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QYTETI I SHKUPIT PUNON PËR NJË MJEDIS MË TË SHËNDETSHËM DHE AJËR MË TË PASTËR

AUTOBUSI I VITIT 2016
NË RRUGËT E QYTETIT
Autobusë ekologjikë të rinj
me gaz, të kompanisë gjermane
MAN, nga muaji i kaluar janë pjesë
e parkut të automjeteve të NQPsë dhe qarkullojnë nëpër rrugët
e qytetit në linjat 2, 5, 15 dhe
57. Me këtë, Shkupi u bë pjesë e
kryeqyteteve europiane në të cilat
përdoren autobusë ekologjikë.
Qyteti i Shkupit bleu
33 autobusë ekologjikë të rinj,
pikërisht 21 autobus me dysheme
të ulët me kapacitet 85 pasagjerë
dhe 12 autobusë fizarmonikë
me kapacitet 149 pasagjerë.
Qëllimi ynë është që qytetarëve
t’u sigurojmë transport urban
ekologjik, modern dhe komod.
Autobusët e rinj janë me
efikasitet energjetik, në përputhje
me trendët e fundit teknologjik
në këtë industri dhe i plotësojnë
standardet për emetim të Euro

3
6. Ky tip autobusi është shpallur
si autobusi ekologjik më i mirë
për vitin 2016 në Europë, ndërsa
në Gjermani posedon shenjën
„Engjëlli blu“ sepse emeton
shumë më pak СО2 dhe nuk e
ndot pothuajse fare ajrin. Shoferët
të cilët drejtojnë autobusët e rinj
kishin trajnim profesional nga një
shofer i certifikuar nga Kroacia.
Vendimin për blerjen
e këtij tipi autobusësh Qyteti i
Shkupit e miratoi pas testit të kryer
nëpër Shkup kur qarkulluan 3
modele të ndryshme autobusësh
me gaz dhe një autobus elektrik
nga prodhues të ndryshëm,
duke përfshirë edhe autobusin
MAN, dhe ai sipas pasagjerëve u
vlerësua më mirë dhe ishte më
i përshtatshmi për transportin
urban në Shkup.
Një autobus ekologjik
kursen deri në 25.000 euro
karburant në vit, pikërisht, në
krahasim me shpenzimin e
karburantit të autobusëve të
vjetër me naftë, autobusët e rinj
shpenzojnë pothuajse dy herë
më pak karburant, gjë që do të
zvogëlojë në mënyrë plotësuese
shpenzimet e NQP-së. Për
ndryshim nga autobusët e vjetër
me naftë, për autobusët e rinj
është siguruar edhe servis.
Qyteti i Shkupit me
blerjen e 33 autobusëve me
dysheme të ulët MAN CNG për
NQP-në, i mundësoi ndërmarrjes
të transportojë pothuajse dy
herë më shumë pasagjerë të
cilët kanë hapësirë më të madhe
dhe komoditet për lëvizje, gjë që
kontribuon për qarkullimin më
të shpejtë të pasagjerëve nëpër
automjet, me më shumë dyer për
hyrje dhe dalje, si dhe validatorë
në derën e përparme dhe të
prapme.
Një tip i tillë autobusi
tashmë është në qarkullim në
Spanjë, Norvegji, Hungari dhe në
Poloni.
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PAMJE E RE URBANISTIKE PARA QTQ-së
Trotuari që lidh hyrjen e Qendrës Тregtare të
Qytetit dhe sheshin “Maqedonia” këtë verë mori një pamje
të re urbanistike.
- Vendosim standarde të reja në rregullimin e hapësirës
publike në Shkup. Kjo hapësirë vetëm para disa muajsh
njihej si vendi ku pas shiut të parë më të fuqishëm
mblidhej uji në asfaltin e fundosur, i cili na kufizonte
lëvizjen. Ky trotuar së bashku me çatinë e gjelbër të QTQsë përfaqësojnë standardin e ri për pamjen e hapësirës
publike në qytetin tonë dhe përshtaten me njëri tjetrin.
Për realizimin e këtij projekti nga Buxheti i Qytetit të
Shkupit janë shpenzuar rreth 33 milionë denarë me TVSH
të përfshirë – thotë kryetari Petre Shilegov.
Ai shton se këtu është edhe vendi ku ka lindur
Nënë Tereza e cila gjatë vizitës në Shkup në fillim të viteve

