ndërtohen rrugë të reja, 
po përmirësohen kushtet e këmbësorëve, po ndërtohen ura 
të reja.

Efiçienca e përmirësuar e trafikut rrugor.
Shpenzimi i përmirësuar ekonomik i karburantit.
Reduktimi i ngecjes dhe i emetimeve.

PËRFITIMI

KUSHTET E PËRMIRËSUARA 
PËR QARKULLIMIN 
RRUGOR

4
VEPRIMI
Është rifreskuar parku i automjeteve me 312 autobusë të ri, 
me motorë EURO 4 dhe EURO 5.

Është vendosur sistemi për përdorimin e kartelave elektronike.

Është vendosur sistemi për kontroll automatik të autobusëve 
në kohë reale (AVL).

PËRFITIMI
Kursimi i karburantit.

Ndotja e reduktuar e ajrit.

Mënyra e thjeshtësuar e pagimit, mundësia që kartela elektronike të 
bëhet kartelë Qyteti, me të cilën do të mund të bëhet pagesa në teleferik, 
parking, kopsht zoologjik, kinema, muze, pishina, biblioteka, dhe në 
institucione tjera në Qytetin e Shkupit.

Rregullsia, siguria, saktësia dhe efiçienca e transportit publik.

ZHVILLIMI I 
TRANSPORTIT 
PUBLIK

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M
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7
VEPRIMI
Janë furnizuar: 5 elektro-skuterë, 5 elektro-biçikleta dhe 1 automjet 
elektrik për nevojat e administratës së Qytetit, në kuadër të Projektit 
ELEKTRA.

Në vazhdimësi të kësaj, Qyteti i Shkupit furnizoi 12 automjete 
elektrike për ekskursione turistike, 10 elektro-biçikleta dhe 
5 elektro-motorçikleta.

Së bashku me NP Parkingu i Qytetit (Gradski Parking) janë hapur 
stacionet e para për rimbushjen e automjeteve elektrike në Shkup, 
në dy garazha katëshe.

Janë furnizuar 4 automjete elektrike për mirëmbajtjen e pastërtisë 
publike në territorin qendror të qytetit.

Në kuadër të Projektit ELEKTRA, në nëntor të vitit 2015 është 
zhvilluar një studim i zbatueshmërisë për mundësinë e aplikimit 
të elektro-lëvizshmërisë në Qytetin e Shkupit.

PËRFITIMI
Ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe turistëve për ndryshim 
të shprehive të udhëtimit.

Reduktimi i ndotjes së ajrit.

Zvogëlimi i kohës së udhëtimit.

Pakësimi i shpenzimeve të udhëtimit.

Zhvillimi i mjeteve inovative të transportit.

ELEKTRO-LËVIZSHMËRIA 8
VEPRIMI
Në kuadër të Projektit SocialCar, të financuar nga 
Programi i Hulumtimeve dhe Inovacionit të Komisionit 
Evropian – Horizon 2020, ka filluar aplikimi i një aktiviteti 
të ri “Ndaj makinën”, gjegjësisht, futja në përdorim të një 
mënyre të re nga njëri vend në vendin tjetër, duke ndarë 
makinën vetjake, apo, udhëtimi i organizuar bashkë për 
më shumë persona që udhëtojnë në të njëjtin drejtim dhe 
në të njëjtën kohë. 

PËRFITIMI
Promovimi i sistemit inteligjent të transportit, në bazë të
qasjes inovative në menaxhimin e kërkesave të transportit, 
e sidomos në lidhje me shërbimin “Ndaje makinën” në zonat 
urbane dhe peri-urbane.

Zhvillimi i vetëdijes për mundësinë e udhëtimit të përbashkët.

PROJEKTI 
INOVATIV 
SOCIALCAR 9

VEPRIMI
Organizimi i vazhdueshëm i Javës Evropiane të 
Lëvizshmërisë, manifestim ky evropian për promovimin 
e llojeve alternative të transportit.

PËRFITIMI
Promovimi i përfitimeve nga përdorimi i transportit publik
të autobusëve.

Përdorimi i biçikletave si transport alternativ.

Animimi i qytetarëve për përdorim më racional të automjeteve.

NDËRGJEGJËSIMI PËR TRANSPORTIN 
ALTERNATIV DHE PËRDORIMI I 
PAKËSUAR I AUTOMJETEVE

S H K U P I

Ç’ËSHTË BËRË DERI 
MË TANI?
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1
VEPRIMI
Plani i Sistemit të Qëndrueshëm të Transportit i Qytetit të 
Shkupit, i miratuar nga Këshilli në vitin 2011.

Realizimi i masave dhe veprimeve të parashikuara me Planin, 
me faza, gjatë kohëve të fundit.

PËRFITIMI
Janë përfshirë gjithë segmentet e sistemit të transportit dhe 
masat e propozuara për sistem të qëndrueshëm, që në 
periudhën e realizimit gradualisht po realizohet.

TRANSFORMIMI I SISTEMIT EKZISTUES TË TRANSPORTIT 
NË NJË SISTEM QË MBËSHTET NEVOJAT EKONOMIKE, 
SOCIALE DHE EKOLOGJIKE TË SHOQËRISË 2

VEPRIMI
Në vitin 2013 filloi së funksionuari Qendra e Menaxhimit dhe 
Kontrollit të Trafikut në Qytetin e Shkupit (QMKTSH), në 28 
rrugë kryqëzore, në kuadër të Projektit RENAISSANCE.

Për momentin, në kuadër të QMKTSH janë përfshirë 90 rrugë 
kryqëzore.

PËRFITIMI
Është pakësuar koha e pritjes në semaforët:
- Bulevardi Ilinden, në drejtim të perëndimit për 11%, në drejtim 
   të lindjes për 23%,
- Bulevardi Partizanski Odredi, në drejtim të perëndimit për 21%, 
   në drejtim të lindjes për 27%. (me këtë është reduktuar dhe 
   ndotja e ajrit nga trafiku për 20%)

MENAXHIMI INTELIGJENT 
I TRAFIKUT RRUGOR 
NË QYTET

5
VEPRIMI
Është ndërtuar një teleferik nga Vodnoja e Mesme deri në 
majen e Vodnos.

Është nisur një projekt infrastrukturor për aktivitete 
plotësuese të ndërtimit të teleferikut nga Kozleja deri në 
Vodnon e Mesme.

PËRFITIMI
Ndotja e reduktuar e zonës së mbrojtur natyrore.

APLIKIMI I MËNYRËS 
SË RE TË 
TRANSPORTIT 6

VEPRIMI
Realizimi i Projektit “Shkupi Qytet i Biçikletave” për rikonstruimin 
e shtegjeve ekzistuese dhe ndërtimin e shtegjeve të reja të 
biçikletave, dhe lidhja e tyre mes vete në një tërësi.

Është vendosur sistemi i marrjes me qira të biçikletave që nga viti 
2010 me 4 pika dhe aktivitete janë planifikuar për shtimin e tyre.

PËRFITIMI
Kushtet e përmirësuara për trafik me biçikleta.

Reduktimi i ndotjes së ajrit.

Reduktimi i aksidenteve rrugore.

FUQIZIMI I 
TRAFIKUT ME 
BIÇIKLETA

3
VEPRIMI
Janë bërë zgjidhje bashkëkohore të trafikut, më tepër rrugë 
qarkore trafiku.

Në vazhdimësi po zgjerohen dhe po ndërtohen rrugë të reja, 
po përmirësohen kushtet e këmbësorëve, po ndërtohen ura 
të reja.

Efiçienca e përmirësuar e trafikut rrugor.
Shpenzimi i përmirësuar ekonomik i karburantit.
Reduktimi i ngecjes dhe i emetimeve.

PËRFITIMI

KUSHTET E PËRMIRËSUARA 
PËR QARKULLIMIN 
RRUGOR

4
VEPRIMI
Është rifreskuar parku i automjeteve me 312 autobusë të ri, 
me motorë EURO 4 dhe EURO 5.

Është vendosur sistemi për përdorimin e kartelave elektronike.

Është vendosur sistemi për kontroll automatik të autobusëve 
në kohë reale (AVL).

PËRFITIMI
Kursimi i karburantit.

Ndotja e reduktuar e ajrit.

Mënyra e thjeshtësuar e pagimit, mundësia që kartela elektronike të 
bëhet kartelë Qyteti, me të cilën do të mund të bëhet pagesa në teleferik, 
parking, kopsht zoologjik, kinema, muze, pishina, biblioteka, dhe në 
institucione tjera në Qytetin e Shkupit.

Rregullsia, siguria, saktësia dhe efiçienca e transportit publik.

ZHVILLIMI I 
TRANSPORTIT 
PUBLIK
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2
VEPRIMI
Janë përgatitur elaborate mbi cilësinë e ajrit dhe nivelin e 
zhurmës në qytet brenda dhe jashtë sezonit të ngrohjes në 
vitet 2012 dhe 2016.  Janë bërë matje indikative të ajrit 
ambiental në zonat e prekura (lagjet Novo Lisiçe dhe Zhelezarë 
dhe në zonën industriale afër çimentores TITAN) me një analizë 
kimike të përbërjes së grimcave ndotëse. Është zbatuar një 
projekt për matjen e nënshtrimit personal ndaj grimcave të 
suspenduara (nënshtrimi ditor në pluhur të përgjithshëm) të 
qytetarëve të përzgjedhur sipas rastit, nga pjesë të ndryshme 
të qytetit. Janë në zbatim e sipër dy projekte që financohen nga 
Qyteti i Shkupit: elaborate për konstatimin e ndotjes së ajrit 
ambiental nga djegia e drurit dhe për konstatimin e ndotjes 
së ajrit nga trafiku.

PËRFITIMI
Pritet pranimi i të dhënave plotësuese për arsyet e ndotjes
së ajrit.

MATJET INDIKATIVE 
TË NDOTJES SË 
AJRIT AMBIENTAL1

VEPRIMI
Është hartuar një Plan për përmirësimin e cilësisë së ajrit 
ambiental për aglomeratin në Rajonin e Shkupit në vitin 2016.

Është hartuar Programi Operativ për reduktimin e ndotjes së ajrit
ambiental me PM10, me një analizë kimike të bërë në vitin 2014.

Është zhvilluar një Kadastër i Integruar i Ndotësve të Mjedisit
Jetësor në vitin 2016.

Është zhvilluar një Studim për vlerësimin e kapacitetit ekologjik
të qytetit me aplikimin e gjurmave në vitin 2016.

PËRFITIMI
Janë marrë drejtimet për përcaktimin e masave 
dhe aktiviteteve.

DOKUMENTET E 
PLANIFIKIMIT DHE 
ATO PROGRAMIKE

4
VEPRIMI

PËRFITIMI
Reduktimi i emetimeve të gazeve të dëmshme 
nga automjetet.

MASAT 
NË TRANSPORT3

VEPRIMI

PËRFITIMI

Kontrollimi i instalimeve dhe subjekteve tjera ekonomike dhe 
orientimi i tyre drejt:
- minimizimit dhe kontrollit të emetimeve të ndotjes së mjeteve
  të mjedisit jetësor (ajri, uji, trualli);
- menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave;
- minimizimit dhe kontrollimit të emetimeve të zhurmës dhe 
  vibracioneve, dhe 
- efiçiencës energjetike

PROCEDURAT LIGJORE 
(DIREKTIVA PËR PARANDALIM TË 
INTEGRUAR DHE KONTROLL TË NDOTJES PIKN)

6
VEPRIMI
Mbikëqyrja e përforcuar inspektoriale e instalimeve gjatë
periudhave të ndotjes së shtuar të ajrit.

Mbikëqyrjet e përforcuara inspektoriale në zonat e ndërtimit
në Qytetin e Shkupit lidhur me daljen e mjeteve të transportit
të mallrave nga zonat e ndërtimit me goma të fëlliqura dhe
mbulimi i kamionëve me cerada.

PËRFITIMI
Kontrolli për arsye të reduktimit të ndotjes në qytet.

MBIKËQYRJA
INSPEKTORIALE5

VEPRIMI
Kryhet pastrimi i përforcuar dhe larja e rrugëve, sidomos 
rreth zonave të ndërtimit.

Në kushtet e favorshme të motit aplikohet larja e rrugëve 
me 10% të tretjes së kalcium-magnezium-acetatit.

PËRFITIMI
Reduktimi i emetimeve të PM10

HIGJIENA 
PUBLIKE

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Është siguruar një regjim i posaçëm i qarkullimit të mjeteve
të rënda të transportit, destinacioni i fundit i të cilave nuk 
është Qyteti i Shkupit (përdorimi i rrugëve anësore). 

Mjetet e transportit të mallrave me patenta për dërgesë të mallit, 
e kryejnë dërgesën në terminin e mëngjesit, më së voni deri më 
ora 10:00.

Janë lëshuar 36 patenta të integruara ekologjike të llojit B dhe
patenta për harmonizim me Planin Operativ.

Janë miratuar 438 elaborate për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

1
VEPRIMI
Qyteti i Shkupit është nënshkrues i Kartës së Kryetarëve 
të Komunave.

Qyteti i Shkupit është anëtar i Rrjetit të Kryeqyteteve 
Energjetike të Evropës Juglindore, që janë anëtarë 
të iniciativës evropiane – Karta e Kryetarëve 
të Komunave. 

Janë marrë drejtimet për përcaktimin e masave 
dhe aktiviteteve.

PËRFITIMI

FILLIMET

3
VEPRIMI
Në kuadër të Projektit Re-CEEties është zhvilluar dhe një 
studim i zbatueshmërisë për potencialet e shfrytëzimit të
burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Qytetin 
e Shkupit për vitin 2014.

PËRFITIMI

LLOJI I BRE
HIDROENERGJIA
MBETURINAT E QYTETIT
FUNDËRRINAT E DRURIT
ENERGJIA SOLARE

POTENCIALI VJETOR
111 GWh/vit
190-370 GWh/vit
13 – 17 GWh/vit
16GWh/vit

BURIMET E RIPËRTËRITSHME 
TË ENERGJISË
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2
VEPRIMI
Në vitin 2009 Qyteti zhvilloi një Studim të efiçiencës 
energjetike të godinave nën kompetencat e Qytetit të Shkupit.

Qyteti i Shkupit hartoi Planin e vet të Veprimit për Energji të 
Qëndrueshme (SEAP) deri në vitin 2020, i cili është miratuar 
nga Këshilli i Shkupit në vitin 2011.

PËRFITIMI
Janë përfshirë 68 godina nga lëmi i kulturës, arsimit dhe 
administratës, si dhe ndriçimi publik rrugor dhe semaforët. 
Është bërë analiza e konsumit të energjisë dhe janë parashikuar
përfitimet nga punimet energjetike dhe të ndërtimtarisë për 
secilën godinë veçmas, për sa iu përket emetimeve, mjeteve të 
shpenzuara financiare dhe kursimeve.

Janë përcaktuar masa konkrete në sektorët e energjisë, transportit 
dhe ndërtesave, me përfitime të përllogaritura nga veprimet 
e ndërmarra.

DOKUMENTET E
HARTUARA

5
VEPRIMI
Më se 95 përqind të ndiçimit rrugor me llampa zhive, janë
zëvendësuar me llampa natriumi, me efiçiencë energjetike.

Është instaluar ndriçim me panele foto-voltazhi, të cilat
transformojnë energjinë solare në energji elektrike në dy 
vend-panorama në malin e Vodnos.

Ndriçimi i fasadave dhe përmendoreve në territorin qendror 
të qytetit me llampa LED.

Janë në fazën e finalizimit aktivitetet për vendosjen e llampave 
LED në aparatet e semaforëve në qytet.

Vendosja e karikuesit solar për telefona celularë në qendrën e 
qytetit për nevojat e qytetarëve.

PËRFITIMI
Ulja nga 35 deri 50 përqind të shpenzimit të energjisë elektrike.

Konsumi i pakësuar i energjisë, pjesëmarrja në zbutjen 
e ndryshimeve klimatike.

NDRIÇIMI 
ELEKTRIK 
EFIÇIENT4

VEPRIMI
Gazifikimi i godinave të shkollave të mesme që kanë pajisje 
individuale të ngrohjes.

Zëvendësimi i dritareve në shkollat e mesme dhe në godina 
tjera.

Të gjitha godinat nën kompetencat e Qytetit, që janë të lidhura 
me sistemin qendror të ngrohjes, kanë sistem të ujdisjes të
shkallës së dytë, apo më saktësisht, ujdisjes ekonomike të 
stacioneve të ngrohjes. 

PËRFITIMI
Eliminimi i emetimit të squfur dyoksidit dhe blozës, reduktimi
i oksideve azotike dhe reduktimi i konsiderueshëm i dyoksidit 
të karbonit. Kursimi në llogaritë e shkollave për ngrohje 
për 45%-50%.

Efiçienca e rritur energjetike e godinave.

Konsumimi i pakësuar i ngrohjes në godinat dhe shumat 
më të ulëta të llogarive për ngrohje – kursimi i 
mjeteve financiare.

MASAT KONKRETE TË 
GODINAVE NËN KOMPETENCAT 
E QYTETIT

Mundësitë e përcaktuara të Qytetit të Shkupit për shfrytëzimin 
e BRE:

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M
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2
VEPRIMI
Janë përgatitur elaborate mbi cilësinë e ajrit dhe nivelin e 
zhurmës në qytet brenda dhe jashtë sezonit të ngrohjes në 
vitet 2012 dhe 2016.  Janë bërë matje indikative të ajrit 
ambiental në zonat e prekura (lagjet Novo Lisiçe dhe Zhelezarë 
dhe në zonën industriale afër çimentores TITAN) me një analizë 
kimike të përbërjes së grimcave ndotëse. Është zbatuar një 
projekt për matjen e nënshtrimit personal ndaj grimcave të 
suspenduara (nënshtrimi ditor në pluhur të përgjithshëm) të 
qytetarëve të përzgjedhur sipas rastit, nga pjesë të ndryshme 
të qytetit. Janë në zbatim e sipër dy projekte që financohen nga 
Qyteti i Shkupit: elaborate për konstatimin e ndotjes së ajrit 
ambiental nga djegia e drurit dhe për konstatimin e ndotjes 
së ajrit nga trafiku.

PËRFITIMI
Pritet pranimi i të dhënave plotësuese për arsyet e ndotjes
së ajrit.

MATJET INDIKATIVE 
TË NDOTJES SË 
AJRIT AMBIENTAL1

VEPRIMI
Është hartuar një Plan për përmirësimin e cilësisë së ajrit 
ambiental për aglomeratin në Rajonin e Shkupit në vitin 2016.

Është hartuar Programi Operativ për reduktimin e ndotjes së ajrit
ambiental me PM10, me një analizë kimike të bërë në vitin 2014.

Është zhvilluar një Kadastër i Integruar i Ndotësve të Mjedisit
Jetësor në vitin 2016.

Është zhvilluar një Studim për vlerësimin e kapacitetit ekologjik
të qytetit me aplikimin e gjurmave në vitin 2016.

PËRFITIMI
Janë marrë drejtimet për përcaktimin e masave 
dhe aktiviteteve.

DOKUMENTET E 
PLANIFIKIMIT DHE 
ATO PROGRAMIKE

4
VEPRIMI

PËRFITIMI
Reduktimi i emetimeve të gazeve të dëmshme 
nga automjetet.

MASAT 
NË TRANSPORT3

VEPRIMI

PËRFITIMI

Kontrollimi i instalimeve dhe subjekteve tjera ekonomike dhe 
orientimi i tyre drejt:
- minimizimit dhe kontrollit të emetimeve të ndotjes së mjeteve
  të mjedisit jetësor (ajri, uji, trualli);
- menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave;
- minimizimit dhe kontrollimit të emetimeve të zhurmës dhe 
  vibracioneve, dhe 
- efiçiencës energjetike

PROCEDURAT LIGJORE 
(DIREKTIVA PËR PARANDALIM TË 
INTEGRUAR DHE KONTROLL TË NDOTJES PIKN)

6
VEPRIMI
Mbikëqyrja e përforcuar inspektoriale e instalimeve gjatë
periudhave të ndotjes së shtuar të ajrit.

Mbikëqyrjet e përforcuara inspektoriale në zonat e ndërtimit
në Qytetin e Shkupit lidhur me daljen e mjeteve të transportit
të mallrave nga zonat e ndërtimit me goma të fëlliqura dhe
mbulimi i kamionëve me cerada.

PËRFITIMI
Kontrolli për arsye të reduktimit të ndotjes në qytet.

MBIKËQYRJA
INSPEKTORIALE5

VEPRIMI
Kryhet pastrimi i përforcuar dhe larja e rrugëve, sidomos 
rreth zonave të ndërtimit.

Në kushtet e favorshme të motit aplikohet larja e rrugëve 
me 10% të tretjes së kalcium-magnezium-acetatit.

PËRFITIMI
Reduktimi i emetimeve të PM10

HIGJIENA 
PUBLIKE

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Është siguruar një regjim i posaçëm i qarkullimit të mjeteve
të rënda të transportit, destinacioni i fundit i të cilave nuk 
është Qyteti i Shkupit (përdorimi i rrugëve anësore). 

Mjetet e transportit të mallrave me patenta për dërgesë të mallit, 
e kryejnë dërgesën në terminin e mëngjesit, më së voni deri më 
ora 10:00.

Janë lëshuar 36 patenta të integruara ekologjike të llojit B dhe
patenta për harmonizim me Planin Operativ.

Janë miratuar 438 elaborate për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

1
VEPRIMI
Qyteti i Shkupit është nënshkrues i Kartës së Kryetarëve 
të Komunave.

Qyteti i Shkupit është anëtar i Rrjetit të Kryeqyteteve 
Energjetike të Evropës Juglindore, që janë anëtarë 
të iniciativës evropiane – Karta e Kryetarëve 
të Komunave. 

Janë marrë drejtimet për përcaktimin e masave 
dhe aktiviteteve.

PËRFITIMI

FILLIMET

3
VEPRIMI
Në kuadër të Projektit Re-CEEties është zhvilluar dhe një 
studim i zbatueshmërisë për potencialet e shfrytëzimit të
burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Qytetin 
e Shkupit për vitin 2014.

PËRFITIMI

LLOJI I BRE
HIDROENERGJIA
MBETURINAT E QYTETIT
FUNDËRRINAT E DRURIT
ENERGJIA SOLARE

POTENCIALI VJETOR
111 GWh/vit
190-370 GWh/vit
13 – 17 GWh/vit
16GWh/vit

BURIMET E RIPËRTËRITSHME 
TË ENERGJISË

16                                                                                                                                                                                                                                                            

2
VEPRIMI
Në vitin 2009 Qyteti zhvilloi një Studim të efiçiencës 
energjetike të godinave nën kompetencat e Qytetit të Shkupit.

Qyteti i Shkupit hartoi Planin e vet të Veprimit për Energji të 
Qëndrueshme (SEAP) deri në vitin 2020, i cili është miratuar 
nga Këshilli i Shkupit në vitin 2011.

PËRFITIMI
Janë përfshirë 68 godina nga lëmi i kulturës, arsimit dhe 
administratës, si dhe ndriçimi publik rrugor dhe semaforët. 
Është bërë analiza e konsumit të energjisë dhe janë parashikuar
përfitimet nga punimet energjetike dhe të ndërtimtarisë për 
secilën godinë veçmas, për sa iu përket emetimeve, mjeteve të 
shpenzuara financiare dhe kursimeve.

Janë përcaktuar masa konkrete në sektorët e energjisë, transportit 
dhe ndërtesave, me përfitime të përllogaritura nga veprimet 
e ndërmarra.

DOKUMENTET E
HARTUARA

5
VEPRIMI
Më se 95 përqind të ndiçimit rrugor me llampa zhive, janë
zëvendësuar me llampa natriumi, me efiçiencë energjetike.

Është instaluar ndriçim me panele foto-voltazhi, të cilat
transformojnë energjinë solare në energji elektrike në dy 
vend-panorama në malin e Vodnos.

Ndriçimi i fasadave dhe përmendoreve në territorin qendror 
të qytetit me llampa LED.

Janë në fazën e finalizimit aktivitetet për vendosjen e llampave 
LED në aparatet e semaforëve në qytet.

Vendosja e karikuesit solar për telefona celularë në qendrën e 
qytetit për nevojat e qytetarëve.

PËRFITIMI
Ulja nga 35 deri 50 përqind të shpenzimit të energjisë elektrike.

Konsumi i pakësuar i energjisë, pjesëmarrja në zbutjen 
e ndryshimeve klimatike.

NDRIÇIMI 
ELEKTRIK 
EFIÇIENT4

VEPRIMI
Gazifikimi i godinave të shkollave të mesme që kanë pajisje 
individuale të ngrohjes.

Zëvendësimi i dritareve në shkollat e mesme dhe në godina 
tjera.

Të gjitha godinat nën kompetencat e Qytetit, që janë të lidhura 
me sistemin qendror të ngrohjes, kanë sistem të ujdisjes të
shkallës së dytë, apo më saktësisht, ujdisjes ekonomike të 
stacioneve të ngrohjes. 

PËRFITIMI
Eliminimi i emetimit të squfur dyoksidit dhe blozës, reduktimi
i oksideve azotike dhe reduktimi i konsiderueshëm i dyoksidit 
të karbonit. Kursimi në llogaritë e shkollave për ngrohje 
për 45%-50%.

Efiçienca e rritur energjetike e godinave.

Konsumimi i pakësuar i ngrohjes në godinat dhe shumat 
më të ulëta të llogarive për ngrohje – kursimi i 
mjeteve financiare.

MASAT KONKRETE TË 
GODINAVE NËN KOMPETENCAT 
E QYTETIT

Mundësitë e përcaktuara të Qytetit të Shkupit për shfrytëzimin 
e BRE:
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5
VEPRIMI

Është realizuar një projekt për ndjekjen e cilësisë së ujit të
lumit Vardard dhe të shkarkimeve të ekonomive në lum.

PËRFITIMI
Janë marrë tregues të shkallës së ndotjes dhe arsyeve 
të ndotjes së ujërave në lumin Vardar.

BURIMET ALTERNATIVE
TË FURNIZIMIT ME UJË4

VEPRIMI
Kërkimi i burimeve potenciale të reja për furnizim 
me ujë cilësor

. 

PËRFITIMI
Sigurimi i të dhënave nisëse për sigurimin e burimeve të 
reja të furnizimit me ujë.

VËZHGIMI I 
UJËRAVE 
TË ZEZA 6

VEPRIMI

PËRFITIMI

CILËSIA E UJIT 
NË LUMIN VARDAR

8
VEPRIMI
Përfundoi faza e parë e Projektit për riparim dhe rikultivim
të depos së mëhershme Vardarishte.

PËRFITIMI
Mbrojtja dhe aranzhimi i tokës.

RIKULTIVIMI 
I VARDARISHTES7

VEPRIMI
Është përgatitur një studim i modelit të përmbytjeve në 
Qytetin e Shkupit (në bashkëpunim me UNDP).

PËRFITIMI
Studimi siguron menaxhimin e përmirësuar të mbrojtjes dhe
përgjigjes ndaj përmbytjeve në territorin e Qytetit të Shkupit.

MENAXHIMI 
I VËRSHIMEVE 9

VEPRIMI
Në nivelin vjetor po bëhen matje mezo-meteorologjike, kurse
Drejtoria e Çështjeve Hidrometeorologjike (mq.: UHMR) punon
në ndërtimin e rrjetit të stacioneve matëse automatike për 
këtë qëllim.

PËRFITIMI
Me ndihmën e procesimit klimatologjik-statistikor të 
rezultateve të grumbulluara, fitohen treguesit bazë të 
rrethanave të motit në zonën urbane gjatë vitit, dhe me 
matjen e vazhdueshme shumëvjeçare, arrihet fitimi i 
treguesve të ndryshimeve të kushteve klimatike në 
Luginën e Shkupit.

MATJET 
KLIMATIKE

11
VEPRIMI
Janë siguruar rubinete për ujë të pijshëm në tërë territorin 
e Qytetit.

Grumbullimi i vazhdueshëm dhe i mëkohshëm i mbeturinave 
komunale.

Mirëmbajtja e kanaleve të hapura.

PËRFITIMI
Reduktimi i kushteve për zhvillimin e sëmundjeve ngjitëse.

PËRBALLIMI ME 
VALËT E NGROHTA 12

VEPRIMI
Sigurimi i shisheve me ujë të pijshëm për kalimtarët.

Është hapur edhe një infermieri për të pastrehuarit për
strehimin e tyre në bazë ditore, mbajtje të pastërtisë dhe
mbrojtje mjekësore.

Ndahen dhe paketa sociale për individët dhe familjet më 
të rrezikuara.

PËRFITIMI
Mbrojtja e grupeve të lëndueshme.

BASHKËPUNIMI ME KRYQIN 
E KUQ GJATË VALËVE TË NGROHTA 
DHE VALËVE TË FTOHTA
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10
VEPRIMI
Janë bërë përmirësime të shërbimit të grumbullimit të
mbeturinave komunale dhe ai është shtruar edhe në pjesët
rurale të Qytetit.

PËRFITIMI
Mbrojtja e mjedisit jetësor.

SHËRBIMET 
KOMUNALE

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Vëzhgimi i vazhdueshëm i ujërave të zeza në Luginën e Shkupit 
dhe i ujërave që ushqejnë burimet e ujit të Qytetit të Shkupit.

Pranimi i të dhënave të vazhdueshme për cilësinë e ujërave.

1
VEPRIMI
Është zhvilluar një studim i gjelbërimit të Qytetit të 
Shkupit në vitin 2015.

PËRFITIMI
Janë vendosur drejtimet për fitim të infrastrukturës së 
gjelbër në brendinë e zonës urbane, e cila do të jetë e
vazhdueshme, e lidhur me ambientit, do të krijojë tërësi
ambientale, kënde të cilat do të duhet të krijojnë vlera
në ambientin urban, të cilat do të maten me përmirësimin 
e kushteve të jetesës, dokument ky i cili do të inkuadrojë
një aspekt të ri në perspektivat e qytetit, duke vendosur
fasada të gjelbra dhe parqe kulmore, gjë kjo e cila do 
të jetë një nga faktorët e përshtatjes ndaj 
ndryshimeve klimatike.

Dokumentet e 
planifikimit dhe 
ato programike

4
VEPRIMI
Aktivitetet e vazhdueshme për mirëmbajtjen dhe avancimin 
e gjelbërimit publik.

Rikonstruimi dhe ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbra.

PËRFITIMI
Në katër vite janë mbjellur 46.253 fidane të drunjve
gjetherënëse, halore dhe shkurra, janë freskuar 
shtegjet me drunj buzë bulevardeve, janë gjelbëruar
zhardinierat e reja në mesin e bulevardeve, janë ngritur
dhe rikonstruar 308.000 m2 të sipërfaqeve të gjelbra
dhe është shtrirë rrjeti hidratues në gjatësi nga 
37 km, janë mbjellur 1.000.000 fidane lulesh 
dhe 30.000 lule trëndafili.

Mirëmbajtja dhe 
ndërgjegjësimi për 
gjelbërimin publik

2
VEPRIMI
Në përgatitje e sipër është studimi për vendosjen 
e korridorëve të gjelbër buzë lumenjve Lepenec 
dhe Seravë

PËRFITIMI
Studimi do të ofrojë drejtime rreth aktiviteteve 
konkrete për vendosjen e korridorëve të gjelbër,
gjë kjo për të cilën janë siguruar mjete financiare 
me buxhetin e vitit të ardhshëm.

Korridorët e
gjelbër

3
VEPRIMI
Në përgatitje e sipër është Kadastra e Gjelbër e Qytetit të 
Shkupit, e cila përfshin gjelbërimin publik me gjithë 
atributet e tij.

PËRFITIMI
Platforma GIS (Sistem Gjeografik Informimi) për 
administrimin, mbrojtjen dhe planifikimin e përmirësuar
të gjelbërimit publik, në një mënyrë bashkëkohore 
dhe transparente.

Kadastra e Gjelbër
e Qytetit të Shkupit

2
VEPRIMI
Qyteti i Shkupit u bë anëtar i Rrjetit të Qyteteve 
të Shëndetshme.

PËRFITIMI
Konsiderimi dhe realizimi i projekteve përkatës, të cilët do 
t’i përmirësojnë kushtet e jetesës së qytetarëve të Shkupit.

RRJETI I 
QYTETEVE TË 
SHËNDETSHME

1
VEPRIMI
Në bashkëpunim me Agjencinë Suedeze për Zhvillim (Sida),
është bërë Pasqyra e Qëndrueshmërisë së Qytetit të Shkupit.

PËRFITIMI
Janë vendosur drejtime për zhvillim të qëndrueshëm.  

PASQYRA E 
QËNDRUESHMËRISË

3
VEPRIMI
Me MMJPH punojmë së bashku në drejtim të marrjes së
investimeve nga fondet IPA për ndërtimin e një stacioni
të pastrimit të ujërave të zeza dhe për ndërtimin e sistemit
grumbullues të ujërave të zeza.

PËRFITIMI
Zgjidhja e problemit me ujërat e zeza komunale.

STACIONI I PASTRIMIT 
TË  UJËRAVE 
TË ZEZA
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5
VEPRIMI
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lumit Vardard dhe të shkarkimeve të ekonomive në lum.

PËRFITIMI
Janë marrë tregues të shkallës së ndotjes dhe arsyeve 
të ndotjes së ujërave në lumin Vardar.

BURIMET ALTERNATIVE
TË FURNIZIMIT ME UJË4

VEPRIMI
Kërkimi i burimeve potenciale të reja për furnizim 
me ujë cilësor

. 

PËRFITIMI
Sigurimi i të dhënave nisëse për sigurimin e burimeve të 
reja të furnizimit me ujë.

VËZHGIMI I 
UJËRAVE 
TË ZEZA 6

VEPRIMI

PËRFITIMI

CILËSIA E UJIT 
NË LUMIN VARDAR

8
VEPRIMI
Përfundoi faza e parë e Projektit për riparim dhe rikultivim
të depos së mëhershme Vardarishte.

PËRFITIMI
Mbrojtja dhe aranzhimi i tokës.
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VEPRIMI
Është përgatitur një studim i modelit të përmbytjeve në 
Qytetin e Shkupit (në bashkëpunim me UNDP).

PËRFITIMI
Studimi siguron menaxhimin e përmirësuar të mbrojtjes dhe
përgjigjes ndaj përmbytjeve në territorin e Qytetit të Shkupit.

MENAXHIMI 
I VËRSHIMEVE 9

VEPRIMI
Në nivelin vjetor po bëhen matje mezo-meteorologjike, kurse
Drejtoria e Çështjeve Hidrometeorologjike (mq.: UHMR) punon
në ndërtimin e rrjetit të stacioneve matëse automatike për 
këtë qëllim.

PËRFITIMI
Me ndihmën e procesimit klimatologjik-statistikor të 
rezultateve të grumbulluara, fitohen treguesit bazë të 
rrethanave të motit në zonën urbane gjatë vitit, dhe me 
matjen e vazhdueshme shumëvjeçare, arrihet fitimi i 
treguesve të ndryshimeve të kushteve klimatike në 
Luginën e Shkupit.

MATJET 
KLIMATIKE

11
VEPRIMI
Janë siguruar rubinete për ujë të pijshëm në tërë territorin 
e Qytetit.

Grumbullimi i vazhdueshëm dhe i mëkohshëm i mbeturinave 
komunale.

Mirëmbajtja e kanaleve të hapura.

PËRFITIMI
Reduktimi i kushteve për zhvillimin e sëmundjeve ngjitëse.

PËRBALLIMI ME 
VALËT E NGROHTA 12

VEPRIMI
Sigurimi i shisheve me ujë të pijshëm për kalimtarët.

Është hapur edhe një infermieri për të pastrehuarit për
strehimin e tyre në bazë ditore, mbajtje të pastërtisë dhe
mbrojtje mjekësore.

Ndahen dhe paketa sociale për individët dhe familjet më 
të rrezikuara.
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Mbrojtja e grupeve të lëndueshme.
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E KUQ GJATË VALËVE TË NGROHTA 
DHE VALËVE TË FTOHTA
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VEPRIMI
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W W W . S K O P J E . G O V . M K
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në ambientin urban, të cilat do të maten me përmirësimin 
e kushteve të jetesës, dokument ky i cili do të inkuadrojë
një aspekt të ri në perspektivat e qytetit, duke vendosur
fasada të gjelbra dhe parqe kulmore, gjë kjo e cila do 
të jetë një nga faktorët e përshtatjes ndaj 
ndryshimeve klimatike.

Dokumentet e 
planifikimit dhe 
ato programike
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zhardinierat e reja në mesin e bulevardeve, janë ngritur
dhe rikonstruar 308.000 m2 të sipërfaqeve të gjelbra
dhe është shtrirë rrjeti hidratues në gjatësi nga 
37 km, janë mbjellur 1.000.000 fidane lulesh 
dhe 30.000 lule trëndafili.

Mirëmbajtja dhe 
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gjelbërimin publik

2
VEPRIMI
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dhe Seravë
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Studimi do të ofrojë drejtime rreth aktiviteteve 
konkrete për vendosjen e korridorëve të gjelbër,
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3
VEPRIMI
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e Qytetit të Shkupit

2
VEPRIMI
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Konsiderimi dhe realizimi i projekteve përkatës, të cilët do 
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VEPRIMI
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Janë vendosur drejtime për zhvillim të qëndrueshëm.  
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QËNDRUESHMËRISË

3
VEPRIMI
Me MMJPH punojmë së bashku në drejtim të marrjes së
investimeve nga fondet IPA për ndërtimin e një stacioni
të pastrimit të ujërave të zeza dhe për ndërtimin e sistemit
grumbullues të ujërave të zeza.

PËRFITIMI
Zgjidhja e problemit me ujërat e zeza komunale.
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Në vitin 2016 është hapur Qendra e parë e Inovacioneve 
e Qytetit të Shkupit, me mbështetjen e UNDP dhe qeverive 
të Turqisë dhe Sllovakisë. Kjo qendër u mundëson qytetarëve 
dhe administratës lokale që së bashku të punojnë në 
disenjimin, prototipimin dhe testimin e shërbimeve dhe 
produkteve të reja publike, me qëllim gjetja e zgjidhjeve 
të sfidave ekzistuese në fushën e mbrojtjes së mjedisit
jetësor dhe rritjes së rezistencës urbane.

