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KUJDESEMI PËR KËMBËSORËT DHE ÇIKLISTËT 

HAPËSIRA PUBLIKE TË LIRUARA NGA AUTOMJETET
Gruev” jo shumë kohë më parë ishte i parkingu i fundit i 
parregulluar dhe falas në qendrën e qytetit.
Trotuari para Postës deri vjet ishte plot me automjete të 
parkuara, por tani ka një pamje krejtësisht të re. Është ndërtuar 
korsi e re për biçikleta, hapësira është e rrethuar, janë vendosur 
stola dhe kosha për mbetje, janë mbjellë pemë dhe ka edhe 
zhardinier me gjelbërim dekorativ të ulët. Gardhi në rrugën 
“Vasko Karangelevski” në fillim ishte vendosur për mbrojtjen 
e nxënësve të shkollës aty pranë, por pastaj trotuari filloi të 
përdoret edhe nga pushuesit. 
U rikonstruktua korsia e biçikletave dhe këmbësorëve në 
bulevardin “8. Septemvri”. Ekipet e Qytetit të Shkupit dy vitet 
e kaluara ndërtuan dhe rinovuan një numër rekord prej 28 
kilometrash korsi të reja për biçikleta. Me kërkesë të qytetarëve 
në dhjetëra lokacione nëpër Shkup janë vendosur parkingje për 
biçikleta. E rëndësishme është të theksohet se Qyteti i Shkupit 
po punon në mënyrë intensive rreth idesë që rruga “Dimitrija 
Çupovski” të jetë një zonë pedonale, e liruar nga trafiku.

 Qyteti i Shkupit dy vitet e kaluara i kushtoi një 
vëmendje të madhe lëvizjes së këmbësorëve dhe çiklistëve. 
Po krijohen hapësira që janë të sigurta, të përdorshme dhe 
të qarkullueshme. Po mbillen pemë dhe gjelbërim anës 
bulevardeve, dhe po  vendosen pajisje urbane në vendet ku 
më parë parkoheshin automjetet. Për dy vjet janë vendosur 
4.933 shtyllëza mbrojtëse përgjatë rrugëve, gjë me të cilën 
janë liruar nga automjetet 7.500 metra korsi. 
Korsia e këmbësorëve përballë  Kishës Shën Klimenti i Ohrit 
e cila ishte bllokuar me automjete të parkuara, këtë vjeshtë 
u rirregullua dhe u lirua për lëvizjen e këmbësorëve. Në 
trotuare janë vendosur shtyllëza, kurse asfalti i dëmtuar është 
zëvendësuar me kalldrëm të re. Në pjesën e mesme të korsisë 
së këmbësorëve është mbjellë gjelbërim, dhe janë vendosur 
edhe pajisje të reja urbane. Trotuari para “Porta Bunjakovec” 
është pasuruar me pajisje urbane të braktisura – betone për 
njoftime në të cilat është pikturuar art rruge për shëtitje më 
të këndshme të këmbësorëve. Trotuari i ri në rrugën “Dame 

Korsi përballë Kishës Shën Klimenti i Ohrit

Te „Porta Bunjakovec“ Pamje plotësisht e re për trotuarin te Posta kryesore Në rrugën „Dame Gruev“ 

Kaosi në „Rekord“ do t‘i përkasë së kaluarës  Parkingje për biçikleta në dhjetëra lokacione

 Korsi për biçikleta në bulevardin „8 Septemvri“ Në rrugën „Vasko Karangelevski“
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Qendra Tregtare e Qytetit në Shkup këtë vjeshtë u bë me çati 
të gjelbër. Oaza e re e gjelbër e qytetit është me sipërfaqe 
1.800 metra katrorë, dhe në të janë mbjellë rreth njëzetë 
pemë me cilësi të lartë dhe mbi 30 lloje të tjera fidanësh 
të gjelbërimit të mesëm dhe të ulët. Janë vendosur disa 
zona ujore në formën e shatërvanëve dhe pishinave, bina 

OAZË E RE E GJELBËR 
– QTQ-ja ME ÇATI TË GJELBËR 

montuese, shkallë amfiteatri, fushë shahu parter dhe pajisje 
urbane moderne në përputhje me nevojat e vizitorëve. 
- QTQ-ja është simbol i Shkupit modern post tërmetit. 
Me projektin „Çati e gjelbër e QTQ-së“ të financuar nga Qyteti 
i Shkupit dhe të zbatuar në bashkëpunim me Qendrën 
Tregtare të Qytetit dhe me përkrahjen e miqve tanë nga 

UNDP-ja, kjo çati që deri dje ishte 
pothuajse e pashfrytëzuar u bë një 
hapësirë atraktive me sipërfaqe të 
gjelbër për pushim, rekreacion dhe 
jetë kulturore-argëtuese. Përveç 
zhvillimit urban, ky projekt do të 
kontribuojë edhe për zvogëlimin e 
temperaturës në qendrën e qytetit 
nëpërmjet zvogëlimit të efektit të 
ishujve ngrohës urbanë, përmirësimit 
të cilësisë së ajrit dhe menaxhimit me 
shirat – thotë kryetari Shilegov. 
Gjelbërimi i çatisë së QTQ-së është 
pjesë e projektit me të cilin Programi 
për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 
(UNDP) mbështet Qytetin e Shkupit 
në realizimin e Strategjisë për 
ndryshimet klimaterike – Shkupi 
rezistues.
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Nga vera e kaluar Shkupi është më i 
pasur edhe me një park të ri urban të 
mrekullueshëm, në anën e majtë të 
lumit Vardar, në zemrën e ish “Pajko 
Maalo”, menjëherë pas Filarmonisë 
Kombëtare. Pemë të reja të mbjella 
dhe gjelbërim, korsi për  këmbësorë, 
rrugë shërbyese e dekoruar me art 
rruge dhe pajisje urbane interesante 
zëvendësuan parkun e parregulluar, 
jolegal me baltë e pluhur, siç ishte kjo 
hapësirë jo më shumë se një vit më 
parë. Tani, kjo oazë e re e gjelbër në 
zëmrën e qytetit është vend i preferuar 
pushimi dhe relaksimi nga qytetarët 
dhe qendër ku mbahen manifestime 
kulturore dhe argëtuese.
- Qyteti është veçanërisht krenar për 
faktin se për ngritjen e parkut janë 
shpenzuar mjete  financiare  me  vlerë  
0  denarë  nëpërmjet furnizimeve 
publike të posaçme. Gjelbërimi, 
korsitë dhe pajisjet urbane që gjenden 
këtu janë të ndara nga programet e 
rregullta të Qytetit dhe ndërmarrjeve 
publike, kurse një pjesë e vogël e 
tyre janë donacion nga kompani me 
përgjegjësi shoqërore – shpjegon 
kryetari Shilegov.

SHKUPI KA PARK TË RI - „IBNI PAJKO” 
NË QENDËR TË QYTETIT 

Parku i ri „Ibni Pajko“ shtrihet në një 
sipërfaqe rreth 11.000 metra katrorë. 
Gjatë rregullimit janë ruajtur 12 pemët 
ekzistuese, ndërsa 85 fidanë të rinj të 
mbjellë në rresht që shtrihen në disa 
drejtime në park do të sigurojnë hije 
në sipërfaqet e shtruara me pllaka.
Në park janë ndërtuar korsi për 
këmbësorë dhe rrugë shërbyese e 
dekoruar me art rruge, gjithashtu janë 
vendosur edhe pajisje funksionale 
moderne të cilat do ta zbukurojnë 
në mënyrë plotësuese këtë hapësirë. 
Stolat dhe koshat për mbetje janë 
vendosur sipas hijeve të pritshme nga 
kurorat e pemëve dhe përdorimit të 
tyre të supozuar në të ardhmen. Qasja 
drejt parkut është siguruar me rampa 
për biçikleta dhe karroca në të gjitha 
hyrjet e tij. Parkingjet për biçikleta 
dhe stacioni shërbyes janë vendosur 
në vend të ndriçuar nën video-
mbikëqyrje, për mbrojtje më të mirë. 
Në korsinë përgjatë bulevardit “Goce 
Delçev”, nga ana tjetër, është mbjellë 
gardh natyral për të mbrojtur parkun 
nga zhurma e automjeteve, ndërsa në 
park është mbjellë 7.500 metra katrorë 
bar, me spërkatëse dhe sistem ujitjeje 
sipas parimit „pikë-pikë“.
Në park ka edhe skenë verore e cila 
mundëson mbajtjen e manifestimeve 
kulturore dhe argëtuese në ambient 
të hapur. 
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Qyteti i Shkupit periudhën që kaloi ka punuar në mënyrë intensive në tejkalimin e problemit me ndotjen e mjedisit. Theks i veçantë 
u vendos në mënyrën ekologjike të transportit, ngrohjen më efikase të shtëpive dhe gjelbërimit të qytetit. Për herë të parë filluam me 
aksione që ishin në dobi të drejtpërdrejtë të qytetarëve, por edhe nxitëm përgjegjësinë e tyre personale ndaj mjedisit, me qëllim – mjedis 
jetësor më të pastër dhe më të shëndetshëm.

Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e mbajtur 
më 17.07.2019 miratoi vendimin me të cilin u anuluan 
kontratat e mëparshme dhe procedurat për dhënien e 
deponisë  “Drisla” me koncesion dhe ajo përsëri është 
ndërmarrje publike e cila është nën kompetencat e Qytetit 
të Shkupit.

- Këshilli i Qytetit të Shkupit votoi vendime me të 

Në aksionin e Qytetit të Shkupit për mbledhjen falas 
të mbetjeve bimore nga arrat dhe stërnishtat për të penguar 
djegien e tyre, këtë shërbim e kërkuan mbi 140 persona. Gjatë 
kësaj, u transportuan 700 metra kub mbetje. 

Gjatë fundit të verës së kaluar, në sezonin e e korrjeve, 
Qyteti i Shkupit ishte në dispozicion të bujqve dhe transportoi 
falas mbetjet nga fushat dhe është njësia e parë e qeverisjes 
vendore e cila filloi fushatën për eliminimin e djegies së arrave 
dhe stërnishtave, për të zvogëluar ndotjen e ajrit dhe për të 
ruajtur pjellorinë e truallit. Djegia e stërnishtave, barërave të 
këqija dhe mbetjeve të tjera bimore shkatërron mikroflorën dhe 
faunën në shtresën e punueshme të truallit – ajo që e bën tokën 
të gjallë, pjellore dhe të ripërtërishme. Djegia e stërnishtave dhe 
sipërfaqeve bujqësore gjatë verës është faktor i cili ka rol të madh 
edhe në shfaqjen e zjarreve. Fushata për edukimin nga pasojat e 
dëmshme nga djegia e stërnishtave u realizua në bashkëpunim 
me ndërmarrjet publike të qytetit, UNDP-në dhe MDC-Ti.net. 

Inspektorët e Qytetit të Shkupit kryejnë kontrolle më 
intensive në terren, dhe kanë mundësi të fotografojnë edhe me 
drone, gjë që shkurton kohën për mbikëqyrjen e sipërfaqeve 
bujqësore dhe jep vendin e saktë sipas certifikatës së pronësisë 
për pronën në të cilën digjen mbetjet bimore. Kundërvajtësit  do 
të sanksionohen sipas ligjit.

Qyteti i Shkupit më 14.10.2019 depozitoi kërkesë 
për dhënien e licencës për distribucionin e energjisë 
ngrohëse pranë Komisionit Rregullues. Të bashkëngjitur 
me kërkesën për dhënien e licencës është depozituar 
dokumentacioni me të cilin konfirmohet se SH.A. „Sisteme 
Energjetike të Qytetit“ është personi i vetëm juridik i cili 
ka themeluar të drejtën e përhershme për përdorimin 
e sendeve të luajtshme – objekte infrastrukturore të 
linjës, infrastrukturë energjetike – tubacione ngrohjeje 
në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut e cila 
gjendet në territorin e qytetit të Shkupit.

Vendimi për t’ia dhënë në përdorim të përhershëm 
rrjetin e ujit të nxehtë Qytetit të Shkupit, me të cilin 
menaxhon ndërmarrja e re e formuar për distribucionin 

Tridhjetetre autobusë ekologjikë të rinj me gaz së shpejti 
do të jenë pjesë e parkut të automjeteve të NQP-së. Kryetari 
Shilegov më 25.09.2019 nënshkroi kontratën për furnizimin 
me autobusë të rinj të kompanisë “MAN” me të cilët do të 
përmirësohet në mënyrë të ndjeshme transporti i udhëtarëve 
në Shkup. 

Sipas planit, do të blihen 21 autobusë me dysheme të 
ulët me kapacitet individual 85 udhëtarë dhe 12 autobusë 
me dysheme të ulët fizarmonikë me kapacitet individual 149 
udhëtarë. Autobusët e rinj janë në përputhje me trendët 
e teknologjive të fundit në këtë industri dhe plotësojnë 
standardet për emetim të Euro 6. Ky tip autobusësh në 
Gjermani posedon shenjën „Engjëlli blu“ dhe është shpallur 
autobus ekologjik për vitin 2016 në Europë. 

Autobusët e rinj janë me efikasitet energjetik dhe nëse 
bëhet një krahasim me shpenzimin e karburantit të autobusëve 
të vjetër me naftë, këto automjete shpenzojnë pothuajse dy 
herë më pak karburant, gjë që do të zvogëlojë shpenzimet e 
NQP-së në mënyrë plotësuese. 

Për nevojat e administratës së qytetit, nga ana tjetër, 
verën e kaluar u blenë gjashtë automobila të rinj hibrid të 
markës „Toyota Yaris“. Me blerjen e këtyre automjeteve Qyteti i 
Shkupit dha shembull për sjellje të përgjegjshme ndaj mjedisit 
dhe problemit me ndotjen e ajrit.

Për blerjen e stufave me peleta, qytetarëve të cilët më parë 
janë ngrohur me dru zjarri, qymyr ose naftë, Qyteti i Shkupit në vitin 
2018 u ndau 351 subvencione me vlerë 70% të vlerës së stufës, por 
jo më shumë se 30.000 denarë, me tatim personal mbi pagën të 
përfshirë. Në vitin 2019 janë ndarë 497 subvencione të tilla.

Për qytetarët të cilët kanë blerë kondicioner inverter, kurse 
më parë janë ngrohur me dru zjarri, qymyr ose naftë, Qyteti i 
Shkupit kompenson 50% të vlerës së kondicionerit inverter, por 
jo më shumë se 15.000 denarë, me tatim personal mbi pagën të 
përfshirë. Në vitin 2019 janë ndarë 1.379 subvencione për blerjen e 
kondicionerëve inverter. 

Në vitin 2018 Qyteti i Shkupit ndau 3.130 subvencione 
qytetarëve që blenë biçikletë. Në vitin 2019 u ndanë 4.125 

subvencione të tilla. Qyteti i Shkupit kompenson 50% të vlerës së 
biçikletës, por jo më shumë se 3.000 denarë, me tatim personal mbi 
pagën të përfshirë. 

Për blerjen e trotineteve elektrikë në vitin 2018 u ndanë 109 
subvencione, kurse në vitin 2019 - 204 subvencione. Qytetarëve që 
shfrytëzuan subvencionin iu kompensuan 30% e vlerës së trotinetit, 
por jo më shumë se 7.000 denarë, me tatim personal mbi pagën të 
përfshirë.  

Për të zvogëluar ndotjen e ajrit, Qyteti i Shkupit edhe në vitin 
2019 publikoi thirrje publike për subvencionimin e amvisërive dhe 
subjekteve të tjera në territorin e Qytetit të Shkupit për pastrimin e 
oxhaqeve dhe ndau 365 subvencione. Në vitin 2018 subvencione 
për pastrimin e oxhaqeve përfituan 269 qytetarë. 