80-të, së bashku me peshkopin e atëhershëm të ShkupitPrizrenit Joakim dhe kryetarit të atëhershëm të Qytetit
Metodi Antov, mbollën tre pemë në parkun e vogël, të cilat
ende gjenden atje.
Trotuari i ri i rregulluar ka një sipërfaqe pothuajse
5.000 metra katrorë, dhe është ndërtuar me pllaka me
cilësi të lartë në 3 lloje, në të cilat është ndërtuar edhe korsi
për personat me invaliditet. Janë vendosur pajisje urbane
– stola, kosha për mbetje, ndriçim, kanalizim atmosferik
dhe shtyllëza mbrojtëse që do të parandalojnë parkimin e
parregullt dhe lëvizjen e automjeteve.
Janë formuar edhe 22 rreshta me pemë
shumëvjeçare, të cilat vetëm pas pak vitesh do të zhvillojnë
kurora të bukura dhe do të krijojnë hije më të mira për
kalimtarët.
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KËTO JANË TRI SKENAT E ZGJEDHURA
VERORE PËR NË PARKUN E QYTETIT

Lokacioni numër 3

Lokacioni numër 1

Lokacioni numër 2

Shikoni tri zgjidhjet konceptuale parter për „Skena e
hapur verore“ në tri lokacione në brezin e gjelbër në Parkun e
qytetit, të cilat Qyteti i Shkupit i përzgjodhi për këtë konkurs. Në
konkursin që u shpall në maj të këtij viti arritën 13 punime për
tri lokacionet e ofruara: në afërsi të “Ezerce”, në pjesën e parë të
parkut; në afërsi të Institutit të Blegtorisë dhe përballë Klubit të
kajakut “Ilinden 90”.
Pas shqyrtimit të punimeve të arritura, Komisioni vlerësues
për zgjidhjet më të përshtatshme zgjodhi punimet me shifrat
„ОМММ“, „Konoid“ dhe „Konus“, si më poshtë:
Lokacioni numër 1: Sipërfaqe në Parkun e Qytetit Shkup,
e cila gjendet në pjesën e parë të parkut, pikërisht pranë liqenit
Ezerce - punimi me shifër „ОМММ“;
Lokacioni numër 2: Sipërfaqe në Parkun e Qytetit Shkup,
e cila gjendet përballë Institutit të Blegtorisë - punimi me shifër
„Konoid“;
Lokacioni numër 3: Sipërfaqe në Parkun e Qytetit Shkup,
e cila gjendet në pjesën e dytë të parkut, pikërisht pranë liqenit,
përballë Klubit të kanusë „Iinden 90“ - punimi me shifër „Konus“.
Qyteti i Shkupit punimet më të mira i shpërbleu me nga
70.000 denarë për secilën nga tri lokacionet.
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ME DONACIONIN E HALKBANK

QYTETI I SHKUPIT RINOVOI 19 URAT NË
PARKUN E QYTETIT 2

Qyteti i Shkupit me donacionin e Halkbank rikonstruktoi
plotësisht 19 urat për këmbësorë në pjesën e dytë të Parkut të
qytetit. U rinovuan dyshemetë prej druri të urave, me materiale
të cilat janë rezistente ndaj ndryshimeve klimaterike, dhe u
rinovua edhe konstruksioni metalik. Sipërfaqet metalike u
lyen me bojë e cila mundëson mbrojtjen nga korrozioni. Me
vendosjen e rampave, një pjesë e urave janë në dispozicion
edhe për çiklistët dhe personat me aftësi të kufizuara.
Kryetari Petre Shilegov theksoi se ky nuk është
bashkëpunimi i parë i Qytetit të Shkupit me Halkbank, dhe se

do të vazhdojnë të punojnë edhe në të ardhmen në projekte
të tjera.
- Pres që kompanitë me përgjegjësi shoqërore, siç është
Halkbank, të ndihmojnë Qytetin edhe në të ardhmen. Duke
pasur parasysh se gjatë kohës së pandemisë është rritur në
mënyrë të ndjeshme fluksi i vizitorëve në park u bëj thirrje
qytetarëve së bashku ta ruajmë këtë pasuri të cilën e kemi në
zemrën e qytetit tonë – shtoi Shilegov.
Vlera e donacionit për rikonstruksionin e 19 urave në
pjesën e dytë të Parkut të qytetit është rreth 2 milionë denarë.
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PO NDËRTOHET ME RITËM
TË PËRSHPEJTUAR URA
E RE NË BULEVARDIN
“ASNOM” NË AERODROM