Inkuadrimi aktiv i qytetarëve dhe organizatave qytetare 
dhe mbështetja e ekspertëve të vendit dhe të huaj në
përdorimin e metodologjive më moderne nga bota e 
inovacioneve (siç janë, për shembull, Design Thinking 
dhe Big Data), do të çojë drejt krijimit të politikave më 
të informuara dhe shërbimeve më cilësore, të cilat do 
të jenë në dispozicionin e të gjithve.

JEMI TË PARËT ME SHEMBULLIN TONË: 
QENDRA E INOVACIONEVE E QYTETIT TË SHKUPIT

3

1
2

4
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НИ

Me qëllim promovimi i veprimtarisë inovative, inkurajimi 
i bashkëpunimit midis institucioneve shkencoro-kërkimore, 
institucioneve të arsimit të lartë dhe sektorit të biznesit, 
si dhe promovimi i laboratoreve në institucionet e arsimit 
të lartë, Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik, 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, NPT (mq.: JSP) Shkup 
dhe Qyteti i Shkupit po organizojnë edhe një garë “Stacioni 
i mençur i autobusave”, në bashkëpunim me Fakultetin e 
Shkencave Informatike dhe Inxhinieri Kompjuterike nga 
Shkupi (FINKI), Fakultetin e Makinerisë nga Shkupi dhe 
UNDP. Me garën “Stacioni i mençur i autobusave” do të 
procesohet një zgjidhje ideologjike për stacionin e autobusave 
në rrugën Dimitrie Çupovski p.n. (Rekord - Qendër). 

Është bërë aplikimi i kalcium-magnezium-acetatit 
në rrugët e trafikut të qytetit, për shkak të kontrollit 
dhe reduktimit të pluhurit të imët 
(grimcat PM10 dhe PM2,5), si dhe për stabilizimin 
e udhëve, gjë kjo e cila aplikohet në metropolat e 
mëdha botërore, siç janë Londra, Vjena, Klagenfurti, 
Linci, Helsinki, Bruneku, Shtutgarti, Stokholmi, 
Geteborgu, etj. 

NPT (mq.: JSP) Shkup, në partneritet me Fondin e 
Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik, Qytetin e Shkupit, 
Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), 
Fakultetin e Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë 
Kompjuterike nga Shkupi (FINKI), Fakultetin Teknik në 
Manastir, Parkun Teknologjik (SEEU Tech Park), Fakultetin 
e Informatikës nga Shtipi dhe Fakultetin e Teknologjive 
Informatike dhe të Komunikimit nga Manastiri, organizon 
“Hakatonin e autobusave të Shkupit”, për të cilin po zhvillohet 
një zgjidhje inovative sostuerike në kuptimin e rritjes së 
kënaqësisë nga përdorimi i transportit publik të qytetit në 
Shkup, me ndihmën e optimizimit të numrit të udhëtarëve në 
linjat e autobusit 2, 5, 19, 22 dhe 57. Hakatoni është i hapur 
për gjithë individët kreativ, ekipet dhe start-up, të cilët kanë 
dëshirë të punojnë në kësisoj projekti, ndërkohë që kanë njohuri 
nga fusha e zhvillimit të sostuerit.

Është promovuar aplikacioni “Udhëto gjelbër”
(Skopje Green Route), si vegël interaktive navigacioni
për përzgjedhjen e rutës më të shpejt për transport
drejt destinacionit të përzgjedhur, me të dhëna mbi
kohëzgjatjen, shpenzimet, ndotjen që do t’i shkaktojë
ato, varësisht nga mjeti i transportit (makinë, autobus,
biçikletë), për ndjekjen e përqëndrimit të CO

2
 në 3 rrugë 

kryqezore të qytetit, si dhe azhurnimi i vazhdueshëm 
i tij me të dhëna..

AKTIVITETET 
INOVATIVE
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Në vitin 2016 është hapur Qendra e parë e Inovacioneve 
e Qytetit të Shkupit, me mbështetjen e UNDP dhe qeverive 
të Turqisë dhe Sllovakisë. Kjo qendër u mundëson qytetarëve 
dhe administratës lokale që së bashku të punojnë në 
disenjimin, prototipimin dhe testimin e shërbimeve dhe 
produkteve të reja publike, me qëllim gjetja e zgjidhjeve 
të sfidave ekzistuese në fushën e mbrojtjes së mjedisit
jetësor dhe rritjes së rezistencës urbane.

Inkuadrimi aktiv i qytetarëve dhe organizatave qytetare 
dhe mbështetja e ekspertëve të vendit dhe të huaj në
përdorimin e metodologjive më moderne nga bota e 
inovacioneve (siç janë, për shembull, Design Thinking 
dhe Big Data), do të çojë drejt krijimit të politikave më 
të informuara dhe shërbimeve më cilësore, të cilat do 
të jenë në dispozicionin e të gjithve.

JEMI TË PARËT ME SHEMBULLIN TONË: 
QENDRA E INOVACIONEVE E QYTETIT TË SHKUPIT

3

1
2

4
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Emetimet e përgjithshme të gazeve me efekt serre në Qytetin e Shkupit arrijnë 4948 kt CO
2
-eq dhe 5343  kt CO

2
-eq во 2008, në vitin 2012.

Emetimet dhe humnerat e gazeve me efekt serre (CO
2
, CH

4
, N

2
O, PFCs, HFCs dhe SF

6
) në Qytetin e Shkupit për vitet 2008 dhe 2012 nga sektorët: energjetika 

stacionare, transporti, proceset industriale, mbeturinat, si dhe bujqësia, pylltaria dhe përdorimi ndryshe i tokës.

The inventory was compiled using the global protocol for calculating local greenhouse gas emissions (GPC), defined also as Accounting and Reporting Standard at 
local level, which is in compliance with the methodology for the national inventories of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

SHTRIRJA

Me qëllim përmbushja e angazhimit me Kartën e Kryetarëve të Komunave që klima dhe energjia të mishërohet në masa dhe projekte konkrete, Qyteti i Shkupit në 
vitin 2011 përpiloi një inventar referues të gazeve me efekt serre dhe një Plan Veprimi për Zhvillim të Qëndrueshëm Energjetik, të cilët ngërthejnë në vete 
aktivitetet kryesore që do të ndërmerren për reduktimin e emetimeve me efekt serre, por vetëm për sektorët e ndërtesave, ndriçimit publik dhe transportit. Për 
nevojat e kësaj Strategjie u përgatit një inventar i detajuar i gazeve me efekt serre, me qëllimin kryesor – dhënia e përllogaritjeve konzistente për dy vitet e 
përzgjedhura, me qëllim vëzhgimi i drejtimit që ndjekin emetimet e gazeve me efekt serre në qytet. Kjo bazë e të dhënave do të përdoret si bazë për hartimin e 
Strategjisë së Ndryshimeve Klimatike të Qytetit të Shkupit.

METODOLOGJIA

NEVOJA

GJETJET

Godinat dhe hapësirat komercialeEmetimet nga godinat e banimit
dhe institucionale

CG
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Industritë e prodhimit dhe ndërtimtaria
Industritë energjetike Ndriçimi publik
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2012

• Identifikimi i masave përkatëse për zbutjen e ndryshimeve klimatike në Shkup dhe hartimi i Strategjisë për Reduktim të Qëndrueshëm 
 të Emetimeve të Gazeve me efekt Serre.

•  Ndjekja e progresit me zhvillimin e bashkësisë së qëndrueshme urbane.  

• Përmbushja e obligimit që merret me firmosjen e Kartës së Kryetarëve të Komunave.

• Shfrytëzimi i emetimeve të numëruara për disa nënsektorë për azhurnimin dhe zgjerimin e Inventarit të Gazeve me efekt Serre, të përgatitur 

 në kuadër të Planit të Veprimit për Zhvillim të Qëndrueshëm Energjetik të Qytetit të Shkupit, të hartuar në vitin 2011.

PËRFITIMET NGA PËRGATITJA E INVENTARIT TË GAZEVE ME EFEKT SERRE:

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Godinat dhe hapësirat komercialeEmetimet nga godinat e banimit
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• GODINAT E BANIMIT • INDUSTRITË E PRODHIMIT DHE 
NDËRTIMTARIA • TRANSPORTI RRUGOR • EMETIMET NGA 
PROCESET INDUSTRIALE BRENDA KUFIJVE TË QYTETIT 
• GODINAT/HAPËSIRAT KOMERCIALE • INDUSTRITË ENERGJETIKE 
• MËNJANIMI I MBETURINAVE TË FORTA

Emetuesit kryesorë të gazeve me efekt serre të identifikuar 
për të dy vitet bien nën shtatë kategoritë në vijim

Baza e të dhënave me sasitë e përllogaritura 
të gazeve me efekt serre (në tonë dhe kilotonë CO

2
-eq) 

të emetuara ose të mënjanuara nga atmosfera gjatë vitit.
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3650,91 4030,20

544,48 565,74

208,18 214,06

500,01 413,75

44,32 118,97

4947,90 5342,72

SEKTORI EMETIMET NË 2008 (kt CO
2
-eq) (kt CO

2
-eq)

Rritja me 8% është kryesisht falë prodhimtarisë dhe 
konsumit të shtuar të energjisë në vitin 2012, dhe 
numrit të rritur të zjarreve, të cilët kanë dëmtuar 
pjesën më të madhe të tokës gjatë atij viti.  

Sektori i energjetikës stacionare (emetimet nga 
ndërtesat e banimit, ndërtesat dhe godinat 
komerciale dhe institucionale, industritë e prodhimit 
dhe ndërtimtaria, industritë energjetike dhe ndriçimi 
publik) është sektori më dominues në që të dy vitet 
dhe kontribuon me rreth 74% nga emetimet e 
përgjithshme të gazeve me efekt serre në vitin 2008, 
si dhe me 75% në vitin 2012.  
 
Gazi më dominues në Inventarin e Gazeve me efekt 
serre në Qytetin e Shkupit është CO2, me pjesëmarrje 
nga 93% nga emetimet e përgjithshme, kurse 
emetimet e CH4 dhe N2O marrin pjesë me rreth 6% 
dhe 1 %, në vitet 2008 dhe 2012.

Si burime kryesore (emetues më të mëdhenj të 
gazeve me efekt serre) janë identifikuar po të njëjtat 
shtatë kategori në të dy vitet, si vijon: 
• Ndërtesat e banimit
• Industritë e prodhimit dhe ndërtimtaria 
• Transporti rrugor
• Emetimet nga proceset industriale brenda 
 kufijve të qytetit 
• Ndërtesat/godinat komerciale 
• Industritë energjetike
• Deponimi i mbeturinave të forta

 

Energjia stacionare Transporti Proceset industriale Mbeturinat Bujqësia, pylltaria dhe shfrytëzimet e tjera të tokës
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Me zbutjen e ndryshimeve klimatike nënkuptojmë miratimin e politikave dhe 
ndërmarrjen e masave për reduktimin apo parandalimin e emetimeve me efekt 
serre. 
Nevojat për energji në Qytetin e Shkupit në masën më të madhe plotësohen me 
përdorimin e karburanteve fosile, me të cilën gjë, një pjesë e tyre digjen për marrje 
të drejtpëdrejtë të ngrohtësisë, një pjesë tjetër për transport, kurse pjesëmarrje të 
madhe ka dhe shfrytëzimi i energjisë elektrike që fitohet kryesisht në 
termocentralet e linjitit. Për këto arsye, dyoksid karboni - СО

2
 është gazi më 

dominues me efekt serre (më se 90% pjesëmarrje në emetimet e përgjithshme të 
gazeve me efekt serre në qytet) dhe ekziston një potencial i konsiderueshëm për 
reduktimin e emetimeve të tij në sektorët e furnizimit me energji, të ndërtesave 
dhe të transportit. Këto sektorë janë sektorët kryesorë për zbutje.

Në sektorin e industrisë nuk ekzistojnë masa të propozuara, sepse është kjo një 
fushë specifike ku qyteti nuk mund të veprojë për reduktimin e konsumit të 
karburantëve nga të cilat varet emetimi i gazeve me efekt serre. 

FOKUSI

Ndërkaq, është marrë në konsideratë se angazhimet për t’u vendosur 
filtra, nuk do të ndikojnë mbi reduktimin e gazeve me efekt serre.
Qëllimi kryesor në pjesën e zbutjes së ndryshimeve klimatike nga 
Strategjia e Rezistencës së Qytetit të Shkupit është konstatimi i 
potencialit për reduktimin e emetimeve në sektorët kryesorë për zbutjen 
dhe në bazë të kësaj, përcaktimi i qëllimit përkatës për reduktimin, duke 
respektuar kështu angazhimin me Konventën e Kryetarëve të Komunave. 
Është me rëndësi të theksohet se zbatimi i masave të propozuara kërkon 
bashkëpunimin mes gjithë vepruesve relevant, jo vetëm midis Qytetit dhe 
komunave. Nevojitet përkushtimi dhe veprimi jo vetëm i vetëqeverisjeve 
lokale dhe Qeverisë, por edhe i secilit qytetar dhe kompani në qytet, 
sepse secili luan një rol kritik në përpjekjet që bashkërisht të përballemi 
me sfidat që sjellin me vete ndryshimet klimatike, si dhe të zgjedhet 
rruga drejt “Shkupit të Rezistueshëm”.

1
METODOLOGJIA

PËRZGJEDHJA DHE 
VALIDIZIMI I POLITIKAVE 
DHE MASAVE TË ZBUTJES 

4
METODOLOGJIA
• Modeli MARKAL

DEFINIMI DHE MODELIMI 
I SKENAREVE 
TË ZBUTJES 5

METODOLOGJIA

PËRCAKTIMI I QËLLIMIT 
PËRKATËS PËR REDUKTIMIN 
E EMETIMEVE

2
METODOLOGJIA

DEFINIMI I SKENARIT REFERUES DHE 
MODELIMI I MASAVE DHE POLITIKAVE 
TË IDENTIFIKUARA TË ZBUTJES

3
METODOLOGJIA

PRIORITIZIMI I MASAVE 
DHE POLITIKAVE 
TË ZBUTJES

Konstatimi i potencialit të zbutjes u vlerësua në kuadër të 5 hapave të hollësishëm të prezantuara më poshtë. Bazohet 
mbi modelimin dhe punën analitike, të ndërthurura me konsultime dhe dialog me vepruesit – bartësit e politikave në 
Qytetin e Shkupit dhe në 10 komunat në kuadër të Planit të Përgjithshëm Urbanistik të Qytetit (PPU), si dhe vepruesit 
tjerë, ku përfshihen ndërmarrjet publike, sektori i biznesit, organizatat joqeveritare dhe qytetarët:

SI ËSHTË KONSTATUAR 
POTENCIALI I 
ZBUTJES?

• Analiza krahasuese e skenareve
• Konsultimet dhe dialogu me vepruesit

• Analiza e shpenzimeve dhe përfitimeve 
• Lakorja e shpenzimeve margjinale të zbutjes 
• Konsultimet dhe dialogu me vepruesit 
 në lidhje me prioritetin 

• Konsultimet dhe dialogu me vepruesit në lidhje me 
 supozimet dhe të dhënat hyrëse 
• Modeli MARKAL

Pasqyra e politikave ekzistuese dhe të ardhshme dhe planet strategjike për 
sektorët kryesorë të zbutjes, të përcaktuara në dokumentet e fundit 
strategjike dhe të planifikimit, si vijon:

• Strategjia Lokale dhe Plani i Veprimit për Zhvillim Energjetik të 

 Qëndruehsëm të Qytetit të Shkupit 

• Planet lokale të komunave dhe dokumentet e tyre strategjike

• Kontributet kombëtare për ndryshimet klimatike 

• Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Energjetikës 

• Strategjia Kombëtare dhe Planet e Veprimit për Efiçiencë Energjetike 

• Strategjia Kombëtare dhe Planet e Veprimit për Burime 

 të Ripërtëritshme të Energjisë

• Konsultimet dhe dialogu me vepruesit

• Futja në përdorim të praktikave gjinore në politikat dhe masat e zbutjes
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Nga ana e konsumit, konsiderohet se teknologjitë e reja kanë 
efiçiencën e njëjtë si teknologjitë ekzistuese, me mundësi që modeli 
të ndërrohet nga teknologjia që shfrytëzon një burim energjetik në 
teknologji tjetër me një burim tjetër energjetik.

Emetimet e përgjithshme të gazeve me efekt serre për tre 
sektorët e përmendur më herët (furnizimi me energji, 
ndërtesat, transporti), duke përfshirë këtu dhe sektorin e 
mbeturinave, do të rriten nga 4.830 kt në vitin 2012, në 6.028 
kt në vitin 2020 dhe në 7.048 kt në vitin 2025. Kjo do të thotë 
se në vitin 2025, në raport me vitin 2012, do të rriten për 46%, 
ose në bazë vjetore do të rriten me shkallë të rritjes nga 2,9%. 
Shpenzimet e përgjithshme të sistemit energjetik të Qytetit të 
Shkupit, të cilat kanë të bëjnë me tërë periudhën e planifikimit, 
pra, nga viti 2012 e deri në vitin 2025 dhe i përfshijnë 
shpenzimet e investimeve në teknologji të reja lidhur me 
konsumin dhe furnizimin, shpenzimet e karburantit dhe 
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dërgesa e tij, si dhe shpenzimet e mirëmbajtjes, arrijnë 
9.091 M€ (të zbritura me shkallë zbritjeje nga 7,5% dhe të 
shprehura në 2012 €). 
Secila politikë dhe masë për zbutjen e ndryshimeve 
klimatike krahasohet me një skenar referues, me qëllim 
vlerësimi i efiçiencës së saj ambientale (çfarë sasie 
reduktimesh të emetimeve mund të realizohen me 
politikën/masën në fjalë) dhe i efiçiencës ekonomike, apo 
i shpenzimit specifik (sa para nevojiten pë të reduktuar 
një ton të emetimeve me politikën/masën në fjalë). Në 
pikëpamjen e reduktimit të emetimeve të CO

2
, masat më 

të mira janë: Depërtimi i aparateve me klasë më të lartë 
të efiçiencës dhe Mundësimi i kushteve për masa 

stimuluese për depërtim më të madh të pompave të 
ngrohjes në amvisëritë, në sektorin komercial dhe atë 
të shërbimeve. Këto masa kontribuojnë që emetimet të 
reduktohen për 563 ktCO

2
 dhe 406 ktCO

2
, në mënyrën 

përkatëse. 
Nga ana tjetër, masat që më së paku reduktojnë 
emetimet e CO

2
 janë: furnizimi i automjeteve për Qytetin 

e Shkupit, në përputhje me kriteret për prokurime “të 
gjelbra” publike, përdorimi i rritur i biçikletave, ecjes me 
këmbë dhe ditëve pa automjete dhe lehtësimet për 
instalimin e kolektorëve solarë termal për amvisëritë, 
me reduktim nga rreth 1 ktCO

2
.

 

Reduktimi i emetimeve të CO
2
 për vitin 2020
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Nevojat për energji primare
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Ndërtimi i rrugëve komunale të trafikut për shkurtimin e kilometrave të udhëtarit.
Furnizimi i automjeteve hibride dhe elektrike për Qytetin e Shkupit dhe për ndërmarrjet publike.
Elektrifikimi i transportit (për automjetet nën kompetencat e Qytetit, komunave dhe ndërmarrjeve 
publike, por edhe për automjetet në pronësi të qytetarëve).
Përdorimi i shtuar i biçikletave, ecja me këmbë dhe pa automjete.
Rifreskimi i parkut të automjeteve.
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Janë shqyrtuar gjithsej 21 masa nga sektorët kryesorë (furnizimi me energji, ndërtesat dhe transporti), me qëllim që qyteti të vazhdojë të 
zhvillohet me më pak emetime të gazeve me efekt serre. Masat e propozuara nuk janë kompetencë vetëm e vetëqeverisjes lokale, por edhe e 
gjithë organizatave/institucioneve dhe banorëve.

Skenari referues, i cili quhet edhe skenar pa masa, përfshin periudhën deri në vitin 2025 dhe me të janë marrë parasysh tiparet elementare të 
sistemit energjetik të Qytetit të Shkupit, por edhe ca tipare të caktuara të sistemit energjetik në nivel të Republikës së Maqedonisë, sepse ato janë 
të ndërlidhura mes vete dhe nuk mund të shqyrtohen ndaras. Është zhvilluar në pajtim me skenarin referues nga Strategjia e Zhvillimit të 
Energjetikës deri në vitin 2035, dhe si të dhëna hyrëse përdoren të dhënat me të cilat është bërë inventari i Qytetit të Shkupit për vitin 2012.  

Sa i përket furnizimit të energjisë, supozohet se brenda kufijve të Qytetit të Shkupit nuk do të ndërtohen kapacitete të reja për prodhimin e energjisë 
elektrike dhe termale. Termo-centralet, impiantet e ngrohjes (TETO) do të kishin punuar njëjtë si deri më tani, apo më saktësisht, vetëm gjatë 
periudhës dimërore. Energjia elektrike që është prodhuar jashtë kufijve të Shkupit, dhe që përdoret për përmbushjen e nevojave në vetë qytetin, 
konsiderohet të jetë import i energjisë elektrike.  

Lidhur me konsumin, supozohet se teknologjitë e reja kanë efiçiencë të njëjtë me teknologjitë ekzistuese, gjë kjo me të cilën ekziston mundësia që 
modeli të përcaktohet për kalimin nga njëra teknologji, e cila përdor një energjens, në një teknologji tjetër, me energjens tjetër.

1 Kolektorët solarë termal për godinat e Qytetit të Shkupit dhe të komunave.
Lehtësimet për instalimin e kolektorëve solarë termal për amvisëritë.
Pakësimi i humbjeve në distribuimin e energjisë elektrike (humbjet në vitin 2012 kanë arritur 18%).
Centralet solare (montimi i godinave qytetare, komunale dhe godinave me pronësi private).
Pjesëmarrja e bio-karburantëve në transport me 5% në vitin 2020.
Pjesëmarrja e bio-karburantëve në transport me 10% në vitin 2020.
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6

7 Mundësimi i kushteve për masa stimulative për depërtim më të madh të pompave të ngrohjes në amvisëritë, si dhe në sektorin 
komercial dhe atë të shërbimeve.
Mundësimi i kushteve për masa stimuluese për përmirësimin e izolimit të ngrohjes për ndërtesat e sektorit komercial dhe të 
shërbimeve të Qytetit të Shkupit dhe komunave.
Heqja nga përdorimi i llampave me fije të ndriçuar (modernizimi i ndriçimit në institucionet arsimore, ndërtesat në pronësi të 
Qytetit të Shkupit dhe komunave, në amvisëritë dhe në sektorin komercial dhe të shërbimeve).
Masat e ndryshimit të shprehive (Fushata për ngritjen e vetëdijes dhe qendrat informative për efiçiencë energjetike).
Depërtimi i aparateve me klasë më të lartë të efiçiencës.
Aplikimi i Rregullores për Efiçiencë Energjetike të Ndërtesave dhe Direktiva 2010/31/EU gjatë rinovimit të ndërtesave të banimit.
Rinovimi i spitaleve me masa të efiçiencës energjetike.
Aplikimi i Rregullores për Efiçiencë Energjetike të Ndërtesave dhe Direktiva 2010/31/EU gjatë rinovimit të ndërtesave të banimit.
Mundësimi i kushteve për masa stimuluese për ndërtimin e ndërtesave pasive të banimit.
Gazifikimi i amvisërive dhe sektorit komercial.

8

9

10
11
12
13
14
15

 

REZULTATET NGA SECILI HAP

HAPI 1 |  POLITIKAT DHE MASAT E MUNDSHME TË ZBUTJES

HAPI 2  |  SKENARI REFERUES DHE EFIÇIENCA AMBIENTALE DHE AJO EKONOMIKE E POLITIKAVE DHE MASAVE TË ZBUTJES

NDËRTESAT

TRANSPORTI

10
11
12
13
14
15
16

20
21

17
18
19

SEKTORI KRYESOR 
I ZBUTJES

Skenari referues

Skenari referues është shtegu i zhvillimit 
të sistemit që po shqyrtohet pa masa për 
reduktimin e emetimeve nga gazet 
me efekt serre që duhet të përfshihen.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

3500

GWh

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

Prodhimi, importi dhe eksporti 
i energjisë elektrike

W W W . S K O P J E . G O V . M KS T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       29

Nga ana e konsumit, konsiderohet se teknologjitë e reja kanë 
efiçiencën e njëjtë si teknologjitë ekzistuese, me mundësi që modeli 
të ndërrohet nga teknologjia që shfrytëzon një burim energjetik në 
teknologji tjetër me një burim tjetër energjetik.

Emetimet e përgjithshme të gazeve me efekt serre për tre 
sektorët e përmendur më herët (furnizimi me energji, 
ndërtesat, transporti), duke përfshirë këtu dhe sektorin e 
mbeturinave, do të rriten nga 4.830 kt në vitin 2012, në 6.028 
kt në vitin 2020 dhe në 7.048 kt në vitin 2025. Kjo do të thotë 
se në vitin 2025, në raport me vitin 2012, do të rriten për 46%, 
ose në bazë vjetore do të rriten me shkallë të rritjes nga 2,9%. 
Shpenzimet e përgjithshme të sistemit energjetik të Qytetit të 
Shkupit, të cilat kanë të bëjnë me tërë periudhën e planifikimit, 
pra, nga viti 2012 e deri në vitin 2025 dhe i përfshijnë 
shpenzimet e investimeve në teknologji të reja lidhur me 
konsumin dhe furnizimin, shpenzimet e karburantit dhe 
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dërgesa e tij, si dhe shpenzimet e mirëmbajtjes, arrijnë 
9.091 M€ (të zbritura me shkallë zbritjeje nga 7,5% dhe të 
shprehura në 2012 €). 
Secila politikë dhe masë për zbutjen e ndryshimeve 
klimatike krahasohet me një skenar referues, me qëllim 
vlerësimi i efiçiencës së saj ambientale (çfarë sasie 
reduktimesh të emetimeve mund të realizohen me 
politikën/masën në fjalë) dhe i efiçiencës ekonomike, apo 
i shpenzimit specifik (sa para nevojiten pë të reduktuar 
një ton të emetimeve me politikën/masën në fjalë). Në 
pikëpamjen e reduktimit të emetimeve të CO

2
, masat më 

të mira janë: Depërtimi i aparateve me klasë më të lartë 
të efiçiencës dhe Mundësimi i kushteve për masa 

stimuluese për depërtim më të madh të pompave të 
ngrohjes në amvisëritë, në sektorin komercial dhe atë 
të shërbimeve. Këto masa kontribuojnë që emetimet të 
reduktohen për 563 ktCO

2
 dhe 406 ktCO

2
, në mënyrën 

përkatëse. 
Nga ana tjetër, masat që më së paku reduktojnë 
emetimet e CO

2
 janë: furnizimi i automjeteve për Qytetin 

e Shkupit, në përputhje me kriteret për prokurime “të 
gjelbra” publike, përdorimi i rritur i biçikletave, ecjes me 
këmbë dhe ditëve pa automjete dhe lehtësimet për 
instalimin e kolektorëve solarë termal për amvisëritë, 
me reduktim nga rreth 1 ktCO

2
.

 

Reduktimi i emetimeve të CO
2
 për vitin 2020
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Ndërtimi i rrugëve komunale të trafikut për shkurtimin e kilometrave të udhëtarit.
Furnizimi i automjeteve hibride dhe elektrike për Qytetin e Shkupit dhe për ndërmarrjet publike.
Elektrifikimi i transportit (për automjetet nën kompetencat e Qytetit, komunave dhe ndërmarrjeve 
publike, por edhe për automjetet në pronësi të qytetarëve).
Përdorimi i shtuar i biçikletave, ecja me këmbë dhe pa automjete.
Rifreskimi i parkut të automjeteve.
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Janë shqyrtuar gjithsej 21 masa nga sektorët kryesorë (furnizimi me energji, ndërtesat dhe transporti), me qëllim që qyteti të vazhdojë të 
zhvillohet me më pak emetime të gazeve me efekt serre. Masat e propozuara nuk janë kompetencë vetëm e vetëqeverisjes lokale, por edhe e 
gjithë organizatave/institucioneve dhe banorëve.

Skenari referues, i cili quhet edhe skenar pa masa, përfshin periudhën deri në vitin 2025 dhe me të janë marrë parasysh tiparet elementare të 
sistemit energjetik të Qytetit të Shkupit, por edhe ca tipare të caktuara të sistemit energjetik në nivel të Republikës së Maqedonisë, sepse ato janë 
të ndërlidhura mes vete dhe nuk mund të shqyrtohen ndaras. Është zhvilluar në pajtim me skenarin referues nga Strategjia e Zhvillimit të 
Energjetikës deri në vitin 2035, dhe si të dhëna hyrëse përdoren të dhënat me të cilat është bërë inventari i Qytetit të Shkupit për vitin 2012.  

Sa i përket furnizimit të energjisë, supozohet se brenda kufijve të Qytetit të Shkupit nuk do të ndërtohen kapacitete të reja për prodhimin e energjisë 
elektrike dhe termale. Termo-centralet, impiantet e ngrohjes (TETO) do të kishin punuar njëjtë si deri më tani, apo më saktësisht, vetëm gjatë 
periudhës dimërore. Energjia elektrike që është prodhuar jashtë kufijve të Shkupit, dhe që përdoret për përmbushjen e nevojave në vetë qytetin, 
konsiderohet të jetë import i energjisë elektrike.  

Lidhur me konsumin, supozohet se teknologjitë e reja kanë efiçiencë të njëjtë me teknologjitë ekzistuese, gjë kjo me të cilën ekziston mundësia që 
modeli të përcaktohet për kalimin nga njëra teknologji, e cila përdor një energjens, në një teknologji tjetër, me energjens tjetër.

1 Kolektorët solarë termal për godinat e Qytetit të Shkupit dhe të komunave.
Lehtësimet për instalimin e kolektorëve solarë termal për amvisëritë.
Pakësimi i humbjeve në distribuimin e energjisë elektrike (humbjet në vitin 2012 kanë arritur 18%).
Centralet solare (montimi i godinave qytetare, komunale dhe godinave me pronësi private).
Pjesëmarrja e bio-karburantëve në transport me 5% në vitin 2020.
Pjesëmarrja e bio-karburantëve në transport me 10% në vitin 2020.
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7 Mundësimi i kushteve për masa stimulative për depërtim më të madh të pompave të ngrohjes në amvisëritë, si dhe në sektorin 
komercial dhe atë të shërbimeve.
Mundësimi i kushteve për masa stimuluese për përmirësimin e izolimit të ngrohjes për ndërtesat e sektorit komercial dhe të 
shërbimeve të Qytetit të Shkupit dhe komunave.
Heqja nga përdorimi i llampave me fije të ndriçuar (modernizimi i ndriçimit në institucionet arsimore, ndërtesat në pronësi të 
Qytetit të Shkupit dhe komunave, në amvisëritë dhe në sektorin komercial dhe të shërbimeve).
Masat e ndryshimit të shprehive (Fushata për ngritjen e vetëdijes dhe qendrat informative për efiçiencë energjetike).
Depërtimi i aparateve me klasë më të lartë të efiçiencës.
Aplikimi i Rregullores për Efiçiencë Energjetike të Ndërtesave dhe Direktiva 2010/31/EU gjatë rinovimit të ndërtesave të banimit.
Rinovimi i spitaleve me masa të efiçiencës energjetike.
Aplikimi i Rregullores për Efiçiencë Energjetike të Ndërtesave dhe Direktiva 2010/31/EU gjatë rinovimit të ndërtesave të banimit.
Mundësimi i kushteve për masa stimuluese për ndërtimin e ndërtesave pasive të banimit.
Gazifikimi i amvisërive dhe sektorit komercial.
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HAPI 1 |  POLITIKAT DHE MASAT E MUNDSHME TË ZBUTJES
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Sa i përket efiçiencës ekonomike, më të favorshme janë masat në vijim: Përdorimi i shtuar i biçikletave, ecja me këmbë dhe ditët pa automjete dhe Ndërtimi i 
rrugëve të trafikut për shkurtimin e kilometrave të udhëtarit. Rreth 2/3 të masave të ekzaminuara janë me shpenzim specifik negativ (win-win), që nënkupton 
se ato gjenerojnë fitim dhe duhet të realizohen, madje dhe pa vendosur si qëllim reduktimin e emetimeve.

HAPI 3   |  POLITIKAT DHE MASAT PRIORITARE TË ZBUTJES

Me zbatimin e të gjitha masave, gjithsej mund të reduktohen rreth 2,000 ktCO
2
. Me ndihmën e masave win-win, mund të reduktohen 

rreth 1,600 ktCO
2
 apo rreth 80% të potencialit të të gjitha masave së bashku. Si prioritet i parë do të ishte zbatimi i masave që kanë 

shpenzime negative dhe potencial të madh të reduktimit (për shembull, zbatimi i masave Depërtimi i aparateve nga klasa më e lartë e 
efiçiencës dhe Mundësimi i kushteve për masa stimuluese për depërtim më të madh të pompave të ngrohjes në amvisëritë, në sektorin 
komercial dhe atë të shërbimeve).

HAPI 4   |  SKENARET E ZBUTJES
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13 masa me potencial të reduktimit të CO
2
 nga 1.351 kt ose 22% në raport me skenarin referues.

KOLEKTORË SOLARË TERMAL PËR GODINAT E 
QYTETIT TË SHKUPIT DHE TË KOMUNAVE
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Skenari më ambicioz i zbutjes. : Përmban të njëjtat masa si skenari i zbutjes, vetëm se, në vend të 5%,
merret parasysh 10% për pjesëmarrje të bio-karburantëve në transportin për vitin 2020 dhe shtohen 
masat plotësuese në vijim: 

•  Reduktimi i humbjeve gjatë distribuimit të energjisë elektrike

•  Masat për ndryshimin e shprehive (Fushata për ndërgjegjësimin publik dhe qendrat informative për 
    efiçiencë energjetike)

•  Mundësimi i kushteve për masa stimuluese për ndërtimin e ndërtesave pasive të banimit

•  Gazifikimi i amvisërive dhe sektorit komercial

•  Ndërtimi i rrugëve të trafikut për shkurtimin e kilometrave të udhëtarit 

•  Përdorimi i rritur i biçikletave, ecja me këmbë dhe ditët pa automjete.

Potenciali i përgjithshëm i reduktimit të CO2 sipas këtij skenari arrin 1.929 kt ose 32% në raport me skenarin referues.
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RIFRESKIMI I PARKUT TË AUTOMJETEVE
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RINOVIMI I NDËRTESAVE TË BANIMIT (NË PAJTIM ME RREGULLOREN 
PËR EFIÇIENCË ENERGJETIKE TË NDËRTESAVE DHE ME 
DIREKTIVËN 2010/31/EU)

90

CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS (IN COMPLIANCE WITH 
THE ENERGY EFFICIENCY RULEBOOK FOR BUILDINGS 
AND THE 2010/31/EU DIRECTIVE)

1.351
GJITHSEJ

1

PROKURIMI I AUTOMJETEVE PËR QYTETIN E SHKUPIT, NË PAJTIM 
ME KRITERET E PROKURIMEVE “TË GJELBRA” PUBLIKE 
(GREEN PUBLIC PROCUREMENT)

HAPI 5   |  QËLLIMI PËRKATËS PËR REDUKTIMIN E EMETIMEVE

Në vitin 2020 të arrihet reduktimi i emetimeve për 22%, apo 
për 32% me nivelin më të lartë të ambicjes, në raport me 
skenarin referues. Reduktimi u referohet emetimeve të CO

2
 

nga djegia e karburanteve fosile, me pjesëmarrje dominuese 
të sektorëve të furnizimit me energji, të ndërtesave dhe të 
transportit, me të cilat përfshihen më se 80% nga emetimet 
e përgjithshme të gazeve me efekt serre. Nëse me skenarin 
më ambicioz për zbutjen zbatohen vetëm masat me shpenzime 
negative, emetimet do të reduktohen për 26,5% në raport 
me skenarin referues në vitin 2020. 

KRAHASIMI ME QYTETET TJERA
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2
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2020

Skenari i zbutjes

•  Qyteti i Shkupit, sipas treguesit tCO2/banor 
    (9 tCO2/banor) në vitin 2012 bie nën grupin e 
    Dubait dhe Pragës, si qytete me vlerat më të 
    larta të këtij treguesi. 

•   Sipas skenarit referues, në vitin 2020 ky tregues 
     do të rritet në rreth 11 tCO2/banor.

•   Me realizimin e skenareve të zbutjes, në vitin 2020 
     do të ketë reduktim në rreth 8,5 tCO2/banor, ose me 
     skenarin më ambicioz, në 7,4 tCO2/banor, që është 
     në nivelin e vlerave të vitit 2009 të Amsterdamit, 
     Berlinit, Talinit, Lisbonës dhe Zagrebit.
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Euro/tCO 2Kostot e posaçme për vitin 2020

Sa i përket efiçiencës ekonomike, më të favorshme janë masat në vijim: Përdorimi i shtuar i biçikletave, ecja me këmbë dhe ditët pa automjete dhe Ndërtimi i 
rrugëve të trafikut për shkurtimin e kilometrave të udhëtarit. Rreth 2/3 të masave të ekzaminuara janë me shpenzim specifik negativ (win-win), që nënkupton 
se ato gjenerojnë fitim dhe duhet të realizohen, madje dhe pa vendosur si qëllim reduktimin e emetimeve.

HAPI 3   |  POLITIKAT DHE MASAT PRIORITARE TË ZBUTJES

Me zbatimin e të gjitha masave, gjithsej mund të reduktohen rreth 2,000 ktCO
2
. Me ndihmën e masave win-win, mund të reduktohen 

rreth 1,600 ktCO
2
 apo rreth 80% të potencialit të të gjitha masave së bashku. Si prioritet i parë do të ishte zbatimi i masave që kanë 

shpenzime negative dhe potencial të madh të reduktimit (për shembull, zbatimi i masave Depërtimi i aparateve nga klasa më e lartë e 
efiçiencës dhe Mundësimi i kushteve për masa stimuluese për depërtim më të madh të pompave të ngrohjes në amvisëritë, në sektorin 
komercial dhe atë të shërbimeve).

HAPI 4   |  SKENARET E ZBUTJES

1
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13 masa me potencial të reduktimit të CO
2
 nga 1.351 kt ose 22% në raport me skenarin referues.