ME TRANSPORT EKOLOGJIK, NGROHJE EFIKASE DHE 
GJELBËRIM PËR MJEDIS JETËSOR TË PASTËR 

 U BË FURNIZMI ME 33 
AUTOBUSË EKOLOGJIKË ME GAZ

25.000 €
PËR AUTOBUS 

KURSIM VJETOR 
I KARBURANTIT 

QYTETI I SHKUPIT

FUSHATË PËR PENGIMIN 
E DJEGIES SË STËRNISHTAVE 

U PASTRUAN MBETJET NGA TË KORRAT 

QYTETI I SHKUPIT

DEPONIA „DRISLA“ I KTHEHET QYTETIT TË SHKUPIT 

700 METRA KUB MBETJE ORGANIKE TË MBLEDHURA NGA BUJQIT 

U DEPOZITUA KËRKESË PËR LICENCË PËR 
DISTRIBUCIONIN E ENERGJISË NGROHËSE 

33 AUTOBUSË EKOLOGJIKË TË RINJ “MAN” NË RRUGËT E SHKUPIT 

NDAJMË SUBVENCIONE PËR QYTETARËT – PËR TRANSPORT EKOLOGJIK, PËR ENERGJI MË TË PASTËR 

e energjisë ngrohëse dhe gazit „Sisteme Energjetike të 
Qytetit“ (SEQ) u soll në seancën e Qeverisë që u mbajt më 
30.07.2019. Qyteti i Shkupit nëpërmjet SH.A. SEQ do të 
aplikojë masa për zvogëlimin e ndotjes së ajrit në qytet e cila 
është pasojë e ngrohjes së objekteve – nëpërmjet zhvillimit 
dhe zgjerimit të rrjetit ngrohës, dhënies së subvencioneve 
për lidhje, përmirësimi të efikasitetit energjetik të objekteve, 
zvogëlimit të shpenzimit të energjisë nëpërmjet rregullimit, 
si dhe ndërtimit të rrjetit të distribucionit të gazit natyror. 

- Tashmë kemi përfunduar rrjetin sekondar, pikërisht 
unazën e gazsjellësit rreth Shkupit. Me tubacionin kaluam 
madje edhe Vardarin, nga Karposh 4 drejt lagjes Vlae. Kjo 
për mua është një nga veprat më të mëdha, sepse flasim për 
strategji energjetike për qytetin tonë. Për ne, si qytet, tani 
është shumë e rëndësishme të hyjmë në procesin e gazifikimit 
terciar, pikërisht, qasjes ndaj gazit nga ana e  amvisërive – 
thotë kryetari Shilegov.  

cilat anuloi procedurën e plotë të zgjedhjes së koncesionerit 
të deponisë „Drisla“. „Drisla“ tani përsëri kthehet në sistemin 
e Qytetit të Shkupit si ndërmarrje publike të cilën duhet ta 
themelojmë me këshill drejtues dhe staf drejtues të ri. Qëllimi 
ynë është të vendosim kontroll të plotë mbi deponinë „Drisla“ 
dhe të kemi mundësi të krijojmë politika të reja komunale në 
qytetin tonë – thotë kryetari Shilegov.
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Mbjellja e pemëve, rregullimi i parqeve 
të reja dhe hapësirave të gjelbra 
është prioritet i Qytetit të Shkupit si 
investim për mjedis të shëndetshëm 
dhe të pastër. Prandaj, në periudhën 
nga tetori i vitit 2017 deri në fund 
të vitit 2019 në hapësirat e gjelbra 
publike janë mbjellë 12.653 fidanë 
gjetherënës dhe halorë të cilësisë së 
lartë dhe 5.220 shkurre dekorative. Në 
të njëjtën periudhë janë ngritur një 
numër i madh parqesh të reja, sheshe 
të gjelbra dhe skuerë, u rikonstruktuan 
hapësirat e gjelbra ekzistuese me 
sipërfaqe të përgjithshme 189.096 
metra katrorë.
Për të krijuar lidhje ndërmjet qytetit 
dhe qytetarëve të tanishëm dhe të 
ardhshëm ekipet e Qytetit të Shkupit 
vendosën pllaka me emrin e foshnjave 
në drurët e mbjellë anës bulevardeve, 
në suazat e projektit „Pemë për çdo 
fëmijë“. Në Qytetin e Shkupit deri 
tani janë paraqitur 359 fëmijë që 
pllaka me emrin e tyre të vendoset në 

materiali ndërtimor gjatë kryerjes 
së pandërgjegjshme të aktiviteteve 
ndërtimore në hapësirat publike. 
Në bashkëpunim me Fakultetin e 
Pyjeve janë identifikuar 841 pemë të 
robëruara, ndërkohë që aktivitetet për 
lirimin e tyre janë në vijim.

ndonjë nga pemët e reja të mbjella. 
Tashmë janë vendosur pothuajse të 
gjitha pllakat.  Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me komunat Qendër, 
Karposh, Çair dhe Aerodrom, nga ana 
tjetër, verën e kaluar filloi aksionin për 
lirimin e pemëve të robëruara nga 

GJELBËRIMI I SHKUPIT, INVESTIM I PËRHERSHËM PËR MJEDISIN JETËSOR 
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ME KONTEJNERËT DHE PAJISJET E REJA 
U VENDOS KONCEPT I RI PËR TRAJTIMIN E MBETJEVE

Qyteti i Shkupit këtë vjeshtë promovoi pajisjet e reja dhe 
konceptin e ri për trajtimin e mbetjeve komunale dhe higjienën në 
hapësirat publike.

- Vendosim një koncept plotësisht të ri për trajtimin e 
mbetjeve komunale dhe higjienën në hapësirat publike në Shkup. 
Qyteti bëri furnizimin me kontejnerë të rinj të cilët janë standardi 
më i lartë teknologjik, i njohur dhe i aplikuar në Europë. Bëhet fjalë 
për 540 kontejnerë të rinj me kapacitet 3.200 litra me të cilët do të 
zëvendësohen mbi 1.800 kontejnerë të vjetër nga 4.500 që janë 
aktualisht. Kemi edhe 30 kontejnerë për seleksionimin e mbetjeve 
me kapacitet 2.200 litra. Qyteti bëri furnizimin edhe me katër 
automjete të reja komunale për trajtimin e këtyre kontejnerëve. Hap 
pas hapi në Shkup nuk do të shikojmë më kontejnerë të pambyllur 
dhe të mbushur plot me mbetje, nga të cilët përhapet erë e 
pakëndshme dhe të lënë përshtypjen e një qyteti të papastër- thotë 
kryetari Shilegov.

540 kontejnerët statikë të rinj për mbetje komunale janë 
pothuajse me kapacitet tre herë më të madh se të deritanishmit, 
janë të pajisur me mekanizëm për mbyllje automatike të kapakut, 
pedal për hapjen me këmbë, dorezë për hapje të adaptuar për 
përdorim nga ana e personave me nevoja të posaçme dhe udhëzime 
për përdorimin e drejtë të tyre. Në bashkëpunim me partnerin e 
deritanishëm të qytetit „Pakomak“ është bërë furnizimi edhe me 30 
kontejnerë me kapacitet 2.200 litra për seleksionimin e mbetjeve, që 

Pajisje të reja komunale 

kosha për 
mbetje xhepi

kontejnerë për 
mbetje komunale 

kontejnerë për 
selektimin 
e mbetjeve Pajisje të reja komunale 

automjete 
komunale 

automjete elektrike 
me vakum

automjete elektrike 
për pastrim

është dy herë më shumë nga kontejnerët ekzistues.
Është bërë edhe furnizimi me 950 kosha të rinj për mbetje 

xhepi, 12 makina elektrike për pastrim me vakum dhe 10 automjete 
elektrike për pastrimin dhe larjen e hapësirave të gjelbra. Nga 950 
kosha për mbetje xhepi, 850 prej tyre janë bërë prej materiali elastik, 
të mbrojtura në mënyrë plotësuese nga mbushja e parregullt 
me qese për mbetje komunale dhe që nuk lejojnë mbetjet të 
shpërndahen nga kafshët. 100 koshat e tjerë janë adaptuar për 
mbetje nga kafshët shtëpiake. Makinat me vakum për higjienën e 

hapësirave publike dhe të sipërfaqeve të gjelbra punojnë me parim 
krejtësisht të kundërt nga ato ekzistuese, me të cilat të punësuarit 
frynin gjethet dhe ngrinin akoma më shumë pluhur. Automjetet 
për larje dhe pastrim janë dedikuar për mirëmbajtjen e higjienës së 
shëtitoreve, trotuareve dhe korsive të biçikletave. 