Aktivitetet ndërtimore për ndërtimin e urës së re
në Vardar, në bulevardin “ASNOM”, po zhvillohen me
ritëm të përshpejtuar. Sipas intensitetit të ndërtimit,
komunat Aerodrom, Gazi Baba dhe Qendër për më pak
se dy vjet do të lidhen me një kalim të ri mbi lum dhe
me një zgjidhje moderne bulevardi që do të lehtësojë
trafikun në këtë pjesë të Shkupit.
Ura e re në Vardar do të lidhë rrugët “Vasko
Karangelevski” në Aerodrom me rrugën “Industriska”
me lagjen Keramidnica, në Gazi Baba. Gjatësia e
përgjithshme e trasesë është 400 metra. Vetë ura do të
jetë me gjatësi 150 metra, me 6 korsi automobilistike
dhe korsi për biçikleta dhe këmbësorë nga të dyja anët.
- Tashmë është vendosur një pjesë e themeleve të
kalimit të ri nëpër lumin Vardar. Ura do të jetë me gabarit
si ura „Goce Delçev“ dhe do të jetë korridor i ri trafiku
nga komuna Aerodrom drejt komunës Gazi Baba. Punët
zhvillohen sipas dinamikës së parashikuar dhe pres që
gjatë mesit të vitit të ardhshëm ta përfundojmë këtë
projekt kapital – thotë kryetari Petre Shilegov.
Pas ndërtimit të urës së re dhe depërtimit të
korridorit të ri, nga Novo Lisiçe deri te Pallati Gjyqësor
me automobil do të arrihet për 5 minuta, me autobus
për 10 minuta, me biçikletë për 18 minuta, dhe më
këmbë për 35 minuta. Nëpër këtë urë do të kalojnë edhe
linjat e reja të autobusëve të cilat në mënyrë plotësuese
do të zvogëlojnë kaosin në trafikun rrugor.
Në maj të këtij viti, u rikonstruktua dhe u zgjerua
plotësisht bulevardi “ASNOM” nga kryqëzimi me
rrugën “Vasko Karangelevski” deri në kryqëzimin me
bulevardin “Serbia” tek ura “Bliznak”. Bulevardi i zgjeruar
në Aerodrom tani ka 3 korsi automobilistike në të dy
drejtimet, korsi për biçikleta dhe këmbësorë nga të dyja
anët dhe gjelbërim të mesëm.
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SHKUPI ME BULEVARD TË RI

BULEVARDI “HRISTIJAN TODOROVSKI KARPOSH” DO TË
MUNDËSOJË ZHVILLIM MË TË BALANCUAR TË PJESËS
VERIORE TË QYTETIT

Qyteti i Shkupit nga kjo pranverë është më i pasur edhe me
një rrugë automobilistike të rëndësishme – bulevardi “Hristijan
Todorovski Karposh”. Kjo rrugë e re automobilistike do të mundësojë
zhvillimin e pjesës veriore të Shkupit, si dhe dalje më të shpejtë në
unazë për rreth 100.000 qytetarë që jetojnë në Çair, Shkup Veri,
Fushë Topanë dhe Hekuranë, gjë me të cilën do të lehtësohet trafiku
në të gjithë qytetin.
- Pjesa veriore e qytetit për herë të parë është e lidhur plotësisht
me bulevard, nga unaza deri në qendër. Bulevardi i ri është me
gjerësi të përgjithshme 40 metra, me 6 korsi automobilistike me nga
3,5 metra, korsi biçikletash nga të dyja anët me gjerësi 2,5 metra,
korsi këmbësorësh nga të dyja anët me gjerësi të ndryshueshme
dhe hapësirë për gjelbërim të mesëm dhe brez të gjelbër nga të dyja
anët e bulevardit. Në pjesën e re të bulevardit “Hristijan Todorovski

Karposh” është vendosur rrjet i ri ujësjellësi, atmosferik dhe i
ujërave të zeza, si dhe ndriçim rrugor tërësisht i ri me 140
shtylla – thotë kryetari Petre Shilegov.
Për ndërtimin e kësaj pjese me gjatësi rreth dy kilometra,
që shtrihet nga kryqëzimi me bulevardin “Bosna i Hercegovina”
deri në kryqëzimin e unazës së Shkupit, Qyteti i Shkupit
shpenzoi rreth 285 milionë denarë ose rreth 4.6 milionë euro
me TVSH të përfshirë.
- Kam theksuar shumë herë deri më tani se për ndryshim
nga lidhja në drejtimin lindje-perëndim, në Shkup është
punuar shumë më pak në lidhjen veri-jug, që në fakt qytetarët
të cilët lëvizin në këto drejtime e ndiejnë çdo ditë. Kjo gjendje
duhet ndryshohet patjetër që qyteti ynë të ketë trafik rrugor të
qëndrueshëm, efikas dhe të sigurt – shtoi Shilegov.

U ZGJERUA BULEVARDI “NIKOLA KAREV”
Me ritëm të përshpejtuar dhe punë natën në maj të këtij
viti u rikonstruktua dhe u zgjerua bulevardi “Nikola Karev”,
ose i njohur ndryshe si “Rruga e Plastikës”. Ky bulevard është
një nga rrugët automobilistike më të rëndësishme në Shkup
sepse lidh 4 komuna – Gazi Baba, Çair, Qendër dhe Karposh.
Në këtë fazë të parë zgjerimi dhe rikonstruksioni,
aktivitet ndërtimore në bulevardin “Nikola Karev” u kryen
nga kryqëzimi në Bit-Pazar deri në hyrjen në kazermën
„Ilinden“, me gjatësi 1.440 metra. Shkupi u bë edhe me një
rrugë automobilistike moderne e cila ka 4 korsi rrugore, korsi