KOLEKTORË SOLARË TERMAL PËR GODINAT E 
QYTETIT TË SHKUPIT DHE TË KOMUNAVE
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REZULTATET
Matjet meteorologjike (Drejtoria e Çështjeve 
Hidrometeorologjike) – Dallimet në temperaturat 
brenda Luginës së Shkupit janë në kuadrin nga 
1,2°С deri 5,7°С. Dallimet më të mëdha kryesisht 
vërehen në orët e pasditës dhe orët e mbrëmjes. 

Temperaturat më të larta të ajrit gjatë mesditës janë
regjistruar në Qendër, në zonat industriale (Butel dhe
Avtokomandë) dhe Tastalixhe, kurse në periferinë e 
Luginës së Shkupit dhe në zonën urbane, në një 
lartësi më të lartë mbidetare janë regjistruar 
temperaturat më të ulëta të ajrit. Është karakteristike 
ajo se pjesa qëndrore e qytetit veçohet të jetë vendi më 
i ngrohtë.

Me interpolim janë krijuar kartela të temperaturës 
për Qytetin e Shkupit (prezantuar më poshtë), të marra 
nga matjet meteorologjike (ngjyra e kaltër – më së 
stohti, ngjyra e kuqe – më së ngrohti).

Zakonisht pritet një lidhje e ngushtë midis temperaturës që rrezaton nga sipërfaqja e tokës dhe temperaturës së atmosferës 
në afërsi të sipërfaqes së ajrit. Realiteti është se, edhe pse ishujt atmosferikë dhe sipërfaqësorë të ngrohtësisë janë të lidhur 
në mënyrë të ashpër, mund të prezantojnë forma plotësisht të ndryshme të hapësirës dhe të motit, si dhe variacione të 
konsiderueshme. Zhvillimi i teknologjisë solli mënyra të reja të hulumtimit të kësaj problematike: nga regjistrimet me kamera 
termale e deri në regjistrime satelitore. 

Regjistrimi me kamerë termale (Qendra Rajonale e Inovacioneve – Dallimi mes temperaturave nga periferia e qytetit e deri 
në zonën qendrore është rreth 7 gradë, kurse dallimi në raport me Vodnon është 12 gradë. Lumi i Vardarit ka efekt pozitiv 
dhe ndikon mbi zbritjen e temperaturës, dhe kështu, rreth Vardarit ajo është për disa gradë më e ulët sesa në zonat që janë 
në distancë më të madhe. Bërthama qendrore, apo zona në Gradski Xid mban temperaturën më të lartë, e cila është për 
1,5 deri 2 gradë më e lartë se temperatura në Kisella Vodë. 

Është interesante se sheshi Maqedonia, për shkak të ngjyrës së 
bardhë të tij është më i freskët se rrethina. Për shembull, temperatura e asfaltit në rrugën “Maksim Gorki” është për më se 
6 gradë më e lartë, sesa temperatura në pllakat e sheshit. Në përgjithësi, për shkak të traditës së ndërtimit të kulmeve të 
kuqe, apo kulmet që mbajnë ngjyrë më të errët, tek shumica e ndërtesave vërehet temperaturë relativisht më e lartë në 
kulmet të cilat vazhdimisht i ekspozohen rrezatimit të diellit. Ndërtesat që kanë kulme me ngjyrë më të çelët, ndikojnë 
pozitivisht në zbritjen e temperaturës në rrethin e tyre, por fatkeqësisht, ato paraqesin rrallësi në Shkup.
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Një ishull urban i ngrohtë paraqet pjesë e qytetit apo e sipërfaqes së qytetit, e cila është konsiderueshëm më e ngrohtë se rrethina ose se sipërfaqet rurale, për arsye të aktiviteteve
të shkaktuara nga njeriu. Dallimet në temperaturë zakoisht janë më të mëdha gjatë natës, sesa gjatë ditës dhe shfaqen në vende me erëra më të lehta. Ishujt urbanë të ngrohtë më 
së shumti vërehen gjatë verës dhe dimrit. 

Në kuadër të kësaj Strategjie për herë të parë u bënë përpjekje për përcaktimin e ishujve urbanë të ngrohtë në Shkup. Me përdorimin e dy llojeve të të dhënave, matjet meteorologjike 
në 13 mikro-pozicione në Luginën e Shkupit (2013-2015), dhe me regjistrimin e kamerës termale të vendosur në një paraglajder, i cili bëri fluturimin nga Vodnoja e deri në Parkun e 
Qytetit (2016), u bë një vizualizim i pjesëve të qytetit që mbajnë temperaturë më të lartë se zonat përreth, për arsye të ndryshme (mjedisi i dendur urban, asfalti, konsumatorët e 
energjisë që njëkohësisht janë dhe gjeneratorë të ngrohjes, etj.). Qëllimi është të evidentohen ishujt urbanë të ngrohtë në Shkup (pikat e nxehta në qytet), dhe të ndërmerren masat 
përkatëse për ndërtimin e rezistencës së Qytetit të Shkupit ndaj ndikimeve negative të ndryshimeve klimatike, me të cilat do të ishte zbritur temperatura në ishujt e ngrohtë, do të ishin 
përmirësuar kushtet e njerëzve që jetojnë në ato pjesë të qytetit, dhe do të ishte reduktuar konsumi i tyre i energjisë për stohje dhe ngrohje.
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Më shumë beton dhe asfalt çon drejt temperaturave më të larta. Nevojiten më shumë 
hapësira të gjelbra, si dhe kulme të gjelbra dhe fasada të gjelbra. Ka ide ekzistuese dhe 
të elaboruara për këtë temë, p.sh. “50 nuanca të të gjelbrës” për vendosjen e kulmit të 
gjelbër mbi Spitalin e Fëmijëve, si pjesë e Sfidës të Ndryshimit të Klimës 
#ItDependsonYou from 2015 (Varet nga ti e vitit 2015).
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në distancë më të madhe. Bërthama qendrore, apo zona në Gradski Xid mban temperaturën më të lartë, e cila është për 
1,5 deri 2 gradë më e lartë se temperatura në Kisella Vodë. 

Është interesante se sheshi Maqedonia, për shkak të ngjyrës së 
bardhë të tij është më i freskët se rrethina. Për shembull, temperatura e asfaltit në rrugën “Maksim Gorki” është për më se 
6 gradë më e lartë, sesa temperatura në pllakat e sheshit. Në përgjithësi, për shkak të traditës së ndërtimit të kulmeve të 
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Më shumë beton dhe asfalt çon drejt temperaturave më të larta. Nevojiten më shumë 
hapësira të gjelbra, si dhe kulme të gjelbra dhe fasada të gjelbra. Ka ide ekzistuese dhe 
të elaboruara për këtë temë, p.sh. “50 nuanca të të gjelbrës” për vendosjen e kulmit të 
gjelbër mbi Spitalin e Fëmijëve, si pjesë e Sfidës të Ndryshimit të Klimës 
#ItDependsonYou from 2015 (Varet nga ti e vitit 2015).
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Në përpjekjet e veta për inkurajimin e pjesëmarrjes aktive të të gjithë palëve të interesuara në 
procesin e hartimit të kësaj Strategjie, UNDP para ca kohe përshtati një vegël inovative 
- Foresight eXplorer - në bazë të një metodologjie bashkëkohore për “parashikimin” e ardhmërisë. 

Parashikimi është një kapacitet indigjen i njeriut dhe kështu, në kuptimin organizativ, gjithë palët e 
interesuara kanë astësinë e të menduarit strategjik, dhe jo vetëm ekspertët, organizatat qytetare dhe 
punonjësit administrativ. Kjo vegël përdoret edhe për gjenerimin e perceptimeve të reja të një spektri 
të gjerë vepruesish në territorin e Qytetit të Shkupit, nga administrata komunale e deri në sektorin civil 
dhe nxënësit nga gjithë shkollat e mesme të qytetit, në drejtim të identifikimit të sektorëve më të 
lëndueshëm ndaj ndryshimeve klimatike dhe si pasojë, në përcaktimin e prioriteteve dhe identifikimin 
e masave të mundshme për përshtatjen dhe rritjen e rezistencës urbane. 

Demokratizimi dhe decentralizimi i tillë i përpjekjeve të planifikimit siguroi se Strategjia, përveç 
analizave profesioniste, do të reflektojë dhe perceptimet e vetë banorëve të qytetit në lidhje 
me ndryshimet klimatike.

Metodologjia bazohet në një lojë e cila është shumë interaktive, dhe ajo nxit dhe motivon njerëzit të 
marrin pjesë, duke përdorur kartela të paradefinuara gjashtëkëndëshe. Me rregulla të thjeshta për 
zgjidhjen e sfidave më të vështira që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike në ditët tona (viti 2015) 
dhe në të ardhmen (viti 2025), gjenerohen diskutime të reja dhe mundësi të reja të mësimit.

NË LOJË ISHIN 5 LLOJE TË KARTELAVE:

IDENTIFIKIMI I SEKTORËVE MË TË LËNDUESHËM NDAJ NDRYSHIMEVE 
KLIMATIKE NË SHKUP NË NJË MËNYRË “MË TË NDRYSHME”
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RESURSET 
(druri, pusi, produktet bujqësore, materialet komplekse, siç janë kanalizimi dhe sistemet e ujitjes)

PALËT E INTERESUARA 
(ato veprimet e të cilave kanë efekt mbi Qytetin e Shkupit dhe mbi komunat, aktivitetet e Ministrisë 
së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ndërmarrjet publike, qytetarët)

VEPRIMET 
(aktivitetet dhe operacionet që zbatohen nga veprues të ndryshëm)

SFIDAT
aktivitetet që mund të kenë efekt negativ dhe lidhen me ndikimin e ndryshimeve klimatike, 
siç janë përmbytjet, prerja jashtëligjore e pyjeve, korrupsioni)

JOKERËT 
(ngjarjet që duken sikurse me pak gjasa, por mund të kanë efekt të madh).

Sipas pjesëmarrësve, sfidat më të rëndësishme për Shkupin 
tani dhe në të ardhmen janë:

NDOTJA E AJRIT
RRITJA E NUMRIT TË AUTOMJETEVE
KORRUPSIONI
MIGRIMI
URBANIZIMI JO I PLANIFIKUAR
UJËRAT E ZEZAKAPITULLI 2

PARASHIKIMET E 
ARDHMËRISË 

34                                                                                                                                                                                                                                                            

PA
RA

SH
IK

IM
ET

 
E 

AR
DH

MË
RI

SË
 

2.
1

MËNYRA MË E MIRË PËR TË PARASHIKUAR
TË ARDHMEN ËSHTË QË AJO TË TRILLOHET
Alan Kay

Identifikimi i sektorëve më të 
lëndueshëm ndaj ndryshimeve 
klimatike në Shkup në një 
mënyrë “më të ndryshme”

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       35

Në përpjekjet e veta për inkurajimin e pjesëmarrjes aktive të të gjithë palëve të interesuara në 
procesin e hartimit të kësaj Strategjie, UNDP para ca kohe përshtati një vegël inovative 
- Foresight eXplorer - në bazë të një metodologjie bashkëkohore për “parashikimin” e ardhmërisë. 

Parashikimi është një kapacitet indigjen i njeriut dhe kështu, në kuptimin organizativ, gjithë palët e 
interesuara kanë astësinë e të menduarit strategjik, dhe jo vetëm ekspertët, organizatat qytetare dhe 
punonjësit administrativ. Kjo vegël përdoret edhe për gjenerimin e perceptimeve të reja të një spektri 
të gjerë vepruesish në territorin e Qytetit të Shkupit, nga administrata komunale e deri në sektorin civil 
dhe nxënësit nga gjithë shkollat e mesme të qytetit, në drejtim të identifikimit të sektorëve më të 
lëndueshëm ndaj ndryshimeve klimatike dhe si pasojë, në përcaktimin e prioriteteve dhe identifikimin 
e masave të mundshme për përshtatjen dhe rritjen e rezistencës urbane. 
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NË LOJË ISHIN 5 LLOJE TË KARTELAVE:

IDENTIFIKIMI I SEKTORËVE MË TË LËNDUESHËM NDAJ NDRYSHIMEVE 
KLIMATIKE NË SHKUP NË NJË MËNYRË “MË TË NDRYSHME”
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RESURSET 
(druri, pusi, produktet bujqësore, materialet komplekse, siç janë kanalizimi dhe sistemet e ujitjes)

PALËT E INTERESUARA 
(ato veprimet e të cilave kanë efekt mbi Qytetin e Shkupit dhe mbi komunat, aktivitetet e Ministrisë 
së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ndërmarrjet publike, qytetarët)

VEPRIMET 
(aktivitetet dhe operacionet që zbatohen nga veprues të ndryshëm)

SFIDAT
aktivitetet që mund të kenë efekt negativ dhe lidhen me ndikimin e ndryshimeve klimatike, 
siç janë përmbytjet, prerja jashtëligjore e pyjeve, korrupsioni)

JOKERËT 
(ngjarjet që duken sikurse me pak gjasa, por mund të kanë efekt të madh).

Sipas pjesëmarrësve, sfidat më të rëndësishme për Shkupin 
tani dhe në të ardhmen janë:

NDOTJA E AJRIT
RRITJA E NUMRIT TË AUTOMJETEVE
KORRUPSIONI
MIGRIMI
URBANIZIMI JO I PLANIFIKUAR
UJËRAT E ZEZAKAPITULLI 2

PARASHIKIMET E 
ARDHMËRISË 
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MËNYRA MË E MIRË PËR TË PARASHIKUAR
TË ARDHMEN ËSHTË QË AJO TË TRILLOHET
Alan Kay

Identifikimi i sektorëve më të 
lëndueshëm ndaj ndryshimeve 
klimatike në Shkup në një 
mënyrë “më të ndryshme”
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Është interesante të theksohet se një pjesë e madhe e pjesëmarrësve 
konsiderojnë se ndryshimi i shprehive të banorëve të qytetit është njëri 
nga veprimet më me rëndësi që duhet të ndërmerren.

Për kohën e tanishme, tre aktivitetet më me rëndësi janë – zgjerimi i 
sipërfaqeve të gjelbra, ndryshimi i sjelljes/shprehive të qytetarëve, edukimi 
dhe ndërgjegjësimi. Veç kësaj, veprime me rëndësi janë: nevoja për zhvillimin
 e standardeve më të larta të ndërtimit, zhvillimin e planit për menaxhimin e 
trafikut dhe planifikimi i mirë urbanistik.

Për vitin 2025, detyrat më të rëndësishme, sipas pjesëmarrësve janë: trajtimi 
i ujit, ndryshimi i sjelljes/shprehive të qytetarëve, edukimi dhe ndërgjegjësimi
dhe zhvillimi i planit për menaxhimin e krizave. Gjithashtu, ndërtimi i 
kapaciteteve institucionale, patentat PKIN (Parandalimi dhe Kontrolli i Integruar 
i Ndotjes), hartimi i Planit për Mbrojtjen e Grupeve të Lëndueshme dhe pjesëmarrja 
e publikut në procesin e sjelljes së vendimeve, kanë marrë notat më të larta, në 
krahasim me aktivitete tjera.

Resurset më të rëndësishme në vitin 2015 janë: financat, resurset njerëzore, 
sipërfaqet e gjelbra publike dhe dokumentacioni planor urbanistik. Në vitin 2025, 
nga ana tjetër, resurset më të rëndësishme janë uji dhe sistemet ujësjellës, burimet 
dhe puset, ushqimi dhe qytetarët.

Veç resurseve njerëzore që rangohen shumë lartë në të dy rastet, resurset tjera 
shumë dallojnë mese vete, gjë kjo e cila tregon për vetëdijen e pjesëmarrësve për 
efektet e shumëllojshëm mbi ndryshimet klimatike me të cilët do të përballemi në 
të ardhmen.

Krahasimi i dy skenareve (koha e sotme dhe e ardhmja) tregoi se dy palët më të 
rëndësishme për zgjidhjen e sfidave që sjellin me vete ndryshimet klimatike janë 
Qyteti i Shkupit dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Për palët tjera të 
interesuara ekzistojnë dallime për sa i përket nivelit të rëndësisë, por janë kryesisht 
grupet e njëjta të përfshira në të dy skenaret (ministritë, vetëqeverisjet lokale, 
ndërmarrjet publike, qendra e krizave dhe qytetarët). 

Vetëm Komuna e Gjorçe Petrovit njeh organizatat qytetare si palë e interesuar. 
Sa iu përket resurseve, vetëm Kisella Voda njeh sektorin e biznesit si resurs, vetëm 
Saraji – Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe vetëm shkollat e mesme njohin
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Drejtorinë e Çështjeve Hidrometeorologjike. Lidhur me jokerët (ndonjë 
ngjarje nga më të pabesueshmet se do të ndodhë në vitin 2025 si pasojë e 
ndryshimeve klimatike), kryesisht, qytetarët luanin me katër jokerë – 
ndotja e ajrit, përmbytjet, valët e ngrohta dhe thatësirat. Veç kësaj, komunat 
Qendër, Kisella Vodë dhe Qyteti i Shkupit konsiderojnë se deri në vitin 2025,
erozioni i Vodnos do të paraqesë një problem serioz; ekspertët konsiderojnë 
se përmbytjet dhe valët e ngrohta do të jenë problemi kryesor, Komuna e 
Butelit dhe shkollat e mesme mendojnë se mund të shfaqen shijra të tharta. 

Sipas Komunës së Gazi Babës dhe shkollave të mesme, do të ketë mungesë 
të ujit të pijshëm deri në vitin 2025. Rezultatet nga aplikimi i veglës Foresight 
eXplorer në rreth 300 qytetarë të Shkupit, identifikuan tre sektorë, të cilët për 
momentin janë më të lëndueshëm ndaj ndryshimeve klimatike, dhe për të cilët, 
në kuadër të kësaj Strategjie, u zhvillua një analizë e detajuar e lëndueshmërisë 
ndaj ndryshimeve klimatike dhe rreziqeve nga krizat:

RESURSET                       SHËNDETËSIA,                        RREZIQEVE NGA 
   UJORE                        DHE REDUKTIMI                         FATKEQËSITË

Nevojitet nisja e aktiviteteve dhe hulumtimeve për ndryshimin e shprehive
të qytetarëve lidhur me rezistencën urbane ndaj ndryshimeve klimatike. 
Sektorë tjerë që duhet të analizohen thellësisht në të ardhmen e afërt, me 
qëllim përcaktimi i lëndueshmërisë së tyre ndaj ndryshimeve klimatike dhe 
propozimi i masave përkatëse të përshtatjes, janë mbeturinat dhe transporti.

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M
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Lumi i Vardarit është lumi me gjatësi më të madhe në Republikën e Maqedonisë, me sipërfaqe të 
basenit nga 22.290 km2, që përfshin pothuajse 80% të sipërfaqes së përgjithshme të vendit. Nëpër 
Republikën e Maqedonisë, lumi mban gjatësinë nga 301km dhe në Greqi 80km. Lumi i Vardarit në 
Luginën e Shkupit paraqet një të dhjetën nga gjatësia e përgjithshme dhe gjendet në krahinën e sipërme 
dhe të mesme. Degat kryesore të lumit Vardar në pjesën e sipërme dhe të mesme janë: Treska 
(138km), Markova Reka (29km), Lumi i Moranës (10,5km) në anën e djathtë, dhe lumenjtë Lepenec 
(75km) dhe Seravë (21km) në anën e majtë. Trendet lineare të vlerave vjetore të rrjedhës së lumenjve 
Treska dhe Vardar janë në rënie e sipër, duke shfaqur reduktim të rrjedhave mesatare vjetore. Lidhur me 
distribuimet mesatare mujore, shpërndarja mujore e rrjedhave është shumë e ngjashme me 
shpërndarjen e reshjeve, ajo rritet në maj dhe dhjetor, dhe pakësohet në gusht.

Burimi Rashçe ka rëndësi thelbësore për furnizimin me ujë të Qytetit të Shkupit, me kapacitet mes 2,9 
m3/s dhe 7,74 m3/s, i stacionuar në malet shkëmbore të Zhedenit. Burimi ka shumë veçori të 
favorshme, përmbush nevojat për furnizim të popullsisë me ujë të cilësisë së mirë. Për arsye të 
rëndësisë së vet të madhe, tre zona të mbrojtjes janë përcaktuar me normat ligjore të vendit (1999). 
Mbrojtja e zonës Rashçe tanimë është identifikuar si investim prioritar për sigurinë më të gjerë 
kombëtare, me zonat e Planit Hapësinor të Mbrojtjes (2003).

Sipas Planit Lokal Ekologjik të Veprimit PLEV (2011), numri i përgjithshëm i puseve arrin 130. Në zonën 
industriale ka një numër të caktuar të vrimave të hapura për furnizim të industrisë me ujë. Vëllimi 
konsiderueshëm lëviz nga 60 l/s në pjesën urbane, e deri 225 l/s në pjesët e ulëta (pjesën rurale) të 
luginës, varësisht nga vendi, diametri dhe thellësia e vrimës së hapur. Në vende të caktuara, rënia e 
nivelit të ujit nëntokësor arrin deri -10m nga sipërfaqja e tokës. Vëllimi i përgjithshëm i ujërave 
nëntokësore supozohet të arrijë 54,49 milionë m3, nga të cilët, 16,4 milionë m3 përdoren në nivelin 
vjetor (LEAP, 2011). 

Në vendin Nerez dhe afër derdhjes së lumit Lepenec në Vardar, janë gërmuar puse për furnizim me ujë 
(lokalisht, qyteti i Shkupit), me vëllim të përgjithshëm të puseve afër Nerezit nga 790 l/s dhe vëllim të 
përgjithshëm nga 690 l/s tek Lepeneci.  

:Ndërtimi i kanalizimit në Shkup kishte filluar si një sistem i posaçëm, i përbërë nga kanalizimi fekal dhe 
kanalizimi atmosferik. Me sistemin e kanalizimit janë mbuluar rreth 80% të popullsisë. Ujërat e zeza në 
Shkup, që rrjedhin nga amvisëritë dhe industria, derdhen në lumin Vardar dhe pranues tjerë, siç janë ca 
kanale dhe degë lumi, pa pastrim përkatës, ose pa pastrim fare.

Uji i shiut në qytetin e Shkupit mbledhet me sistemin e kanalizimit atmosferik dhe me kanalet e 
shkarkimit të ujërave atmosferike, të cilat derdhen në lumin Vardar. Rrjeti ekzistues i kanalizimit është 
vendosur në zonën e qytetit, kurse kanalet e drenazhimit kryesisht janë vendosur në terrenin e kodrinës. 
Momentalisht, kanalizimi atmosferik mbulon 25% të qytetit Shkup, ose më se 50% të sipërfaqes së 
banimit.

Shkupi, prej shumë vitesh, madje edhe gjatë reshjeve me intensitet të papërfillshëm, po përballet me 
përmbytje të nënkalimeve rrugore, sidomos në disa pika kritike në qendrën e qytetit, por ama edhe në 
periferi. Është fakt i pakontestueshëm se problemet po shfaqen për arsye se një pjesë e mirë e qytetit 
nuk është përfshirë me kanalizim atmosferik, ose se ai nuk ka kapacitet të mjastueshëm për ta larguar 
ujin atmosferik. 
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nëntokësore supozohet të arrijë 54,49 milionë m3, nga të cilët, 16,4 milionë m3 përdoren në nivelin 
vjetor (LEAP, 2011). 

Në vendin Nerez dhe afër derdhjes së lumit Lepenec në Vardar, janë gërmuar puse për furnizim me ujë 
(lokalisht, qyteti i Shkupit), me vëllim të përgjithshëm të puseve afër Nerezit nga 790 l/s dhe vëllim të 
përgjithshëm nga 690 l/s tek Lepeneci.  

:Ndërtimi i kanalizimit në Shkup kishte filluar si një sistem i posaçëm, i përbërë nga kanalizimi fekal dhe 
kanalizimi atmosferik. Me sistemin e kanalizimit janë mbuluar rreth 80% të popullsisë. Ujërat e zeza në 
Shkup, që rrjedhin nga amvisëritë dhe industria, derdhen në lumin Vardar dhe pranues tjerë, siç janë ca 
kanale dhe degë lumi, pa pastrim përkatës, ose pa pastrim fare.

Uji i shiut në qytetin e Shkupit mbledhet me sistemin e kanalizimit atmosferik dhe me kanalet e 
shkarkimit të ujërave atmosferike, të cilat derdhen në lumin Vardar. Rrjeti ekzistues i kanalizimit është 
vendosur në zonën e qytetit, kurse kanalet e drenazhimit kryesisht janë vendosur në terrenin e kodrinës. 
Momentalisht, kanalizimi atmosferik mbulon 25% të qytetit Shkup, ose më se 50% të sipërfaqes së 
banimit.

Shkupi, prej shumë vitesh, madje edhe gjatë reshjeve me intensitet të papërfillshëm, po përballet me 
përmbytje të nënkalimeve rrugore, sidomos në disa pika kritike në qendrën e qytetit, por ama edhe në 
periferi. Është fakt i pakontestueshëm se problemet po shfaqen për arsye se një pjesë e mirë e qytetit 
nuk është përfshirë me kanalizim atmosferik, ose se ai nuk ka kapacitet të mjastueshëm për ta larguar 
ujin atmosferik. 
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Në Rajonin e Shkupit, me furnizim me ujë janë përfshirë 
96% të popullsisë së përgjijthshme. Nevojat për ujë të 
pijshëm të popullsisë së qytetit të Shkupit dhe në periferitë 
e tij plotësohen nepërmjet të sistemeve të ndryshme të 
furnizimit me ujë, të cilët sigurojnë ujë për zonat e banuara, 
varësisht nga lloji dhe vendndodhja e lagjes:

SISTEMI I QYTETIT PËR FURNIZIM ME UJË NË AMBIENTIN URBAN, I 
ADMINSTRUAR NGA NP “UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI (MQ.: JP “VODOVOD I 
KANALIZACIJA”) – SHKUP, DHE 

FURNIZIMI LOKAL ME UJË I ZONAVE RURALE. 

Vjetërsia mesatare e rrjetit për furnizim me ujë të qytetit të 
Shkupit, duke përfshirë këtu dhe tubat dhe objektet 
hidroteknike, për periudhën nga viti 1940 e deri në vitin 
2009 arrin 30,5 vjet. Koha e ndërtimit tregon për nevojën 
nga rikonstruimi i infrastrukturës së furnizimit me ujë. Në 
mesatare, qyteti i Shkupit duhet të zëvendësojë, ose të 
rikonstruoj rreth 2,7% të gjatësisë së përgjithshme të rrjetit 
në nivelin vjetor, në gjatësi të përgjithshme nga 27km të 
tubave me materiale të ndryshme (LEAP, 2011).
Sipas të dhënave të NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi, furnizimi 
me ujë që lidhet me amvisëritë, bizneset dhe institucionet 
publike në Shkup, arrin rreth 85.000 m3/ditë. Kjo 
ndërmarrje shenon një përqindje të konsiderueshme të ujit, 
gjë kjo e cila rezulton me rritjen e sasisë së ujit të 
padetyruar për pagesë. Humbjet e ujit janë falë, parimisht, 
konsumit vetjak për aktivitetet e larjes së rrjetit të kanalit 
dhe atë ujësjellës, larjes së rezervuareve, furnizimit publik 
me ujë (për gjelbërimin publik dhe sipërfaqet e trafikut, 
shatërvanet dhe rubinetet publike), humbjet e ujit në 
kuadër të rrjetit (shfrytëzuesit paushal, dallimi në 
ujëmatësin kryesor – kontrollues, borxhet e 
kontestueshme të fshira), humbjet teknike (derdhja e ujit 
për shkak të difekteve, etj.), si dhe për shkak të kyçjeve 
jashtëligjore (rreth 25%).
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Cilësia e ujit në sistemin e furnizimimt me ujë të qytetit të 
Shkupit rregullisht ndjeket dhe kontrollohet nga Instituti i 
Shëndetësisë Publike i Republikës së Maqedonisë  - Shkup 
dhe nga laboratori në vetë NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – 
Shkup. Rezultatet tregojnë se uji i pijshëm me të cilin 
furnizohet popullsia e qytetit të Shkupit dhe fshatrat e 
kyçura përreth është me korrektësi të plotë shëndetësore. 

Korrektësia shëndetësore e ujit të pijshëm ka të bëjë me 
analizat e rregullta të vazhdueshme të korrektësisë 
bakteriologjike, analizën fiziko-kimike të mbeturinave të 
peseticideve, analizën radiologjike dhe parazitologjike, si 
dhe analizën e ndotësve (produktet dytësorë për 
disinfektimin e ujit). Analizat janë zbatuar me pika matëse 
dhe në të gjitha burimet e ujit: burimi Rashçe 1 dhe 2 dhe 
sistemi i puseve Nerez – Lepenec. 

Popullsia që nuk është e lidhur në sistemin e furnizimit me 
ujë të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, përdor puse dhe/ose 
burime të ujit. Në territorin e qytetit të Shkupit ekzistojnë 
dhe ujësjellës lokal, siç janë ujësjellësit për furnizimin e 
Lubancit dhe Lubotenit – komunat Butel, Rashtak dhe 
Bullaçan – komunat Gazi Babë dhe Kuçkovë – komuna e 
Gjorçe Petrovit. Furnizimi lokal me ujë, në përgjithësi, nuk 
është në përputhje me standardet e cilësisë dhe sasisë së 
ujit. 

Industria është konsumator i madh i ujit në Luginën e 
Shkupit. Një pjesë e industrisë furnizohet me ujë nga 
sistemi i qytetit për furnizim me ujë, kurse pjesa tjetër 
përdor ujëra nëntokësore nëpërmjet të puseve lokale. Sipas 
të dhënave aktuale (raportet vjetore të NP “Ujësjellësi dhe 
Kanalizimi”), afro 20% të prodhimit të përgjithshëm të ujit 
nga sistemi i qytetit për furnizim është distribuar për 
industrinë. Gjithashtu, shumë industri, sidomos në pjesën 
industriale të qytetit, përdorin ujëra nëntokësore. Numri i 
përgjithshëm i puseve dhe kapaciteti i tyre nuk është i ditur. 
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Pas përmbytjeve ekstreme të vitit 1962, së bashku me dëmin e shkaktuar, autoritetet e 
qytetit filluan planifikimin inxhinierik dhe ndërtimin e rregullimit të shtratit të lumit Vardar, 
për ta reduktuar rrezikun nga përmbytjet në territorin qendror të qytetit. Projekti kryesor për 
rregullimin e lumit Vardar është zhvilluar në periudhën nga viti 1968 deri në 1974, paralelisht 
me zbatimin e aktiviteteve të ndërtimtarisë. Sipas projektit, rrjedhja maksimale e matshme e 
ujit për dimensionim të shtratit të rregulluar kishte arritur 1.150 m3/s.

Shtrati i Vardarit nëpër territorin qendror të Shkupit gjatë disa viteve të kaluara është lëndë e 
ndryshimeve antropogjene, të cilat zvogëluan astësinë e projektuar maksimale të lëshimit të 
shtratit të rreguluar për rreth 25-30%. Aktivitetet e ndërtimtarisë lidhur me vendosjen e tre 
anijeve statike në shtratin e lumit, dy ura këmbësore, edhe një urë e cila do të vendoset në 
rrotën panoramike është në fazën e ndërtimit, veç asaj se do ta zvogëlojnë astësinë e 
lëshimit të shtratit, paraqesin dhe arsye për sasitë e mëdha të sedimentit të deponuar në 
vetë shtratin e lumit.

Gjatë periudhës së kaluar, mbrojtja e qytetit të Shkupit nga përmbytjet është shtuar me 
ndërtimin e pendës Kozjak, e cila, përveç prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e 
ripërtëritshme, ka si synim bazë, të definuar me regjimin e shfrytëzimit të hapësirës së 
akumulimit, edhe mbrojtjen nga përmbytjet.

Pyllëzimi i shpateve veriore të malit Vodno pas Lustës së Parë Botërore ka kontribuar shumë 
për mbrojtjen e qytetit nga proceset potenciale të erozionit dhe përrenjve, si dhe ndërtimi i 
kanaleve, i murreve ndarës dhe pragjeve më të qarta, që kullojnë ujin nga përrenjtë në lumin 
Vardar. Analizat e fundit profesionale të kanaleve të rregullimit të përrenjve natyrore, të 
zbatuara në vitin 2010, tregojnë për keqësimin e gjendjes gjatë disa viteve të fundit. Kanali i 
Nerezit (në afërsi të fshatit Nerez), grupi qendror i përrenjve (të përbëra nga kanali mbledhës 
dhe kanali shkarkues që kalon afër spitalit të shtetit) dhe grupi lindor i përrenjve (afër 
Kisella Vodës, që vetëm pjesërisht janë rregulluar), nuk janë mirëmbajtur gjatë disa viteve të 
fundit. 

Gjendja e tanishme sa i përket mbrojtjes nga përmbytjet nga përrenjtë në Karadakun e 
Shkupit është edhe më kritike. Mbrojtja nga përmbytjet në këtë krahinë është kufizuar në 
sistem drenazhimi, i cili është përbërë kryesisht nga kanale të hapura, parimisht me qëllim 
pakësimi i vëllimit të lartë të ujërave nëntokësore të tokës së lërueshme. Deri në një shkallë 
të caktuar, ky sistem përdoret edhe për mbrojtje nga përmbytja e zonave të banuara rurale.
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96% të popullsisë së përgjijthshme. Nevojat për ujë të 
pijshëm të popullsisë së qytetit të Shkupit dhe në periferitë 
e tij plotësohen nepërmjet të sistemeve të ndryshme të 
furnizimit me ujë, të cilët sigurojnë ujë për zonat e banuara, 
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2009 arrin 30,5 vjet. Koha e ndërtimit tregon për nevojën 
nga rikonstruimi i infrastrukturës së furnizimit me ujë. Në 
mesatare, qyteti i Shkupit duhet të zëvendësojë, ose të 
rikonstruoj rreth 2,7% të gjatësisë së përgjithshme të rrjetit 
në nivelin vjetor, në gjatësi të përgjithshme nga 27km të 
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me ujë që lidhet me amvisëritë, bizneset dhe institucionet 
publike në Shkup, arrin rreth 85.000 m3/ditë. Kjo 
ndërmarrje shenon një përqindje të konsiderueshme të ujit, 
gjë kjo e cila rezulton me rritjen e sasisë së ujit të 
padetyruar për pagesë. Humbjet e ujit janë falë, parimisht, 
konsumit vetjak për aktivitetet e larjes së rrjetit të kanalit 
dhe atë ujësjellës, larjes së rezervuareve, furnizimit publik 
me ujë (për gjelbërimin publik dhe sipërfaqet e trafikut, 
shatërvanet dhe rubinetet publike), humbjet e ujit në 
kuadër të rrjetit (shfrytëzuesit paushal, dallimi në 
ujëmatësin kryesor – kontrollues, borxhet e 
kontestueshme të fshira), humbjet teknike (derdhja e ujit 
për shkak të difekteve, etj.), si dhe për shkak të kyçjeve 
jashtëligjore (rreth 25%).
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Lubancit dhe Lubotenit – komunat Butel, Rashtak dhe 
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është në përputhje me standardet e cilësisë dhe sasisë së 
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Industria është konsumator i madh i ujit në Luginën e 
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anijeve statike në shtratin e lumit, dy ura këmbësore, edhe një urë e cila do të vendoset në 
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lëshimit të shtratit, paraqesin dhe arsye për sasitë e mëdha të sedimentit të deponuar në 
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Gjatë periudhës së kaluar, mbrojtja e qytetit të Shkupit nga përmbytjet është shtuar me 
ndërtimin e pendës Kozjak, e cila, përveç prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e 
ripërtëritshme, ka si synim bazë, të definuar me regjimin e shfrytëzimit të hapësirës së 
akumulimit, edhe mbrojtjen nga përmbytjet.

Pyllëzimi i shpateve veriore të malit Vodno pas Lustës së Parë Botërore ka kontribuar shumë 
për mbrojtjen e qytetit nga proceset potenciale të erozionit dhe përrenjve, si dhe ndërtimi i 
kanaleve, i murreve ndarës dhe pragjeve më të qarta, që kullojnë ujin nga përrenjtë në lumin 
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zbatuara në vitin 2010, tregojnë për keqësimin e gjendjes gjatë disa viteve të fundit. Kanali i 
Nerezit (në afërsi të fshatit Nerez), grupi qendror i përrenjve (të përbëra nga kanali mbledhës 
dhe kanali shkarkues që kalon afër spitalit të shtetit) dhe grupi lindor i përrenjve (afër 
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fundit. 

Gjendja e tanishme sa i përket mbrojtjes nga përmbytjet nga përrenjtë në Karadakun e 
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pakësimi i vëllimit të lartë të ujërave nëntokësore të tokës së lërueshme. Deri në një shkallë 
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MODELIMI I PËRMBYTJEVE TË MUNDSHME NË RAJONIN E SHKUPIT
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NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

 

Për identifikimin e zonave me rrezik potencialisht të konsiderueshëm nga përmbytjet dhe me pasoja potenciale negative nga përmbytjet në të 
ardhmen, nështë bërë modelim hidrologjik dhe hidraulik i rrjedhave relevate të ujit, në kombinim me një analizë të detajuar 
të hidro-gjeomorfologjisë së lumit Vardar (UNDP dhe Qyteti i Shkupit, viti 2016). Objektivat kryesorë të modelimit janë:

• ZHVILLIMI I MODELEVE TË NDRYSHME MATEMATIKORE PËR SIMULIM TË PËRMBYTJEVE 

• ZHVILLIMI I HARTAVE TË RREZIKUT DHE KËRCËNIMEVE NGA PËRMBYTJET 

• VENDOSJA E QËLLIMEVE GJATË MENAXHIMIT TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET 

• IDENTIFIKIMI I AKTIVITETEVE DHE MASAVE TË ZVOGËLIMIT TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET (JOSTRUKTURORE DHE STRUKTURORE) 

• ANALIZA EKONOMIKE E MASAVE TË IDENTIFIKUARA PËR ZVOGËLIMIN E RREZIKUT NGA VËRSHIMET 

• ZHVILLIMI I SISTEMIT TË MONITORIMIT DHE PARASHIKIMIT TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET, DUKE U BAZUAR NË TËRË DERDHJEN 

• VENDOSJA E NJË SISTEMI TË PARALAJMËRIMIT TË HERSHËM DHE ALARMIMIT

LLOJET E PËRMBYTJEVE TË MUNDSHME NË RAJONIN E SHKUPIT

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Imazhi. Nevojat e parashikuara nga uji për ujitje 2016- 2050

NGA LUMENJTË KRYESORË: VARDARI I EPËRM, TRESKA, LEPENECI • SHIRAT E RËMBYESHËM • UJËRAT E RËMBYESHËM RRJEDHËS MALORË 
• SISTEMI ATMOSFERIK I KULLIMIT TË UJËRAVE (UJËRAT ATMOSFERIKË) • UJËRAT NËNTOKËSORË • DERDHJET NGA AKUMULIMET E LUMIT TRESKA 
NËPËR UJË NGA SHKUPI (MATKA, SVETA PETKA, KOZJAKU)

Vlerësimi i ujit të nevojshëm për ujitje në kushte të ndryshimeve klimatike kryhet për një periudhë nga 45 vjet dhe prezantohet si vlera diskrete ditore. Ai 
është në pajtim me të dhënat historike për nevojat nga uji për ujitje dhe me strukturën e kulturave, i përcaktuar me regjistrimet ekzistuese në bujqësi, 
sondazhet dhe praktikat aktuale bujqësore në rajon.