- Bëhet fjalë për makinat më moderne me energji elektrike të 
cilat nuk do ta ndotin ajrin fare. Në Shkup përfundimisht po krijohen 
kushte që të përmirësohet në mënyrë të dukshme gjendja me 
higjienën në hapësirat publike – thekson Shilegov. 

Inspektorati Komunal dhe Inspektorati për Mjedisin i 
Qytetit të Shkupit dy vitet e fundit kanë një numër në rritje 
të mbikëqyrjeve në terren. Gjatë kësaj, numri i kërkesave të 
depozituara për fillimin e procedurave për kundërvajtje nga 
Inspektorati Komunal është rritur dyfish në periudhën nga 
janari deri në tetor të vitit 2019, pikërisht, janë depozituar 
84 kërkesa për fillimin e procedurave për kundërvajtje, në 
krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2018 kur numri 
i përgjithshëm i këtyre kërkesave ishte gjithsej 9-të. Numri 
i kërkesave të depozituara për fillimin e procedurave të 
kundërvajtjes nga Inspektorati për Mjedisin, nga ana tjetër, 
shënon rritje trefishe për të njëjtën periudhë krahasuese. 

Edhe rojet komunale të Qytetit të Shkupit dy vitet e 
fundit fuqizuan kontrollet në terren gjë që rezultoi me rritjen 
e gjobave dhe paralajmërimeve, dhe rezultate të dukshme 
të përmirësuara në mënyrë të ndjeshme në krahasim me 
vitet e mëparshme. Kështu, në periudhën janar – tetor 
janë shqiptuar gjithsej 1.347 gjoba mandatare, që është 
dyfishi i numrit të gjobave të shqiptuara në krahasim me 
të njëjtën periudhë në vitin 2018, kur ishin shqiptuar 679 
gjoba mandatare.

Ekipet e NP „Higjiena Komunale“ realizojnë aksione 
të rregullta dhe të jashtëzakonshme për pastrimin dhe 
rregullimin e hapësirave publike si dhe për pastrimin e 
deponive informale. Për dy vite, për periudhën nëntor 2017 
– nëntor 2019 nga deponitë informale  janë pastruar mbi 
12.666 metra kub mbetje.

Më 26.07.2019 u depozitua kallëzimi i parë penal në 
historinë e Shkupit për hedhjen e paautorizuar të mbetjeve, 
gjë me të cilën Qyteti i Shkupit konfirmoi angazhimin e tij 
për mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm. Bëhet fjalë 
për një person të kapur në flagrancë, në rrugën “Aleksandar 
Urdarevski” në Komunën e Butelit. 

Inspektorati i Qytetit të Shkupit në bashkëpunim 
me MPB-në, NP „Higjiena Komunale“ dhe NP „Rrugë dhe 
Rrugica“ pas një muaji pastruan këtë deponi informale 
sepse nuk u veprua në lidhje me aktvendimin e dhënë, 
kurse personi ndaj të cilit u depozitua kallëzimi penal do të 
bartë shpenzimet për pastrimin e deponisë. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjeve publike 
„Rrugë dhe Rrugica“ dhe „Parqe dhe Gjelbërim“ pranverën e 
kaluar ndërmorën aksion për pastrimin e plotë të kanaleve 
dhe liqeneve në pjesën e parë dhe të dytë të Parkut të 
qytetit. 

Më 29.07.2019 Qyteti i Shkupit publikoi një anketë 
për mbledhjen e kërkesave për emra të rinj të toponimeve 
- rrugëve, bulevardeve, urave, shesheve, parqeve dhe 
objekteve të tjera infrastrukturore. Qytetarët kishin 
mundësi të depozitojnë propozimet e tyre nëpërmjet 
plotësimit të pyetësorit on-line ose nëpërmjet postës, deri 
më datën 18.08.2019. Qytetarët treguan interes të madh 
për këtë iniciativë, mbi 1.800 persona plotësuan pyetësorin 
dhe depozituan propozime. 

Emrat e propozuar do t’i shqyrtojë Komisioni për 
emërtimin e rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera 
infrastrukturore të Këshillit të Qytetit të Shkupit, që ka për 
detyrë të përpilojë listën me emrat në përputhje me ligjin 
dhe ta depozitojë në formë propozimi pranë Këshillit të 
Qytetit të Shkupit, i cili konfirmon të njëjtin pas mendimeve 
të marra paraprakisht nga komunat dhe pëlqimit nga 
Qeveria.
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PËR TË PËRMIRËSUAR KUSHTET NË TË CILAT MËSOJNË NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME 

„CVETAN DIMOV” 
DHE „MARIJA KYRI-
SKLODOVSKA” ME 
FASADA ME  EFIKASITET 
ENERGJETIK ME 
PAMJE TË RE 

Shkollat e mesme të Qytetit të 
Shkupit „Cvetan Dimov” dhe „Marija 
Kyri-Sklodovska” në fillim të këtij viti 
shkollor u bënë me fasada të reja, 
fasada me efikasitet energjetik me 
pamje të ndryshuar, moderne me stil 
specifik vizual dhe estetik.  

- Ky është vizioni që ne si qytet 
kemi për atë se si duhet të duken në 
fakt shkollat, vendet ku fëmijët tanë 
arsimohen. Paratë e qytetarëve i 
shpenzojmë për prioritete të vërteta, 

SISTEM I RI PËR NGROHJE NË 
SHMQSH „VËLLEZËRIT MILADINOV”

Si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet 
Qytetit të Shkupit, USAID-it dhe SHMQSH 
„Vëllezërit  Miladinov” kjo shkollë e mesme 
u pajis me sistem të ri për ngrohje. Në 
periudhën që kaloi sistemi i vjetër dhe 
joefikas për ngrohje u zëvendësua me 
sistem të ri me radiatorë, sipas standardeve 
bashkëkohore.

CENTRALI I PARË FOTOVOLTAIK NË NJË SHKOLLË TË 
MESME TË QYTETIT TË SHKUPIT 

Në një pjesë të çatisë së SHMQSH “Mihajlo Pupin” u instalua 
centrali fotovoltaik, i pari i këtij lloji në një shkollë në vendin tonë. 
Me këtë, nxënësit në praktikë mund të shohin se si funksionon 
centrali fotovoltaik. 

Për realizimin e këtij projekti nxënësit e „Mihajlo Pupin” morën 
grand nga Fondi për Inovacione me vlerë 270.000 denarë, ndërsa 
mjetet e tjera në shumën 600.000 denarë, sa kushton edhe centrali, 
janë nga buxheti i shkollës.

Si pjesë e masave për përmirësimin e mbrojtjes sociale të 
qytetarëve Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me Kryqin e Kuq 
të qytetit të Shkupit në vitin 2019 angazhuan 12 asistentë 
personalë për 25 përfitues – persona me pengesa intelektuale 
ose fizike. Po sigurohen shërbime edhe për persona të moshës 
së tretë – personat e moshuar dhe të sëmurë vizitohen në 
kushte shtëpiake, kurse personat e moshuar aktivë përfshihen 
në qendrat ditore për persona të moshuar.
Në bashkëpunimin ndërmjet Entit Special në Demir Kapi, 
Qytetit të Shkupit, Ministrisë për  Punë dhe Politikë Sociale 

16 NXËNËS TË SHKOLLAVE TË MESME ME ASISTENTË EDHE KËTË VIT SHKOLLOR 
Blashko Vlahoviq, nxënës në SHMQSH „Vëllezërit 

Miladinov”, është gjimnazist i cili vitin e kaluar shkollor, 
në vitin e dytë të arsimit të mesëm punonte me asistent 
arsimor gjatë kohës së mësimdhënies dhe arriti rezultate 
më të larta në krahasim me vitin paraardhës. 

- Evidente janë rezultatet e tij dhe përparimi në të 
gjitha lëndët, edhe për sa i përket notave edhe për sa i përket 
këndvështrimit të tij për sjelljen në shkollë dhe detyrimet 
që ka. Me këtë program të ri të përshtatur rezultatet e tij 
janë shumë më të mira – thotë Zharko Vlahoviq, babai i 
Blashkos.