biçikletash dhe këmbësorësh dhe gjelbërim të mesëm. Në
këtë rrugë është ndërtuar kanalizimi atmosferik i cili nuk
ekzistonte më parë, dhe u krye edhe rikonstruksioni i plotë i
instalimeve të tjera nëntokësore.
Në vijim është projektimi i fazës së dytë që do të
përfshijë aktivitete ndërtimore nga kazerma „Ilinden“ deri
në kryqëzimin me bulevardin “8. Septemvri”, si dhe i fazës
së tretë për drejtimin nga rruga “Skupi” me bulevardin “8.
Septemvri” – nga kryqëzimi me bulevardin “8. Septemvri” dhe
“Nikola Karev” deri në kryqëzimin me bulevardin “Sllovenia”.
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RINOVIMI I RRUGËVE AUTOMOBILISTIKE EDHE
KËTË VIT ME RITËM TË PËRSHPEJTUAR
Aktivitetet ndërtimore po zhvillohen me ritëm të
përshpejtuar dhe me afate rekord të shkurtra, gjithashtu
po punohet në të 10 komunat.
- Pandemia botërore nga virusi korona nuk do t’i
ndërpresë aktivitet ndërtimore infrastrukturore që janë
nën kompetencat e Qytetit të Shkupit, por përkundrazi,
ato vazhdojnë me ritëm të njëjtë ose të përshpejtuar.
Këtë e bëjmë për arsye praktike dhe humane. Dy vitet
e kaluara Qyteti i Shkupit tregoi rezultate të shkëlqyera
financiare. Këshilli dy vite me radhë miratoi llogaritë
përfundimtare nga të cilat shihet qartë se buxheti
është i qëndrueshëm dhe mund t’i plotësojë qëllimet e
tij. Rezultate të tilla financiare mundësojnë që Qyteti i

Shkupit të mos ketë kufizime në planifikimin e ndërtimit
dhe rikonstruksionit të infrastrukturës së qytetit, edhe
pse, ndërkohë heq dorë nga një pjesë e të ardhurave më
të mëdha të veta – kompensimi për rregullimin e truallit
ndërtimor, taksat komunale, dhënia me qira e hapësirës
publike etj. Këtë e bëjmë me qëllim që të çlirojmë më
shumë para në ekonomi duke investuar më shumë në
sektorin e ndërtimit vendas, i cili është përgjegjës për
një numër të madh punëtorësh dhe ka një pjesëmarrje
serioze në PBV-në e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Duam t’i ruajmë të gjitha vendet e punës në dhjetëra
degë të ekonomisë që i bashkon sektori i ndërtimit –
thotë kryetari Petre Shilegov.

Ja cilat pjesë morën një pamje të re këtë verë:
RRUGË DHE BULEVARDE

ËSHTË REALIZUAR:

- rrethrrotullim,
Rrethrrotullimi ndërmjet rrugëve - rrjet ujësjellësi, kanalizim atmosferik dhe i ujërave të zeza,
“Vtora Makedonska Brigada” dhe - ndriçim LED me 24 shtylla
“Kemal Sejfulla” në Çair
- korsi për biçikleta rreth rrethrrotullimit
- rikonstruksion i rrugës automobilistike,
- sinjalizim i ri rrugor horizontal
- nga rruga “Butelski Venec” deri në rrugën “Nov Zhivot”,
- gjatësia 800 metra

Rruga “Indira Gandi”
në Shuto Orizare

- rinovim i rrugës automobilistike,
- është ndërtuar kanalizimi i ri atmosferik dhe instalime të tjera
nëntokësore
- është shënuar sinjalizimi rrugor horizontal
- nga rrethrrotullimi në rrugën “Boca Ivanova” deri në kryqëzimin
me rrugën “Butelska”,
- gjatësia 800 metra

Rruga “Aleksansar Urdarevski”,
në Butel

Bulevardi “Bosna i Hercegovina”

Faza I - bulevardi po depërtohet nga
kryqëzimi me bulevardin “Sllovenia”
deri në kryqëzimin me rrugën “Butelska;
Faza II – nga kryqëzimi me bulevardin
“Hristijan Todorovski Karposh” deri në
kryqëzimin me rrugën dhe Butelska”

- nga 3 korsi rrugore në dy drejtimet,
- brez i gjelbër në mes,
- gjelbërim anësor,
- korsi për këmbësorë dhe biçikleta
- gjatësia rreth 1800 metra.