Duke supozuar se në pajtim me strukturën dhe kulturat e prezantuara në Librin Vjetor të Statistikave të bujqësisë, pemëtarisë dhe vreshtarisë (2014), gjithë 
sipërfaqet, përveç atyre ku janë mbjellur drithra po ujiten, nevojat e përgjithshme për ujë për ujitje vlerësohen të arrijnë rreth 77 milionë m3 ujë.
Ndryshimet klimatike, duke rezultuar me pakësimin e reshjeve dhe ndryshimin e distribuimit kohor dhe rritjen e temperaturës, mund të shkaktojnë rritje të 
nevojave për ujë për ujitje për 8%.

Përmbytjet janë shfaqur në të kaluarën dhe do të vazhdojnë të shfaqen edhe në të ardhmen në Rajonin e Shkupit, si buzë ndarjeve natyrore 
të lumit, ashtu dhe në rastin e tejkalimit të kapacitetit të objekteve për mbrojtje ose renim të tyre. Në rrugën e ujërave të Qytetit shtrihen 
tre derdhje të lumit: Vardari i Epërm, Treska dhe Lepeneci, të cilat kanë asisoj forme, që gjatë kushteve të caktuara meteorologjike, mund 
të shkaktojnë shfaqje të koincidencës së valeve përmbytëse “Shpata e Damokles”, që paraqet një kërcënim të konsiderueshëm për 
Luginën e Shkupit. Akumulimet Matka, Sveta Petka dhe Kozjaku (në lumin Treska), që gjenden buzë ujit të qytetit të Shkupit, edhe pse janë 
ndërtuar sipas standardeve më të larta inxhinierike dhe me hapësirë të ruajtur për ta minimizuar rrezikun nga përmbytjet, si objekte mbi 
zona të mëdha urbane, akoma paraqesin rrezik nga përmbytjet. 

Llojet e përmbytjeve të mundshme në Rajonin e Shkupit:
•  Lumenjtë kryesore: Vardari i Epërm, Treska, Lepeneci
•  Shirat e rëmbyeshëm
•  Ujërat e rëmbyeshëm rrjedhës malor
•  Sistemi atmosferik i kullimit të ujërave (ujërat atmosferike)
•  Ujërat nëntokësore
•  Derdhjet nga akumulimet e lumit Treska nëpër ujë nga Shkupi (Matka, Sveta Petka, Kozjaku)

Përmbytja nga akumulimet mund të shkaktohet si rezultat i rënies së mundshme të pendës, me të cilën, tërë volumi i akumuluar i ujit 
do të ishte derdhur për një kohë shumë të shkurtër. Është ky një rast ekstrem, me gjasa jashtëzakonisht të ulëta të shfaqjes.Për 
identifikimin e territoreve me rrezik potencialisht të konsiderueshëm nga përmbytjet dhe pasojat potenciale negative nga përmbytjet e 
ardhshme, është bërë modelimi hidrologjik dhe hidraulik i rrjedhave relevante të ujit, në kombinim me një analizë të detajuar të 
hidro-gjeomorfologjisë së lumit Vardar (UNDP dhe Qyteti i Shkupit, 2016). 

Duke marrë parasysh vëllimin mesatar të burimit Rashçe dhe vëllimin e puseve në lokalitetet Nerez dhe Lepenec, sasitë e prognozuara të ujit për dy skenaret, duke shfrytëzuar shpërndarjen historike të furnizimit 
me ujë të konsumatorëve/ujit të prodhuar, ato ishin të lidhura me burimet e disponueshme të ujit për sistemin e furnizimit të qytetit të Shkupit me ujë. Rezultatet tregojnë se skenari i parë, gjegjësisht, në kushte të 
ndryshimeve klimatike, kur nuk ka ndryshime në numrin e banorëve, shpërndarja ekzistuese e ujit për konsumator mund të përmbushet me ndihmën e burimeve të disponueshme të ujit. Megjithatë, madje edhe 
rritja e popullsisë me përqindje të rritjes nga 0,58%, imponon përdorimin e kapaciteteve maksimale të burimit Rashçe dhe puseve Nerez-Lepenec, për ta plotësuar nivelin maksimal të prodhimit të ujit. Në kushte 
të këtilla, mund të shfaqet dhe mungesa e ujit. 

Në Rajonin e Shkupit ka rreth 21.287 ha vlerë-bruto (19554 ha vlerë-neto) të sipërfaqeve që janë në dispozicion për prodhim bujqësor. (Plani Hapësinor për Rajonin e Shkupit 2005-2020 (skicë), 2009). 
Sipas Projektit ideologjik për sistemin e ujitjes së Fushës së Shkupit, ai është projektuar nga dy sisteme të ndarë të ujitjes: sistem i pozicionuar në bregun e majtë të lumit Vardar, i cili do të sigurojë ujë 
nga akumulimi Kozjak, për të ujitur 17.774 ha të sipërfaqes neto bujqësore dhe sistem i ujtijes i pozicionuar në bregun e djathtë të lumit Vardar, i cili do të sigurojë ujë nga hidrosistemi i planifikuar 
Kadina Reka, për të ujitur 1.810 ha të sipërfaqes bujqësore. 

Ndërtimi i para ca kohe i pendës Kozjak siguroi hapësirë të dobishme të akumulimit për plotësimin e nevojave të ujitjes së 18.500 ha të sipërfaqes bujqësore (mesatarisht 12,03 m3/s) dhe të furnizimit 
të industrisë me ujë, me rrjedhë mesatare nga 5,0m3/s. Edhe pse njëri nga synimet e akumulimit Kozjak është të sigurojë ujë për ujitje, ky operacion dhe sistemi ujësjelljës nga sistemi i ujitjes akoma
nuk janë ndërtuar. Gjithashtu, rrjeti ujësjellës për furnizimin e industrisë akoma nuk është ndërtuar. 
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Me qëllim vlerësimi i ndikimit të ndryshimeve klimatike të resurseve ujore në kuptimin e sasisë së ujit dhe cilësisë së saj, si dhe e nevojave për ujë të pijshëm dhe në 
kuptimin e industrisë dhe ujit për ujitje, është bërë lidhja e sasive të ujit të prodhuar me madhësi meteorologjike (temperatura dhe reshje*).

 *  Vlerësimi i ndryshimit të temperaturës dhe reshjeve deri në vitin 2100 për shkak të ndryshimeve klimatike, Plani i tretë Kombëtar i Ndryshimeve Klimatike (2013)

Skenari I: Numri i përhershëm i popullsisë, rritja e temperatu-
rave dhe pakësimi i reshjeve, në pajtim me skenaret zyrtare të 
ndryshimeve klimatike për Maqedoninë.

Skenari I: Prodhimi i prognozuar i ujit – rritje në periudhën 
(2016-2050) për ~12% në krahasim me periudhën historike 
(1990-2015). 

Kjo rritje është falë ndryshimeve klimatike.

Skenari II: Rritja e popullsisë nga mesatarisht 0,58% në 
nivel vjetor, rritja e temperaturave dhe pakësimi i reshjeve, 
në pajtim me skenaret zyrtare të ndryshimeve klimatike 
për Maqedoninë.

Skenari II: Prodhimi i prognozuar i ujit – rritje në periudhën 
(2016-2050) për ~26% në krahasim me periudhën historike 
(1990-2015). 

Kjo rritje është falë, para së gjithash, rritjes së popullsisë.

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M
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NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE

 

Për identifikimin e zonave me rrezik potencialisht të konsiderueshëm nga përmbytjet dhe me pasoja potenciale negative nga përmbytjet në të 
ardhmen, nështë bërë modelim hidrologjik dhe hidraulik i rrjedhave relevate të ujit, në kombinim me një analizë të detajuar 
të hidro-gjeomorfologjisë së lumit Vardar (UNDP dhe Qyteti i Shkupit, viti 2016). Objektivat kryesorë të modelimit janë:

• ZHVILLIMI I MODELEVE TË NDRYSHME MATEMATIKORE PËR SIMULIM TË PËRMBYTJEVE 

• ZHVILLIMI I HARTAVE TË RREZIKUT DHE KËRCËNIMEVE NGA PËRMBYTJET 

• VENDOSJA E QËLLIMEVE GJATË MENAXHIMIT TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET 

• IDENTIFIKIMI I AKTIVITETEVE DHE MASAVE TË ZVOGËLIMIT TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET (JOSTRUKTURORE DHE STRUKTURORE) 

• ANALIZA EKONOMIKE E MASAVE TË IDENTIFIKUARA PËR ZVOGËLIMIN E RREZIKUT NGA VËRSHIMET 

• ZHVILLIMI I SISTEMIT TË MONITORIMIT DHE PARASHIKIMIT TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET, DUKE U BAZUAR NË TËRË DERDHJEN 

• VENDOSJA E NJË SISTEMI TË PARALAJMËRIMIT TË HERSHËM DHE ALARMIMIT

LLOJET E PËRMBYTJEVE TË MUNDSHME NË RAJONIN E SHKUPIT

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Imazhi. Nevojat e parashikuara nga uji për ujitje 2016- 2050

NGA LUMENJTË KRYESORË: VARDARI I EPËRM, TRESKA, LEPENECI • SHIRAT E RËMBYESHËM • UJËRAT E RËMBYESHËM RRJEDHËS MALORË 
• SISTEMI ATMOSFERIK I KULLIMIT TË UJËRAVE (UJËRAT ATMOSFERIKË) • UJËRAT NËNTOKËSORË • DERDHJET NGA AKUMULIMET E LUMIT TRESKA 
NËPËR UJË NGA SHKUPI (MATKA, SVETA PETKA, KOZJAKU)

Vlerësimi i ujit të nevojshëm për ujitje në kushte të ndryshimeve klimatike kryhet për një periudhë nga 45 vjet dhe prezantohet si vlera diskrete ditore. Ai 
është në pajtim me të dhënat historike për nevojat nga uji për ujitje dhe me strukturën e kulturave, i përcaktuar me regjistrimet ekzistuese në bujqësi, 
sondazhet dhe praktikat aktuale bujqësore në rajon.

Duke supozuar se në pajtim me strukturën dhe kulturat e prezantuara në Librin Vjetor të Statistikave të bujqësisë, pemëtarisë dhe vreshtarisë (2014), gjithë 
sipërfaqet, përveç atyre ku janë mbjellur drithra po ujiten, nevojat e përgjithshme për ujë për ujitje vlerësohen të arrijnë rreth 77 milionë m3 ujë.
Ndryshimet klimatike, duke rezultuar me pakësimin e reshjeve dhe ndryshimin e distribuimit kohor dhe rritjen e temperaturës, mund të shkaktojnë rritje të 
nevojave për ujë për ujitje për 8%.

Përmbytjet janë shfaqur në të kaluarën dhe do të vazhdojnë të shfaqen edhe në të ardhmen në Rajonin e Shkupit, si buzë ndarjeve natyrore 
të lumit, ashtu dhe në rastin e tejkalimit të kapacitetit të objekteve për mbrojtje ose renim të tyre. Në rrugën e ujërave të Qytetit shtrihen 
tre derdhje të lumit: Vardari i Epërm, Treska dhe Lepeneci, të cilat kanë asisoj forme, që gjatë kushteve të caktuara meteorologjike, mund 
të shkaktojnë shfaqje të koincidencës së valeve përmbytëse “Shpata e Damokles”, që paraqet një kërcënim të konsiderueshëm për 
Luginën e Shkupit. Akumulimet Matka, Sveta Petka dhe Kozjaku (në lumin Treska), që gjenden buzë ujit të qytetit të Shkupit, edhe pse janë 
ndërtuar sipas standardeve më të larta inxhinierike dhe me hapësirë të ruajtur për ta minimizuar rrezikun nga përmbytjet, si objekte mbi 
zona të mëdha urbane, akoma paraqesin rrezik nga përmbytjet. 

Llojet e përmbytjeve të mundshme në Rajonin e Shkupit:
•  Lumenjtë kryesore: Vardari i Epërm, Treska, Lepeneci
•  Shirat e rëmbyeshëm
•  Ujërat e rëmbyeshëm rrjedhës malor
•  Sistemi atmosferik i kullimit të ujërave (ujërat atmosferike)
•  Ujërat nëntokësore
•  Derdhjet nga akumulimet e lumit Treska nëpër ujë nga Shkupi (Matka, Sveta Petka, Kozjaku)

Përmbytja nga akumulimet mund të shkaktohet si rezultat i rënies së mundshme të pendës, me të cilën, tërë volumi i akumuluar i ujit 
do të ishte derdhur për një kohë shumë të shkurtër. Është ky një rast ekstrem, me gjasa jashtëzakonisht të ulëta të shfaqjes.Për 
identifikimin e territoreve me rrezik potencialisht të konsiderueshëm nga përmbytjet dhe pasojat potenciale negative nga përmbytjet e 
ardhshme, është bërë modelimi hidrologjik dhe hidraulik i rrjedhave relevante të ujit, në kombinim me një analizë të detajuar të 
hidro-gjeomorfologjisë së lumit Vardar (UNDP dhe Qyteti i Shkupit, 2016). 

Duke marrë parasysh vëllimin mesatar të burimit Rashçe dhe vëllimin e puseve në lokalitetet Nerez dhe Lepenec, sasitë e prognozuara të ujit për dy skenaret, duke shfrytëzuar shpërndarjen historike të furnizimit 
me ujë të konsumatorëve/ujit të prodhuar, ato ishin të lidhura me burimet e disponueshme të ujit për sistemin e furnizimit të qytetit të Shkupit me ujë. Rezultatet tregojnë se skenari i parë, gjegjësisht, në kushte të 
ndryshimeve klimatike, kur nuk ka ndryshime në numrin e banorëve, shpërndarja ekzistuese e ujit për konsumator mund të përmbushet me ndihmën e burimeve të disponueshme të ujit. Megjithatë, madje edhe 
rritja e popullsisë me përqindje të rritjes nga 0,58%, imponon përdorimin e kapaciteteve maksimale të burimit Rashçe dhe puseve Nerez-Lepenec, për ta plotësuar nivelin maksimal të prodhimit të ujit. Në kushte 
të këtilla, mund të shfaqet dhe mungesa e ujit. 

Në Rajonin e Shkupit ka rreth 21.287 ha vlerë-bruto (19554 ha vlerë-neto) të sipërfaqeve që janë në dispozicion për prodhim bujqësor. (Plani Hapësinor për Rajonin e Shkupit 2005-2020 (skicë), 2009). 
Sipas Projektit ideologjik për sistemin e ujitjes së Fushës së Shkupit, ai është projektuar nga dy sisteme të ndarë të ujitjes: sistem i pozicionuar në bregun e majtë të lumit Vardar, i cili do të sigurojë ujë 
nga akumulimi Kozjak, për të ujitur 17.774 ha të sipërfaqes neto bujqësore dhe sistem i ujtijes i pozicionuar në bregun e djathtë të lumit Vardar, i cili do të sigurojë ujë nga hidrosistemi i planifikuar 
Kadina Reka, për të ujitur 1.810 ha të sipërfaqes bujqësore. 

Ndërtimi i para ca kohe i pendës Kozjak siguroi hapësirë të dobishme të akumulimit për plotësimin e nevojave të ujitjes së 18.500 ha të sipërfaqes bujqësore (mesatarisht 12,03 m3/s) dhe të furnizimit 
të industrisë me ujë, me rrjedhë mesatare nga 5,0m3/s. Edhe pse njëri nga synimet e akumulimit Kozjak është të sigurojë ujë për ujitje, ky operacion dhe sistemi ujësjelljës nga sistemi i ujitjes akoma
nuk janë ndërtuar. Gjithashtu, rrjeti ujësjellës për furnizimin e industrisë akoma nuk është ndërtuar. 
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Me qëllim vlerësimi i ndikimit të ndryshimeve klimatike të resurseve ujore në kuptimin e sasisë së ujit dhe cilësisë së saj, si dhe e nevojave për ujë të pijshëm dhe në 
kuptimin e industrisë dhe ujit për ujitje, është bërë lidhja e sasive të ujit të prodhuar me madhësi meteorologjike (temperatura dhe reshje*).

 *  Vlerësimi i ndryshimit të temperaturës dhe reshjeve deri në vitin 2100 për shkak të ndryshimeve klimatike, Plani i tretë Kombëtar i Ndryshimeve Klimatike (2013)

Skenari I: Numri i përhershëm i popullsisë, rritja e temperatu-
rave dhe pakësimi i reshjeve, në pajtim me skenaret zyrtare të 
ndryshimeve klimatike për Maqedoninë.

Skenari I: Prodhimi i prognozuar i ujit – rritje në periudhën 
(2016-2050) për ~12% në krahasim me periudhën historike 
(1990-2015). 

Kjo rritje është falë ndryshimeve klimatike.

Skenari II: Rritja e popullsisë nga mesatarisht 0,58% në 
nivel vjetor, rritja e temperaturave dhe pakësimi i reshjeve, 
në pajtim me skenaret zyrtare të ndryshimeve klimatike 
për Maqedoninë.

Skenari II: Prodhimi i prognozuar i ujit – rritje në periudhën 
(2016-2050) për ~26% në krahasim me periudhën historike 
(1990-2015). 

Kjo rritje është falë, para së gjithash, rritjes së popullsisë.
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VARDARI I EPËRM

RASHÇE 

NË SHKUP – VODNO DHE KARADAKU I SHKUPIT
PËRRENJTË 

Analiza shfaqi rrezik nga përmbytjet potenciale në 
burimet Rashçe dhe nga lumi Vardar. Duke ditur se 
Rashçeja është burim i ujit për furnizim me ujë të tërë 
hapësirës së qytetit të Shkupit, rreziku potencial dhe 
pasojat kategorizohen si të paçmueshme. 

Nevojitet një mbrojtje e plotë nga efekti i dëmshëm i 
përmbytjes nga Vardari dhe parandalimi i rrezikut 
që lumi të sjell sasi të mëdha të fundërinave, si rezultat 
i baticës dhe ndryshimi i drejtimit të shtratit të lumit.

Edhe pse subjektët që administrojnë pendat e mëdha janë 
të obliguar të zhvillojnë analizë të rrezikut nga përmbytjet 
në rast të rënimit të pendës, dëmi i stërmadh që do të ishte 
shfaqur si rezultat i ngjarjeve të këtilla ekstreme potencon 
rëndësinë nga administrimi i duhur i pendave dhe 
akumulimeve buzë ujit të qytetit të Shkupit.

Disa përrenj të rëmbyeshme që gjenden në lindje të qendrës së qytetit (Martino Bërdo, 
Murtinec, Kisella Vodë dhe Pripor) nuk janë rregulluar fare, ose janë pjesërisht të 
rregulluara. Veç kësaj, pjesa tranzituese e këtyre përrenjve të rëmbyeshme, e cila, 
si rezultat i planifikimit jopërkatës është në masë të madhe “e urbanizuar”, apo e 
mbuluar ose e stërngarkuar kryesisht me objekte banimi, dhe paraqet një zonë kritike 
me rrezik të konsiderueshëm nga përmbytjet. Analizat e zbatuara tregojnë se zgjidhja 
optimale e masave të reduktimit të rrezikut nga përmbytjet në rajonet të prekura me 
përrenj duhet të jetë midis skenareve me mbrojtje të lartë (mbrojtje nga përmbytjet me 
gjasa të rralla të shfaqjes). Si kritike dhe prioritare veçohen përrenjtë nga Vodnoja në 
anën veri-lindore, që janë orientuar drejt infrastrukturës publike me rëndësi të stërmadhe, 
dhe zonat me popullim të dendur.

Rregullimi i rrjedhave të rëmbyeshme paraqet një proces afatgjatë, drejtpërsëdrejti të 
lidhur me përmirësimin e kushteve hidrologjike në zonat e derdhjes. Rezultatet tregojnë 
se madje edhe përmirësime të vogla në shfrytëzimin e tokës dhe shfrytëzimin e fondit 
pyjor në rajonin e Karadakut të Shkupit, do të kenë efekt të madh për zvogëlimin e 
rrezikut nga përmbytjet.

EKSTREME
SKENARET 

BUZË LUMIT 

LEPENEC
nëpër zonën e banuar të rajonit më të gjerë të qytetit
të Shkupit – në pajtim me modelet hidraulike dhe 
ekonomike, si nivel më adekuat i mbrojtjes propozohet 
ai i nivelit të mesëm deri të lartë, i cili përputhet edhe 
me nivelin e mbrojtjes së lumit Vardar nëpër zonën urbane. 

Me këtë mbrojtje fitohet raporti më i lartë midis fitimeve 
dhe shpenzimeve, si dhe maksimizohet vlera aktuale neto 
e mbrojtjes së propozuar. 

W W W . S K O P J E . G O V . M K
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<0.3

0.3-1
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<0.3

0.3-1
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e cila, duke ditur rëndësinë nga pikëpamja ekоnomike, 
si dhe dendësia e popullsisë, ekziston nevoја për nivel 
konsiderueshëm të lartë të mbrojtjes nga përmbytjet. 
Një valë e përmbytjes, me gjasa të shfaqjes Q100, e 
cila përputhet me qarkullimin aktual nga 900 m3/s, 
mund të jetë e shkaktuar me koincidencë të plotë të 
qarkullimeve të valëve të përmbytjes të Vardarit të 
Epërm dhe Lepenecit, dukuri kjo që është regjistruar në 
vitin 1979. Rezultatet e modelimit tregojnë se niveli 
aktual i mbrojtjes nga përmbytjet në zonën urbane të 
Shkupit akoma është në një nivel të arsyeshëm. 
Megjithatë, duhet theksuar faktin se qyteti po e 
anashkalon mundësinë për të patur një nivel shumë të 
lartë të mbrojtjes, si dhe faktin se assesi nuk mund të 
justifikohet pakësimi eventual i ardhshëm i 
depërtueshmërisë së lumit në zonën urbane.

për mbrojtjen e sipërfaqeve industriale, të banimit 
(gjysmë-urbane) dhe bujqësore të vendosura buzë ujit 
nga zona qëndrore/urbane e qytetit. Analizat treguan se 
me kalimin e kohës, kjo pjesë e qytetit do të 
urbanizohet konsiderueshëm dhe kërkon aplikimin e 
masave të nivelit të mesëm të mbrojtjes, apo mbrojtje 
nga vala e përmbytjes me gjasa të shfaqjes nga 100 
vjet (Q100). Niveli më i lartë i mbrojtjes, për shkak të 
shpenzimeve relativisht të larta të investimit, po e 
zvogëlon vlerën aktuale neto të fitimeve.

  PËR SHKUPIN
PBB

  PËR SHKUPIN
PBB
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Shkup - Indeksi i salmonelës (1998-2008)

Indeksi stinor për rastet e denoncuara të salmonelës
në Shkup, ndarja sipas muajve

 I II III IV V VI VII VIII IX XI XII 2010 2011 2012 2013 2014

Melanoma (kanceri në lëkurë) shkalla e 
vdekshmërisë /100 000 për Rajonin e Shkupit (2010-2014)

Shkup - Indeksi i melanomës (2010 - 2014)

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

%

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Republika e Maqedonisë ka miratuar një Strategji për Përballimin e Ndryshimeve Klimatike në Sektorin Shëndetësor, si dhe plane veprimi për përballimin e 
valëve të ngrohta dhe të stohta. Megjithatë, pakësimi/zbutja e pasojave nga ato ndryshime klimatike mbi shëndetin nuk është detyrë vetëm e sektorit 
shëndetësor, por është detyrë edhe e tërë sistemit shoqëror, duke përfshirë këtu dhe Qytetin e Shkupit.  

Me rishikimin dhe analizën e publikimeve, studimeve, raporteve statistikore dhe vlerësimeve ekspertiale të shpallura, janë konstatuar grupet e lëndueshme të 
popullsisë në Rajonin e Shkupit, efektet e drejtpërdrejta të regjistruara të ndryshimeve klimatike mbi shëndetin, si dhe ndikimet dhe presionet e ndryshimeve 
klimatike që ka gjasa të ndodhin në Rajonin e Shkupit.

GRUPET E LËNDUESHME 

GRUPET ETNIKE 
 posaçërisht ato që jetojnë në kushte më pak të favorshme të jetesës dhe me standard të ulët socio-ekonomik dhe me arsimim të ulët.

PERSONAT E MOSHUAR 
përqindja e popullsisë së moshuar në Shkup dhe në vend po rritet, kushtet e tyre për jetesë po vështirësohen, sidomos kur jetojnë vetëm ose në 
shtëpi të pleqve, ndjeshmëria e tyre ndaj ekstremeve klimatike është e madhe, dhe rezistenca e tyre është pakësuar. 

PUNONJËSIT KOMUNAL 
më se 2.500 punonjës në fushën komunale në Shkup kanë aktivitete intensive në të hapur. Policë, zjarrfikës, punonjës bujqësorë dhe ndërtimtarë.

TË PASTREHUARIT 
 vetëm një qendër për rreth 70 të pastrehuar në gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe disa strehimore të Kryqit të Kuq për rreth 150 persona. 
Shumica qëndrojnë nën qiell të hapur absolutisht të pambrojtur, e sidomos të pambrojtur nga ndryshimet klimatike.

TË TJERË:
Të sëmurit që janë shtrirë për kohë të gjatë dhe të burgosurit.

EFEKTET E DREJTPËRDREJTA TË REGJISTRUARA TË NDRYSHIMEVE KLIMATIKE MBI SHËNDETIN

VDEKSHMËRIA NGA SKAJSHMËRITË E TEMPERATURAVE
Temperaturat e larta lidhen me rritjen e vdekshmërisë së popullsisë (veç tjerash, edhe për rritjen e koncentrimeve të ozonit në ajër), sidomos tek 
popullsia më e moshuar (mbi 75-vjeçar). 

E ngjashme është gjendja dhe gjatë temperaturave skajshëm të ulëta – numri mesatar ditor i rasteve të vdekjes kishte qenë për 7% më i lartë 
nga periudha tjetër gjatë vitit, e sidomos tek të sëmurit nga sëmundjet kardiovaskulare. Gjatë vlerësimit të bërë për periudhën 2006-2010, janë 
numëruar 316 raste plotësuese të sëmundjeve kardiovaskulare dhe 344 sëmundje respiratore, si dhe 14 raste plotësuese të vdekjes – si rezultat 
i skajshmërive të temperaturës.

HELMIMI ME USHQIM
Epizodat e helmimit me ushqim në Shkup po rriten për 2,8% me rritjen e çdo grade celzius (mbi kufirin nga 17,9°C). Projektimet deri në vitin 
2030 thonë se në mesatare, do të ketë nga dy pragje të skajshme gjatë periudhës së verës dhe një gjatë periudhës së dimrit.
 

MELANOMA E LËKURËS
Edhe pse e dobët, prapseprap ekziston rritja e shkallës së regjistruar të vdekshmërisë nga melanoma e lëkurës.
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Qytetet janë shumë të 
lëndueshëm ndaj ndryshimeve 
klimatike. Më tepër se 70% të 
tyre po përballen me efektet e 
ndryshimeve klimatike.

MENDJA E SHËNDOSHË, 
NË TRUP TË SHËNDOSHË
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në Shkup, ndarja sipas muajve
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Uji dhe sëmundjet alimentare (sëmundje që transmetohen me ushqim) 
në Rajonin e Shkupit në vitin 2015

PARASHIKIMET E NDIKIMEVE TË NDRYSHIMEVE DHE PRESIONEVE KLIMATIKE

JEMI TË PARËT ME SHEMBULLIN TONË: #SKOPJEAIR – SHFRYTËZIMI I TË DHËNAVE PËR TË REDUKTUAR NDOTJEN E AJRIT NË SHKUP

” Vullneti për të vepruar paraqet një burim të ripërtëritshëm.”
 Al Gore

KËRCËNIMI I TËRTHORTË
Uji, ushqimi, mënjanimi i mbeturinave, kushtet e higjienës dhe shprehitë higjienike gjithashtu bien nën kanosjet e skajshmërive klimatike. Në kushte të tilla, diagnoza “enterocolitis”, e cila 
në fakt lidhet me shfaqjen e diarresë së shpeshtë, si dhe hepatiti infektues, janë diagnozat më të shpeshta, para së gjithash, në lagjet sub-urbane.

Sëmundshmëria (Mb)/10 000

●  Hepatit A

●  Enterokolit

●  Shigellozë

●  Infektimet esherihia koli

●  Salmonela

●  Infektimet bakteriale nga ushqimi

•   Rastet e vdekjes të shkaktuara nga i stohti konsiderueshëm do të pakësohen;
•   Rastet e vdekjes të shkaktuara nga valët e ngrohta (temperaturat e larta) konsiderueshëm do të rriten;
•   Rastet e helmimit me ushqim, me siguri, konsiderueshëm do të rriten;
•   Sëmundjet vektor-ngjitëse do të kishin mund të paraqisnin një problem lokal, por megjithatë, rritja e ndikimit të përgjithshëm të tyre me siguri do të jetë e vogël;
•   Sëmundjet që kalohen me ujin mund të rriten në disa pjesë, por përsëri, me siguri ndikimi i përgjithshëm do të jetë i vogël;
•   Në parim, efektet e ndotjes së ajrit mbi shëndetin do të rriten, duke përfshirë dhe efektet e mundshme të ozonit gjatë stinës së verës: disa mijë raste 
     të vdekjes dhe një numër i ngjashëm i hospitalizimeve mund të ndodhin në çdo vit;
•   Rastet e kancerit në lëkurë me siguri do të rriten.

Njëra nga sfidat e para të Qendrës së Inovacioneve në Qytetin e Shkupit është të reduktohet ndotja e ajrit #SkopjeAir. Kjo nismë-pilot do të 
shtjellohet në disa faza:

1.   Vendosja e një sistemi test për grumbullimin dhe analizimin e ndotjes së ajrit në Shkup në nivel mikro të të dhënave, në bazë të disa burimeve të të 
     dhënave dhe të dhënave të mëdha në kohë reale. Me identifikimin e arsyeve jo evidente dhe të fshehura të rritjes së ndotjes në qytet, do të testohen 
     veprime të shpejta dhe të lira, të cilat do të rezultonin me reduktim të konsiderueshëm të ndotjes së ajrit. 

2.   Analiza e të dhënave dhe vizualizimi i tyre, me qëllim ndryshimi i sjelljes së qytetarëve dhe motivimi i tyre për të marrë pjesë aktive në zgjidhjen e problemit.

3.   Testimi i aktiviteteve konkrete (për shembull, hartimi i programit për motivimin e amvisërive të varfëra që të përdorin praktika të ngrohjes që më pak ndoten; 
     mbrojtja më e mirë dhe izolimi i terreneve të ndërtimit; puna nga shtëpia një ditë në javë gjatë ditëve me ndotje më të lartë – testimi me punonjësit në disa 
     institucione qeveritare dhe vullnetarizmi i kompanive më të mëdha; ridisenjimi i sistemit të marrjes së biçikletave me qira).
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NDOTJA E AJRIT 
Stresuesi/hazardi më i madh ekologjik është ndotja e ajrit. Ajo, edhe pse ka variacione të qarta sezonale, plotësueshëm vështirësohet në kushte të ndryshimeve klimatike. 
Me vlerësimin e ngarkesës me sëmundje të shkaktuara nga koncentrimet e larta të PM2,5, sipas përllogaritjeve të Institutit të Shëndetit Publik, në kushte të konceptimeve 
mesatare vjetore nga 48,4 µg/m3 PM2,5, në vitin 2012 janë humbur 4.174 vjet jete për qytetarët e Shkupit (82/10.000 banorë), si rezultat i vdekshmërisë nga
kanceri i mushkërive. .

VALËT E NGROHTA
Valët e ngrohta në Shkup, fatkeqësisht, paraqesin një dukuri të zakonshme. Ato kontribuojnë për shfaqjen e ndotjes verore të ajrit, me rritjen e koncentrimit të ozonit. Kjo gjë
ka ndikim negativ mbi rritjen e sëmundjeve dhe vdekshmërisë, para së gjithash, nga sëmundjet kardiovaskulare dhe të mushkërive gjatë kësaj periudhe.

Koncentrimet e ozonit përballë valëve të ngrohta në Shkup, 2013
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Vitet e jetës së humbur/10 000 për shkak të vdekjes së parakohshme 
nga kanceri i mushkërive në Republikën e Maqedonisë në vitin 2012

 Të tjerët Koçan Ilinden Veles Shkup Kumanovë Kavadar Manastir Tetovë

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M
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 *   Vlerësimi i Rrezikueshmërisë së Qytetit të Shkupit është përgatitur nga 
     Qendra Rajonale e Menaxhimit të Krizave e Qytetit të Shkupit

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Qyteti i Shkupit është kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë, territor ky ku gjendet përqëndrimi më i madh i popullsisë, infrastruktura kritike dhe sistemet e 
domosdoshme për funksionimin e qytetit, por në të njëjtën kohë edhe të shtetit, sepse këtu janë përqëndruar të gjitha organet e pushtetit shtetëror, Qeveria me organet 
e veta ekzekutive, si dhe përfaqësitë e huaja diplomatike dhe përfaqësitë tjera. Prandaj, është më se e nevojshme marrja e masave dhe aktiviteteve gjithëpërfshirëse për 
menaxhimin e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe rreziqet klimatike.

Qyteti i Shkupit ka profilin e vet të njohshëm të rreziqeve, i cili bazohet mbi numrin, frekuencën dhe veçoritë e papërshtatshmërive dhe fatkeqësive që janë shfaqur në të 
kaluarën, por edhe mbi profilin ekzistues të rreziqeve që është determinuar nga specifikat e mjedisit natyror dhe jetësor, e aq më tepër nga ndikimet që kanë të bëjnë me 
shpërhapjen dhe mënyrën e mjedisit të ndërtuar (rregullimi i hapësirës), me nënshtrimin dhe lëndueshmërinë e popullsisë, si dhe me elementet tjera të rrezikut.

Nëse merren parasysh madhësia e pritur e efektit dhe pasojat, që mund të reflektohen në humbje dhe plagosje të jetave njerëzore, në dëm të drejtpërdrejtë dhe pasoja 
afatgjate për mallrat natyrore, materiale dhe kulturore, si dhe në efekt negativ mbi produktin kombëtar bruto-shoqëror, e duke patur parasysh faktet historike dhe 
nënshtrimi i territorit më të gjerë të qytetit, rreziku nga tërmeti qëndron në vend të parë. Nga ana tjetër, nëse bëhet një analizë frekuente, në disa vitet e fundit, sipas 
frekuencës, intensitetit dhe dëmeve të shkaktuara, në vendin e dytë dhe të tretë qëndrojnë zjarret dhe përmbytjet. Gjithashtu, për Qytetin e Shkupit është posaçërisht 
karakteristike shfaqja e rreziqeve tjera që lidhen me ndikimet klimatike dhe meteorologjike, ndërkaq që janë shprehur me vlera me lartësi të shumëfishtë të ndotjes së 
ajrit, dukuritë e skajshme të motit, siç janë valët e ngrohta gjatë verës dhe valët e stohta gjatë dimrit, zhveshja e tokës, reshjet e rrëmbyeshme, të shoqëruara me stuhi 
dhe bubullima, erëra të fuqishme, si dhe mjegull që zgjat shumë dhe i cili po ngel në luginën e Shkupit.

Në Republikën e Maqedonisë, menaxhimi i rreziqeve nga fatkeqësitë është organizuar në nivelin kombëtar dhe atë lokal. Në rastin e Qytetit të Shkupit, kjo gjë është 
specifike, duke ditur se qyteti paraqet një njësi të posaçme të vetëqeverisjes lokale. Nga aspekti i rregullimit juridik të menaxhimit të rreziqeve, numërohen shumë ligje, 
siç janë: Ligji mbi Menaxhimin e Krizave, Ligji mbi Mbrojtjen dhe Shpëtimin, Ligji mbi Mbrojtjen Zjarrfikëse, Ligji mbi Vetëqeverisjen Lokale, si dhe akte tjera ligjore dhe 
nënligjore. 

Ligji mbi Menaxhimin e Krizave rregullon sistemin e menaxhimit të krizave, pra: organizimin dhe funksionimin, vendimsjelljen dhe shfrytëzimin e resurseve, komunikimin, 
koordinimin dhe bashkëpunimin, vlerësimin e rrezikueshmërisë së sigurisë së Republikës, planifikimin dhe financimin, si dhe çështje tjera. Sistemi i menaxhimit të krizave 
organizohet dhe realizohet për shkak të parandalimit, paralajmërimit të hershëm dhe përballimit të krizave, që paraqesin rrezik për mallrat, për shëndetin dhe jetën e 
njerëzve dhe kafshëve, dhe të cilat janë shkaktuar nga katastrofat natyrore dhe epidemitë, ose nga rreziqe dhe kanosje tjera, të cilat drejtpërsëdrejti rrezikojnë rendin 
kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Maqedonisë ose një pjese të saj, dhe për të cilat nuk ekzistojnë kushte për shpallje të gjendjes së lustës ose gjendjes së 
jashtëzakonshme. 

Ligji mbi Mbrojtjen dhe Shpëtimin rregullon fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit me ndihmën e dispozitave të përgjithshme për fushën, planifikimin e mbrojtjes dhe shpëtimit, 
obligimet e subjektëve të sistemit, duke përfshirë këtu dhe qytetarët, masat e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe organizimin e fuqive për mbrojtje dhe shpëtim, e ngjashëm.