Sipas drejtoreshës së SHMQSH „Vëllezërit Miladinov”, 
Elizabeta Angeleska, nga ana tjetër, puna e asistentëve 
arsimorë është tashmë e dukshme në këtë shkollë -  nxënësit 
që kanë mbështetje nga asistentë arsimorë ndjehen më të 
pavarur dhe kanë aftësi më të shprehura sociale. Pikërisht 
për këtë, dhe si vazhdim i praktikës së mirë të vitit të kaluar 
shkollor, Qyteti i Shkupit këtë vit angazhon 16 asistentë 
arsimorë të cilët do të punojnë me nxënësit e shkollave të 
mesme me nevoja të posaçme arsimore. Asistentët që do të 
angazhohen në suazat e projektit „Mbështetje e përfshirjes 
në procesin arsimor – avancim i të drejtave dhe mundësive 
për kategoritë e qytetarëve në nevojë në Qytetin e Shkupit”, 
i cili është në bashkëpunim me Agjencinë për Punësime 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe UNDP-në, 
punojnë katër orë në ditë me nxënësit dhe u ndihmojnë 
në përvetësimin e materialit mësimor dhe përmirësimit të 
arritjeve të tyre.   

Shërbimi i asistentëve është falas për prindërit të cilët 
kanë dhënë pëlqimin e tyre për t’u përfshirë në projekt. Një 
pjesë e mjeteve janë siguruar nëpërmjet programit Punë e 
dobishme komunale, dhe janë pjesë e Buxhetit të Qytetit. 

Nxënësit te SHMQSH „Boro 
Petrushevski” nga ky vit shkollor 
do të zhvillojnë aktivitetet sportive 
në sallën e re të sportit. Objekti i ri i 
ndërtuar është i pajisur me një sallë 
të madhe sporti, sallë për ping-pong, 
gjimnastikë, pilates dhe fitnes dhe 
ambient për rekuizita dhe gardërobë, 
të cilat mundësojnë zhvillimin me 
cilësi të mësimit fizik dhe aktiviteteve 
sportive.

QSHAT „BORO PETRUSHEVSKI” MË NË FUND ME SALLË SPORTIVE 

Kompensimi mujor për asistentët është 9.000 denarë neto, 
dhe për ta Qyteti siguron edhe transport falas që mund ta 
përdorin gjatë kohës së angazhimit.

Është e rëndësishme të theksohet se vitin e kaluar 
Qyteti i Shkupit për herë të parë ndau shpërblim për arritje 
të veçanta dhe rezultate në procesin e përfshirjes nxënëses 
së vitit të katërt në gjimnazin „Nikola Karev”, e cila shfrytëzoi 
shërbimin e asistentit arsimor dhe arriti rezultate shumë të 
mira në vitin e fundit shkollor. 

BURSA PËR NXËNËSIT ME PENGESA 
INTELEKTUALE OSE FIZIKE

Për të ngritur cilësinë e arsimit të nxënësve me pengesa 
intelektuale ose fizike Qyteti i Shkupit për herë të parë në 
vitin 2019 ndau bursa për këta nxënës nga viti i parë deri në 
vitin e katërt. Njëzetë e një nxënës me pengesa intelektuale 
ose fizike të shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit do 
të marrin bursa gjatë 9 muajve, nga 3.000 denarë neto në 
muaj. 

QYTETI I SHKUPIT PËR MBROJTJE MË TË MIRË SOCIALE TË QYTETARËVE 

për arritjet më të larta teknologjike që 
janë në treg – thotë kryetari Shilegov.

Fasada e „Cvetan Dimov” është 
e përgatitur prej panelesh alumini 
me ngjyrë dhe bazë adekuate në 
përputhje me standardet më moderne 
botërore për mbrojtje kundër zjarrit, 
efikasitet energjetik dhe izolim termik 
dhe akustik të përmirësuar. „Marija 
Kyri-Sklodovska”, nga ana tjetër, 
ka fasadë prej qelqi dhe alumini, 
të përbëra nga panele alumini me 
ngjyrë, me profile të reja çeliku dhe 

nënkonstruksion alumini. 
Gjatë verës së kaluar, aktivitete 

ndërtimore për rikonstruksion u 
realizuan edhe në shkollat e mesme 
„Rade Jovçevski-Korçagin”, „Pançe 
Karagjozov”, „Josip Broz-Tito” dhe 
„Koço Racin”, ku u punua edhe në 
zëvendësimin e çatisë, dyshemeve 
dhe dyerve, rregullimit të tarracave 
dhe riparimit të nyjave sanitare. Gjatë 
vitit 2018, nga ana tjetër, 11 shkolla të 
mesme të Qytetit të Shkupit u bënë 
me fasada me efikasitet energjetik.

dhe Lidhjes së Rehabilituesve Specialë dhe Edukuesve në 
tetor të vitit 2019 në Shkup u hap shtëpi grupi, në të cilën 
u akomoduan persona të painstitucionalizuar nga enti në 
Demir Kapi. Qyteti i Shkupit u përfshi në mbështetjen e 
personave me formë më të rëndë të pengesave intelektuale 
ose pengesave të kombinuara që janë pjesë e kësaj 
shtëpie grupi dhe nëpërmjet bashkëpunimit me Lidhjen e 
Rehabilituesve siguron përkujdesje 24 orëshe nga kujdestarë. 
Shtëpia e grupit gjendet në qendrën e qytetit, në afërsi të 
Kishës Katolike.

SHMQSH „Cvetan Dimov“ 

SHMQSH „Marija Kyri Sklodovska“ 
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Për të mundësuar zhvillimin e sigurt 
të trafikut rrugor në qytet ekipet e 
Qytetit të Shkupit gjatë sezonit të kaluar 
ndërtimor rikonstruktuan 17 rrugë dhe 
bulevarde, në të gjitha pjesët e qytetit. 
Aktivitetet ndërtimore në të gjitha pjesët 
e rikonstruktuara përfunduan në afate 
rekord, kurse në rrugët automobilistike 
me fluks më të lartë u punua edhe në 
orët e mbrëmjes për të mos krijuar kaos 
në trafik.  
 
Kështu, bulevardi “Kërste Misirkov” 
në Bit Pazar, në komunën e Çairit, u 
rikonstruktua tërësisht në gjatësi 1.350 
metra në të dy drejtimet, vetëm për 
15 ditë. Aktivitetet ndërtimore u kryen 
në drejtimin nga kryqëzimi me Pallatin 
Gjyqësor deri në kryqëzimin në Bit 
Pazar. U rinovua edhe bulevardi “Koço 
Racin” një nga bulevardet me fluks më 
të madh në qendrën e qytetit. Kjo rrugë 
automobilistike u rikonstruktua në 
gjatësi 880 metra në të dy drejtimet, në 
pjesën e bulevardit “Kuzman Josifovski 
Pitu” deri te rruga “Sveti Kiril i Metodij”. 
Aktivitetet  ndërtimore për rinovimin 
e rrugës automobilistike u kryen edhe 
në një pjesë të bulevardit “Partizanski 
odredi”, nga bulevardi “8 Septemvri” deri 
te ura “Obedineti Nacii” në gjatësi dy 
kilometra.