Rrethrrotullim i ri në Çair

Rrethrrotullim i ri në Çair
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Ndërtimi dhe rinovimi i rrugëve të qytetit dhe
bulevardeve kontribuojnë për rritjen e sigurisë në
trafikun rrugor për të gjithë pjesëmarrësit dhe në
përmirësimin e lidhjeve të trafikut në qytet.
- Zhvillimi i infrastrukturës rrugore në qytetin tonë
nuk duhet të ndalojë në asnjë mënyrë. Shkupi do të
vazhdojë të zhvillojë rrjetin e vet rrugor në të njëjtën

kohë me rrjetin e korsive për këmbësorë dhe biçikleta
për të siguruar lëvizshmëri të qëndrueshme urbane. Në
këtë mënyrë do të kontribuojmë drejtpërdrejtë në uljen
e krizës ekonomike, jo vetëm në qytetin tonë, por në
të gjithë vendin. Kriza do të kalojë, jeta vazhdon. Hap
pas hapi qyteti do të vazhdojë të zhvillohet – thekson
Shilegov.

Bulevardi „Bosna i Hercegovina“

Rruga „Aleksandar Urdarevski“

Elif, Amel, Lina, Omar,
Ivana..., janë vetëm disa nga
emrat e fëmijëve që kalojnë
çdo ditë rrugën me fluks
të madh “Cvetan Dimov”
në Çair për të shkuar në
shkollë ose në kopsht, të
cilat janë shkruar me bojë
me ngjyra të ndryshme në
gardhin mbrojtës që është
vendosur në mesin e rrugës
automobilistike.
Qyteti
i Shkupit së bashku me
Komunën e Çairit këtë verë
vendosën një gardh të tillë
mbrojtës për të rritur sigurinë
e këmbësorëve dhe çiklistëve
të cilët kalojnë nëpër rrugën
“Cvetan Dimov” dhe për të
vendosur kontroll mbi kaosin
në trafikun rrugor.

Rruga „Indira Gandi“
Me kërkesë të qytetarëve, në
semaforët në bulevardin “Serbia”,
te Stacioni i policisë, si dhe në
bulevardet “Treta Makedonska
Brigada” dhe “Mitropolit Teodosij
Gologanov”
janë
vendosur
butona me të cilët këmbësorët
mund të aktivizojnë dritën e
gjelbër dhe me këtë mund të
kalojnë në mënyrë më të sigurt
kalimin e këmbësorëve. Butonat
janë donacion i kompanisë OKTA.
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SHKUPI GJATË KOHËS SË KORONËS
Pandemia nga virusi i koronës ndryshoi plotësisht jetën tonë të përditshme. Ora policore, karantina, kufizime në lëvizje,
masa për mbrojtje personale, puna e institucioneve – të gjithë ballafaqohemi me ndryshime të mëdha dhe rregulla të
reja. Qyteti i Shkupit nuk ishte përjashtim. Për t’i mbrojtur qytetarët, por edhe të punësuarit e vet nga zgjerimi i virusit,
Qyteti i Shkupit që nga fillimi i krizës ndërmori një sërë aktivitetesh, dhe u sigurua edhe ndihmë dhe mbështetje që
qytetarët të tejkalojnë më lehtë situatën e re të krijuar. Punën e tij e përshtati edhe Këshilli i Qytetit të Shkupit i cili filloi
të mbajë seancat në mjedis të hapur dhe nëpërmjet video- konferencës. U miratuan vendime dhe masa të rëndësishme.

50 KONCERTE LAGJESH
NË „KULTURA NË KOHËN
E KORONËS“
Më shumë se 50 evente në të cilat morën pjesë më shumë se
200 performues, me mbi 500.000 shikues në rrjetet sociale dhe mijëra
nga ballkonet në tetë komuna të ndryshme solli projekti „Kultura në
kohën e koronës“, të cilin e realizoi Qyteti i Shkupit këtë pranverë si
pjesë e paketës së masave të krizës për kulturën, të cilat ishin përgjigje
e kërkesave të iniciativës „Kultura është faqja kryesore e çdo shoqërie“,
BËRTHAMA – asociacioni i skenës së pavarur kulturore, si dhe Sindikata e
Kulturës (SKRM).
Të gjithë performuesit u paguan në mënyrë të barabartë me
vlerë minimale 14.500 denarë. Për fushatën u shpenzuan 2,7 milionë
denarë nga buxheti i Qytetit, kurse në realizimin e tij u përfshinë QRK-ja,
QKI-ja dhe Salla Universale.
Pas pritjes pozitive nga ana e publikut, Qyteti i Shkupit planifikon që këtë
projekt ta prezantojë si një adut të tijin në kandidaturën për Metropolin
Europian të Kulturës për vitin 2028.
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Drita Islami