Në bazë të Ligjit të Vetëqeverisjes Lokale dhe parimit të subsidiaritetit, njësitë e vetëqeverisjes lokale gëzojnë të drejtën që në territoret e veta t’i kryejnë punët me interes 
publik dhe rëndësi lokale, siç janë punët në lëmin e menaxhimit të krizave dhe mbrojtjes dhe shpëtimit, para së gjithash, të jetës dhe shëndetit të qytetarëve dhe të të 
gjithë të mirave materiale në territorin e komunës, rregullimi i hapësirës, veprimtaritë komunale dhe të tjera. 
Kornizën institucionale e udhëheqin Qendra e Menaxhimit të Krizave (QMK) dhe Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit (DMSH), si dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale, 
ndërmarrjet publike, institucione dhe shërbime, si dhe subjekte të tjera.

Qendra e Menaxhimit të Krizave është përgjegjëse për paralajmërimin e hershëm, monitorimin e gjendjeve dhe identifikimin e rreziqeve që mund të çojnë drejt gjendjes 
së krizës, njëkohësisht duke informuar gjithë subjektet nga Sistemi i Menaxhimit të Krizave dhe qytetarët e vendit. Në kuadër të QMK ekziston një qendër operative 24 orë 
për pranimin, procesimin dhe shkëmbimin e informacioneve për ngjarje të mundshme rreziku, nëpërmjet të numrit të telefonit për gjendje emergjence – 195, si dhe me 
protokolle tjera të komunikimit, të rregulluara me akte nënligjore dhe procedura të brendshme. Organizimi territorial i organizatës së QMK është përfaqësuar me gjithsej 
35 Qendra Rajonale të Menaxhimit të Krizave, në 8 nga të cilat është vendosur puna e përhershme (24/7), duke përfshirë këtu dhe Qendrën në Shkup.

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit ka për qëllim ta organizojë dhe përgatisë sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit, dhe të propozojë masa përkatëse. Forcat e mbrojtjes dhe 
shpëtimit janë të organizuara në nivelin kombëtar – forcat republikane, dhe në nivelin territorial – forcat hapësinore, si dhe në ekipe për përgjigje të shpejtë. Drejtoria 
është organizuar edhe me 25 drejtori rajonale, dhe ka selinë e vet në Shkup.

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit ka për qëllim organizimin e sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit në Republikë, si dhe të sigurojë funksionalitetin e masave të mbrojtjes 
dhe shpëtimit, e që është në pajtim me Ligjin. Forcat e Mbrojtjes dhe Shpëtimit janë organizuar në nivelin kombëtar – Forcat Republikane, dhe në nivelin territorial – forcat 
hapësinore, si dhe në ekipe për përgjigje të shpejtë. Drejtoria është organizuar edhe me 35 drejtori rajonale, dhe ka selinë e vet në Shkup.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale kanë obligimin dhe përgjegjësinë që të parat të përballen me rreziqet nga katastrofat. Nëse nuk kanë kapacitete dhe forca për bërje ballë, 
atëherë mund të kërkojnë ndihmë nga komunat fqinje, nga Qyteti i Shkupit, nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, ose nëpërmjet të QMK, për të siguruar koordinimin e 
përfshirjes së resurseve dhe forcave të resurseve tjera, si dhe forcave (ARM e të tjera).

Brigadat territoriale zjarrfikëse janë pjesë e kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale. Në rajonin e Shkupit ato janë të organizuara në nivel të Qytetit të Shkupit dhe 
në masë të madhe marrin pjesë në aktivitetet e mbrojtjes dhe shpëtimit nga zjarret, përmbytjet, si dhe nga aksidentet dhe incidentet tjera. Ndërmarrjet publike, 
institucionet dhe shërbimet publike, si dhe ndërmarrjet tregtare me karakter të posaçëm gjithashtu bëjnë pjesë të sistemit të menaxhimit të rreziqeve nga katastrofa dhe 
kanë përgjegjësitë dhe obligimet e veta.

Nga pikëpamja operative në nivel të Qytetit të Shkupit ekziston Shtabi i Qytetit për Mbrojtje dhe Shpëtim, kurse në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale po organizohen 
shtabe komunale. Qyteti i Shkupit koordinon aktivitetet në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit në territorin e vet dhe komunat e Qytetit të Shkupit janë të obliguara të 
bashkëpunojnë dhe të veprojnë sipas udhëzimeve të Qytetit të Shkupit.

Nga pikëpamja e vlerësimeve të miratuara, Këshilli i Qytetit të Shkupit* solli Vlerësimin e Rrezikueshmërisë në territorin e Qytetit të Shkupit  (duke i përfshirë këtu dhe 
gjithë 17 komunat nga rajoni më i gjerë) në vitin 2015, kurse në vitin 2008 është sjellur Vlerësimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit. Nga dokumentet e planifikimit, në vitin 2010 
është sjellur Plani i Mbrojtjes dhe Shpëtimit i Qytetit të Shkupit.

Gjatë zbatimit të aktiviteteve të zvogëlimit të rreziqeve dhe përforcimit të rezistencës, nevojitet të kihen parasysh dhe sfidat në vijim:

PËRFSHIRJA E PAMJAFTUESHME E ZVOGËLIMIT TË RREZIQEVE NGA KATASTROFAT NË STRATEGJITË SEKTORIALE, PROGRAMET, SI DHE PRIORITETET E 

VEPRIMIT TË INSTITUCIONEVE TË PËRFSHIRA NË NIVELIN KOMBËTAR DHE ATË LOKAL;

KOORDINIMI DHE KOMUNIKIMI I PAMJAFTUESHËM MIDIS INSTITUCIONEVE TË PËRFSHIRA NË NIVELIN KOMBËTAR DHE ATË LOKAL;

URBANIZIMI I PËRSHPEJTUAR DHE MJEDISI I NDËRTUAR;

MBËSHTETJA E PAMJAFTUESHME FINANCIARE PËR REALIZIMIN E AKTIVITETEVE DHE MASAVE,

NIVELI I ULËT I PËRFSHIRJES SË PRAKTIKAVE GJINORE NË MENAXHIMIN E REDUKTIMIT TË RREZIQEVE;

NIVELI I PAMJAFTUESHËM I NDËRTIMIT TË KULTURËS SË PARANDALIMIT DHE BASHKËPUNIMIT ME SEKTORIN AFARIST.
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 *   Vlerësimi i Rrezikueshmërisë së Qytetit të Shkupit është përgatitur nga 
     Qendra Rajonale e Menaxhimit të Krizave e Qytetit të Shkupit

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Qyteti i Shkupit është kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë, territor ky ku gjendet përqëndrimi më i madh i popullsisë, infrastruktura kritike dhe sistemet e 
domosdoshme për funksionimin e qytetit, por në të njëjtën kohë edhe të shtetit, sepse këtu janë përqëndruar të gjitha organet e pushtetit shtetëror, Qeveria me organet 
e veta ekzekutive, si dhe përfaqësitë e huaja diplomatike dhe përfaqësitë tjera. Prandaj, është më se e nevojshme marrja e masave dhe aktiviteteve gjithëpërfshirëse për 
menaxhimin e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe rreziqet klimatike.

Qyteti i Shkupit ka profilin e vet të njohshëm të rreziqeve, i cili bazohet mbi numrin, frekuencën dhe veçoritë e papërshtatshmërive dhe fatkeqësive që janë shfaqur në të 
kaluarën, por edhe mbi profilin ekzistues të rreziqeve që është determinuar nga specifikat e mjedisit natyror dhe jetësor, e aq më tepër nga ndikimet që kanë të bëjnë me 
shpërhapjen dhe mënyrën e mjedisit të ndërtuar (rregullimi i hapësirës), me nënshtrimin dhe lëndueshmërinë e popullsisë, si dhe me elementet tjera të rrezikut.

Nëse merren parasysh madhësia e pritur e efektit dhe pasojat, që mund të reflektohen në humbje dhe plagosje të jetave njerëzore, në dëm të drejtpërdrejtë dhe pasoja 
afatgjate për mallrat natyrore, materiale dhe kulturore, si dhe në efekt negativ mbi produktin kombëtar bruto-shoqëror, e duke patur parasysh faktet historike dhe 
nënshtrimi i territorit më të gjerë të qytetit, rreziku nga tërmeti qëndron në vend të parë. Nga ana tjetër, nëse bëhet një analizë frekuente, në disa vitet e fundit, sipas 
frekuencës, intensitetit dhe dëmeve të shkaktuara, në vendin e dytë dhe të tretë qëndrojnë zjarret dhe përmbytjet. Gjithashtu, për Qytetin e Shkupit është posaçërisht 
karakteristike shfaqja e rreziqeve tjera që lidhen me ndikimet klimatike dhe meteorologjike, ndërkaq që janë shprehur me vlera me lartësi të shumëfishtë të ndotjes së 
ajrit, dukuritë e skajshme të motit, siç janë valët e ngrohta gjatë verës dhe valët e stohta gjatë dimrit, zhveshja e tokës, reshjet e rrëmbyeshme, të shoqëruara me stuhi 
dhe bubullima, erëra të fuqishme, si dhe mjegull që zgjat shumë dhe i cili po ngel në luginën e Shkupit.

Në Republikën e Maqedonisë, menaxhimi i rreziqeve nga fatkeqësitë është organizuar në nivelin kombëtar dhe atë lokal. Në rastin e Qytetit të Shkupit, kjo gjë është 
specifike, duke ditur se qyteti paraqet një njësi të posaçme të vetëqeverisjes lokale. Nga aspekti i rregullimit juridik të menaxhimit të rreziqeve, numërohen shumë ligje, 
siç janë: Ligji mbi Menaxhimin e Krizave, Ligji mbi Mbrojtjen dhe Shpëtimin, Ligji mbi Mbrojtjen Zjarrfikëse, Ligji mbi Vetëqeverisjen Lokale, si dhe akte tjera ligjore dhe 
nënligjore. 

Ligji mbi Menaxhimin e Krizave rregullon sistemin e menaxhimit të krizave, pra: organizimin dhe funksionimin, vendimsjelljen dhe shfrytëzimin e resurseve, komunikimin, 
koordinimin dhe bashkëpunimin, vlerësimin e rrezikueshmërisë së sigurisë së Republikës, planifikimin dhe financimin, si dhe çështje tjera. Sistemi i menaxhimit të krizave 
organizohet dhe realizohet për shkak të parandalimit, paralajmërimit të hershëm dhe përballimit të krizave, që paraqesin rrezik për mallrat, për shëndetin dhe jetën e 
njerëzve dhe kafshëve, dhe të cilat janë shkaktuar nga katastrofat natyrore dhe epidemitë, ose nga rreziqe dhe kanosje tjera, të cilat drejtpërsëdrejti rrezikojnë rendin 
kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Maqedonisë ose një pjese të saj, dhe për të cilat nuk ekzistojnë kushte për shpallje të gjendjes së lustës ose gjendjes së 
jashtëzakonshme. 

Ligji mbi Mbrojtjen dhe Shpëtimin rregullon fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit me ndihmën e dispozitave të përgjithshme për fushën, planifikimin e mbrojtjes dhe shpëtimit, 
obligimet e subjektëve të sistemit, duke përfshirë këtu dhe qytetarët, masat e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe organizimin e fuqive për mbrojtje dhe shpëtim, e ngjashëm.

Në bazë të Ligjit të Vetëqeverisjes Lokale dhe parimit të subsidiaritetit, njësitë e vetëqeverisjes lokale gëzojnë të drejtën që në territoret e veta t’i kryejnë punët me interes 
publik dhe rëndësi lokale, siç janë punët në lëmin e menaxhimit të krizave dhe mbrojtjes dhe shpëtimit, para së gjithash, të jetës dhe shëndetit të qytetarëve dhe të të 
gjithë të mirave materiale në territorin e komunës, rregullimi i hapësirës, veprimtaritë komunale dhe të tjera. 
Kornizën institucionale e udhëheqin Qendra e Menaxhimit të Krizave (QMK) dhe Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit (DMSH), si dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale, 
ndërmarrjet publike, institucione dhe shërbime, si dhe subjekte të tjera.

Qendra e Menaxhimit të Krizave është përgjegjëse për paralajmërimin e hershëm, monitorimin e gjendjeve dhe identifikimin e rreziqeve që mund të çojnë drejt gjendjes 
së krizës, njëkohësisht duke informuar gjithë subjektet nga Sistemi i Menaxhimit të Krizave dhe qytetarët e vendit. Në kuadër të QMK ekziston një qendër operative 24 orë 
për pranimin, procesimin dhe shkëmbimin e informacioneve për ngjarje të mundshme rreziku, nëpërmjet të numrit të telefonit për gjendje emergjence – 195, si dhe me 
protokolle tjera të komunikimit, të rregulluara me akte nënligjore dhe procedura të brendshme. Organizimi territorial i organizatës së QMK është përfaqësuar me gjithsej 
35 Qendra Rajonale të Menaxhimit të Krizave, në 8 nga të cilat është vendosur puna e përhershme (24/7), duke përfshirë këtu dhe Qendrën në Shkup.

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit ka për qëllim ta organizojë dhe përgatisë sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit, dhe të propozojë masa përkatëse. Forcat e mbrojtjes dhe 
shpëtimit janë të organizuara në nivelin kombëtar – forcat republikane, dhe në nivelin territorial – forcat hapësinore, si dhe në ekipe për përgjigje të shpejtë. Drejtoria 
është organizuar edhe me 25 drejtori rajonale, dhe ka selinë e vet në Shkup.

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit ka për qëllim organizimin e sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit në Republikë, si dhe të sigurojë funksionalitetin e masave të mbrojtjes 
dhe shpëtimit, e që është në pajtim me Ligjin. Forcat e Mbrojtjes dhe Shpëtimit janë organizuar në nivelin kombëtar – Forcat Republikane, dhe në nivelin territorial – forcat 
hapësinore, si dhe në ekipe për përgjigje të shpejtë. Drejtoria është organizuar edhe me 35 drejtori rajonale, dhe ka selinë e vet në Shkup.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale kanë obligimin dhe përgjegjësinë që të parat të përballen me rreziqet nga katastrofat. Nëse nuk kanë kapacitete dhe forca për bërje ballë, 
atëherë mund të kërkojnë ndihmë nga komunat fqinje, nga Qyteti i Shkupit, nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, ose nëpërmjet të QMK, për të siguruar koordinimin e 
përfshirjes së resurseve dhe forcave të resurseve tjera, si dhe forcave (ARM e të tjera).

Brigadat territoriale zjarrfikëse janë pjesë e kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale. Në rajonin e Shkupit ato janë të organizuara në nivel të Qytetit të Shkupit dhe 
në masë të madhe marrin pjesë në aktivitetet e mbrojtjes dhe shpëtimit nga zjarret, përmbytjet, si dhe nga aksidentet dhe incidentet tjera. Ndërmarrjet publike, 
institucionet dhe shërbimet publike, si dhe ndërmarrjet tregtare me karakter të posaçëm gjithashtu bëjnë pjesë të sistemit të menaxhimit të rreziqeve nga katastrofa dhe 
kanë përgjegjësitë dhe obligimet e veta.

Nga pikëpamja operative në nivel të Qytetit të Shkupit ekziston Shtabi i Qytetit për Mbrojtje dhe Shpëtim, kurse në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale po organizohen 
shtabe komunale. Qyteti i Shkupit koordinon aktivitetet në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit në territorin e vet dhe komunat e Qytetit të Shkupit janë të obliguara të 
bashkëpunojnë dhe të veprojnë sipas udhëzimeve të Qytetit të Shkupit.

Nga pikëpamja e vlerësimeve të miratuara, Këshilli i Qytetit të Shkupit* solli Vlerësimin e Rrezikueshmërisë në territorin e Qytetit të Shkupit  (duke i përfshirë këtu dhe 
gjithë 17 komunat nga rajoni më i gjerë) në vitin 2015, kurse në vitin 2008 është sjellur Vlerësimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit. Nga dokumentet e planifikimit, në vitin 2010 
është sjellur Plani i Mbrojtjes dhe Shpëtimit i Qytetit të Shkupit.

Gjatë zbatimit të aktiviteteve të zvogëlimit të rreziqeve dhe përforcimit të rezistencës, nevojitet të kihen parasysh dhe sfidat në vijim:

PËRFSHIRJA E PAMJAFTUESHME E ZVOGËLIMIT TË RREZIQEVE NGA KATASTROFAT NË STRATEGJITË SEKTORIALE, PROGRAMET, SI DHE PRIORITETET E 

VEPRIMIT TË INSTITUCIONEVE TË PËRFSHIRA NË NIVELIN KOMBËTAR DHE ATË LOKAL;

KOORDINIMI DHE KOMUNIKIMI I PAMJAFTUESHËM MIDIS INSTITUCIONEVE TË PËRFSHIRA NË NIVELIN KOMBËTAR DHE ATË LOKAL;

URBANIZIMI I PËRSHPEJTUAR DHE MJEDISI I NDËRTUAR;

MBËSHTETJA E PAMJAFTUESHME FINANCIARE PËR REALIZIMIN E AKTIVITETEVE DHE MASAVE,

NIVELI I ULËT I PËRFSHIRJES SË PRAKTIKAVE GJINORE NË MENAXHIMIN E REDUKTIMIT TË RREZIQEVE;

NIVELI I PAMJAFTUESHËM I NDËRTIMIT TË KULTURËS SË PARANDALIMIT DHE BASHKËPUNIMIT ME SEKTORIN AFARIST.
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Lëndueshmëria ndaj ndryshimeve klimatike është shkalla 
deri në të cilëm sistemi është i nënshtrueshëm ndaj 
efekteve negative të ndryshimeve klimatike dhe ku nuk 
mund të përballet me ato. Lëndueshmëria sociale 
përshkruan ato veçori të popullsisë, të cilat kanë ndikim 
mbi astësinë e një bashkësie për t’u përgatitur për rrezik 
ose fatkeqësi, t’i përgjigjet asaj, si dhe të rimëkëmbet nga 
ajo. Lëndueshmëria sociale ndihmon sqarimin e asaj se 
përse disa bashkësi përjetojnë rreziqet në mënyrë të 
ndryshme, edhe pse ato përjetojnë nivelin e njëjtë nga 
përmbytja, ose valët e arritura në një stuhi.
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LËNDUESHMËRIA SOCIO-EKONOMIKE 
DHE RREZIQET KLIMATIKE
VLERËSIMI MBI KOMUNAT E QYTETIT TË SHKUPIT

Rangimi i komunave sipas lëndueshmërisë së tyre socio-ekonomike është bërë në bazë të ideksit të përllogaritur të lëndueshmërisë sociale (SoVI) 
të Qytetit të Shkupit dhe dhjetë komunave, në bazë të treguesve në vijim:

1.

2. 
3. 
4. 
5.
6. 
7.  
8. 

9.  
Me këtë, gjithë treguesit nuk kanë efektin e njëjtë mbi lëndueshmërinë sociale, vlera më e madhe e treguesve nga 1 deri 6 
kontribuon për zmadhimin e lëndueshmërisë sociale, kurse tek treguesit nga 7 deri 9 – për pakësimin. Është me rëndësi të 
theksohet se indeksi i lëndueshmërisë sociale nuk është njësi matëse, por është një tregues relativ që shërben për 
krahasimin e njësive gjeografike për të cilat bëhet përllogaritja, gjë kjo me të cilën vlera e tij absolute nuk ka fare rëndësi. 
Intervali brenda të cilit janë shpërndarë vlerat e përllogaritura të Indeksit të Lëndueshmërisë Sociale (të renditura nga më 
e ulëta deri në më të lartën) ndahet në pesë pjesë të njëjta dhe secila pjesë shënohet me një gradë të caktuar, si vijon:

Sipas vlerësimit të bërë, në kuadër të Qytetit të Shkupit, me 
lëndueshmëri më të lartë sociale janë komunat Shuto Orizare 
dhe Saraji. Niveli i lartë i lëndueshmërisë së popullësisë në 
komunën Shuto Orizare, në krahasim me komunat tjera në 
Qytetin e Shkupit, para së gjithash, është falë koncentrimit të l
artë të popullsisë me përkatësi etnike rome, ka shkallë mestare 
vjetore më të lartë të rritjes së popullsisë, ka përqindje më të
lartë të popullsisë në moshë nën 6-vjeçare në popullsinë e 
përgjithshme të komunës, numër më të lartë të personave të 
regjistruar si të papunësuar në 100 persona me astësi pune 
brenda popullsisë, dhe numër më të ulët të mjekve në ordinancat 
e mjekësisë së përgjithshme në 10.000 banorë.

0 20 40 60 80

H C-H C C-B B

QYTETI I SHKUPIT  
Niveli i lartë i lëndueshmërisë së popullsisë në komunën
Saraj, në krahasim me komunat tjera të Qytetit të Shkupit, 
para së gjithash, është falë shkallës mesatare vjetore më 
të lartë të rritjes së popullsisë, ka përqindje më të lartë të 
popullsisë në moshë nën 6-vjeçare në popullsinë e 
përgjithshme të komunës, kushtet e banimit në raport me 
sistemin e furnizimit me ujë dhe kyçjen në rrjetin publik 
të kanalizimit, si dhe numër më të ulët të mjekve në 
ordinancat e mjekësisë së përgjithshme 10.000 banorë. 
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Imazhi 1. 
Harta e Qytetit të Shkupit: 
komunat sipas nivelit të 
lëndueshmërisë sociale

RRITJA E SHPEJTË E POPULLSISË, SHKALLA MESATARE VJETORE E RRITJES SË POPULLSISË BRENDA KOMUNËS

POPULLSIA E RE

POPULLSIA E MOSHUAR

PËRKATËSIA ETNIKE

POPULLSIA ME NEVOJA TË POSAÇME

PUNËSIMI

KUSHTET E BANIIT, SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË

KUSHTET E BANIMIT, SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA 

MJEDISI JETËSOR, QASJA NË SHËRBIMET SHËNDETËSORE.

Tabela 1. Indeksi i lëndueshmërisë sociale (SoVI) të 
popullsisë në komunat e Qytetit të Shkupit

   Karposhi

   Aerodromi

   Gjorçe Petrovi

   Kisella Voda

   Çairi

   Gazi Baba

   Buteli

   Qendra

   Saraji

   Shuto Orizari

Saraji

Gjorçe
Petrov

Shuto
Orizari

Buteli

Karposhi
Kisella
  Voda

Aerodromh

Qendra
Çairi

Gazi Baba

E ULËT               MESATARISHT             E MESME                               MESATARISHT                                  E LARTË 
                          E ULËT          E LARTË
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LËNDUESHMËRIA SOCIO-EKONOMIKE 
DHE RREZIQET KLIMATIKE
VLERËSIMI MBI KOMUNAT E QYTETIT TË SHKUPIT

Rangimi i komunave sipas lëndueshmërisë së tyre socio-ekonomike është bërë në bazë të ideksit të përllogaritur të lëndueshmërisë sociale (SoVI) 
të Qytetit të Shkupit dhe dhjetë komunave, në bazë të treguesve në vijim:

1.

2. 
3. 
4. 
5.
6. 
7.  
8. 

9.  
Me këtë, gjithë treguesit nuk kanë efektin e njëjtë mbi lëndueshmërinë sociale, vlera më e madhe e treguesve nga 1 deri 6 
kontribuon për zmadhimin e lëndueshmërisë sociale, kurse tek treguesit nga 7 deri 9 – për pakësimin. Është me rëndësi të 
theksohet se indeksi i lëndueshmërisë sociale nuk është njësi matëse, por është një tregues relativ që shërben për 
krahasimin e njësive gjeografike për të cilat bëhet përllogaritja, gjë kjo me të cilën vlera e tij absolute nuk ka fare rëndësi. 
Intervali brenda të cilit janë shpërndarë vlerat e përllogaritura të Indeksit të Lëndueshmërisë Sociale (të renditura nga më 
e ulëta deri në më të lartën) ndahet në pesë pjesë të njëjta dhe secila pjesë shënohet me një gradë të caktuar, si vijon:

Sipas vlerësimit të bërë, në kuadër të Qytetit të Shkupit, me 
lëndueshmëri më të lartë sociale janë komunat Shuto Orizare 
dhe Saraji. Niveli i lartë i lëndueshmërisë së popullësisë në 
komunën Shuto Orizare, në krahasim me komunat tjera në 
Qytetin e Shkupit, para së gjithash, është falë koncentrimit të l
artë të popullsisë me përkatësi etnike rome, ka shkallë mestare 
vjetore më të lartë të rritjes së popullsisë, ka përqindje më të
lartë të popullsisë në moshë nën 6-vjeçare në popullsinë e 
përgjithshme të komunës, numër më të lartë të personave të 
regjistruar si të papunësuar në 100 persona me astësi pune 
brenda popullsisë, dhe numër më të ulët të mjekve në ordinancat 
e mjekësisë së përgjithshme në 10.000 banorë.

0 20 40 60 80

H C-H C C-B B

QYTETI I SHKUPIT  
Niveli i lartë i lëndueshmërisë së popullsisë në komunën
Saraj, në krahasim me komunat tjera të Qytetit të Shkupit, 
para së gjithash, është falë shkallës mesatare vjetore më 
të lartë të rritjes së popullsisë, ka përqindje më të lartë të 
popullsisë në moshë nën 6-vjeçare në popullsinë e 
përgjithshme të komunës, kushtet e banimit në raport me 
sistemin e furnizimit me ujë dhe kyçjen në rrjetin publik 
të kanalizimit, si dhe numër më të ulët të mjekve në 
ordinancat e mjekësisë së përgjithshme 10.000 banorë. 
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Imazhi 1. 
Harta e Qytetit të Shkupit: 
komunat sipas nivelit të 
lëndueshmërisë sociale

RRITJA E SHPEJTË E POPULLSISË, SHKALLA MESATARE VJETORE E RRITJES SË POPULLSISË BRENDA KOMUNËS

POPULLSIA E RE

POPULLSIA E MOSHUAR

PËRKATËSIA ETNIKE

POPULLSIA ME NEVOJA TË POSAÇME

PUNËSIMI

KUSHTET E BANIIT, SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË

KUSHTET E BANIMIT, SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA 

MJEDISI JETËSOR, QASJA NË SHËRBIMET SHËNDETËSORE.

Tabela 1. Indeksi i lëndueshmërisë sociale (SoVI) të 
popullsisë në komunat e Qytetit të Shkupit

   Karposhi

   Aerodromi

   Gjorçe Petrovi

   Kisella Voda

   Çairi

   Gazi Baba

   Buteli

   Qendra

   Saraji

   Shuto Orizari

Saraji

Gjorçe
Petrov

Shuto
Orizari

Buteli

Karposhi
Kisella
  Voda

Aerodromh

Qendra
Çairi

Gazi Baba

E ULËT               MESATARISHT             E MESME                               MESATARISHT                                  E LARTË 
                          E ULËT          E LARTË
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Turizmi dhe udhëtimet lidhur me pushimin e lirshëm dhe rekreimit në Qytetin e Shkupit paraqesin një pjesë të rëndësishme të ekonomisë 
kombëtare (14% nga numri i përgjithshëm i buajtjeve në vitin 2014 janë në Shkup, 90% nga ata janë të huaj), gjë kjo me të cilën ndikimi i 
ndryshimeve klimatike mbi turizmin po shndërrohet në një temë shoqërore diskutimi. Ruajtja e trashëgimisë së pasur kulturore është aspekti 
kryesor për identitetin kompleks të historisë së vendit, ndërsa për zhvillimin e vazhdueshëm të turizmit – një burim vital dhe në rritje të të 
ardhurave. Rëndësia e mbrojtjes së tij – për Maqedoninë dhe për tërë kulturën botërore – është e padiskutueshme fare.

Qyteti i Shkupit shfaq një angazhim të fuqishëm e gjithnjë më të madh për përmirësimin e turizmit dhe për ruajtjen e trashëgimisë kulturore 
në kuadër të autorizimeve të veta, me ndihmën e mobilizimit dhe koordinimit të një numri të madh të resurseve njerëzore dhe materiale.

Sido që të jetë, tanimë ekzistojnë ndërlikueshmëri të reja në sfidën e ruajtjes – ndërlikueshmëritë e ndryshimeve klimatike. Klima është faktori 
vendimtar në përzgjedhjen e destinacionit për shumë turistë. Turizmi në masë të madhe varet nga stabiliteti i klimës. Temperaturat e rritura 
verore mund që disa destinacione në të hapur t’i vëjë jashtë zonës së komfortit për shumicën e turistëve ndërkombëtarë. Krahinat tradicionale, 
duke përfshirë këtu dhe rajonet e njohura me vreshta që janë në afërsinë e tyre, mund të ndryshojnë konsiderueshëm si rezultat të ndryshimeve 
klimatike. Edhe, çdo ngritje të frekuencës së ngarjeve ekstreme meteorologjike aq më tepër do ta dëmtonte pamjen, dhe në fund, ta çrregullonte 
strukturën e shumicës së përmendoreve kulturore të vendit, të cilat janë ndërtuar në kushte nga më të ndryshmet.

Këto ndikimi të ndërsjella për herë të parë u analizuan më thellësisht në kuadër të Raportit të tretë Kombëtar për Ndryshimet Klimatike, ku u 
identifikua rëndësia e futjes në përdorim të turizmit të qytetit si klaster të ri në strategjitë e ardhshme të turizmit kombëtar, si dhe futjes në 
përdorim të metodologjisë së vlerësimit të ndikimeve klimatike mbi trashëgiminë kulturore që zhvillohet nën qiell të hapur.

Nga ndryshimet e rrethanave të motit që janë vërejtur në Maqedoni, mund të konkludohet se turizmi në qytetin e Shkupit mund t’i nënshtrohet 
rrezikut në dy mënyra:

  

Nga ana tjetër, si rezultat i dimrave më të ngrohtë, sezoni mund të vazhdohet, që do të jetë i dobishëm nga aspekti i turizmit në Shkup.

Duke identifikuar potencialin për zhvillim të mençur, Qyteti i Shkupit, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe 
Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), filloi një sfidë: “Si të kalojmë një ditë ndryshe – “të gjelbër” në Shkup?” për të gjithë qytetarët, 
duke i stuar ata të parashtrojnë ide për mënyrën më të mirë të kalohet një ditë e gjelbër në Shkup (me sa është e mundur më pak emetim të gazeve të 
dëmshme). Qëllimi kryesor i kësaj sfide është të inkurajohen qytetarët për të marrë një nismë dhe për të marë pjesë aktive në zhvillimin e zgjidhjeve 
më të mira për lëvizshmëri urbane, të cilat do ta bënjin qytetin më të rezistueshëm ndaj ndryshimeve klimatike dhe do të kontribuonin për një ekonomi 
më të fuqishme lokale.

Sektori privat është poashtu i stuar për të marrë pjesë me oferta për lirime të porcioneve më të shëndetshme, shportave të piknikut, madje dhe me oferta 
për transportin e një grupi me automjete elektrike nga stacioni më i afërt i autobusave, duke iu ofruar atyre një ekskursion “të gjelbër” në hapësirat e tyre. 

Gjithashtu, operatorët e udhëtimeve (tur-operatorët) do ta inkuadrojnë rutën e tyre më të mirë në ofertat e tyre të rregullta për turistët.

 

TURIZMI DHE SFIDAT E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE *

JEMI TË PARËT ME SHEMBULLIN TONË: SI TË KALOJMË NJË DITË NDRYSHE – “TË GJELBËR” NË SHKUP?

•   STINA E VERËS, THJESHTË, TË BËHET TEPËR E NGROHTË, ME TË CILËN ÇRREGULLOHET KOMFORTI I TURISTËVE, 
     DUKE REDUKTUAR KËSHTU QË SEZONI I VIZITAVE TË PAKËSOHET.

•   MOTI (SIDOMOS AKULLI DHE SHIU) DO TË SHKAKTOJË DËME TË SHTUARA FIZIKE TË POZICIONEVE HISTORIKE ME INTERES 
     PËR TURIZMIN DHE KËSHTU DO TË BËHEN MË PAK ATRAKTIVE PËR TURISTËT.

 *  Ekstrakt nga rezultatet e vlerësimit të raportit të parë, të bërë në vend, për vlerësimin e lëndueshmërisë së turizmit dhe mbrojtjes së 
     trashëgimisë kulturore në Republikën e Maqedonisë në raport me ndryshimet klimatike dhe masat e mundshme të përshtatjes dhe me 
     strategjitë. Këto vlerësimi u zhvilluan si pjesë e Raportit të tretë Kombëtar për Ndryshimet Klimatike ndaj UNFCC, të përpiluar nga Ministria 
     e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, mbështetur nga UNDP dhe GEF. Tërë Raporti mund të gjendet në: http://unfccc.org.mk/Default.
     aspx?LCID=301; http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/EN_Tourism%20CC_Final%20Macedonia%20Report_Peter
     %20Burns.pdf ; http://www.unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=258
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Turizmi dhe udhëtimet lidhur me pushimin e lirshëm dhe rekreimit në Qytetin e Shkupit paraqesin një pjesë të rëndësishme të ekonomisë 
kombëtare (14% nga numri i përgjithshëm i buajtjeve në vitin 2014 janë në Shkup, 90% nga ata janë të huaj), gjë kjo me të cilën ndikimi i 
ndryshimeve klimatike mbi turizmin po shndërrohet në një temë shoqërore diskutimi. Ruajtja e trashëgimisë së pasur kulturore është aspekti 
kryesor për identitetin kompleks të historisë së vendit, ndërsa për zhvillimin e vazhdueshëm të turizmit – një burim vital dhe në rritje të të 
ardhurave. Rëndësia e mbrojtjes së tij – për Maqedoninë dhe për tërë kulturën botërore – është e padiskutueshme fare.

Qyteti i Shkupit shfaq një angazhim të fuqishëm e gjithnjë më të madh për përmirësimin e turizmit dhe për ruajtjen e trashëgimisë kulturore 
në kuadër të autorizimeve të veta, me ndihmën e mobilizimit dhe koordinimit të një numri të madh të resurseve njerëzore dhe materiale.

Sido që të jetë, tanimë ekzistojnë ndërlikueshmëri të reja në sfidën e ruajtjes – ndërlikueshmëritë e ndryshimeve klimatike. Klima është faktori 
vendimtar në përzgjedhjen e destinacionit për shumë turistë. Turizmi në masë të madhe varet nga stabiliteti i klimës. Temperaturat e rritura 
verore mund që disa destinacione në të hapur t’i vëjë jashtë zonës së komfortit për shumicën e turistëve ndërkombëtarë. Krahinat tradicionale, 
duke përfshirë këtu dhe rajonet e njohura me vreshta që janë në afërsinë e tyre, mund të ndryshojnë konsiderueshëm si rezultat të ndryshimeve 
klimatike. Edhe, çdo ngritje të frekuencës së ngarjeve ekstreme meteorologjike aq më tepër do ta dëmtonte pamjen, dhe në fund, ta çrregullonte 
strukturën e shumicës së përmendoreve kulturore të vendit, të cilat janë ndërtuar në kushte nga më të ndryshmet.

Këto ndikimi të ndërsjella për herë të parë u analizuan më thellësisht në kuadër të Raportit të tretë Kombëtar për Ndryshimet Klimatike, ku u 
identifikua rëndësia e futjes në përdorim të turizmit të qytetit si klaster të ri në strategjitë e ardhshme të turizmit kombëtar, si dhe futjes në 
përdorim të metodologjisë së vlerësimit të ndikimeve klimatike mbi trashëgiminë kulturore që zhvillohet nën qiell të hapur.

Nga ndryshimet e rrethanave të motit që janë vërejtur në Maqedoni, mund të konkludohet se turizmi në qytetin e Shkupit mund t’i nënshtrohet 
rrezikut në dy mënyra:

  

Nga ana tjetër, si rezultat i dimrave më të ngrohtë, sezoni mund të vazhdohet, që do të jetë i dobishëm nga aspekti i turizmit në Shkup.

Duke identifikuar potencialin për zhvillim të mençur, Qyteti i Shkupit, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe 
Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), filloi një sfidë: “Si të kalojmë një ditë ndryshe – “të gjelbër” në Shkup?” për të gjithë qytetarët, 
duke i stuar ata të parashtrojnë ide për mënyrën më të mirë të kalohet një ditë e gjelbër në Shkup (me sa është e mundur më pak emetim të gazeve të 
dëmshme). Qëllimi kryesor i kësaj sfide është të inkurajohen qytetarët për të marrë një nismë dhe për të marë pjesë aktive në zhvillimin e zgjidhjeve 
më të mira për lëvizshmëri urbane, të cilat do ta bënjin qytetin më të rezistueshëm ndaj ndryshimeve klimatike dhe do të kontribuonin për një ekonomi 
më të fuqishme lokale.

Sektori privat është poashtu i stuar për të marrë pjesë me oferta për lirime të porcioneve më të shëndetshme, shportave të piknikut, madje dhe me oferta 
për transportin e një grupi me automjete elektrike nga stacioni më i afërt i autobusave, duke iu ofruar atyre një ekskursion “të gjelbër” në hapësirat e tyre. 

Gjithashtu, operatorët e udhëtimeve (tur-operatorët) do ta inkuadrojnë rutën e tyre më të mirë në ofertat e tyre të rregullta për turistët.

 

TURIZMI DHE SFIDAT E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE *

JEMI TË PARËT ME SHEMBULLIN TONË: SI TË KALOJMË NJË DITË NDRYSHE – “TË GJELBËR” NË SHKUP?

•   STINA E VERËS, THJESHTË, TË BËHET TEPËR E NGROHTË, ME TË CILËN ÇRREGULLOHET KOMFORTI I TURISTËVE, 
     DUKE REDUKTUAR KËSHTU QË SEZONI I VIZITAVE TË PAKËSOHET.

•   MOTI (SIDOMOS AKULLI DHE SHIU) DO TË SHKAKTOJË DËME TË SHTUARA FIZIKE TË POZICIONEVE HISTORIKE ME INTERES 
     PËR TURIZMIN DHE KËSHTU DO TË BËHEN MË PAK ATRAKTIVE PËR TURISTËT.

 *  Ekstrakt nga rezultatet e vlerësimit të raportit të parë, të bërë në vend, për vlerësimin e lëndueshmërisë së turizmit dhe mbrojtjes së 
     trashëgimisë kulturore në Republikën e Maqedonisë në raport me ndryshimet klimatike dhe masat e mundshme të përshtatjes dhe me 
     strategjitë. Këto vlerësimi u zhvilluan si pjesë e Raportit të tretë Kombëtar për Ndryshimet Klimatike ndaj UNFCC, të përpiluar nga Ministria 
     e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, mbështetur nga UNDP dhe GEF. Tërë Raporti mund të gjendet në: http://unfccc.org.mk/Default.
     aspx?LCID=301; http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/EN_Tourism%20CC_Final%20Macedonia%20Report_Peter
     %20Burns.pdf ; http://www.unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=258
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Ndryshimet klimatike kanë ndikim të konsiderueshëm mbi sistemet e natyrshme. Bota e gjallesave me miliona vite po zhvillohet në kushte të 
ndryshueshme klimatike, sepse ka astësinë e përshtatjes ndaj tyre. Arsyeja pse ndryshimet aktuale klimatike i konsiderojmë si më pak të favorshme 
për eko-sistemet dhe biodiversitetin është se ato sot po ndodhin më shpejtë dhe janë më të shprehura se mundësia e specieve për t’u përshtatur, 
por edhe sepse rregullisht po kombinohen me ndikimet e vazhdueshme antropogjene.