- Rikonstruksionet në të gjitha 
rrugët në periudhën e sezonit ndërtimor 
të kaluar  i përfunduam në kohë rekord. 
U bëj apel qytetarëve të respektojnë 
sinjalizimin rrugor dhe shpejtësinë e 

përcaktuar për lëvizje, për të arritur në 
mënyrë të sigurt në destinacionin e 
duhur – thotë kryetari Shilegov.
Pas shumë dekadash, sezonin e kaluar 
ndërtimor, u rikonstruktua rruga 
“Indira Gandi” në Shuto Orizare. Ekipet 
e Qytetit të Shkupit përfunduan fazën 
e parë të rikonstruksionit të rrugës 
automobilistike, me gjatësi 1.100 metra, 
në drejtimin nga bulevardi “Sllovenia” 
deri në rrugën “Butelski Venec”. U 
rregulluan korsitë e këmbësorëve. 
Gjatë pranverës së kaluar, nga ana 
tjetër, u rikonstruktua rruga “Dimitrija 
Çupovski”, në qendër të qytetit, dhe e 
gjitha kjo në më pak se dy javë. Kjo rrugë 
automobilistike u shtrua me asfalt të ri në 
pjesën nga kryqëzimi te „Paloma Bianka” 
deri në kryqëzimin me bulevardin “Sveti 
Kiril i Metodij”, në gjatësi 240 metra. 
Me projektin për rikonstruksionin 

#HapPasHapi për Shkupin 

17 RRUGË DHE BULEVARDE U 
RIKONSTRUKTUAN NË NJË KOHË REKORD

në faza të rrugës “Lazar Liçenovski” 
u rinovua rruga automobilistike nga 
kryqëzimi me bulevardin “Goce Delçev” 
deri në rrugën shërbyese për hyrje në 
parkingun te QRS „Kale”, me gjatësi 493 
metra. U asfaltuan edhe trotuaret, dhe u 
vendosën edhe bordura të reja. Ekipet e 
Qytetit të Shkupit rikonstruktuan edhe 
rrugën “Gjorçe Petrov”, nga godina e 
komunës deri te pompa e benzinës 
Makpetrol, me gjatësi rreth 1.500 metra. 

Rruga me fluks të madh “Fevruarski 
Pohod” në Novo Lisiçe u rinovua në 
gjatësi 720 metra, rruga automobilistike 
në rrugën “Moskovska” në Komunën 
Kaposh u rinovua në gjatësi 690 metra, 
kurse verën e kaluar u shtrua me asfalt 
të ri edhe rruga “Lazar Tërpovski” në Çair, 
nga rrethrrotullimi me rrugën “Vtora 
Makedonska Brigada” deri në kryqëzimin 

me rrugën “Bozhin Stizov” me gjatësi 
800 metra. Ekipet e Qytetit të Shkupit 
rikonstruktuan rrugën automobilistike 
edhe në rrugën “Lubljanska”, e cila është 
një nga rrugët me fluks më të madh në 
Karposh 4. Rruga është rikonstruktuar 
gjatë gjithë gjatësisë së saj në gjatësi 
441 metra, nga kryqëzimi me rrugën 
“Ilinden” deri në kryqëzimin me 
bulevardin “Partizanski Odredi“, kurse 
janë rinovuar edhe trotuaret.
 
Ekipet e Qytetit të Shkupit 
rikonstruktuan rrugën “Anton Dimitrov”, 
në Draçevë, me gjatësi 1.200 metra, 
ndërkohë që u rregulluan edhe trotuaret 
me pllaka begatoni. Pamje të re morën 
edhe rrugët “Bihaqka” dhe “Cërniçe”, 
ndërmjet komunave Qendër dhe Kisela 
Voda, me gjatësi 810 metra – nga 
kryqëzimi te nënkalimi, deri në rrugën 
“Vostaniçka”, dhe u rinovuan edhe 
një pjesë e trotuareve. Këtë pranverë 
u rinovua edhe rruga “Bradfordska” 
në Kozle, me gjatësi 200 metra, nga 
kryqëzimi me bulevardin “Mitropolit 
Teodosij Gologanov” deri në kryqëzimin 
me rrugën Kozle. Janë rinovuar edhe një 
pjesë e trotuareve.

Pas shumë dekadash, u rikonstruktua 
edhe rruga “Blagoja Stefkovski”, në 
komunën Gazi Baba. Faza e parë e 
rikonstruksionit u realizua nga kryqëzimi 
te rrugët “15. Korpus” dhe “Metodija 
Andonov - Çento” deri në kryqëzimin 
me rrugën “Petre Filipovski - Garkata” 
dhe kthesa drejt rrugës “Pero Nakov” 
dhe “Metalski Zavod - Tito”. Rruga është 
rinovuar në gjatësi 870 metra, kurse 
aktivitetet ndërtimore u shfrytëzuan 
edhe për zëvendësimin e një pjese të 
infrastrukturës nëntokësore. Në vijim 
është ndërtimi i korsisë së biçikletave 
dhe këmbësorëve nga njëra anë. Ekipet 
e Qytetit të Shkupit dhe të NP „Rrugë dhe 
Rrugica” rikonstruktuan edhe rrugën 
“23 Oktomvri” në Komunën Aerodrom 
me gjatësi 800 metra, nga Qendra 
Transportuese deri në kryqëzimin me 
bulevardin “Jane Sandanski”. 
Vijon rikonstruksioni i rrugës “Boris 
Sarafov”, me ndërtimin e rrjetit të 
ujësjellësit, atmosferik dhe ujërave të 
zeza. 

Ekipet e Qytetit të Shkupit gjatë verës 
rikonstruktuan dilatacionet e urës 
„Goce Delçev”, në të dy drejtimet. 
Me rikonstruksionin e lidhjeve të 
dilatacionit të urës, aktivitet ndërtimor i 
cili nuk ishte kryer në këtë urë 13 vitet 
e kaluara, u rrit në mënyrë të ndjeshme 

Bulevardi „Koço Racin“ 

siguria në këtë kalim mbi lumin Vardar. 
Janë  rikonstruktuar dilatacionet edhe 
në urën mbi lumin Serava.

PËR LIDHJE MË TË MIRË TË 
TRAFIKUT RRUGOR TË LAGJEVE 

TË SHKUPIT 

Aktivitetet ndërtimore për zgjerimin e 
bulevardit “ASNOM”, nga kryqëzimi me 
bulevardin “Serbia” deri në kryqëzimin 
me rrugën “Vasko Karangelevski” janë 
në vijim. Gjatësia e trasesë në fazën e 
parë është 845 metra, bulevardi i ri do të 
ketë 3 korsi rrugore në të dy drejtimet, 
gjelbërim të mesëm, korsi këmbësorësh 

dhe biçikletash. Pas përfundimit të fazës 
së parë të punëve ndërtimore, në dy 
fazat e ardhshme rruga automobilistike 
do të zgjatohet, do të ndërtohet urë e 
re mbi lumin Vardar dhe bulevardi do të 
bashkohet me bulevardin “Goce Delçev”. 
Më 12.06.2019 u nënshkrua kontrata 
për përpilimin e projektit themelor dhe 
projektit infrastrukturor për ndryshimin 
dhe plotësimin e infrastrukturës për 
zgjidhje komunikacioni, e cila me urë në 
qendrën e qytetit, tunele nën Kala dhe 
rrethrrotullim do të lidhë bulevardin 
“Sveti Kliment Ohridski” me bulevardet 
“Nikola Karev” dhe “Makedonsko-
Kosovska Brigada”.

Bulevardi „Kërste Misirkov“ 

Rruga „Bihaqka“

Rruga „Dimitrija Çupovski“ 

Rruga „Lubljanska“ 
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 Biblioteka e qytetit „Vëllezërit 
Miladinov” me mbështetjen financiare të 
Qytetit të Shkupit pranverën e kaluar bleu 
bibliotekë të re të lëvizshme – Bibliobus. 
Bëhet fjalë për automjet të adaptuar, të 
pajisur me libra të dedikuara për nxënësit, 
i cili ka për qëllim promocionin e librit, 
qasjen deri te informacionet dhe krijimin e 
shprehive për lexim te fëmijët.
 Bibliobusi viziton shumë lagje 
urbane dhe periferike dhe u shërben 
nxënësve të 19 shkollave në Marinë, Mralinë, 
Bunarxhik, Tekija, Mërshevcë, Kuçevishtë, 
Sopishtë, Sushicë, Orizare, Pripor, Konjari 
e Poshtme, Dobri Dol, Pobozhje, Sonje e 
poshtme, Orman, Çiflik, Lisiçe, Trubarevë 
dhe në Volkovë. Biblioteka e lëvizshme 
punon pesë ditë në javë, nga shtatori deri 
në qershor, dhe i viziton shkollat sipas një 
plani të caktuar paraprakisht. Nxënësit janë 
liruar nga pagimi i amortizimit për huazimin 
e librave.
 Është e rëndësishme të theksohet 
se ekipet e Qytetit të Shkupit periudhën 
që kaloi rinovuan plotësisht katin e dytë të 
Bibliotekës së qytetit „Vëllezërit Miladinov” 
me një sipërfaqe prej 1.000 metrash 
katrorë. Me rikonstruksionin u përfshinë 
departamenti për literaturën e huaj, 
departamenti për libra të vjetër dhe të rrallë 
dhe ekzemplarë arkivorë, sallat e vogla të 
leximit të dedikuara për magjistratët dhe 
doktorantët, salla e konferencave dhe salla e 
leximit elektronik.
 Në bibliotekën „Drugarçe”, nga 
ana tjetër, është vendosur dhe lëshuar në 
përdorim ashensori i mallrave, i cili shërben 
për transportin e librave të cilët përpunohen 
në departamentin për përpilimin e fondit 
të librave dhe pastaj shpërndahen në 18 
bibliotekat të cilat janë në përbërjen e 
Bibliotekës së qytetit „Vëllezërit Miladinov”.