MERRU ME SPORT NGA SHTËPIA ME QYTETIN E SHKUPIT
Gjatë muajit maj, nëntë instruktorë të mirënjohur në
fusha të ndryshme të sportit ofruan për qytetarët videoonline me ushtrime për ruajtjen e formës fizike gjatë kohës
së kushteve të jashtëzakonshme që i imponoi pandemia.
Qytetarët kishin mundësi të shikojnë ushtrime fitnes-krosfit,
pilates dhe pauer-pilates, aerobik, ultimate-fit, ushtrime
kondicioni, ushtrime për atletikë dhe joga. Çdo ditë në orën
19-të në faqen facebook të Qytetit të Shkupit shfaqeshin

video-premiera me ushtrime, me ritransmetim ditën tjetër,
në orët e mëngjesit. Videot kishin mijëra shikime.
Në periudhën që kaloi Qyteti i Shkupit përshtati një
pjesë të Programit për sport për vitin 2020 me qëllim që
qytetarëve t’u ofrohet ruajtja profesionale e formës fizike dhe
mënyrës së shëndetshme të jetesës përderisa ishin në shtëpi,
pikërisht gjatë kohës që ishin të mbyllura palestrat, studiot
fitnes dhe sallat sportive.

Daniel Trbogazov

HAPA KONKRETË PËR TË NDIHMUAR EKONOMINË VENDASE
Për të tejkaluar më lehtë pasojat ekonomike nga pandemia
me virusin korona Qyteti i Shkupit ndërmori hapa konkretë.
- Dy vitet e kaluara Qyteti i Shkupit tregoi rezultate të
shkëlqyera financiare të cilat mundësuan që të heqë dorë
nga një pjesë e mjeteve nga zërat më të mëdhenj të të
ardhurave – kompensimi për rregullimin e truallit ndërtimor,
taksat komunale, dhënia me qira e hapësirës publike, taksat
e qytetit etj. – me qëllim që të çlirojmë sa më shumë mjete
financiare në ekonomi. Për këtë qëllim ulim taksën komunale
për dhënien me qira të hapësirës publike nga 15 në 5 denarë
për metër katror (aq sa është vlera minimale e lejuar me ligj)
për të gjithë vitin 2020; zvogëlojmë taksën e firmave për

subjektet ekonomike nga 7.000 në 4.000 denarë për vitin 2020
(që gjithashtu është minimum ligjor); e anulojmë kredinë
për ndërtimin e Parkut Luna të ri; marrim kredi të re me të
njëjtën vlerë për ndërtimin dhe rikonstruksionin rrugëve dhe
infrastrukturës tjetër (të cilën e realizojnë kompani vendase);
kompensimi për rregullimin e truallit ndërtimor mund të
paguhet në 18 këste në vend të 12 kësteve mujore (kjo ka të
bëjë me ndërtime taksa komunale e të cilave tejkalon vlerën e
një milion eurove); dhe u rekomandojmë këshillave shkollorë
qiramarrësit e hapësirave në shkollat e mesme të lirohen nga
pagimi i qirasë mujore gjatë gjithë kohës që vazhdon gjendja
e jashtëzakonshme – sqaroi kryetari Petre Shilegov.
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QYTETI I SHKUPIT NDIHMOI NË RIRREGULLIMIN E QENDRËS KLINIKE
Ekipet e Qytetit të Shkupit, Ushtria
dhe mekanizimi i saj dhe inxhinierët
e Njësisë Projektuese pranë Ministrisë
së Shëndetësisë në mars, në një kohë
rekord, pastruan hapësirën prej rreth
4.000 м2 deri te Klinika për Sëmundje
Infektive dhe Gjendje Fibrile në të cilën
u ngrit spitali montues. Qyteti i Shkupit
muajt që kaluan ndihmoi Ministrinë e
Shëndetësisë, me realizimin e një vargu
aktivitetesh infrastrukturore ndërtimi
në rrethin e Qendrës Klinike „Nënë
Tereza“. U zgjerua hyrja në qendrën
klinike dhe u hap traseja për automjetet
e ndihmës së shpejtë deri në Qendrën e
Urgjencës, si dhe hyrja e posaçme drejt
Klinikës Infektive. Po zgjerohen hyrjet
te Klinika e Stomatologjisë dhe te rruga
“Belgradska”.
U rikonstruktuan edhe dy parkingjet
ekzistuese te klinikat për kirurgji dhe
gjinekologji dhe akusheri, pikërisht 6.000
metrat katrorë ekzistues janë zgjeruar në

rreth 20.000 metra katrorë.
Qyteti i Shkupit mori donacion prej
50.000 maskash mbrojtëse nga qyteti
i binjakëzuar Nanchang nga Kina, të

dedikuara për punonjësit e shëndetësisë
në institucionet shëndetësore në Shkup,
si dhe për shërbimet që luftojnë kundër
virusit korona.