Eko-sistemet e ruajtur natyral kanë elasticitet dhe astësi më të madhe të përshtatjes/adaptimit ndaj ndryshimeve. Kështu, rëndësia e zonave të 
mbrojtura qëndron në rolin e tyre, me aplikimin e regjimeve të posaçëm të mbrojtjes, për ta ruajtur potencialin adaptues të eko-sistemit në një 
territor sa më të madh. Gjithashtu, ato ndihmojnë shoqërinë për t’u përballur me ndikimet e ndryshimeve klimatike, duke mirëmbajtur kështu 
shërbimet elementare të eko-sistemeve nga të cilat varen njerëzit, apo më saktësisht, u ndihmojnë atyre t’u bëjnë ballë ndryshimeve lidhur me 
rezervat e ujit, sëmundjet dhe prodhiin bujqësor, të gjitha këto të shkaktuara nga ndryshimet klimatike. 

Janë të numërta masat që mund të ndërmerren për përballje me ndikimet e ndryshimeve klimatike mbi biodiversitetin. Masat më të rëndësishme 
përfshijnë ndryshimin e politikës për shfrytëzim të tokës, adaptim të planeve hapësinore, e ngjashëm. Masat shumë më konkrete përfshijnë:

Territori i Luginës së Shkupit ngërthen në vete shtatë zona klimatike vegjetimi të dheut, që identifikon një llojllojshmëri të madhe biogjeografike. 
Janë identifikuar katër biome: biomi i pyjeve sub-mediterane, kryesisht gjetherënëse dhe shkurrave, biomi i pyjeve jug-evropiane, kryesisht gjetherënëse, 
biomi i pyjeve evropiane dhe biomi i guroreve, kullotave dhe oazave me borë. Kjo prani e biomeve tregon zhvillimin historik të grykës, por edhe mënyra 
se si njeriu kishte shfrytëzuar krahinat dhe i kishte përshtatur ato sipas nevojave të veta.

Qyteti i Shkupit ka obligim ligjor të përkujdeset për zonat e mbrojtura që ka nën kompetencat e veta:

•   ZGJERIMIN E SISTEMIT TË ZONAVE TË MBROJTURA;

•   INKORPORIMIN E MASAVE PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE NË PLANET E ADMINISTRIMIT TË ZONAVE TË MBROJTURA;

•   LIDHJEN MES VETE TË ZONAVE TË MBROJTURA ME KORRIDORË BIOLOGJIK, DHE 

•   MUNDËSIMIN E LËVIZJES SË LIRË TË SPECIEVE DHE SHTRIRJEN E VENDBANIMEVE NËPËRMJET TË OBJEKTEVE 
     INFRASTRUKTURORE LINEARE (RRUGËT, BINARET HEKURUDHORE, HIDROSISTEMET, ETJ.) * 

•   PARKU I NATYRËS GAZI BABË, RRAFSHNALTË ME KOMPLEKS PYJOR NË 110 HA NË KUADËR TË STRUKTURËS URBANE TË QYTETIT;

•   PARKU PYJOR VODNO, MAL KY, RRËZA E TË CILIT PËRFAQËSON KUFIRIN JUG-PERËNDIMOR TË QYTETIT, 
     KURSE MATRIKSIN URBAN E PUSHTON PA MËSHIRË;

•   PËRMENDORJA E NATYRËS, KANIONI I MATKËS, KANION KY NË LUMIN TRESKA NË VERI-PERËNDIM NGA SHKUPI, NJË QENDËR KJO E PASUR REFUGJIALE, 
     ME FORMA TË PRANISHME GJEOMORFOLOGJIKE MBITOKËSORE DHE NËNTOKËSORE.

 *  “Raporti i Tretë Kombëtar për UNFCCC” 
     Raporti i Projektit mbi lëndueshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike në sektorin e biodiversitetit, Mellovski Lupço, Matevski Vllado, Hristovski Sllavço

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Në vitet e kaluara, Qyteti zhvilloi një Studim të Valorizimit të Vargut Malor të Zhedenit, në kuadër të të cilit gjendet burimi i ujit të pijshëm Rashçe, 
Studimin e Vendosjes së Korridorit Mbrojtës Ekologjik Vodno – Saraj – Matkë, si dhe në fazën e tij përfundimtare është Studimi i Valorizimit të 
Karadakut të Shkupit, si dhe studimet e rivalorizimit të Vodnos dhe Gazi Babës, kurse studimi i rivalorizimit të Matkës është përgatitur në kuadër 
të një projekti ndërkombëtar. 

Edhe krahas mbrojtjes së vendosur në këto territore, për të cilat Qyteti i Shkupit vazhdimisht ndan mjete financiare për mbrojtje, aranzhim dhe 
avancim, nëpërmjet të buxheteve të tij vjetore, aktiviteteve dhe masave të shumënumërta, studimeve dhe punimeve profesioniste, ndikimi negativ 
antropogjen në kuadër të këtyre territoreve është i dukshëm.

Në rrjedhë e sipër është procesin i rivalorizimit dhe rimbrojtjes së territoreve të mbrojtura, që është në pajtim me Ligjin e Mbrojtjes së Natyrës, 
të cilin po e zbaton Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Në kuadër të këtij procesi vijon sjellja e planeve për administrimin e 
zonave të mbrojtura, të cilat duhet t’i përfshijnë gjithë palët e interesuara, problemet, zgjidhjet dhe masat e ruajtjes dhe avancimit të territoreve.

Zhvillimi i rrjetit të territoreve të mbrojtura natyrore është i paevitueshëm dhe i domosdoshëm për shkak të mbijetesës së sistemeve natyrore. 
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Ndryshimet klimatike kanë ndikim të konsiderueshëm mbi sistemet e natyrshme. Bota e gjallesave me miliona vite po zhvillohet në kushte të 
ndryshueshme klimatike, sepse ka astësinë e përshtatjes ndaj tyre. Arsyeja pse ndryshimet aktuale klimatike i konsiderojmë si më pak të favorshme 
për eko-sistemet dhe biodiversitetin është se ato sot po ndodhin më shpejtë dhe janë më të shprehura se mundësia e specieve për t’u përshtatur, 
por edhe sepse rregullisht po kombinohen me ndikimet e vazhdueshme antropogjene.

Eko-sistemet e ruajtur natyral kanë elasticitet dhe astësi më të madhe të përshtatjes/adaptimit ndaj ndryshimeve. Kështu, rëndësia e zonave të 
mbrojtura qëndron në rolin e tyre, me aplikimin e regjimeve të posaçëm të mbrojtjes, për ta ruajtur potencialin adaptues të eko-sistemit në një 
territor sa më të madh. Gjithashtu, ato ndihmojnë shoqërinë për t’u përballur me ndikimet e ndryshimeve klimatike, duke mirëmbajtur kështu 
shërbimet elementare të eko-sistemeve nga të cilat varen njerëzit, apo më saktësisht, u ndihmojnë atyre t’u bëjnë ballë ndryshimeve lidhur me 
rezervat e ujit, sëmundjet dhe prodhiin bujqësor, të gjitha këto të shkaktuara nga ndryshimet klimatike. 

Janë të numërta masat që mund të ndërmerren për përballje me ndikimet e ndryshimeve klimatike mbi biodiversitetin. Masat më të rëndësishme 
përfshijnë ndryshimin e politikës për shfrytëzim të tokës, adaptim të planeve hapësinore, e ngjashëm. Masat shumë më konkrete përfshijnë:

Territori i Luginës së Shkupit ngërthen në vete shtatë zona klimatike vegjetimi të dheut, që identifikon një llojllojshmëri të madhe biogjeografike. 
Janë identifikuar katër biome: biomi i pyjeve sub-mediterane, kryesisht gjetherënëse dhe shkurrave, biomi i pyjeve jug-evropiane, kryesisht gjetherënëse, 
biomi i pyjeve evropiane dhe biomi i guroreve, kullotave dhe oazave me borë. Kjo prani e biomeve tregon zhvillimin historik të grykës, por edhe mënyra 
se si njeriu kishte shfrytëzuar krahinat dhe i kishte përshtatur ato sipas nevojave të veta.

Qyteti i Shkupit ka obligim ligjor të përkujdeset për zonat e mbrojtura që ka nën kompetencat e veta:

•   ZGJERIMIN E SISTEMIT TË ZONAVE TË MBROJTURA;

•   INKORPORIMIN E MASAVE PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE NË PLANET E ADMINISTRIMIT TË ZONAVE TË MBROJTURA;

•   LIDHJEN MES VETE TË ZONAVE TË MBROJTURA ME KORRIDORË BIOLOGJIK, DHE 

•   MUNDËSIMIN E LËVIZJES SË LIRË TË SPECIEVE DHE SHTRIRJEN E VENDBANIMEVE NËPËRMJET TË OBJEKTEVE 
     INFRASTRUKTURORE LINEARE (RRUGËT, BINARET HEKURUDHORE, HIDROSISTEMET, ETJ.) * 

•   PARKU I NATYRËS GAZI BABË, RRAFSHNALTË ME KOMPLEKS PYJOR NË 110 HA NË KUADËR TË STRUKTURËS URBANE TË QYTETIT;

•   PARKU PYJOR VODNO, MAL KY, RRËZA E TË CILIT PËRFAQËSON KUFIRIN JUG-PERËNDIMOR TË QYTETIT, 
     KURSE MATRIKSIN URBAN E PUSHTON PA MËSHIRË;

•   PËRMENDORJA E NATYRËS, KANIONI I MATKËS, KANION KY NË LUMIN TRESKA NË VERI-PERËNDIM NGA SHKUPI, NJË QENDËR KJO E PASUR REFUGJIALE, 
     ME FORMA TË PRANISHME GJEOMORFOLOGJIKE MBITOKËSORE DHE NËNTOKËSORE.

 *  “Raporti i Tretë Kombëtar për UNFCCC” 
     Raporti i Projektit mbi lëndueshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike në sektorin e biodiversitetit, Mellovski Lupço, Matevski Vllado, Hristovski Sllavço

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Në vitet e kaluara, Qyteti zhvilloi një Studim të Valorizimit të Vargut Malor të Zhedenit, në kuadër të të cilit gjendet burimi i ujit të pijshëm Rashçe, 
Studimin e Vendosjes së Korridorit Mbrojtës Ekologjik Vodno – Saraj – Matkë, si dhe në fazën e tij përfundimtare është Studimi i Valorizimit të 
Karadakut të Shkupit, si dhe studimet e rivalorizimit të Vodnos dhe Gazi Babës, kurse studimi i rivalorizimit të Matkës është përgatitur në kuadër 
të një projekti ndërkombëtar. 

Edhe krahas mbrojtjes së vendosur në këto territore, për të cilat Qyteti i Shkupit vazhdimisht ndan mjete financiare për mbrojtje, aranzhim dhe 
avancim, nëpërmjet të buxheteve të tij vjetore, aktiviteteve dhe masave të shumënumërta, studimeve dhe punimeve profesioniste, ndikimi negativ 
antropogjen në kuadër të këtyre territoreve është i dukshëm.

Në rrjedhë e sipër është procesin i rivalorizimit dhe rimbrojtjes së territoreve të mbrojtura, që është në pajtim me Ligjin e Mbrojtjes së Natyrës, 
të cilin po e zbaton Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Në kuadër të këtij procesi vijon sjellja e planeve për administrimin e 
zonave të mbrojtura, të cilat duhet t’i përfshijnë gjithë palët e interesuara, problemet, zgjidhjet dhe masat e ruajtjes dhe avancimit të territoreve.

Zhvillimi i rrjetit të territoreve të mbrojtura natyrore është i paevitueshëm dhe i domosdoshëm për shkak të mbijetesës së sistemeve natyrore. 
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Zona urbane posedon veçori të cilat, në krahasim me zonat rurale përreth, janë ndryshe. Sipërfaqet nën vegjetim, të cilat në mënyrë të natyrshme sigurojnë 
hije, freskim, mbajtje të ujit atmosferik, deponim dhe infliltrim, me procesin e urbanizimit janë zëvendësuar me sipërfaqe të ndërtuara jo të përshkueshme. 
Kjo gjë shkakton që regjimet e ndryshuara të shkëmbimit të energjisë, që rezulton me ishujt urban të ngrohtë dhe ndryshimin e hidrologjisë në territorin urban, 
gjë kjo e cila çon drejt derdhjes së shtuar sipërfaqësore të ujërave të shiut. Nese merren parasysh dhe ndryshimet klimatike dhe dukuritë ekstreme të motit, 
të cilat do t’i përforcojnë efektet e këtilla të pafavorshme, ekziston nevoja urgjente për zhvillimin dhe mbrojtjen e infrastrukturës së gjelbër urbane. 
Infrastruktura e gjelbër do të siguronte, krahas funksioneve konvencionale, edhe zgjidhje adaptuese për një afat më të gjatë kohore, duke ndikuar kështu 
konsiderueshëm përshtatjen ndaj ndryshimeve të klimës, si dhe ndaj zbutjes së tyre.

Edhe krahas kuptimit të zhvilluar të domethënies së hapësirave të gjelbra, ato nuk janë integruar në mënyrë përkatëse në planifikimin dhe procesin e 
administrimit. Prandaj, shfrytëzimi kreativ i funksioneve të infrastrukturës së gjelbër duhet të pranohet në procesin e planifikimit në të gjitha nivelet 
dhe në të gjithë sektorët.

Zhvillimi dhe administrimi i sipërfaqeve të gjelbra urbane po bëhet një detyrë komplekse, e cila duhet të shqyrtohet me vëmendje, nëse qëllimi i përbashkët
 është që sipërfaqet e gjelbra urbane të pranohen dhe çmohen nga qytetarët. Zhvillimi dhe sigurimi i sipërfaqeve të gjelbra, dhe administrimi përkatës i tyre, 
kërkon qasje dhe njohuri gjithëpërfshirëse dhe ndërdisiplinore për marrëdhëniet komplekse të faktorëve që përcaktojnë ato.

Duke kërkuar qasjen e vet përkatëse në infrastrukturën e gjelbër, Qyteti i Shkupit zhvilloi një Studim mbi Gjelbërimin në vitin 2015. Rezultatet e studimit të 
zhvilluar janë përmbledhur në drejtimet në vijim:

Në të njëjtën kohë, Qyteti filloi realizimin e rekomandimeve të Studimit, si vijon:

•  REKOMANDIMET PËR KRIJIMIN E NJË SISTEMI TË LIDHUR TË RRJETIT TË SIPËRFAQEVE TË GJELBRA URBANE DHE KORRIDOREVE 
    TË GJELBRA NË QYTET DHE NË RRETHINËN E TIJ;

•  UDHËZIMET PËR SIGURIMIN E TOKËS PËR SIPËRFAQE TË HAPURA PUBLIKE;

•  DEFINIMIN E KRITEREVE PËR APLIKIM TË LLOJEVE MË PËRKATËSE TË ARANZHIMIT TË SIPËRFAQEVE TË GJELBRA, NË PAJTIM 
    ME PRISHJEN E CILËSISË SË MJEDISIT JETËSOR DHE EFEKTET E PRANISHME TË NDRYSHIMEVE KLIMATIKE.

•   SIGURIMI I TË DHËNAVE REALE HAPËSINORE, TË KUANTIFIKUARA DHE KUALITATIVE MBI GJELBËRIMIN PUBLIK, NËPËRMJET TË 
     HARTIMIT TË KADASTRËS SË GJELBËR, DHE

•   ZHVILLIMIN E STUDIMIT PËR PËRCAKTIMIN E MUNDËSIVE, MËNYRAVE DHE PËRFITIMEVE NGA VENDOSJA E KORRIDOREVE TË GJELBRA 
     URBANE BUZË RRJEDHJES SË LUMENJVE LEPENEC DHE SERAVË.

JEMI TË PARËT ME SHEMBULLIN TONË: Kadastra e Gjelbër e Qytetit të Shkupit

Qyteti i Shkupit, në bashkëpunim me UNDP realizoi aktivitetet e vendosjes së Kadastrës ssë Gjelbër të sipërfaqeve të gjelbra publike brenda kufijve të territorit 
të Planit të Përgjithshëm Urbanistik. Qëllimi bazë është përmirësimi i administrimit të gjelbërimit publik, mbrojtja e mjedisit jetësor, si dhe fuqizimi i rezistencës 
urbane, me ndihmën e grumbullimit dhe analizës së të dhënave hapësinore mbi gjelbërimin. Shfrytëzues janë Qyteti i Shkupit, NP “Parqet dhe Gjelmbërimi”, 
komunat në territorin e Qytetit të Shkupit dhe qytetarët.

Për shkak të ndërlikueshmërisë së punëve, aktivitetet po zhvillohen në faza. Në fazën e parë (2015 – 2016) janë realizuar aktivitete për regjistrim gjeodetik të 
drunjve, shkurrave, si dhe të infrastrukturës së parkut në 650 ha, përgatitja e aplikacionit celular për inventarin e gjelbërimit në terren, aplikacionit GIS për 
rishikim dhe administrim të gjelbërimit publik në territorin e Qytetit të Shkupit, si dhe fuqizimi i kapaciteteve të brendshme të Qytetit të Shkupit dhe të 
NP “Parqet dhe Gjelbërimi”. Në fazën e dytë (2017) do të realizohet inventari në terren i drunjve dhe shkurrave, duke grumbulluar të dhënat dhe atributet, si 
dhe përgatitja e aplikacionit celular për grumbullimin e të dhënave nga qytetarët (crowd sourcing).

Gjatë realizimit të aktiviteteve u përdorën mësimet e marra dhe shembujt më të mirë, si dhe u shkëmbyen shembuj me qytetet Osijek (Republika e Kroacisë) 
dhe Beograd (Republika e Serbisë).

Kadastra e Gjelbër
e Qytetit 
të Shkupit

W W W . S K O P J E . G O V . M K
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Zona urbane posedon veçori të cilat, në krahasim me zonat rurale përreth, janë ndryshe. Sipërfaqet nën vegjetim, të cilat në mënyrë të natyrshme sigurojnë 
hije, freskim, mbajtje të ujit atmosferik, deponim dhe infliltrim, me procesin e urbanizimit janë zëvendësuar me sipërfaqe të ndërtuara jo të përshkueshme. 
Kjo gjë shkakton që regjimet e ndryshuara të shkëmbimit të energjisë, që rezulton me ishujt urban të ngrohtë dhe ndryshimin e hidrologjisë në territorin urban, 
gjë kjo e cila çon drejt derdhjes së shtuar sipërfaqësore të ujërave të shiut. Nese merren parasysh dhe ndryshimet klimatike dhe dukuritë ekstreme të motit, 
të cilat do t’i përforcojnë efektet e këtilla të pafavorshme, ekziston nevoja urgjente për zhvillimin dhe mbrojtjen e infrastrukturës së gjelbër urbane. 
Infrastruktura e gjelbër do të siguronte, krahas funksioneve konvencionale, edhe zgjidhje adaptuese për një afat më të gjatë kohore, duke ndikuar kështu 
konsiderueshëm përshtatjen ndaj ndryshimeve të klimës, si dhe ndaj zbutjes së tyre.

Edhe krahas kuptimit të zhvilluar të domethënies së hapësirave të gjelbra, ato nuk janë integruar në mënyrë përkatëse në planifikimin dhe procesin e 
administrimit. Prandaj, shfrytëzimi kreativ i funksioneve të infrastrukturës së gjelbër duhet të pranohet në procesin e planifikimit në të gjitha nivelet 
dhe në të gjithë sektorët.

Zhvillimi dhe administrimi i sipërfaqeve të gjelbra urbane po bëhet një detyrë komplekse, e cila duhet të shqyrtohet me vëmendje, nëse qëllimi i përbashkët
 është që sipërfaqet e gjelbra urbane të pranohen dhe çmohen nga qytetarët. Zhvillimi dhe sigurimi i sipërfaqeve të gjelbra, dhe administrimi përkatës i tyre, 
kërkon qasje dhe njohuri gjithëpërfshirëse dhe ndërdisiplinore për marrëdhëniet komplekse të faktorëve që përcaktojnë ato.

Duke kërkuar qasjen e vet përkatëse në infrastrukturën e gjelbër, Qyteti i Shkupit zhvilloi një Studim mbi Gjelbërimin në vitin 2015. Rezultatet e studimit të 
zhvilluar janë përmbledhur në drejtimet në vijim:

Në të njëjtën kohë, Qyteti filloi realizimin e rekomandimeve të Studimit, si vijon:

•  REKOMANDIMET PËR KRIJIMIN E NJË SISTEMI TË LIDHUR TË RRJETIT TË SIPËRFAQEVE TË GJELBRA URBANE DHE KORRIDOREVE 
    TË GJELBRA NË QYTET DHE NË RRETHINËN E TIJ;

•  UDHËZIMET PËR SIGURIMIN E TOKËS PËR SIPËRFAQE TË HAPURA PUBLIKE;

•  DEFINIMIN E KRITEREVE PËR APLIKIM TË LLOJEVE MË PËRKATËSE TË ARANZHIMIT TË SIPËRFAQEVE TË GJELBRA, NË PAJTIM 
    ME PRISHJEN E CILËSISË SË MJEDISIT JETËSOR DHE EFEKTET E PRANISHME TË NDRYSHIMEVE KLIMATIKE.

•   SIGURIMI I TË DHËNAVE REALE HAPËSINORE, TË KUANTIFIKUARA DHE KUALITATIVE MBI GJELBËRIMIN PUBLIK, NËPËRMJET TË 
     HARTIMIT TË KADASTRËS SË GJELBËR, DHE

•   ZHVILLIMIN E STUDIMIT PËR PËRCAKTIMIN E MUNDËSIVE, MËNYRAVE DHE PËRFITIMEVE NGA VENDOSJA E KORRIDOREVE TË GJELBRA 
     URBANE BUZË RRJEDHJES SË LUMENJVE LEPENEC DHE SERAVË.

JEMI TË PARËT ME SHEMBULLIN TONË: Kadastra e Gjelbër e Qytetit të Shkupit

Qyteti i Shkupit, në bashkëpunim me UNDP realizoi aktivitetet e vendosjes së Kadastrës ssë Gjelbër të sipërfaqeve të gjelbra publike brenda kufijve të territorit 
të Planit të Përgjithshëm Urbanistik. Qëllimi bazë është përmirësimi i administrimit të gjelbërimit publik, mbrojtja e mjedisit jetësor, si dhe fuqizimi i rezistencës 
urbane, me ndihmën e grumbullimit dhe analizës së të dhënave hapësinore mbi gjelbërimin. Shfrytëzues janë Qyteti i Shkupit, NP “Parqet dhe Gjelmbërimi”, 
komunat në territorin e Qytetit të Shkupit dhe qytetarët.

Për shkak të ndërlikueshmërisë së punëve, aktivitetet po zhvillohen në faza. Në fazën e parë (2015 – 2016) janë realizuar aktivitete për regjistrim gjeodetik të 
drunjve, shkurrave, si dhe të infrastrukturës së parkut në 650 ha, përgatitja e aplikacionit celular për inventarin e gjelbërimit në terren, aplikacionit GIS për 
rishikim dhe administrim të gjelbërimit publik në territorin e Qytetit të Shkupit, si dhe fuqizimi i kapaciteteve të brendshme të Qytetit të Shkupit dhe të 
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Kadastra e Gjelbër
e Qytetit 
të Shkupit

W W W . S K O P J E . G O V . M K
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Rekomandimi i përgjithshëm – në të gjitha veprimet dhe masat, Qyteti do të bëjë përpjekje që me ndihmën e zgjidhjeve inovative, t’i përfshijë qytetarët në
disenjimin dhe zbatimin e tyre. Gjithashtu, me përpjekjet e zbutjes dhe përshtatjes, do të sigurohet dhe inkorporimi përkatës i aspekteve gjinore.

REKOMANDIMET PËR CILËSI MË TË MIRË TË INVENTAREVE TË ARDHSHME

REKOMANDIMET PËR PËRMIRËSIMIN E ANALIZAVE TË ARDHSHME DHE ASPEKTEVE TË IMPLEMENTIMIT TË ZBUTJES

•   Të zhvillohet dhe mirëmbahet një bazë elektronike e të dhënave mbi 
     konsumin e energjisë elektrike (karburante dhe energji elektrike) për 
     ndërtesat/godinat institucionale.  

•   Të evidentohet konsumi i energjisë në ndërtesat e banimit dhe
     ndërtesat/godinat komerciale nga administrata e qytetit, ose të 
     degëzohet sipas qyteteve nga Enti Shtetëror i Statistikave.  

ENERGJETIKA STACIONARE

•  Të mbahet statistikë në nivel të Qytetit lidhur me konsumin  
     e karburantit për trafikun rrugor. 

•  Të firmoset Memorandum i bashkëpunimit të vazhdueshëm midis 
   ndërmarrjeve publike, përfshirë këtu dhe Hekurudhat e Maqedonisë, 
   me të cilat do të rregullohet qasja dhe shkëmbimi i të dhënave.

TRANSPORTI

•  Të grumbullohen dhe të evidentohen në një bazë elektronike,
    të dhënat mbi aktivitetin industrial, karakteristikat e ujërave të 
    zeza dhe e faktorëve të emetimit (sasia e ujërave të zeza dhe 
    konsumi kimik i oksigjenit), nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe 
    Planifikimit Hapësinor (MMJPH), ose nga administrata e Qytetit 
    të Shkupit, për të siguruar përllogaritjen e emetimeve nga trajtimi 
    dhe shkarkimi i ujërave të zeza industriale.

MBETURINAT

•  Të grumbullohen të dhënat mbi inventarin e ardhshëm ose mbi 
     azhurnimin e këtij inventari drejtpërsëdrejti nëpërmjet të 
     Platformës për Monitorimin e Emetimeve në Industri 
     (Emission Monitoring in Industry - EMI), e cila është vendosur 
     nga MMJPH, në bashkëpunim me UNDP.

•   Të grumbullohen të dhënat mbi përdorimin e gazeve F që përdoren 
     për klimatizimin e godinave ose të automjeteve, për të mundësuar
     përllogaritjen e emetimeve të gazeve F dhe përfshirjen e tyre në
     Inventarin e Gazeve me efekt Serre të Qytetit të Shkupit.

PROCESET INDUSTRIALE 

•  Të përgatitet inventari i tokës, me të cilin do të përcaktohen sipërfaqja, lloji, dendësia, rritja vjetore, llojet e drunjve, si dhe ricaktimi i tokës 
    (me analizën e të dhënave për evidentim nga distanca, që mund të merren nga satelitët dhe me shfrytëzimin e sostuerit për procesimin 
    e fotografive).  

•  Të vendoset një praktikë e marrjes së të dhënave hyrëse nga Kadastra e Gjelbër e Shkupit.

BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE SHFRYTËZIMI TJETËR I TOKËS

W W W . S K O P J E . G O V . M K

•   PËRCAKTIMI I PËRFITIMEVE PLOTËSUESE NGA MASAT E PROPOZUARA TË ZBUTJES SË NDRYSHIMEVE KLIMATIKE, SIÇ JANË:
     •  Vendet e krijuara të punës (vendet e gjelbra të punës).
     •  Reduktimi i ndotjes së ajrit dhe mjeteve tjera dhe i ndikimit mbi shëndetin e qytetarëve të qytetit të Shkupit.

•  PËRMIRËSIMI I PROCESIT TË GRUMBULLIMIT TË TË DHËNAVE PËR PËRGATITJEN E INVENTARIT TË GAZEVE ME EFEKT SERRE, DHE ME KËTË, 
    EDHE PROJEKTIME MË TË MIRA PËR KONSUMIN E ARDHSHËM TË ENERGJISË SË QYTETIT TË SHKUPIT.

•  PËRGATITJA E NJË SONDAZHI TË DETAJUAR MBI MËNYRËN E NGROHJES SË QYTETARËVE (DUKE PËRFSHIRË KËTU DHE TË DHËNAT E NDARA 
    SIPAS GJINIVE), ME QËLLIM SJELLJA E INFORMUAR E VENDIMEVE/POLITIKAVE. 

•  ANALIZA E NDIKIMIT TË KULMEVE/FASADAVE/SIPËRFAQEVE TË GJELBRA MBI PAKËSIMIN E KONSUMIT TË ENERGJISË DHE MBI ULJEN E TEMPERATURËS 
   DHE ISHUJVE TË NGROHTË NË QYTET.

•  CAKTIMI DHE ZBATIMI I AKTIVITETEVE PËR NDRYSHIMIN E SJELLJES SË QYTETARËVE DHE INSTITUCIONEVE SI FORCË LËVIZËSE TË NDRYSHIMEVE POZITIVE, 
    ME QËLLIM QË GJITHË SË BASHKU TË PËRBALLEMI ME SFIDAT QË SJELLIN ME VETE NDRYSHIMET KLIMATIKE.  

•  SHFRYTËZIMI I TË DHËNAVE TË KADASTRËS SË GJELBËR PËR HARTIMIN E MASAVE ADEKUATE TË ZBUTJES.

•  NË PAJTIM ME TRENDET BOTËRORE DHE EVROPIANE, SHQYRTIMI I DEPËRTIMIT MË TË MADH TË AUTOMJETEVE HIBRIDE DHE ELEKTRIFIKIMI I 
    TRANSPORTIT, SI MASA TË MUNDSHME TË ZBUTJES.

KAPITULLI 3
SI MË TEJ?
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Si masë e drejtpërdrejtë nga 
rekomandimet mbi zbutjen e 
ndryshimeve klimatike, e identifikuar 
gjatë hartimit të kësaj Strategjie, në 
vitin 2016 Qyteti i Shkupit bëri një 
thirrje publike për subvencionimin e 
qytetarëve gjatë blerjes së stufave me 
peleta. Për zbatimin e kësaj mase, nga 
buxheti i Qytetit të Shkupit u ndanë 
rreth 96.000 euro, apo subvencione do 
të vijojnë për 196 amvisëri, nëse kihet 
parasysh se do të subvencionohet një 
shumë nga 70 përqind nga vlera e 
stufës, por jo më tepër se 500 euro. 
Subvencionet vlejnë vetëm për 
qytetarët me vendbanim në zonat e 
qytetit, të cilët nuk kanë mundësi për 
kyçje në sistemin qëndror të ngrohjes. 
Për arsye të interesit të madh, kjo masë 
do të vazhdojë dhe në vitet e ardhshme, 
duke ndarë gjithnjë më tepër mjete 
financiare nga buxheti i Qytetit.
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5. SISTEMET NATYRORE

Aktivitetet nga kjo fushë duhet të realizohen në 
bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor 
dhe Planifikimit Hapësinor:

•  Marrja e vazhdueshme e masave dhe aktiviteteve për mbrojtje 
    dhe avancim të rrallësive të mbrojtura natyrore.

•  Fuqizimi i procesit të rritjes së numrit të zonave të mbrojtura.

•  Ndjekja e gjendjes së biodiversitetit, ndikimi i ndryshimeve
    klimatike dhe mbrojtja e tij.

•  Evidentimi i shfaqjeve të erozionit dhe marrja e aktiviteteve
    për pakësimin dhe parandalimin e tij.
.
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Puna e mëtejme dhe hulumtimet në fushat në vijim:

•  Caktimi i shkallës së ndryshimeve klimatike që mund të 
    ndodhin në Shkup në periudhën e ardhshme (sidomos për 
    ngjarjet ekstreme të motit)

•  Lidhjet midis faktorëve klimatik dhe efekteve të tyre mbi 
    shëndetin:

    ‣  Grupet me rrezikun më të lartë të nënshtrimit ndaj 
        ndryshimeve të temperaturës, sidomos gjatë temperaturave 
        ekstreme.

    ‣  Mekanizmat e asociacionit midis temperaturës dhe 
        sëmundjeve.

    ‣  Denoncimi dhe ekzaminimi i rasteve të helmimit me ushqim.

    ‣  Denoncimi dhe ekzaminimi i epidemive që transmetohen 
        me ujin.

    ‣  Denoncimi i sëmundjeve transmetuese vektor dhe përdorimi 
        i sistemeve të bazuara GP për denoncimin e sëmundjeve të tilla.

    ‣  Raportet e nënshtrimit-përgjigjes ndaj ndotësve të ajrit, 
        duke përfshirë këtu dhe ozonin gjatë stinës së verës.

    ‣  Grumbullimi dhe analizimi i të dhënave të ndara 

        sipas gjinisë.

•  Mjetet dhe metodat e zbutjes së efekteve të faktorëve  
    klimatik mbi shëndetin dhe mbi shkallën e përshtatjes:

    ‣  Përforcimi i kapaciteteve të Drejtorisë së Çështjeve 
        Hidrometeorologjike për ndjekje dhe raporti të mëkohshëm.

    ‣  Hartimi dhe realizimi i planeve për përballje me fatkeqësitë 
         klimatike, duhet qenë në një fazë të avancuar.

    ‣  Programet për ndërgjegjësimin e bashkësisë lidhur me 
         pasojat e gjendjeve dhe ngjarjeve ekstreme të motit.

    ‣  Metodat efikase për nisjen e ndryshimeve të sjelljeve të 
        qytetarëve ndaj ekstremeve klimatike.

    ‣  Gratë dhe të rinjtë si agjentë të ndryshimeve pozitive.

      

4. SHËNDETËSIA 6. TURIZMI 

•  Të planifikohet turizmi urban i shekullit 21, në vend të turizmit 
    masovik të shekullit 20. Planifikuesit dhe vendimsjellësit mund 
    të japin shembull të sigurimit të stimulimeve dhe normave ligjore 
    që nuk do ta dëmtojnë perspektivën e biznesit dhe fitimshmërinë
    (informacione dhe punëtori praktike për nënsektorët turistik, me 
    fokus në ndarjen e përvojave mes ndërmarrjeve të mëdha dhe të 
    vogla, për shembull, brendet e mëdha ndërkombëtare ndajnë 
    përvojat e veta me pronat e vogla). 

•  Të mundësohet një zhvillim i ardhshëm turistik me linje të 
    qëndrueshme (për shembull, me instalimin e paneleve diellore 
    mbi ndërtesat, së bashku me mekanizma të shkëmbimit të 
    ngrohtësisë dhe izolim përkatës për të zvogëluar shpenzimet për 
    energji, duke përfshirë këtu dhe administrimin e mbeturinave të 
    forta si një fushë shumë me rëndësi). Me rritjet e parashikuara të 
    temperaturave në Shkup, është evidente urgjenca për masa të këtilla.

•  Të bëhet një vlerësim i detajuar i ndjeshmërisë dhe 
    nënshtrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike në pozicionet 
    turistike në qytetin e Shkupit.

•  Të bëhet vlerësimi i të gjitha llojeve të rrezikut dhe kërcënimeve 
    për pozicionet turistike në territorin e qytetit të Shkupit dhe të 
    komunave.

•  Përshtatja me diversifikim (aktivitetet të cilat ndikohen nga klima, 
    siç janë vizitat e vendeve kulturore nën qiell të hapur, do të jenë 
    nën ndikimin negativ të ndryshimeve klimatike. Prandaj, masat e 
    përshtatjes në sektorin e turizmit patjetër duhet të përbajnë 
    diversifikimin ndaj aktiviteteve që më së shumti u përgjigjen 
    kushteve të ndryshuara të motit).

7. SIPËRFAQET E GJELBRA PUBLIKE

Hapësirat e gjelbra kanë ndikim pozitiv mbi vlerat natyrore, 
siç janë: ajri, ujërat, dheu, flora dhe fauna, dhe kështu 
paraqesin “infrastrukturën klimatike” të qytetit, për shkak 
të së cilës nevojitet:

•  mirëmbajtja e gjelbërimit ekzistues në qytet;

•  krijimi i hapësirave të reja të gjelbra urbane, përfshirë këtu 
    dhe kopshtet urbane publike;

•  mirëmbajtja e vazhdueshme, avancimi dhe zhvillimi 
    i Kadastrës së Qytetit të Shkupit;

•  kombinimi i sipërfaqeve të gjelbra me sipërfaqe ujore;

•  Inkorporimi i menaxhimit të rreziqeve nga fatkeqësitë dhe 
    të  rreziqeve klimatike në strategjitë, programet dhe planet 
    sektoriale në nivelin lokal.

•  Fuqizimi i kapaciteteve, astësive dhe resurseve lokale për 
    reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe rritja e rezistencës.

•  Azhurnimi me kohë i vlerësimeve të të gjitha llojeve të rreziqeve 
    dhe kërcënimeve dhe sjellja e planeve dhe hartimi i skenareve 
    për parandalim dhe përgjigje ndaj rreziqeve, fatkeqësive natyrore 
    dhe rreziqeve klimatike.

•  Integrimi i të dhënave nga modelet klimatike në vlerësimet 
    ekzistuese të rrezikueshmërisë nga gjitha llojet e rreziqeve 
    dhe kërcënimeve. 

•  Grumbullimi, ndjekja dhe analiza e vazhdueshme e të dhënave 
    mbi rreziqet dhe mundësimi i informacioneve të mëkohshme 
    për nënshtrueshmërinë e qytetarëve ndaj rreziqeve.

•  Zhvillimi i hartave të rrezikut në territorin e komunave dhe 
    të Qytetit të Shkupit.

•  Evidentimi dhe analizimi i pasojave dhe humbjeve të drejtpërdrejta 
    dhe afatgjate nga fatkeqësitë natyrore dhe katastrofat mbi njerëzit, 
    bashkësitë, infrastrukturën, godinat kritike dhe zhvillimin.

•  Shkëmbimi i të dhënave hapësinore në kuadër të infrastrukturës 
    kombëtare të të dhënave hapësinore midis Qendrës së Menaxhimit 
    të Krizave, Qytetit të Shkupit dhe institucioneve tjera kompetente.

•  Ndërtimi i kulturës së rezistencës me ndihmën e zbatimit të 
    aktiviteteve qëllimore për fuqizimin e ndërgjegjësimit publik të 
    popullsisë së përgjithshme dhe personave me invaliditet.