Rregullimi i kalldrëmës para hyrjes në 
Qendrën Tregtare të Qytetit, ndërtimi i 
pistës së parë të adrenalinës në Shkup 
dhe formimi i pistës së parë të tartanit 
në pjesën e dytë të Parkut të qytetit 
janë vetëm një pjesë e projekteve të 
Qytetit të Shkupit me të cilat qyteti 
po merr një pamje moderne dhe të 
rregulluar, ndërsa qytetarët kënde 
të reja për lëvizje, shoqërim dhe 
rekreacion.
Aktivitetet ndërtimore për rregullimin 
e kalldrëmës para hyrjes në QTQ janë 
në vijim. Përveç tre llojeve të pllakave, 
në një sipërfaqe prej pothuajse 
5.000 metra katrorë do të mbillen 22 
gështenja, do të realizohet korsi për 
personat me invaliditet, dhe do të 
vendosen pajisje urbane adekuate me 
stola, kosha për mbetje, ndriçim dhe 
shtyllëza mbrojtëse. 

- Kjo është një nga hapësirat e lëna më 
shumë pas dore në qendrën e qytetit, 
kurse në këtë periudhë po zhvillohen 

Qytetarët e Shkupit kishin mundësi të 
zbaviten në pistën e parë të tartanit e 
cila është formuar rreth liqenit të vogël 
në pjesën e dytë të Parkut të qytetit, 
në një nga pjesët më piktoreske 
të tij. Korsia u dedikohet të gjithë 
qytetarëve, dhe jo vetëm sportistëve 
profesionistë. 
Hijet rreth drurëve mbrojnë pistën 
nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit, 
gjë që e bën atraktive për përdorim 
edhe gjatë periudhës së verës. Rreth 
saj  janë vendosur tabela informative, 
çezma, stola dhe kosha për mbetje 
xhepi. 
Pista ka formë rrethore, është e 
gjatë 534 metra dhe adhuruesit e 
vrapimit do të kenë pistën e duhur për 
aktivitetin e tyre. 

 Për herë të parë në festivalet vendase dhe eventet kulturore, 
sipas shembullit të festivaleve ndërkombëtare me renome Qendra Rinore 
Kulturore në shtator të vitit 2019 lëshoi në përdorim sistem shitjeje me 
kartelë pripejd, që e bën institucionin e parë kulturor në vend i cili lëshon 
në përdorim kartelë pripejd.   
 Me këtë kartelë, vizitorët e QKR-së mund të blejnë pije, sende në 
tendat e shitjes nga artistitë/performues gjatë kohës së festivaleve, si dhe 
prodhime nga dyqani konceptual AP(O)TEKA. Me përdorimin e kartelës 
pripejd do të zvogëlohet në masë të madhe kaosi dhe pritja gjatë kohës 
së festivaleve dhe eventeve kulturore nëpërmjet zvogëlimit të periudhës 
për blerje/shitje, dhe në të njëjtën kohë do të rritet efikasiteti i shërbimeve, 
koha e kaluar për argëtim dhe të ardhurat në këtë institucion. Kartela 
pripejd është me vlerë 30 denarë, mund të merret në ambientet e QRK-së 
dhe vlen vetëm për eventet në QRK.   

BIBLIOBUS DHE AMBIENTE TË RINOVUARA 
PËR BIBLIOTEKËN „VËLLEZËRIT MILADINOV”

NDËRTOJMË SIPAS PLANIT, SHKUPI ME 
HAPËSIRA PUBLIKE TË REJA, TË RREGULLUARA 

SHKUPI ME PISTËN 
E PARË TË TARTANIT 
NË PARKUN 
E QYTETIT 

QRK-ja  LËSHOI NË PËRDORIM 
KARTELË TË SPECIALIZUAR PRIPEJD 

aktivitete ndërtimore që do të thotë 
modernizim i plotë i kësaj hapësire. 
Këtu është vendi ku ka lindur Nënë 

Tereza e cila në vitet 80-të mbolli 
pemën në parkun e vogël - thotë 
kryetari Shilegov. 
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DINO MERLIN ORGANIZOI 
NJË SHOU SPEKTAKOLAR 
QË DO TË MBAHET MEND
 Nën organizimin e Qytetit 
të Shkupit, mbi 60.000 qytetarë nga 
vendi dhe të huaj pritën e Vitin e Ri 
2020 në sheshin „Maqedonia“ me një 
shou të jashtëzakonshëm dhe me hitet 
e yllit të madh të muzikës Dino Merlin. 
Atmosferën e gëzueshme e pasuruan 
edhe lazeri skenik dhe fishekzjarrët 
që zgjatën për disa minuta në fillimin 
e Vitit të Ri. Qytetarët në atmosferën  
gazmore dëshiruan shumë fat, 

shëndet dhe suksese në Vitin e Ri 
2020.
Shoun e Vitit të Ri nga Dino Merlin e 
paralajmëruan shfaqjet e grupeve 
muzikore „Gypsy Groove“ dhe 
„Superhiks“ të cilët nxehën atmosferën 
në natën e ftohtë të Vitit të Ri.
Sheshi „Maqedonia“ në dhjetor 
ishte qendër e festimeve të fundvitit 
dhe krishtlindjeve në Shkup, kurse 
qytetarët kishin mundësi ta ndiejnë 

magjinë festive dhe të argëtohen me 
programin zbavitës të shumëllojshëm. 
Interes më të madh te qytetarët 
zgjoi bredhi digjital i Vitit të Ri, si 
dhe shtëpizat e fundvitit në lagjen 
„Winterland“ të cilat gjendeshin në 
sheshin para QTQ-së. Në afërsi të 
shtëpizave kishte edhe skenë të vogël 
në të cilën çdo ditë organizoheshin 
evente dhe koncerte të dedikuara për 
mosha të ndryshme.
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KAMPIONI I EUROPËS BESIR ALILI U PRIT 
NGA KRYETARI I QYTETIT SHILEGOV

Mijëra qytetarë, tifozë sportivë 
dhe përkrahës më 3 qershor vitin 
e kaluar u mblodhën në sheshin 
„Maqedonia“ dhe pritën kampionët 
europianë në hendboll – hendbollistët 
e KH „Vardar“. Për disa orë sheshi 
pulsoi me energji pozitive dhe thirrje 
përkrahjeje, ndërsa atmosfera kulmoi 
kur hendbollistët tanë u ngjitën në 
podium dhe ngritën kupën.

Pritja e hendbollistëve të 
KH „Vardar“ filloi në Aerodromin 
Ndërkombëtar Shkup ku aderoi avioni 
nga Këlni. Hendbollistët e Vardarit u 
pritën nga anëtarët e familjeve të tyre, 
ekipe të shumta gazetarësh dhe tifozë. 