KRYQI I KUQ NDIHMON QYTETARËT

DONACION - 100 TABLETË PËR NXËNËSIT

Qyteti i Shkupit, dhjetë komunat dhe Kryqi i Kuq i qytetit
të Shkupit organizuan shërbim për ndihmën dhe përkrahjen e
qytetarëve në nevojë, personat e moshuar, persona në izolim,
prindër të vetëm kryefamiljarë, persona me nevoja të posaçme
dhe familjet e tyre. U vendos sistem në të cilin janë përfshirë
profesionistë dhe vullnetarë të cilët marrin nga 75 deri në 100
thirrje telefonike në ditë, ndërsa gjatë ditës u shërbejnë rreth 55
familjeve. Ekipet e lëvizshme kryejnë furnizimin me ushqime
dhe ilaçe, shërbime administrative, si dhe transportimin e
personave deri në institucionin shëndetësor për shërbime të
domosdoshme mjekësore.

Në prill, Qyteti i Shkupit mori si donacion nga kompania
„Ekolog International“ 100 tabletë-kompjuter të dedikuar
për nxënësit e shkollave fillore të cilët vijnë nga familje të
pasigurta nga ana financiare. Donacioni kontribuoi që fëmijët
të përballojnë më lehtë sfidat të cilat i imponoi mësimi online.

PATRULLË KUJDESTARE U KUJDES
PËR KAFSHËT ENDACAKE
Me iniciativën e kryetarit Petre Shilegov, nëpërmjet
ndërmarrjes publike për mbrojtjen dhe mirëqenien e kafshëve
„Lajka“, Qyteti i Shkupit siguroi një patrullë kujdestare e cila
gjatë karantinës qarkullonte në të gjithë territorin e qytetit dhe
kujdesej që kafshët endacake të kenë rregullisht ushqim dhe ujë,
si dhe ndihmën e domosdoshme veterinare.

HARTË INTERAKTIVE PËR SHPËRNDARJEN
E USHQIMEVE DHE ILAÇEVE
Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me “GDI Shkup”
përpiloi një hartë interaktive për dërgimin e ushqimeve,
produkteve dhe ilaçeve gjatë orës policore, në territorin
e gjithë komunave të Shkupit. Në hartë qytetarët mund
t’i gjejnë të gjitha shërbimet që kanë në dispozicion në
komunën e tyre, për të bërë porosi për dërgesë online ose
nëpërmjet telefonit.
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HAPËSIRË KUNDËR KORONËS

QYTETI I SHKUPIT MËNJANON 240 OBJEKTE
REKLAMUESE NGA HAPËSIRAT PUBLIKE
Qyteti i Shkupit filloi aksionin për çlirimin e
hapësirës publike në kohën e koronës dhe
i bashkohet familjes së qyteteve europiane
dhe botërore të cilat gjatë kohës së
pandemisë çliruan hapësira të mëdha për
nevojat e këmbësorëve dhe të çiklistëve, për
qarkullimin më të mirë të ajrit në mjediset
urbane dhe për më shumë gjelbërim. Me
këtë aksion, në periudhën që vjen nga
hapësirat publike do të mënjanohen 240
objekte reklamuese – bilborde dhe city
light.
- Për kënaqësinë e qytetarëve arritëm një
marrëveshje me kompanitë të cilat merren
qiradhënien e hapësirës reklamuese
në pjesën e bilbordeve dhe city light,
vullnetarisht të mënjanojnë rreth 240
objekte reklamuese nga hapësirat publike
në Shkup edhe përpos faktit që në të
kaluarën kanë lidhur kontratë me qytetin,
për të cilën kanë paguar një kompensim
të caktuar. Bëhet fjalë për 120 bilborde dhe
120 city light që ishin vendosur në mënyrë
legale në pjesën më të madhe në trotuare,
hapësira për këmbësorë, korsi për biçikleta
dhe hapësira të tjera publike duke kufizuar
në këtë mënyrë lëvizjen e këmbësorëve dhe
çiklistëve, gjë me të cilën zvogëlonin sigurinë
në trafikun e përgjithshëm. Në këtë drejtim,
dua të falënderoj kompanitë të cilat i japin me
qira këto objekte reklamuese për mirëkuptimin
dhe përgjegjësinë e treguar ndaj qytetarëve, të
cilat heqin dorë nga një pjesë e fitimit të tyre
me qëllim që qytetarët të kenë më shumë
hapësirë publike dhe më të sigurt në qytet –
thotë kryetari Petre Shilegov.
Me aksionin e Qytetit të Shkupit do të
mënjanohen 120 bilborde dhe 120 city light.
Nga 680 bilbordet e deritanishme, do të
mbeten 560, dhe do të mënjanohen edhe
120 city light nga hapësirat publike në Shkup.
Me këtë, zona e parë e territorit të qendrës së
qytetit çlirohet nga objektet reklamuese të
vendosura, dhe zvogëlohet numri i tyre edhe
zonat e tjera.
Qyteti i Shkupit nga objektet
reklamuese deri më tani ka realizuar të ardhura
me vlerë rreth 100.000 euro në muaj, ndërsa pas
aksionit për mënjanimin e tyre do të realizojë
të ardhura me vlerë rreth 80.000 euro në muaj,
që është 20 për qind ulje e të ardhurave nga
ky zë, por me qëllim përfundimtar – çlirimin e
hapësirave publike për qytetarët.
Përveç objekteve reklamuese të
vendosura, në shumë lokacione në qytet janë
vërejtur edhe objekte reklamuese të vendosura
në mënyrë jolegale të cilat periudhën që vjen
do të mënjanohen nga Qyteti.
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U SHËNUA KORSIA E BIÇIKLETAVE NË RRUGËN
AUTOMOBILISTIKE “SVETI KIRIL I METODIJ”
Me formimin e korsisë së re të biçikletave
në rrugën “Sveti Kiril i Metodij”, Unaza e
Madhe në Shkup është e lidhur plotësisht
për çiklistët. Korsia e re e biçikletave
është shënuar në rrugën automobilistike,
për llogari të korsive automobilistike të
ngushtuara.
Ngushtimi i korsive automobilistike në
rrugën “Sveti Kiril i Metodij” kontribuoi për
zvogëlimin e shpejtësisë me të cilën lëvizin
automjetet, duke rritur në këtë mënyrë
sigurinë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.
Korsia e biçikletave është e gjerë 1,5
metra dhe e ndarë fizikisht nga korsitë