•  Zhvillimi i modeleve inovative për përmirësimin e gatishmërisë 
    dhe astësisë së qytetarëve për përgjigje ndaj fatkeqësive.

•  Përgatitja e një kurikulës për fuqizimin e kapaciteteve të forcave 
    për parandalim, përballim dhe rimëkëmbje nga fatkeqësitë 
   natyrore dhe katastrofat.

Përfshirja e aspekteve gjinore në reduktimin e rreziqeve nga 
fatkeqësitë dhe rreziqet klimatike. Themelimi i partneriteteve 
publiko-private dhe i modeleve inovative për bashkëpunim me 
qytetarët, me qëllim reduktimi i rreziqeve nga fatkeqësitë 
dhe fuqizimi i rezistencës.

8. MENAXHIMI I RREZIQEVE DHE 
    RRITJA E REZISTENCËS

W W W . S K O P J E . G O V . M K

•  Vendosja e një sistemi modern të automatizuar meteorologjiko-klimatik i vëzhgimit, për nevojat e qytetit të Shkupit 
    dhe Luginës së Shkupit. Në këtë mënyrë do të sigurohen informacione mbi “lëndueshmërinë” e sistemit klimatik dhe mundësinë 
    e paralajmërimit të hershëm për kushte të jashtëzakonshme, të rrezikshme dhe katastrofale meteorologjike.

•  Zhvillimi i indeksit të ngrohtësisë urbane dhe ndjekja e tij e rregullt.

•  Matjet më të detajuara të zonave të caktuara specifike, që janë evidentuar si ishuj urbanë të ngrohtë.

•  Regjistrimi me kamera termale nga avioni/mjeti fluturues pa pilot, me qëllim përfshirja e një sipërfaqeje më të madhe të qytetit.

•  Përgatitja dhe analiza e detajuar e ishujve të ngrohtë në Shkup dhe hartimi i masave për zbutjen e pasojave të ishujve urbanë
    të ngrohtë, me ndihmën e prototipimit dhe testimit të tyre (për shembull, futja në përdorim të praktikës së vendosjes së 
    kulmeve të bardha).

•  Zhvillimi i një platforme elektronike – bazë interaktive e të dhënave për të gjitha faktet që lidhen me ishujt urbanë të ngrohtë 
    në Shkup.

• Analiza gjinore e informacioneve, planeve dhe rekomandimeve të zbutjes.

Rekomandimi i përgjithshëm është që qasjet e bazuara mbi gjinitë për përshtatje, t’i identifikojnë 
dhe adresojnë pabarazitë ekzistuese dhe të mundshme, duke u siguruar se gratë do të përfshihen 
në të gjitha nivelet e përgjigjes ndaj ndryshimeve klimatike.

FUSHAT E PUNËS SË MËTEJSHME:
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•  Përdorimi i kritereve në vijim për vlerësimin e masave të përshtatjes, të prezantuara në pajtim me rëndësinë e tyre 
    (nga më e madhja në më voglën):

•  Ruajtja e cilësisë dhe sasisë së ujit të burimit Rashçe – burimi Rashçe mund të konsiderohet si çështje e mbijetesës 
    së popullsisë së qytetit të Shkupit.
•  Ruajtja e cilësisë dhe sasisë së ujit të sistemit të puseve Nerez – Lepenec.
•  Përmirësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore. 
•  Kriteret ekonomike (investimet e përgjithshme, shpenzimet vjetore, analizat fitime-shpenzime).
•  Korniza kohore e aplikimit.

•  Krahasimi dhe rangimi i masave të përshtatjes me aplikimin e kritereve dhe preferencave të ndryshme 
    të vendimsjellësve, në kombinim me metodat shumë-kriterëshe dhe proceset analitike hierarkike, me qëllim 
    përcaktimi i rëndësisë relative të kritereve.

      

2.  RESURSET UJORE

Rajoni i Shkupit është skajshëm i ndërlikuar dhe i ndjeshëm ndaj 
ndryshimeve klimatike. Edhe pse niveli aktual i mbrojtjes nga 
përmbtjet në zonën urbane të Shkupit ende është i arsyeshëm, 
çdo reduktim i mëtejshëm i kapacitetit të lumit në zonën urbane 
është i papranueshëm. Për këtë qëllim, nevojitet ndjekja 
e rekomandimeve në vijim:

•  Mbindërtimi i vazhdueshëm i rjetit të stacioneve 
    hidrometeorologjike.

•  Përcaktimi i kritereve dhe standardeve të reja nga 
    dokumentacioni i planifikimit hapësinor dhe urbanistik, për 
    dimensionimin e sistemeve të shkarkimit në zonat urbane 
    me nivel të lartë të urbanizimit dhe të rëndësisë ekonomike.

•  Në zonën urbane të qytetit të Shkupit propozohen masa 
    minimale, të cilat përfshijnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e 
    vazhdueshme të tërë infrastrukturës ekzistuese për mbrojtje 
    nga përmbytjet, gjegjësisht, kthimi i saj në gjendjen origjinale 
    dhe mirëmbajtja afatgjate.

•  Trajtimi i rrëkeve që prekin Shkupin nga ana e Vodnos dhe 
    nga ana jugore e Karadakut të Shkupit, që karakterizohen 
    si më kritiket dhe më prioritaret, dhe janë orientuar 
    drejtpërsëdrejti kah infrastruktura e rëndësishme publike 
    dhe zonat e banuara, në kombinim me masa të ndryshme 
    që ofrojnë nivel të lartë të mbrojtjes (mbrojtja nga përmbytjet 
    me gjasa të rralla të shfaqjes), shoqëruar me një sërë masash 
    të pastrukturuara lidhur me planifikimin urbanistik 
    dhe administrimin e tokave.

•  Administrimi si duhet i pendave dhe akumulimeve në anën 
    e kundërt të qytetit të Shkupit, për të shmangur dëmin që 
    mund të shkaktohet me rënimin e tyre.

•  Analiza gjinore e nënshtrimit dhe lëndueshmërisë së qytetarëve 
    të qytetit të Shkupit dhe të komunave në territorin e qytetit të 
    Shkupit ndaj llojeve të ndryshme të përmbytjeve.

3.  PËRMBYTJET 

S T R A T E G J I A  M B I  N D R Y S H I M I N  E  K L I M Ë S  –  S H K U P I  I  R E Z I S T U E S H Ë M



5. SISTEMET NATYRORE

Aktivitetet nga kjo fushë duhet të realizohen në 
bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor 
dhe Planifikimit Hapësinor:

•  Marrja e vazhdueshme e masave dhe aktiviteteve për mbrojtje 
    dhe avancim të rrallësive të mbrojtura natyrore.

•  Fuqizimi i procesit të rritjes së numrit të zonave të mbrojtura.

•  Ndjekja e gjendjes së biodiversitetit, ndikimi i ndryshimeve
    klimatike dhe mbrojtja e tij.

•  Evidentimi i shfaqjeve të erozionit dhe marrja e aktiviteteve
    për pakësimin dhe parandalimin e tij.
.
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Puna e mëtejme dhe hulumtimet në fushat në vijim:

•  Caktimi i shkallës së ndryshimeve klimatike që mund të 
    ndodhin në Shkup në periudhën e ardhshme (sidomos për 
    ngjarjet ekstreme të motit)

•  Lidhjet midis faktorëve klimatik dhe efekteve të tyre mbi 
    shëndetin:

    ‣  Grupet me rrezikun më të lartë të nënshtrimit ndaj 
        ndryshimeve të temperaturës, sidomos gjatë temperaturave 
        ekstreme.

    ‣  Mekanizmat e asociacionit midis temperaturës dhe 
        sëmundjeve.

    ‣  Denoncimi dhe ekzaminimi i rasteve të helmimit me ushqim.

    ‣  Denoncimi dhe ekzaminimi i epidemive që transmetohen 
        me ujin.

    ‣  Denoncimi i sëmundjeve transmetuese vektor dhe përdorimi 
        i sistemeve të bazuara GP për denoncimin e sëmundjeve të tilla.

    ‣  Raportet e nënshtrimit-përgjigjes ndaj ndotësve të ajrit, 
        duke përfshirë këtu dhe ozonin gjatë stinës së verës.

    ‣  Grumbullimi dhe analizimi i të dhënave të ndara 

        sipas gjinisë.

•  Mjetet dhe metodat e zbutjes së efekteve të faktorëve  
    klimatik mbi shëndetin dhe mbi shkallën e përshtatjes:

    ‣  Përforcimi i kapaciteteve të Drejtorisë së Çështjeve 
        Hidrometeorologjike për ndjekje dhe raporti të mëkohshëm.

    ‣  Hartimi dhe realizimi i planeve për përballje me fatkeqësitë 
         klimatike, duhet qenë në një fazë të avancuar.

    ‣  Programet për ndërgjegjësimin e bashkësisë lidhur me 
         pasojat e gjendjeve dhe ngjarjeve ekstreme të motit.

    ‣  Metodat efikase për nisjen e ndryshimeve të sjelljeve të 
        qytetarëve ndaj ekstremeve klimatike.

    ‣  Gratë dhe të rinjtë si agjentë të ndryshimeve pozitive.

      

4. SHËNDETËSIA 6. TURIZMI 

•  Të planifikohet turizmi urban i shekullit 21, në vend të turizmit 
    masovik të shekullit 20. Planifikuesit dhe vendimsjellësit mund 
    të japin shembull të sigurimit të stimulimeve dhe normave ligjore 
    që nuk do ta dëmtojnë perspektivën e biznesit dhe fitimshmërinë
    (informacione dhe punëtori praktike për nënsektorët turistik, me 
    fokus në ndarjen e përvojave mes ndërmarrjeve të mëdha dhe të 
    vogla, për shembull, brendet e mëdha ndërkombëtare ndajnë 
    përvojat e veta me pronat e vogla). 

•  Të mundësohet një zhvillim i ardhshëm turistik me linje të 
    qëndrueshme (për shembull, me instalimin e paneleve diellore 
    mbi ndërtesat, së bashku me mekanizma të shkëmbimit të 
    ngrohtësisë dhe izolim përkatës për të zvogëluar shpenzimet për 
    energji, duke përfshirë këtu dhe administrimin e mbeturinave të 
    forta si një fushë shumë me rëndësi). Me rritjet e parashikuara të 
    temperaturave në Shkup, është evidente urgjenca për masa të këtilla.

•  Të bëhet një vlerësim i detajuar i ndjeshmërisë dhe 
    nënshtrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike në pozicionet 
    turistike në qytetin e Shkupit.

•  Të bëhet vlerësimi i të gjitha llojeve të rrezikut dhe kërcënimeve 
    për pozicionet turistike në territorin e qytetit të Shkupit dhe të 
    komunave.

•  Përshtatja me diversifikim (aktivitetet të cilat ndikohen nga klima, 
    siç janë vizitat e vendeve kulturore nën qiell të hapur, do të jenë 
    nën ndikimin negativ të ndryshimeve klimatike. Prandaj, masat e 
    përshtatjes në sektorin e turizmit patjetër duhet të përbajnë 
    diversifikimin ndaj aktiviteteve që më së shumti u përgjigjen 
    kushteve të ndryshuara të motit).

7. SIPËRFAQET E GJELBRA PUBLIKE

Hapësirat e gjelbra kanë ndikim pozitiv mbi vlerat natyrore, 
siç janë: ajri, ujërat, dheu, flora dhe fauna, dhe kështu 
paraqesin “infrastrukturën klimatike” të qytetit, për shkak 
të së cilës nevojitet:

•  mirëmbajtja e gjelbërimit ekzistues në qytet;

•  krijimi i hapësirave të reja të gjelbra urbane, përfshirë këtu 
    dhe kopshtet urbane publike;

•  mirëmbajtja e vazhdueshme, avancimi dhe zhvillimi 
    i Kadastrës së Qytetit të Shkupit;

•  kombinimi i sipërfaqeve të gjelbra me sipërfaqe ujore;

•  Inkorporimi i menaxhimit të rreziqeve nga fatkeqësitë dhe 
    të  rreziqeve klimatike në strategjitë, programet dhe planet 
    sektoriale në nivelin lokal.

•  Fuqizimi i kapaciteteve, astësive dhe resurseve lokale për 
    reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe rritja e rezistencës.

•  Azhurnimi me kohë i vlerësimeve të të gjitha llojeve të rreziqeve 
    dhe kërcënimeve dhe sjellja e planeve dhe hartimi i skenareve 
    për parandalim dhe përgjigje ndaj rreziqeve, fatkeqësive natyrore 
    dhe rreziqeve klimatike.

•  Integrimi i të dhënave nga modelet klimatike në vlerësimet 
    ekzistuese të rrezikueshmërisë nga gjitha llojet e rreziqeve 
    dhe kërcënimeve. 

•  Grumbullimi, ndjekja dhe analiza e vazhdueshme e të dhënave 
    mbi rreziqet dhe mundësimi i informacioneve të mëkohshme 
    për nënshtrueshmërinë e qytetarëve ndaj rreziqeve.

•  Zhvillimi i hartave të rrezikut në territorin e komunave dhe 
    të Qytetit të Shkupit.

•  Evidentimi dhe analizimi i pasojave dhe humbjeve të drejtpërdrejta 
    dhe afatgjate nga fatkeqësitë natyrore dhe katastrofat mbi njerëzit, 
    bashkësitë, infrastrukturën, godinat kritike dhe zhvillimin.

•  Shkëmbimi i të dhënave hapësinore në kuadër të infrastrukturës 
    kombëtare të të dhënave hapësinore midis Qendrës së Menaxhimit 
    të Krizave, Qytetit të Shkupit dhe institucioneve tjera kompetente.

•  Ndërtimi i kulturës së rezistencës me ndihmën e zbatimit të 
    aktiviteteve qëllimore për fuqizimin e ndërgjegjësimit publik të 
    popullsisë së përgjithshme dhe personave me invaliditet.

•  Zhvillimi i modeleve inovative për përmirësimin e gatishmërisë 
    dhe astësisë së qytetarëve për përgjigje ndaj fatkeqësive.

•  Përgatitja e një kurikulës për fuqizimin e kapaciteteve të forcave 
    për parandalim, përballim dhe rimëkëmbje nga fatkeqësitë 
   natyrore dhe katastrofat.

Përfshirja e aspekteve gjinore në reduktimin e rreziqeve nga 
fatkeqësitë dhe rreziqet klimatike. Themelimi i partneriteteve 
publiko-private dhe i modeleve inovative për bashkëpunim me 
qytetarët, me qëllim reduktimi i rreziqeve nga fatkeqësitë 
dhe fuqizimi i rezistencës.

8. MENAXHIMI I RREZIQEVE DHE 
    RRITJA E REZISTENCËS

W W W . S K O P J E . G O V . M K

•  Vendosja e një sistemi modern të automatizuar meteorologjiko-klimatik i vëzhgimit, për nevojat e qytetit të Shkupit 
    dhe Luginës së Shkupit. Në këtë mënyrë do të sigurohen informacione mbi “lëndueshmërinë” e sistemit klimatik dhe mundësinë 
    e paralajmërimit të hershëm për kushte të jashtëzakonshme, të rrezikshme dhe katastrofale meteorologjike.

•  Zhvillimi i indeksit të ngrohtësisë urbane dhe ndjekja e tij e rregullt.

•  Matjet më të detajuara të zonave të caktuara specifike, që janë evidentuar si ishuj urbanë të ngrohtë.

•  Regjistrimi me kamera termale nga avioni/mjeti fluturues pa pilot, me qëllim përfshirja e një sipërfaqeje më të madhe të qytetit.

•  Përgatitja dhe analiza e detajuar e ishujve të ngrohtë në Shkup dhe hartimi i masave për zbutjen e pasojave të ishujve urbanë
    të ngrohtë, me ndihmën e prototipimit dhe testimit të tyre (për shembull, futja në përdorim të praktikës së vendosjes së 
    kulmeve të bardha).

•  Zhvillimi i një platforme elektronike – bazë interaktive e të dhënave për të gjitha faktet që lidhen me ishujt urbanë të ngrohtë 
    në Shkup.

• Analiza gjinore e informacioneve, planeve dhe rekomandimeve të zbutjes.

Rekomandimi i përgjithshëm është që qasjet e bazuara mbi gjinitë për përshtatje, t’i identifikojnë 
dhe adresojnë pabarazitë ekzistuese dhe të mundshme, duke u siguruar se gratë do të përfshihen 
në të gjitha nivelet e përgjigjes ndaj ndryshimeve klimatike.

FUSHAT E PUNËS SË MËTEJSHME:

REKOMANDIMET PËR PËRMIRËSIMIN E ANALIZAVE TË ARDHSHME
DHE ASPEKTEVE TË IMPLEMENTIMIT TË PËRSHTATJES

62                                                                                                                                                                                                                                                            

1. ISHUJT URBANË TË NGROHTË

•  Përdorimi i kritereve në vijim për vlerësimin e masave të përshtatjes, të prezantuara në pajtim me rëndësinë e tyre 
    (nga më e madhja në më voglën):

•  Ruajtja e cilësisë dhe sasisë së ujit të burimit Rashçe – burimi Rashçe mund të konsiderohet si çështje e mbijetesës 
    së popullsisë së qytetit të Shkupit.
•  Ruajtja e cilësisë dhe sasisë së ujit të sistemit të puseve Nerez – Lepenec.
•  Përmirësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore. 
•  Kriteret ekonomike (investimet e përgjithshme, shpenzimet vjetore, analizat fitime-shpenzime).
•  Korniza kohore e aplikimit.

•  Krahasimi dhe rangimi i masave të përshtatjes me aplikimin e kritereve dhe preferencave të ndryshme 
    të vendimsjellësve, në kombinim me metodat shumë-kriterëshe dhe proceset analitike hierarkike, me qëllim 
    përcaktimi i rëndësisë relative të kritereve.

      

2.  RESURSET UJORE

Rajoni i Shkupit është skajshëm i ndërlikuar dhe i ndjeshëm ndaj 
ndryshimeve klimatike. Edhe pse niveli aktual i mbrojtjes nga 
përmbtjet në zonën urbane të Shkupit ende është i arsyeshëm, 
çdo reduktim i mëtejshëm i kapacitetit të lumit në zonën urbane 
është i papranueshëm. Për këtë qëllim, nevojitet ndjekja 
e rekomandimeve në vijim:

•  Mbindërtimi i vazhdueshëm i rjetit të stacioneve 
    hidrometeorologjike.

•  Përcaktimi i kritereve dhe standardeve të reja nga 
    dokumentacioni i planifikimit hapësinor dhe urbanistik, për 
    dimensionimin e sistemeve të shkarkimit në zonat urbane 
    me nivel të lartë të urbanizimit dhe të rëndësisë ekonomike.

•  Në zonën urbane të qytetit të Shkupit propozohen masa 
    minimale, të cilat përfshijnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e 
    vazhdueshme të tërë infrastrukturës ekzistuese për mbrojtje 
    nga përmbytjet, gjegjësisht, kthimi i saj në gjendjen origjinale 
    dhe mirëmbajtja afatgjate.

•  Trajtimi i rrëkeve që prekin Shkupin nga ana e Vodnos dhe 
    nga ana jugore e Karadakut të Shkupit, që karakterizohen 
    si më kritiket dhe më prioritaret, dhe janë orientuar 
    drejtpërsëdrejti kah infrastruktura e rëndësishme publike 
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Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit duhet të vazhdojnë të punojnë në vazhdimësi për ruajtjen e cilësisë së mjedisit jetësor dhe për
përmirësimin e shërbimeve, në lëme të ndryshme të jetës në qytet:

MASAT E PËRGJITHSHME

Inkorporimi i problematikës së
ndryshimeve klimatike në 
planifikimin urbanistik

Hartimi i Planit të tretë të Veprimit 
Lokal të Mjedisit Jetësor për 
Qytetin e Shkupit, për periudhën 
2017-2022 dhe zbatimi i tij

POLITIKA/MASA                   BUXHETI                         PËRSHKRIMI/QËLLIMI

•   Me zhvillimin e strukturave të reja urbane, qëllimi bazë do të jetë formimi i 
     strukturave kompakte të lagjeve, me funksione optimale të qasjes (tregti, 
     shërbime, rekreim, argëtim...).

•   Planifikimi i orientimit të godinave dhe rrugave duhet të shkojë në drejtim 
     të sigurimit të ventilimit të hapësirave publike.

•   Proceset e planifikimit duhet të shkojnë në drejtim të sigurimit të 
     depërtimit të ajrit të freskët për freskim në qytet.

•   Me planifikimin e pjesëve të reja, ose rikonstruimin e pjesëve ekzistuese 
     të qytetit, duhet të sigurohet ekzistimi i efektit të freskimit me orientim
     përkatës të godinave, rrugëve dhe hapësirave nën qiell të hapur, por edhe 
     me ruajtjen e raportit midis godinës dhe gjerësisë së rrugës.

•   Harmonizimi i zhvillimit ekonomik me mundësitë hapësinore, në drejtim  
     të pakësimit të aktiviteteve të transportit për arsye të reduktimit të 
     emetimeve të СО

2
.

•  Kudo që ekziston mundësia, duhet të planifikohen infrastrukturat e  
     transportit për trafik publik, këmbësor dhe biçikletor.

•   Me inkorporimin e problematikës së ndryshimeve klimatike, duhet të 
     përfshihen edhe aspektet gjinore.

Obligim ligjor i Qytetit të Shkupit është hartimi i LEAP, dokument ky i 
planifikimit me një plan veprimi, që paraqet bazën e administrimit të 
mjedisit jetësor në qytet dhe në bazë të të cilit do të planifikohen të 
gjitha projektet dhe aktivitetet lidhur me mbrojtjen e mjedisit jetësor 
dhe natyrës, me theks të posaçëm mbi segmentin e 
ndryshimeve klimatike.

Hartimi i një Plani të ri të Veprimit për 
Zhvillim të Qëndrueshëm Energjetik 
të Qytetit të Shkupit(SEAP) dhe 
zbatimi i tij

SEAP hartohet për realizimin e qëllimeve në vijim:
•  Reduktimi i emetimeve të СО2 nga të gjithë sektorët, nëpërmjet të 
    zbatimit të masave për efiçiencë energjetike, shfrytëzimit të burimeve 
    të ripërtëritshme të energjisë;

•  Reduktimi i konsumit të energjisë;

•  Sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm energjetik, e ngjashëm.

Realizimi i masave të planeve të 
veprimit të dokumenteve të hartuara 
për mbrojtjen e ajrit ambiental

Gjatë planifikimit të aktiviteteve të Qytetit të Shkupit, duhet marrë parasysh 
rekomandimet, masat dhe aktivitetet konkrete, të cilat bëjnë pjesë të:

•  Planit të Reduktimit të Ndotjes së Ajrit Ambiental për Aglomerimin 

   e Rajonit të Shkupit;

•  Programit Operativ për Reduktimin e Ndotjes së Ajrit me PM10 dhe PM2,5;

•  Elaboratit mbi nivelin e zhurmës dhe cilësisë së ajrit ambiental në territorin 
    e qytetit të Shkupit brenda dhe jashtë sezonit të ngrohjes.

Realizimi i Direktivës PKIN (IPPC) Zbatimi i vazhdueshëm i procedurës së lëshimit të patentave të 
integruara ekologjike dhe miratimit të elaborateve për mbrojtje 
të mjedisit jetësor.
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3 . 2  А К Ц И С К И  П Л А Н

POLITIKA/MASA                   BUXHETI                         QYTETARËT DHE INVESTITORËT                                                                                   REDUKTIMI I CO2 (kt)

POLITIKA/MASA                   BUXHETI                         QYTETARËT DHE INVESTITORËT                                                                                   REDUKTIMI I CO2 (kt)

Qyteti i Shkupit dhe komunat

MOE, MF, Qyteti i Shkupit dhe komunat* dhe qytetarët 

Qyteti i Shkupit dhe komunat, qytetarët, sektori i biznesit, МОЕ, 
Agjencia e Energjetikës, EVN

MOE, prodhuesit, importuesit dhe shitësit e produkteve të nastës 
dhe qytetarët,  Qyteti i Shkupit dhe komunat*

7Kolektorë solarë për godinat e Qytetit 
të Shkupit dhe të komunave

Mundësimi i kushteve për masa 
stimulative për instalimin e kolektorëve 
solarë për amvisëritë

Mundësimi i kushteve për masa 
stimulative për sisteme foto-voltaike
(të montuara në godina komunale 
dhe private)

Pjesëmarrja e bio-karburantëve 

në transportin me 5% në vitin 2020

FURNIZIMI ME ENERGJI

1

26

37

26

145

406

563

MSH, MF, Qyteti i Shkupit dhe komunat*

Sektori komercial dhe i shërbimeve,  Qyteti i Shkupit dhe komunat

MOE, Agjencia e Energjetikës, shitësit e teknikës së bardhë, qytetarët e qytetit 
të Shkupit,  Qyteti i Shkupit dhe komunat

MOE, Agjencia e Energjetikës, shitësit e teknikës së bardhë, 
Qyteti i Shkupit dhe komunat*

MOE, Agjencia e Energjetikës, shitësit e teknikës së bardhë, 
Qyteti i Shkupit dhe komunat*

3Rinovimi i spitaleve me masa të 
efiçiencës energjetike

Mundësimi i kushteve për masa 
stimulative për përmirësimin e 
izolimit të ngrohjes të ndërtesave 
në sektorin komercial dhe të 
shërbimeve të Qytetit të Shkupit

Heqja nga përdorimi i llampave me 
fije të ndriçuar (modernizimi i ndriçimit 
në ndërtesat në pronësi të Qytetit të 
Shkupit dhe të komunave, amvisërive 
dhe të sektorit komercial dhe 
të shërbimeve)

Mundësimi i kushteve për masa 
stimulative për depërtim më të lartë 
të pompave të nxehjes në amvisërit, 
në sektorin komercial dhe të shërbimeve

Depërtimi i aparateve me klasë
më të lartë të efikasitetit

NDËRTESAT

ZBUTJA
LIDHSHMËRIA ME QËLLIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM

*  Qyteti i Shkupit dhe komunat paraqiten si lehtësues, duke gjetur mekanizma për depërtim më të lartë të masës
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Realizimi i matjeve indikative dhe 
fuqishëm të orientuara drejt zonave 
të caktuara dhe për shkaktuesit 
e caktuar të ndotjes.

Plotësimi i vazhdueshëm i matjeve nga monitorimi shtetëror i cilësisë së ajrit në territorin e qytetit, për pjesë të caktuara të 
qytetit apo territore, ose për burime të caktuara të ndotjes së ajrit, si për shembull:
•  Zbatimi i matjeve indikative dhe zhvillimi i Elaboratit të ndotjes së ajrit ambiental nga proceset e djegies në trafik;
•  Zbatimi i matjeve indikative dhe zhvillimi i Elaboratit të ndotjes së ajrit ambiental nga proceset e djegies së drurit
    si mjet ngrohjeje, etj.

Zbatimi i vazhdueshëm i matjeve 
mezo-meteorologjike dhe i vëzghimeve, 
në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Çështjeve Hidrometeorologjike

Matjet dhe vëzhgimet mezo-meteorologjike po realizohen për arsye të:

•  sigurimit të të dhënave mbi ndikimin e strukturës urbane të motit;

•  sigurimit të të dhënave mbi paralajmërimin e valëve të ngrohtë, inversioneve të temperaturës, 
    liqeneve të ajrit të stohtë dhe valëve të stohta.

Përgatitja e një Atlasi Klimatik 
të Qytetit të Shkupit

Atlasi Klimatik duhet t’i prezantojë shpërndarjen e temperaturës dhe lëvizjen e ajrit të stohtë në raport me karakteristikat 
topografike dhe qëllimi për të cilin përdoren tokat. Në bazë të kësaj, duhet të zhvillohen rekomandime për planifikim urban, 
të harmonizuar me ndryshimet klimatike, duke patur parasysh nënshtrueshmërinë dhe lëndueshmërinë e qytetarëve, duke 
përfshirë këtu dhe aspektet gjinore.

Azhurnimi i Inventarit të Gazeve me
efekt Serre të Qytetit të Shkupit

Për të marrë të dhëna rreth sasive të gazeve me efekt serre, sipas sektorëve që krijojnë ato, nevojitet azhurnimi
i vazhdueshëm i Inventarit të Gazeve me efekt Serre, dhe më së paku deri në vitin 2020, i cili është vit referues në pajtim 
me Hartën e nënshkruar të Kryetarëve të Komunave.

Përmirësimi i kushteve në fushën e 
grumbullimit të mbeturinave 
të forta komunale

Aktivitetet e përmirësimit të shërbimeve në fushën e grumbullimit të mbeturinave të forta komunale, nevojitet realizimi
i aktiviteteve, në pajtim me Planin e dytë të Administrimit të Mbeturinave 2016-2020, me theks të veçant mbi:

•   zgjerimin e mëtejshëm të politikave të vendosura për dhënie të shërbimeve në pjesët rurale të komunave në Qytetin e Shkupit;

•   numrin e rritur të sistemeve të instaluara për konteinerë nëntokësorë në qytet për largimin e mbeturinave komunale, me të 
     cilën reduktohet mundësia e shfaqjes së sëmundjeve ngjitëse, e sidomos në kushte të temperaturave të larta, e ngjashëm;

•   larjen e shpeshtuar të konteinerëve pas zbrazjes së tyre;

•   finalizimin e aktiviteteve të revitalizimit të depos së mëhershme Vardarishte, etj.;

•   përmirësimin e funksioniit të depos Drislla, etj.

Përforcimi i fondit të gjelbër të qytetit Kjo masë kërkon:
•  aktivitete planore dhe konkrete për rritjen e madhësisë së sipërfaqeve të gjelbra publike në qytet, me vëmendje të posaçme 
    mbi llojin e fidaneve, varësisht nga pozicioni dhe caktimi i përdorimit të hapësirës, si dhe roli i gjelbërimit;

•  aktivitetet e vazhdueshme dhe të menduara për mirëmbajtjen e gjelbërimit publik;

•  aplikimi i nismave të reja siç janë kopshtet urbane publike, kulmet e gjelbra, fasadat e gjelbra, e ngjashëm.

Ndërgjegjësimi publik Mendimi dhe realizimi i aktiviteteve të ndërgjegjësimit publik mbi mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike, animimi i qytetarëve
për t’u bërë pjesëmarrës aktiv në marrjen e masave konkrete, e ngjashëm.

POLITIKA/MASA                   BUXHETI                         PËRSHKRIMI/QËLLIMI
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Zbatimi i vazhdueshëm i matjeve 
mezo-meteorologjike dhe i vëzghimeve, 
në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Çështjeve Hidrometeorologjike

Matjet dhe vëzhgimet mezo-meteorologjike po realizohen për arsye të:

•  sigurimit të të dhënave mbi ndikimin e strukturës urbane të motit;

•  sigurimit të të dhënave mbi paralajmërimin e valëve të ngrohtë, inversioneve të temperaturës, 
    liqeneve të ajrit të stohtë dhe valëve të stohta.

Përgatitja e një Atlasi Klimatik 
të Qytetit të Shkupit

Atlasi Klimatik duhet t’i prezantojë shpërndarjen e temperaturës dhe lëvizjen e ajrit të stohtë në raport me karakteristikat 
topografike dhe qëllimi për të cilin përdoren tokat. Në bazë të kësaj, duhet të zhvillohen rekomandime për planifikim urban, 
të harmonizuar me ndryshimet klimatike, duke patur parasysh nënshtrueshmërinë dhe lëndueshmërinë e qytetarëve, duke 
përfshirë këtu dhe aspektet gjinore.

Azhurnimi i Inventarit të Gazeve me
efekt Serre të Qytetit të Shkupit

Për të marrë të dhëna rreth sasive të gazeve me efekt serre, sipas sektorëve që krijojnë ato, nevojitet azhurnimi
i vazhdueshëm i Inventarit të Gazeve me efekt Serre, dhe më së paku deri në vitin 2020, i cili është vit referues në pajtim 
me Hartën e nënshkruar të Kryetarëve të Komunave.

Përmirësimi i kushteve në fushën e 
grumbullimit të mbeturinave 
të forta komunale

Aktivitetet e përmirësimit të shërbimeve në fushën e grumbullimit të mbeturinave të forta komunale, nevojitet realizimi
i aktiviteteve, në pajtim me Planin e dytë të Administrimit të Mbeturinave 2016-2020, me theks të veçant mbi:

•   zgjerimin e mëtejshëm të politikave të vendosura për dhënie të shërbimeve në pjesët rurale të komunave në Qytetin e Shkupit;

•   numrin e rritur të sistemeve të instaluara për konteinerë nëntokësorë në qytet për largimin e mbeturinave komunale, me të 
     cilën reduktohet mundësia e shfaqjes së sëmundjeve ngjitëse, e sidomos në kushte të temperaturave të larta, e ngjashëm;

•   larjen e shpeshtuar të konteinerëve pas zbrazjes së tyre;

•   finalizimin e aktiviteteve të revitalizimit të depos së mëhershme Vardarishte, etj.;

•   përmirësimin e funksioniit të depos Drislla, etj.

Përforcimi i fondit të gjelbër të qytetit Kjo masë kërkon:
•  aktivitete planore dhe konkrete për rritjen e madhësisë së sipërfaqeve të gjelbra publike në qytet, me vëmendje të posaçme 
    mbi llojin e fidaneve, varësisht nga pozicioni dhe caktimi i përdorimit të hapësirës, si dhe roli i gjelbërimit;

•  aktivitetet e vazhdueshme dhe të menduara për mirëmbajtjen e gjelbërimit publik;

•  aplikimi i nismave të reja siç janë kopshtet urbane publike, kulmet e gjelbra, fasadat e gjelbra, e ngjashëm.

Ndërgjegjësimi publik Mendimi dhe realizimi i aktiviteteve të ndërgjegjësimit publik mbi mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike, animimi i qytetarëve
për t’u bërë pjesëmarrës aktiv në marrjen e masave konkrete, e ngjashëm.

POLITIKA/MASA                   BUXHETI                         PËRSHKRIMI/QËLLIMI
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•  Azhurnimi i ekspertizës së zonave mbrojtëse të burimit Rashçe.

•  Azhurnimi i Vendimit për Zonat Mbrojtëse të burimit Rashçe në kuptimin e ruajtjes së kapacitetit dhe cilësisë së ujit.

•  Përfshirja e kërkesave ligjore të sjellura për mbrojtjen e burimit Rashçe në të gjitha dokumentet dhe planet 
    urbanistike të parashikuara.

•  Azhurnimi i ekspertizës së zonave mbrojtëse të territorit të puseve Nerez-Lepenec.

•  Azhurnimi i Vendimit për Zonat Mbrojtëse të territorit të puseve Nerez-Lepenec.

•  Përfshirja e ndryshimeve klimatike në planet e përgjithshme dhe të detajuara urbanistike.

Masat ligjore

RESURSET UJORE

Masat institucionale •  Rritja e kapaciteteve të Qytetit të Shkupit dhe administratave komunale për ndikimin e ndryshimeve klimatike 
    dhe për rezistencën urbane, me ndihmën e përfshirjes së metodologjive inovative të mësimit.

•  Futja në përdorim dhe krijimi i politikave të bazuara mbi dëshmi që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike dhe ujin.

Masat e drejtpërdrejta •  Rregullimi i shtratit në rrjedhjen e sipërme të lumit Vardar, për të bërë mbrojtje nga përmbytja e burimit Rashçe.

•   Zbatimi i masave për ruajtjen e sasisë dhe cilësisë së burimit Rashçe, në pajtim me Vendimin për Zonat Mbrojtëse 
    të burimit Treska (Gazeta Zyrtare e RM 36/1990) ujë.

•  Rikonstruimi dhe modernizimi i sistemit të furnizimit me ujë të qytetit të Shkupit, nga aspekti i përmirësimit 
     të efikasitetit. Realizimi i masës sipas planeve vjetore të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”.

•  Ekzaminimi i mundësive të gjetjes së burimeve alternative të furnizimit me ujë.

•   Aplikimi i masave për shfrytëzimin e burimeve alternative të ujit për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra dhe larjen 
     e rrugëve dhe sipërfaqeve publike.

•   Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me ujë në sistemet lokale të furnizimt me ujë, në kuadër të Rajonit të Shkupit.

•  Përmirësimi i përqindjes së ndërtimeve të bëra në kanalizimin atmosferik. Ndarja e kanalizimit atmosferik nga ai 
     fekal në zonat ku ai është i lidhur me kanalizimin fekal. Realizimi i masës sipas planeve vjetore 
     të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”.

•  Hartimi i projektit kryesor dhe marrja e patentave të nevojshme për ndërtimin e stacionit të pastrimit nga ujërat 
    e zeza për Qytetin e Shkupit. 

•  Pyllëzimi/gjelbërimi i tokave të pambjellura dhe tokave që nuk përdorim tjetër, sipas dokumentacionit planor 
    urbanistik, me qëllim pakësimi i rreziqeve nga përmbytjet ose nga erozioni.

•  Ndërtimi i sistemeve për ripërdorim të ujit industrial në kuadër të kapaciteteve industriale, aty ku është e mundur.

•   Zhvillimi i një regjistri të puseve nëntokësore për përdorim nga ndërmarrjet publike dhe personat juridikë.

•   Inventarizimi i puseve nëntokësore që përdorin personat fizikë.

•  Përgatitja e Kadastrit (inventarizimi, hartat e puseve) të puseve ekzistuese, të menduara për ujitje dhe furnizim të 
     industrisë me ujë në Rajonin e Shkupit.

•   Zhvillimi i një studimi të ujërave nëntokësore në territorin e qytetit të Shkupit dhe në Rajonin Planor të Shkupit.

•   Zhvillimi i Studimit të lakoreve të inovuara të intensitetit, kohëzgjatja dhe përsëritja e reshjeve intensive në Rajonin 
    e Shkupit në kushte të ndryshimeve klimatike.

•   Rivlerësimi i kapacitetit të rrjetit shkarkues nga sistemi i shkarkimeve të Fushës së Shkupit. 

•  Monitorimi i sasisë dhe cilësisë së kolektorëve kryesorë për ujërat e zeza fekale dhe kolektorëve për ujërat 
     atmosferike në vendin e matjes përpara derdhjes së tyre në pranuesin. 