Meloditë e filmave vizatimorë 
nga vendet e Bllokut Lindor -„Baltazar“, 
„Nu Pogodi “, „Kozle Bozle“, „Gustav“, 
„Ariu Ushko“ dhe shumë të tjera, më 
23 qershor 2019 tingëlluan në mënyrë 
të mahnitshme nën interpretimin e 
Orkestrës së Filarmonisë Kombëtare, 
në koncertin që u mbajt në ambient 
të hapur, në Parkun e qytetit. Argëtimi 
vazhdoi edhe më 29 qershor kur 
Filarmonia performoi me temën 
„Dashuria dhe Revolucioni“ – hite 
muzikore nga skena botërore pop-rok 
dhe pank. Të dy koncertet në ambient 
të hapur u mbajtën në suazat e 
projektit „Parku Veror i Qytetit“, si 

Kryetari i Qytetit të Shkupit 
Petre Shilegov më 11 prill 2019 u 
emërua kryetar i Rrjetit të Shoqatave 
të Qeverisjeve Vendore të Europës 
Juglindore (NALAS), në Kuvendin e 
Përgjithshëm të kësaj organizate të 
rëndësishme që u mbajt në Shkup. 
Takimi bashkoi më shumë se 70 
kryebashkiakë, ekspertë nga fusha e 
qeverisjeve vendore dhe përfaqësues 
të qeverisjeve vendore nga 12 
vende, të cilët diskutuan për tema të 
ndryshme nga fusha e vetëqeverisjes 
lokale nën moton „Qytetet si iniciatorë 
të zhvillimit ekonomik – Vizioni 2030”.

NALAS përbëhet nga 14 
shoqata që përfaqësojnë rreth 9.000 
vetëqeverisje lokale, të zgjedhura 
drejtpërdrejtë nga, mbi 80 milionë 
qytetarë në Europën Juglindore. 
Organizata promovon decentralizimin 
dhe kontribuon për pajtimin dhe 

I riu Besir Alili, i cili fitoi medaljen e 
artë në Kampionatin europian të mundjes 
për kadetë në Firence, Itali, më 25 qershor 
u prit nga kryetari i Qytetit Petre Shilegov, 
dhe nënkryetari i Qytetit Enver Maliqi, në 
ambientet e Qytetit të Shkupit. Në takim 
morën pjesë edhe mundës të tjerë nga 
vendi ynë, të cilët garuan në kampionat, dhe 
fituan pesë medalje dhe dy vende të shtata, 
si dhe përfaqësues të Federatës së Sporteve 
Marciale. 

- Suksesi i Besirit na mbushi zemrat 
me gëzim. Ai është përfitues i bursës nga 
Qyteti i Shkupit për vitin 2019, si nxënës 
i talentuar i shkollës së mesme – sportist. 
Dëshiroj që të plotësohen normat dhe të 
shkojmë në Olimpiadë. Jeta e sportistëve 
cilësorë është e vështirë, por e di se, nëse je 
këmbëngulës me të vërtetë do na sjellësh 
medaljen e artë olimpike – tha në takim 

SHKUPI PRITI KAMPIONËT

KONCERTE DHE 

FESTIVALE PËR 

ARGËTIM NË 

AMBIENT TË HAPUR

BASHKËPUNIM I INTENSIFIKUAR NDËRKOMBËTAR  
KRYETARI SHILEGOV U EMËRUA KRYETAR I NALAS

Pastaj, ata me autobusin e NQP-së 
udhëtuan nëpër rrugët e qytetit deri 
në sheshin “Maqedonia” ku ishte edhe 
festimi qendror nën organizimin e 
Qytetit të Shkupit.

Me propozim të kryetarit 
Shilegov, nga ana tjetër, Këshilli i 
Qytetit të Shkupit miratoi vendimin 
për ndarjen e shpërblimit për 
hendbollistët me vlerë 6 milionë 
denarë, si dhe mjeteve financiare 
për organizimin e pritjes së ekipit të 
hendbollit „Vardar“. Përveç shpërblimit, 
u siguruan edhe mjete për transportin 
ajror me fluturim - çharter  të ekipit të 
KH „Vardar“ deri në Shkup.

stabilizimin në rajon, si dhe për 
integrimin europian. Me NALAS 
drejton presidenca e radhës, dhe 
kryetari Shilegov do të drejtojë me 
këtë organizatë gjatë vitit të ardhshëm. 

Në suazat e ditës së dytë të 
Kuvendit të Përgjithshëm të NALAS 
kryetari Shilegov pati një takim me 
kryebashkiakun e Tiranës, Erion 
Veliaj. Të dy kryetarët biseduan për 
mundësitë për zhvillim të  përshpejtuar 
ekonomik të Shkupit dhe Tiranës dhe 
për konceptin e qyteteve inteligjente. 

Si kryetar i BNJVL-së dhe NALAS-
it kryetari Shilegov në qershor të vitit 
2019 në Bruksel mori pjesë në takimin 
konsultativ dyditor të Komitetit të 
Rajoneve të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut me Komitetin e Rajoneve 
të Bashkimit Europian, në të cilin 
temë kryesore ishte roli i qeverisjeve 

kryetari Shilegov. 
Urimeve për suksesin e 

jashtëzakonshëm të të riut Alili iu bashkua 
edhe nënkryetari i Shkupit, Maliqi, i cili tha 
se është një kënaqësi e madhe që qytetarët 
e Shkupit i bënë një pritje aq të ngrohtë 
kampionit në sheshin “Skënderbeu”.

Fitimi i medaljes së artë në Kampionatin 
europian të mundjes për kadetë në stilin e lirë 

është një sukses i madh për Alilin, i cili garoi 
në kategorinë stil i lirë deri në 48 kilogramë 
dhe është medalja e parë e artë për një 
përfaqësues të kombëtares së Maqedonisë 
në Kampionatin europian për kadetë. Qyteti 
i Shkupit në vitin 2018 e shpalli Besir Alilin 
si sportistin më të mirë të Qytetit të Shkupit 
në kategorinë – Sportisti i ri më i talentuar – 
kadet. 

vendore në procesin e integrimit të 
vendit në BE. 

Në suazat e vizitës disa ditore 
në qytetin e vëllazëruar të Podgoricës 
në maj të vitit 2019 Shilegov u takua 
me kryetarin Ivan Vukoviq. Shilegov 
në këtë takim bëri me dije se në 
periudhën e ardhshme Qyteti i Shkupit 
do të miratojë vendimin me të cilin një 
nga rrugët e qytetit do të mbajë emrin 
“Podgoriçka”.

Në maj të vitit 2019, kryetari 
Shilegov realizoi takim edhe me 
delegacionin e qytetit të vëllazëruar të 
Nyrembergut, Gjermani, të udhëhequr 
nga kryetari Ulrih Mali. Kryetarët 
vlerësuan se bashkëpunimi ndërmjet 
dy qyteteve është i shkëlqyer – janë 
realizuar një numër i madh projektesh 
dhe aktivitetesh në fushën e kulturës, 
shkëmbimit rinor dhe sportiv, 
mbrojtjes kundër zjarreve dhe mjedisit 
jetësor.

bashkëpunim i Qytetit të Shkupit, 
Filarmonisë dhe QRK-së.

Edicioni i dyzetë i festivalit “Vera 
e Shkupit”, i cili tradicionalisht filloi në 
ditën e parë të verës 21 qershor 2019 
dhe Ditës Botërore të Muzikës, ofroi 
për qytetarët koncerte të shumta, 
shfaqje, ekspozita pikture, projekte 
multimediale, program filmik dhe 
program për fëmijë gjatë 40-të ditëve 
më të nxehta të verës. 

Për argëtim më të mirë në 
ambient të hapur, në shtator u 
mbajtën festivalet tradicionale të 
birrës dhe verës “Skopje Beer Fest 
2019” dhe “Skopje Wine Expo 2019”.

„SHKUPI“
LAJMËTARI INFORMATIV 

I QYTETIT TË SHKUPIT

REDAKTORI KRYESOR DHE PËRGJEGJËS
Valon Salihu

REDAKSIA
Seksioni për marrëdhëniet me publikun 

i Qytetit të Shkupit 

PËRKTHYES DHE LEKTOR
Vladimir Bogdanovski

FOTOGRAFITË
Mladen Bogojevski, Zoran Shekerov

e-mail: gragjani@skopje.gov.mk

Telefon: 3 297 255

Facebook: Qyteti i Shkupit

Twitter: @CityofSkopje

I

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

Dizajni dhe botimi 
P

Numri i parë i Lajmëtarit Informativ 
të Qytetit të Shkupit 

„SHKUPI"  doli më 10 dhjetor 2008
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Pump Track në zemër të qytetit