•   Aktivitetet e orientuara për ndërgjegjësimin mbi ndikimin e ndryshimeve klimatike të thatësirave dhe 
    përmbytjeve, si dhe mbi mundësitë e mbrojtjes dhe reduktimit të ndikimeve negative.
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PËRSHTATJA
LIDHSHMËRIA ME QËLLIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM
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POLITIKA/MASA                    BUXHETI    PËRSHKRIMI/QËLLIMI

* Qyteti i Shkupit dhe komunat paraqiten si lehtësues, duke gjetur mekanizma për depërtim më të lartë të masës

Aplikimi i Rregullores së Efiçiencës
Energjetike të godinave dhe Direktiva 
2010/31/EU gjatë rinovimit të 
ndërtesave të banimit

Aplikimi i Rregullores së Efiçiencës 
Energjetike të godinave dhe Direktiva 
2010/31/EU gjatë ndërtimit të 
ndërtesave të banimit

Duhet bërë një hulumtim të detajuar 
të mënyrës së ngrohjes në Shkup, 
me qëllim sjellja e politikave të 
informuara, duke përfshirë këtu 
grumbullimin dhe analizimin e të 
dhënave të ndara sipas gjinisë.
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NDËRTESAT

Prokurimi i automjeteve për Qytetin
e Shkupit, në pajtim me kriteret e 
prokurimeve “të gjelbra” publike
(Green Public Procurement)

Rifreskimi i parkut të automjeteve

Qyteti i Shkupit dhe komunat*, ndërmarrjet publike

Qytetarët,  Qyteti i Shkupit dhe komunat* 

1

45

TRANSPORTI

Qytetarët, investitorët privat Qyteti i Shkupit dhe komunat*

Qytetarët, investitorët privat Qyteti i Shkupit dhe komunat*

Qyteti i Shkupit dhe komunat*, BEK, EVN, komunat
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•  Azhurnimi i ekspertizës së zonave mbrojtëse të burimit Rashçe.

•  Azhurnimi i Vendimit për Zonat Mbrojtëse të burimit Rashçe në kuptimin e ruajtjes së kapacitetit dhe cilësisë së ujit.

•  Përfshirja e kërkesave ligjore të sjellura për mbrojtjen e burimit Rashçe në të gjitha dokumentet dhe planet 
    urbanistike të parashikuara.

•  Azhurnimi i ekspertizës së zonave mbrojtëse të territorit të puseve Nerez-Lepenec.

•  Azhurnimi i Vendimit për Zonat Mbrojtëse të territorit të puseve Nerez-Lepenec.

•  Përfshirja e ndryshimeve klimatike në planet e përgjithshme dhe të detajuara urbanistike.

Masat ligjore

RESURSET UJORE

Masat institucionale •  Rritja e kapaciteteve të Qytetit të Shkupit dhe administratave komunale për ndikimin e ndryshimeve klimatike 
    dhe për rezistencën urbane, me ndihmën e përfshirjes së metodologjive inovative të mësimit.

•  Futja në përdorim dhe krijimi i politikave të bazuara mbi dëshmi që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike dhe ujin.

Masat e drejtpërdrejta •  Rregullimi i shtratit në rrjedhjen e sipërme të lumit Vardar, për të bërë mbrojtje nga përmbytja e burimit Rashçe.

•   Zbatimi i masave për ruajtjen e sasisë dhe cilësisë së burimit Rashçe, në pajtim me Vendimin për Zonat Mbrojtëse 
    të burimit Treska (Gazeta Zyrtare e RM 36/1990) ujë.

•  Rikonstruimi dhe modernizimi i sistemit të furnizimit me ujë të qytetit të Shkupit, nga aspekti i përmirësimit 
     të efikasitetit. Realizimi i masës sipas planeve vjetore të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”.

•  Ekzaminimi i mundësive të gjetjes së burimeve alternative të furnizimit me ujë.

•   Aplikimi i masave për shfrytëzimin e burimeve alternative të ujit për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra dhe larjen 
     e rrugëve dhe sipërfaqeve publike.

•   Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me ujë në sistemet lokale të furnizimt me ujë, në kuadër të Rajonit të Shkupit.

•  Përmirësimi i përqindjes së ndërtimeve të bëra në kanalizimin atmosferik. Ndarja e kanalizimit atmosferik nga ai 
     fekal në zonat ku ai është i lidhur me kanalizimin fekal. Realizimi i masës sipas planeve vjetore 
     të NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”.

•  Hartimi i projektit kryesor dhe marrja e patentave të nevojshme për ndërtimin e stacionit të pastrimit nga ujërat 
    e zeza për Qytetin e Shkupit. 

•  Pyllëzimi/gjelbërimi i tokave të pambjellura dhe tokave që nuk përdorim tjetër, sipas dokumentacionit planor 
    urbanistik, me qëllim pakësimi i rreziqeve nga përmbytjet ose nga erozioni.

•  Ndërtimi i sistemeve për ripërdorim të ujit industrial në kuadër të kapaciteteve industriale, aty ku është e mundur.

•   Zhvillimi i një regjistri të puseve nëntokësore për përdorim nga ndërmarrjet publike dhe personat juridikë.

•   Inventarizimi i puseve nëntokësore që përdorin personat fizikë.

•  Përgatitja e Kadastrit (inventarizimi, hartat e puseve) të puseve ekzistuese, të menduara për ujitje dhe furnizim të 
     industrisë me ujë në Rajonin e Shkupit.

•   Zhvillimi i një studimi të ujërave nëntokësore në territorin e qytetit të Shkupit dhe në Rajonin Planor të Shkupit.

•   Zhvillimi i Studimit të lakoreve të inovuara të intensitetit, kohëzgjatja dhe përsëritja e reshjeve intensive në Rajonin 
    e Shkupit në kushte të ndryshimeve klimatike.

•   Rivlerësimi i kapacitetit të rrjetit shkarkues nga sistemi i shkarkimeve të Fushës së Shkupit. 

•  Monitorimi i sasisë dhe cilësisë së kolektorëve kryesorë për ujërat e zeza fekale dhe kolektorëve për ujërat 
     atmosferike në vendin e matjes përpara derdhjes së tyre në pranuesin. 

•   Aktivitetet e orientuara për ndërgjegjësimin mbi ndikimin e ndryshimeve klimatike të thatësirave dhe 
    përmbytjeve, si dhe mbi mundësitë e mbrojtjes dhe reduktimit të ndikimeve negative.
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* Qyteti i Shkupit dhe komunat paraqiten si lehtësues, duke gjetur mekanizma për depërtim më të lartë të masës

Aplikimi i Rregullores së Efiçiencës
Energjetike të godinave dhe Direktiva 
2010/31/EU gjatë rinovimit të 
ndërtesave të banimit

Aplikimi i Rregullores së Efiçiencës 
Energjetike të godinave dhe Direktiva 
2010/31/EU gjatë ndërtimit të 
ndërtesave të banimit

Duhet bërë një hulumtim të detajuar 
të mënyrës së ngrohjes në Shkup, 
me qëllim sjellja e politikave të 
informuara, duke përfshirë këtu 
grumbullimin dhe analizimin e të 
dhënave të ndara sipas gjinisë.
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NDËRTESAT

Prokurimi i automjeteve për Qytetin
e Shkupit, në pajtim me kriteret e 
prokurimeve “të gjelbra” publike
(Green Public Procurement)

Rifreskimi i parkut të automjeteve

Qyteti i Shkupit dhe komunat*, ndërmarrjet publike

Qytetarët,  Qyteti i Shkupit dhe komunat* 

1

45

TRANSPORTI

Qytetarët, investitorët privat Qyteti i Shkupit dhe komunat*

Qytetarët, investitorët privat Qyteti i Shkupit dhe komunat*

Qyteti i Shkupit dhe komunat*, BEK, EVN, komunat
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•  Rregullimi i rrjedhave të rëmbyeshme të Lumit të Smillkovës, Lumit të Bullaçanit, Lumit të Straçincës, Përrua e 
    Rashtakut, dhe përrenjtë tjera më të vogla, në zonat fillestare dhe zonat e tranzicionit, që përfshin projektimin 
    dhe ndërtimin e murreve/pendave të vogla për reduktimin e gradientit të rrjedhës së ujit dhe zënien e depozitave
    të transportuara. Vlera e vlerësuar e investimit arrin ~2,8 milionë euro.

•  Rregullimi i shtrateve të rrjedhave të rëmbyeshme të ujit nëpër zonat e banuara, që përfshin projektimin dhe 
    ndërtimin e shtrateve të rregulluara për evakuim të sigurt të valëve përmbytëse jashtë zonave të banuara. 
    Shpatet me prirje të pjerrët kushtëzojnë shtrimin e plotë të shtrateve të rregulluara të lumit dhe kontrollin e tij me 
    ndërtime të kaskadave. Vlera e llogaritur e ivestimit arrin ~3,0 milionë euro.

•  Rikonstruimi dhe pastrimi i shtrateve të lumenjve dhe përrenjve buzë ujit nga zonat e banuara, me qëllim rritja 
    e astësisë së tyre të depërtimit. Vlera e llogaritur e investimit arrin ~1,1 milionë euro.

•  Formimi i basenit mbajtës mbi qarkoren e Shkupit, si masë e posaçme parimisht e menduar për mbrojtje nga 
    përmbytjet e lagjeve që gjenden në anën jugore të autostradës. Baseni mbajtës do të formohet me depozitë dheu 
   në gjatësi dhe lartësi të mjastueshme për të siguruar mbajtjen nga vala përmbytëse me të ngjarë të rrallë të shfaqjes. 

Zona e mbajtjes është kryesisht e zënë me toka bujqësore. Në zonën e mbajtjes nuk ka asçfarë kufizimesh sa i përket 
shfrytëzimit të tokave bujqësore, përveç në raste të valës përmbytëse me të ngjarë të rrallë të shfaqjes. Ndërtimi 
mbajtës do të sigurohet me një infrastrukturë të tërësishme për evakuim/zbrazje pas përfundimit të përmbytjes së 
mundhsme. Zbrazja e basenit të mbajtjes, është paraparë të bëhet me një kanal shkarkues, i cili është i lidhur 
drejtpërsëdrejti me infrastrukturën ekzistuese të SHM Fusha e Shkupit.

Vlera e llogaritur e investimit të këtyre dy objekteve (baseni i mbajtjes dhe kanali) arrin ~2 milionë euro.

•  Promovimi i praktikave të mira bujqësore (kufizimi i tokës së lërueshme dhe praktikat e lërimit përkatës të saj).

•  Mirëmbajtja e kullotave.

•  Ripërtëritja dhe zgjerimi i mbulesës pyjore (pyllëzimi).

•  Vlera e llogaritur e masave jostrukturore arrin 1,6 milionë euro

Rrjedhjet e rëmbyeshme të 
Karadakut të Shkupit

PËRMBYTJET

POLITIKA/MASA                                                                    PËRSHKRIMI/QËLLIMI
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PËRMBYTJET

Monitorimi meteorologjik dhe hidrologjik

Vendosja e sistemit të bashkësisë 
për alarmim (paralajmërimi i hershëm)

Integrimi i menaxhimit të rreziqeve nga 
përmbytjet në planet urbanistike për zonat 
që janë të lëndueshme ndaj përmbytjeve.
Menaxhimi i përmbytjeve në zonën urbane 
të qytetit të Shkupit

Menaxhimi i resurseve ujore buzë rrjedhjes së Vardarit

Lepeneci

•  Nevojitet vendosja e monitorimit të vazhdueshëm të intensitetit të shiut në vende më specifike në territoret e pellgjeve 
   të rëmbyeshme në zonat urbane. 
•  Formimi i dy sistemeve moderne të reja të radarit në Drejtorinë e Çështjeve Hidrometeorologjike, të lidhur me Platformën 
    Panevropiane “Opera”.

Qëllimi kryesor i sistemit është sigurimi i informacioneve të mëkohshme të bashkësive në pjesët e qytetit me rrezik më të lartë 
nga përmbytja, si dhe shkëmbimi i koordinuar i informacioneve rreth përmbytjeve midis gjithë institucioneve. Nevojitet që ky 
sistem të bëhet pjesë e sistemit kombëtar për paralajmërim të hershëm dhe alarmim.

Përgatitja e hartave të rreziqeve nga përmbytjet.
Përmirësimi i planifikimit hapësinor dhe urbanistik, duke marrë parasysh hartat që shenojnë zonat me rrezik të konsiderueshëm 
nga përmbytja, të përgatitura në kuadër të këtij studimi, e sidomos në zonat urbane me nivel të lartë të urbanizimit dhe rëndësisë 
ekonomike.

•  Si masë minimale, duhet të zbatohet pastrimi i rregullt (nga materialet e deponuara) dhe ripërtëritja e tërë infrastrukturës 
    ekzistuese për mbrojtje nga përmbytjet, apo gjegjësisht, të ripërtërihet dhe mirëmbahet për një afat më të gjatë në gjendjen 
   e saj të projektuara origjinale. Shpenzimet mesatare vjetore për këto aktivitete janë vlerësuar në 200.000 euro. 
•  Për shkak të urbanizimit të shpejtë, infrastrukturës ekzistuese dhe të planifikuar, është paraparë rregullimi i lumit Vardar në 
    gjatësi nga ~16 km buzë ujit nga qendra e qytetit (nga fundi i rregullimit ekzistues e deri tek Gryka e Taorit), me ndërtimin e 
    depozitave të dheut, ujëvarave për nivelimin e pjerrësisë dhe përforcimin e fundit të shtratit dhe të depozitave në vende të 
    caktuara, duke shtruar materiale natyrore. Investimi i vlerësuar lëvizi midis 20.000.000 euro për shkallën e ulët të mbrojtjes 
    dhe 30.000.000 euro për alternativën me shkallë të mesme deri të lartë të mbrojtjes.

•  Këshilli i Qytetit do ta shqyrtojë mundësinë e marrjes përsipër, ose ndarjes në bazë të barabartë, të përgjegjësisë mbi 
    administrimin e tre rezervuareve të ujit që gjenden buzë ujit të qytetit, për shkak të dëmit të pavlerësueshëm që mund të 
    ndodh gjatë ngjarjeve ekstreme, që thekson dhe arsyeton domethënien e administrimit si duhet të pendave dhe 
    akumulimeve buzë ujit të qytetit të Shkupit.
•  Mbrojtja e burimit Rashçe duhet të klasifikohet si prioriteti më i lartë për sa i përket menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet e 
    qytetit të Shkupit dhe zgjerimi i zonave mbrojtëse për burimin Rashçe, në pajtim me Planin e miratuar Hapësinor, Rashçe 2003 
    dhe Vendimin për vendosjen e zonave mbrojtëse dhe caktimit të masave të ruajtjes (Gazeta Zyrtare e RM nr. 36/1999). 
•  Implementimi i projektit të elaboruar për rregullimin e Vardarit në afërsi të fshatit Rashçe në zonën mbrojtëse të burimeve të 
    Rashçes, me gjatësi të përgjithshme nga 5,76 km dhe vlerën e vlerësuar të investimit nga 5-6 milionë euro, i cili akoma nuk 
    është realizuar (LEAP, 2011).

Kanalizimi i rrjedhës së ujit të Lepenecit nëpër zonat e banuara. Varësisht nga shkalla e mbrojtjes (nga masat minimiale e 
deri në mbrojtjen e lartë), investimi i vlerësuar lëviz midis  3.100.000 euro për masat minimale dhe 6.150.000 euro për alternativën 
me shkallë të lartë të mbrojtjes.
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•  Rregullimi i rrjedhave të rëmbyeshme të Lumit të Smillkovës, Lumit të Bullaçanit, Lumit të Straçincës, Përrua e 
    Rashtakut, dhe përrenjtë tjera më të vogla, në zonat fillestare dhe zonat e tranzicionit, që përfshin projektimin 
    dhe ndërtimin e murreve/pendave të vogla për reduktimin e gradientit të rrjedhës së ujit dhe zënien e depozitave
    të transportuara. Vlera e vlerësuar e investimit arrin ~2,8 milionë euro.

•  Rregullimi i shtrateve të rrjedhave të rëmbyeshme të ujit nëpër zonat e banuara, që përfshin projektimin dhe 
    ndërtimin e shtrateve të rregulluara për evakuim të sigurt të valëve përmbytëse jashtë zonave të banuara. 
    Shpatet me prirje të pjerrët kushtëzojnë shtrimin e plotë të shtrateve të rregulluara të lumit dhe kontrollin e tij me 
    ndërtime të kaskadave. Vlera e llogaritur e ivestimit arrin ~3,0 milionë euro.

•  Rikonstruimi dhe pastrimi i shtrateve të lumenjve dhe përrenjve buzë ujit nga zonat e banuara, me qëllim rritja 
    e astësisë së tyre të depërtimit. Vlera e llogaritur e investimit arrin ~1,1 milionë euro.

•  Formimi i basenit mbajtës mbi qarkoren e Shkupit, si masë e posaçme parimisht e menduar për mbrojtje nga 
    përmbytjet e lagjeve që gjenden në anën jugore të autostradës. Baseni mbajtës do të formohet me depozitë dheu 
   në gjatësi dhe lartësi të mjastueshme për të siguruar mbajtjen nga vala përmbytëse me të ngjarë të rrallë të shfaqjes. 

Zona e mbajtjes është kryesisht e zënë me toka bujqësore. Në zonën e mbajtjes nuk ka asçfarë kufizimesh sa i përket 
shfrytëzimit të tokave bujqësore, përveç në raste të valës përmbytëse me të ngjarë të rrallë të shfaqjes. Ndërtimi 
mbajtës do të sigurohet me një infrastrukturë të tërësishme për evakuim/zbrazje pas përfundimit të përmbytjes së 
mundhsme. Zbrazja e basenit të mbajtjes, është paraparë të bëhet me një kanal shkarkues, i cili është i lidhur 
drejtpërsëdrejti me infrastrukturën ekzistuese të SHM Fusha e Shkupit.

Vlera e llogaritur e investimit të këtyre dy objekteve (baseni i mbajtjes dhe kanali) arrin ~2 milionë euro.

•  Promovimi i praktikave të mira bujqësore (kufizimi i tokës së lërueshme dhe praktikat e lërimit përkatës të saj).

•  Mirëmbajtja e kullotave.

•  Ripërtëritja dhe zgjerimi i mbulesës pyjore (pyllëzimi).

•  Vlera e llogaritur e masave jostrukturore arrin 1,6 milionë euro

Rrjedhjet e rëmbyeshme të 
Karadakut të Shkupit

PËRMBYTJET
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PËRMBYTJET

Monitorimi meteorologjik dhe hidrologjik

Vendosja e sistemit të bashkësisë 
për alarmim (paralajmërimi i hershëm)

Integrimi i menaxhimit të rreziqeve nga 
përmbytjet në planet urbanistike për zonat 
që janë të lëndueshme ndaj përmbytjeve.
Menaxhimi i përmbytjeve në zonën urbane 
të qytetit të Shkupit

Menaxhimi i resurseve ujore buzë rrjedhjes së Vardarit

Lepeneci

•  Nevojitet vendosja e monitorimit të vazhdueshëm të intensitetit të shiut në vende më specifike në territoret e pellgjeve 
   të rëmbyeshme në zonat urbane. 
•  Formimi i dy sistemeve moderne të reja të radarit në Drejtorinë e Çështjeve Hidrometeorologjike, të lidhur me Platformën 
    Panevropiane “Opera”.

Qëllimi kryesor i sistemit është sigurimi i informacioneve të mëkohshme të bashkësive në pjesët e qytetit me rrezik më të lartë 
nga përmbytja, si dhe shkëmbimi i koordinuar i informacioneve rreth përmbytjeve midis gjithë institucioneve. Nevojitet që ky 
sistem të bëhet pjesë e sistemit kombëtar për paralajmërim të hershëm dhe alarmim.

Përgatitja e hartave të rreziqeve nga përmbytjet.
Përmirësimi i planifikimit hapësinor dhe urbanistik, duke marrë parasysh hartat që shenojnë zonat me rrezik të konsiderueshëm 
nga përmbytja, të përgatitura në kuadër të këtij studimi, e sidomos në zonat urbane me nivel të lartë të urbanizimit dhe rëndësisë 
ekonomike.

•  Si masë minimale, duhet të zbatohet pastrimi i rregullt (nga materialet e deponuara) dhe ripërtëritja e tërë infrastrukturës 
    ekzistuese për mbrojtje nga përmbytjet, apo gjegjësisht, të ripërtërihet dhe mirëmbahet për një afat më të gjatë në gjendjen 
   e saj të projektuara origjinale. Shpenzimet mesatare vjetore për këto aktivitete janë vlerësuar në 200.000 euro. 
•  Për shkak të urbanizimit të shpejtë, infrastrukturës ekzistuese dhe të planifikuar, është paraparë rregullimi i lumit Vardar në 
    gjatësi nga ~16 km buzë ujit nga qendra e qytetit (nga fundi i rregullimit ekzistues e deri tek Gryka e Taorit), me ndërtimin e 
    depozitave të dheut, ujëvarave për nivelimin e pjerrësisë dhe përforcimin e fundit të shtratit dhe të depozitave në vende të 
    caktuara, duke shtruar materiale natyrore. Investimi i vlerësuar lëvizi midis 20.000.000 euro për shkallën e ulët të mbrojtjes 
    dhe 30.000.000 euro për alternativën me shkallë të mesme deri të lartë të mbrojtjes.

•  Këshilli i Qytetit do ta shqyrtojë mundësinë e marrjes përsipër, ose ndarjes në bazë të barabartë, të përgjegjësisë mbi 
    administrimin e tre rezervuareve të ujit që gjenden buzë ujit të qytetit, për shkak të dëmit të pavlerësueshëm që mund të 
    ndodh gjatë ngjarjeve ekstreme, që thekson dhe arsyeton domethënien e administrimit si duhet të pendave dhe 
    akumulimeve buzë ujit të qytetit të Shkupit.
•  Mbrojtja e burimit Rashçe duhet të klasifikohet si prioriteti më i lartë për sa i përket menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet e 
    qytetit të Shkupit dhe zgjerimi i zonave mbrojtëse për burimin Rashçe, në pajtim me Planin e miratuar Hapësinor, Rashçe 2003 
    dhe Vendimin për vendosjen e zonave mbrojtëse dhe caktimit të masave të ruajtjes (Gazeta Zyrtare e RM nr. 36/1999). 
•  Implementimi i projektit të elaboruar për rregullimin e Vardarit në afërsi të fshatit Rashçe në zonën mbrojtëse të burimeve të 
    Rashçes, me gjatësi të përgjithshme nga 5,76 km dhe vlerën e vlerësuar të investimit nga 5-6 milionë euro, i cili akoma nuk 
    është realizuar (LEAP, 2011).

Kanalizimi i rrjedhës së ujit të Lepenecit nëpër zonat e banuara. Varësisht nga shkalla e mbrojtjes (nga masat minimiale e 
deri në mbrojtjen e lartë), investimi i vlerësuar lëviz midis  3.100.000 euro për masat minimale dhe 6.150.000 euro për alternativën 
me shkallë të lartë të mbrojtjes.
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MENAXHIMI I RREZIQEVE DHE RRITJA E REZISTENCËS URBANE

Në bashkëpunim me QMK dhe DMSH dhe Agjencinë e Promovimit të Turizmit.

Që turizmi të bëhet pjesë e masave më të gjera të ruajtjes së mjedisit jetësor dhe të planeve 
të revitalizimit të trashëgimisë kulturore. Duke patur parasysh lëndueshmërinë e këtij sektori, 
do të duhej që ai të integrohej në planifikimin urbanistik.

Përfshirja e sektorit të turizmit në Planet
e Menaxhimit të Rreqizeve të Qytetit dhe 
komunave, sidomos për ata nën-sektorë
të cilët dukshëm i janë nënshtruar rrezikut 
brenda afatit më të shkurtër

Koordinimi i planifikimit të turizmit në 
sektorët tjerë

TURIZMI

Ndjekja e ndikimit të ndryshimeve klimatike mbi biodiversitetin në rajon dhe mbrojtja e tij:

•  Territori i qytetit, por edhe i zonave natyrore të mbrojtura: parku pyjor Vodno, parku i natyrës Gazi Baba, përmendorja 
    e natyrës Kanioni i Matkës (në bashkëpunim me MMJPH dhe UKIM) 

•  Hulumtimi i pranisë dhe gjendjes së biodiversitetit në Luginën e Shkupit 

•  Mbrojtja e habitateve ujore (habitateve riparike)

•  Mbrojtja e specieve endemike dhe të rrezikuara

•  Përgatitja e hartës së biotopeve, për të cilën do të kishte mund të shfrytëzohej përvoja e Beogradit

Hartimi i Programit për Mbrojtje nga Erozioni për Qytetin e Shkupit, së bashku me një Plan Veprimi

•  Fuqizimi i procesit të rimbrojtjes së zonave të mbrojtura më herët natyrore

•  Hartimi i planeve të administrimit të zonave të mbrojtura

•  Fuqizimi i procesit të mbrojtjes së zonave të reja, me ndihmën e zhvillimit të studimeve për valoriziin e tyre dhe zbatimi 
    i procedurës së mbrojtjes

•  Hartimi i planeve për administrimin e zonave të reja të mbrojtura

Mbrojtja e biodiversitetit

Mbrojtja nga erozioni 

Përmirësimi i kushteve të mbrojtjes 
dhe administrimit të rralësive të 
mbrojtura natyrore

Zgjerimi i sipërfaqeve me status 
formal të mbrojtjes

SISTEMET NATYRORE

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Zbatimi i aktiviteteve për fuqizimin e
rezistencës lokale nëpërmjet të 
ushtrimeve taktike treguese për 
përgatitje dhe përgjigje ndaj fatkeqësive 
natyrore në shkollat dhe në institucionet 
tjera nën kompetencat e Qytetit të 
Shkupit dhe komunave

Përgatitja e hartave të rrezikut dhe 
kërcënimeve për Qytetin e Shkupit 
dhe komunave në territorin e Qytetit 
të Shkupit

Realizimi i thirrjeve vjetore të hapura 
për fuqizimin e rezistencës urbane 
nëpërmjet të propozimit dhe 
zhvillimit të zgjidhjeve inovative 
nga qytetarët dhe subjektet afariste.

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit, UNDP, 
Qendra  Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente
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Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave,
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, UNDP

Azhurnimi i Vlerësimit të Rrezikshmërisë 
në territorin e Qytetit të Shkupit dhe 
të komunave nga të gjitha rreziqet dhe 
fatkeqësitë, si dhe Vlerësimi i Planit 
të Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Sjellja e Planit të Integruar të Veprimit 
për Rezistencë Urbane

Futja në përdorim të praktikave të
reduktimit të rreziqeve nga fatkeqësitë 
dhe rreziqet klimatike në PPU dhe në 
strategjitë, programet dhe planet 
tjera sektoriale

Hartimi, sjellja dhe azhurnimi i planeve 
dhe skenareve të parandalimit dhe 
përgjigjes ndaj rreziqeve nga katastrofat 
natyrore dhe rreziqet klimatike në nivel 
të Qyteti të Shkupit dhe të komunave

Zbatimi i aktiviteteve qëllimore për 
fuqizimin e ndërgjegjësimit të 
popullsisë së përgjithshme dhe 
të personave me invaliditet

SHËNDETËSIA

MENAXHIMI I RREZIQEVE DHE RRITJA E REZISTENCËS URBANE

Formimi i Këshillit të Shëndetit 
Publik

Formimi i Komisionit Ndërsektorial 
për Ndryshimet Klimatike dhe 
Shëndetit për Rajonin e Shkupit

Përmirësimi i aktiviteteve 
parandaluese për reduktimin e 
rrezikut për shëndetin e popullsisë

Zhvillimi i sistemit të grumbullimit 
të të dhënave dhe hulumtimi i 
efekteve shëndetësore nga ndryshimet 
klimatike për Rajonin e Shkupit, 
posaçërisht për grupet e lëndueshme

Shtimi i aktiviteteve për mbrojtje 
sociale, përkujdesje për fëmijët 
dhe arsim

Caktimi i prioriteteve të veprimit; bashkëpunimi me ISHP

Ndjekja e procesit të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në rajon dhe përballimi i pasojave

•  Përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe ujërave
•  Avancimi i sistemit të administrimit të mbeturinave
•  Pakësimi i rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe teknologjike

Në bashkëpunim me MSH dhe ISHP

Fuqizimi i aktiviteteve të rregullta të Qytetit të Shkupit në lëmin e mbrojtjes sociale, para së gjithash, aktivitetet 
për grupet e lëndueshme: personat e moshuar, personat e pastrehë, personat me prapambetje në lëvizje, 
në lëmin e arsimit, etj.      
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MENAXHIMI I RREZIQEVE DHE RRITJA E REZISTENCËS URBANE

Në bashkëpunim me QMK dhe DMSH dhe Agjencinë e Promovimit të Turizmit.

Që turizmi të bëhet pjesë e masave më të gjera të ruajtjes së mjedisit jetësor dhe të planeve 
të revitalizimit të trashëgimisë kulturore. Duke patur parasysh lëndueshmërinë e këtij sektori, 
do të duhej që ai të integrohej në planifikimin urbanistik.

Përfshirja e sektorit të turizmit në Planet
e Menaxhimit të Rreqizeve të Qytetit dhe 
komunave, sidomos për ata nën-sektorë
të cilët dukshëm i janë nënshtruar rrezikut 
brenda afatit më të shkurtër

Koordinimi i planifikimit të turizmit në 
sektorët tjerë

TURIZMI

Ndjekja e ndikimit të ndryshimeve klimatike mbi biodiversitetin në rajon dhe mbrojtja e tij:

•  Territori i qytetit, por edhe i zonave natyrore të mbrojtura: parku pyjor Vodno, parku i natyrës Gazi Baba, përmendorja 
    e natyrës Kanioni i Matkës (në bashkëpunim me MMJPH dhe UKIM) 

•  Hulumtimi i pranisë dhe gjendjes së biodiversitetit në Luginën e Shkupit 

•  Mbrojtja e habitateve ujore (habitateve riparike)

•  Mbrojtja e specieve endemike dhe të rrezikuara

•  Përgatitja e hartës së biotopeve, për të cilën do të kishte mund të shfrytëzohej përvoja e Beogradit

Hartimi i Programit për Mbrojtje nga Erozioni për Qytetin e Shkupit, së bashku me një Plan Veprimi

•  Fuqizimi i procesit të rimbrojtjes së zonave të mbrojtura më herët natyrore

•  Hartimi i planeve të administrimit të zonave të mbrojtura

•  Fuqizimi i procesit të mbrojtjes së zonave të reja, me ndihmën e zhvillimit të studimeve për valoriziin e tyre dhe zbatimi 
    i procedurës së mbrojtjes

•  Hartimi i planeve për administrimin e zonave të reja të mbrojtura

Mbrojtja e biodiversitetit

Mbrojtja nga erozioni 

Përmirësimi i kushteve të mbrojtjes 
dhe administrimit të rralësive të 
mbrojtura natyrore

Zgjerimi i sipërfaqeve me status 
formal të mbrojtjes

SISTEMET NATYRORE

W W W . S K O P J E . G O V . M K

Zbatimi i aktiviteteve për fuqizimin e
rezistencës lokale nëpërmjet të 
ushtrimeve taktike treguese për 
përgatitje dhe përgjigje ndaj fatkeqësive 
natyrore në shkollat dhe në institucionet 
tjera nën kompetencat e Qytetit të 
Shkupit dhe komunave

Përgatitja e hartave të rrezikut dhe 
kërcënimeve për Qytetin e Shkupit 
dhe komunave në territorin e Qytetit 
të Shkupit

Realizimi i thirrjeve vjetore të hapura 
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nëpërmjet të propozimit dhe 
zhvillimit të zgjidhjeve inovative 
nga qytetarët dhe subjektet afariste.

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit, UNDP, 
Qendra  Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente
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Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit dhe ministritë dhe institucionet kompetente, UNDP

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me komunat në territorin e Qytetit të Shkupit,  Qendra e Menaxhimit të Krizave, 
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, UNDP

Azhurnimi i Vlerësimit të Rrezikshmërisë 
në territorin e Qytetit të Shkupit dhe 
të komunave nga të gjitha rreziqet dhe 
fatkeqësitë, si dhe Vlerësimi i Planit 
të Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Sjellja e Planit të Integruar të Veprimit 
për Rezistencë Urbane

Futja në përdorim të praktikave të
reduktimit të rreziqeve nga fatkeqësitë 
dhe rreziqet klimatike në PPU dhe në 
strategjitë, programet dhe planet 
tjera sektoriale

Hartimi, sjellja dhe azhurnimi i planeve 
dhe skenareve të parandalimit dhe 
përgjigjes ndaj rreziqeve nga katastrofat 
natyrore dhe rreziqet klimatike në nivel 
të Qyteti të Shkupit dhe të komunave

Zbatimi i aktiviteteve qëllimore për 
fuqizimin e ndërgjegjësimit të 
popullsisë së përgjithshme dhe 
të personave me invaliditet

SHËNDETËSIA

MENAXHIMI I RREZIQEVE DHE RRITJA E REZISTENCËS URBANE

Formimi i Këshillit të Shëndetit 
Publik

Formimi i Komisionit Ndërsektorial 
për Ndryshimet Klimatike dhe 
Shëndetit për Rajonin e Shkupit

Përmirësimi i aktiviteteve 
parandaluese për reduktimin e 
rrezikut për shëndetin e popullsisë

Zhvillimi i sistemit të grumbullimit 
të të dhënave dhe hulumtimi i 
efekteve shëndetësore nga ndryshimet 
klimatike për Rajonin e Shkupit, 
posaçërisht për grupet e lëndueshme

Shtimi i aktiviteteve për mbrojtje 
sociale, përkujdesje për fëmijët 
dhe arsim

Caktimi i prioriteteve të veprimit; bashkëpunimi me ISHP

Ndjekja e procesit të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në rajon dhe përballimi i pasojave

•  Përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe ujërave
•  Avancimi i sistemit të administrimit të mbeturinave
•  Pakësimi i rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe teknologjike

Në bashkëpunim me MSH dhe ISHP

Fuqizimi i aktiviteteve të rregullta të Qytetit të Shkupit në lëmin e mbrojtjes sociale, para së gjithash, aktivitetet 
për grupet e lëndueshme: personat e moshuar, personat e pastrehë, personat me prapambetje në lëvizje, 
në lëmin e arsimit, etj.      
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3 . 2  А К Ц И С К И  П Л А Н

LISTA E TË DHËNAVE PLOTËSUESE TË NEVOJITURA PËR PËRGATITJEN E INVENTARIT TË GAZEVE ME EFEKT SERREA

ANEKSI 1 

KONSUMI I ENERGJISË PRIMARE (KARBURANTËT E LËNGSHËM, TË FORTË DHE TË GAZTË)     TONË/VIT        INSTITUCIONI                                                                                  STATUSI I TË DHËNAVE

KONSUMI I ENERGJISË PRIMARE (KARBURANTËT E LËNGSHËM, TË FORTË DHE TË GAZTË)     TONË/VIT        INSTITUCIONI                                                                                  STATUSI I TË DHËNAVE

TIPI I PRODHIMIT                          TONË/VIT           INSTITUCIONI                                                                                  STATUSI I TË DHËNAVE

BURIMET E LËVIZSHME                         TONË/VIT          INSTITUCIONI                                                                                 STATUSI I TË DHËNAVE

Trafiku rrugor                                                   Furnizuesit e kaburantit                                                                   Nuk është siguruar

Trafiku hekurudhor – konsumi i karburantit në territorin e Qytetit të Shkupit 
(numri vjetor i trenave që tranzitojnë nëpër qytetin e Shkupit dhe konsumi 
i tyre mesatar për km)

PROCESET INDUSTRIALE DHE PËRDORIMI I PRODUKTEVE

Përdorimi i frenoëve në amvisëritë (frigoriferët, kondicionerët e ajrit)                      MMJPH                 Nuk është siguruar

MBETURINAT

Sasia e ujërave të zeza e gjeneruar në qytet                           MMJPH                  Nuk është siguruar, është 
                         llogaritur me përdorimin e 
                          metodologjisë

BUJQËSIA

Bagëti që jep qumësht - lopë                                           Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Bagëti që nuk jep qumësht                            Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Dhen                             Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Dhi                             Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Kuaj                             Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Mushka dhe gomarë                            Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Derra                             Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Shpendë                             Nga patentat B për ferma/MBPU ose Agjencia e Ushqimit dhe Veterinerisë            Nuk është siguruar

Sektori i banimit                       Furnizuesit e kaburantit               Nuk është siguruar

Sektori komercial                        Furnizuesit e kaburantit                Nuk është siguruar

W W W . S K O P J E . G O V . M K

ENERGJETIKA  |   Burimet stacionare – energjia primare (karburantët të lëngshëm, të fortë dhe të gaztë)

ENERGJETIKA  |   Burimet e lëvizshme

Hekurudhat e Maqedonisë Nuk është marrë asgje nga 
Hekurudhat e Maqedonisë, 
emetimet janë nxjerrë me 
metodologji.

TIPI I PRODHIMIT                             NUMRI I              INSTITUCIONI                                                                                  STATUSI I TË DHËNAVE
                      KAFSHËVE           
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•  Implementing the recommendations of the Strategy for Greener City of Skopje
•  Regularly updating and upgrading the City of Skopje Green Cadastre, as an activity within the broader concept of urban 
    resilience and as part of the city”s strategic priorities

•  Creating urban green corridors (along certain axes of pedestrian movement) and blue-green corridors (along the rivers)

•  Popularising the construction of green roofs and green facades on city buildings as a good example

•  Creating public urban gardens

Përmirësimi i kushteve të mbrojtjes 
dhe administrimit të rralësive të 
mbrojtura natyrore

Zgjerimi i sipërfaqeve me status 
formal të mbrojtjes

Zgjerimi dhe avancimi 
i fondit të gjelbër

Masat inovative të mbrojtjes dhe 
avancimit të gjelbërimit publik

•  Fuqizimi i procesit të rimbrojtjes së zonave të mbrojtura më herët natyrore

•  Hartimi i planeve të administrimit të zonave të mbrojtura

•  Fuqizimi i procesit të mbrojtjes së zonave të reja, me ndihmën e zhvillimit të studimeve për valoriziin e tyre dhe zbatimi 
    i procedurës së mbrojtjes

•  Hartimi i planeve për administrimin e zonave të reja të mbrojtura

SISTEMET NATYRORE

SIPËRFAQET E GJELBRA PUBLIKE

I ULËT

I MESËM

I LARTË

I ULËT

POLITIKA/MASA                    BUXHETI    PËRSHKRIMI/QËLLIMI
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