PO NDËRTOHET
KORSI E RE
MALORE
PËR BIÇIKLETA
NË VODNO
Si pjesë e projektit „Parku i biçikletave
Vodno“, jo shumë kohë më parë filloi
rregullimi i korsisë së re malore të
biçikletave në Vodno. Korsia ka gjatësi
prej 3.432 metra dhe shtrihet nga
stacioni i policisë deri në Vodnon e
Mesme. Ajo do të jetë e dedikuar vetëm
për çiklistët, dhe gjatë ndërtimit të saj
nuk do të dëmtohen apo priten pemët
përreth.
Projekti për rregullimin e kësaj korsie
të re malore për biçikleta realizohet
në bashkëpunim dhe me financim
të përbashkët me Këshillin për
Bashkëpunim
Rajonal
(Regional
Cooperation Council).

për automjete me shtyllëza mbrojtëse
reflektuese. Për realizimin e saj u
mënjanuan reklamat city light nga
trotuaret, gjë me të cilën u çlirua
hapësirë për lëvizjen e këmbësorëve dhe
çiklistëve.
Me realizimin e korsisë së re të biçikletave,
Unaza e Madhe është përfunduar
plotësisht për çiklistët, më saktë, korsi
për biçikleta janë ndërtuar edhe në
bulevardet “Koço Racin”, Sveti Kliment
Ohridski” “Goce Delçev” dhe “Kërste
Misirkov”, dhe tani edhe në rrugën “Sveti
Kiril i Metodij”.
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NË KISELA VODA DHE TE STACIONI HEKURUDHOR

HAPËSIRAT E DIKURSHME TË LËNA PAS DORE
TANI JANË SIPËRFAQE TË REJA TË GJELBRA

Te Stacioni hekurudhor

Ekipet e Qytetit të Shkupit
rregulluan një park të ri në Kisela
Voda, që gjendet ndërmjet rrugës
“Lazar Dimitrov” dhe hekurudhës,
prapa barakave në lagjen “11
Oktomvri”. Kjo hapësirë, e cila është
shumë afër qendrës së qytetit
tonë, me dekada të tëra ishte lënë
pas dore dhe në të krijoheshin
deponi të shumta me mbetje.
Në periudhën që kaloi u punua
për pastrimin e hapësirës dhe
sheshimin e terrenit, dhe u mboll
edhe bar.
Në parkun e ri, me sipërfaqe
rreth 16.000 metra katrorë, gjatë
aksionit të vjeshtës për mbjellje,

do të mbillen mbi 150 fidanë
gjetherënës dhe 240 halorë, si dhe
rreth 400 shkurre dekorative.
Nga ana tjetër në një sipërfaqe prej
6.000 metra katrorë, këtë pranverë
do të ngrihet sipërfaqe e re e gjelbër
edhe te Stacioni hekurudhor. Kjo
hapësirë, kufi ndërmjet komunave
Aerodrom, dhe Qendër, më shumë
se 20 vite ishte deponi informale,
dhe gjatë pastrimit janë hedhur
mbi 15.000 metra kub mbetje.
Për kënaqësinë e banorëve
përreth, kjo hapësirë e re publike
tani është një park i vogël i
rregulluar me kënd për fëmijë
dhe një ambient i ri pushimi dhe
rekreacioni për të gjitha gjeneratat.

Në Kisela Voda

PARK I RI I QYTETIT DO TË NGRIHET NË KARPOSH 4
Qyteti i Shkupit dhe Komuna e
Karposhit filluan të rregullojnë
parkun e ri në bregun e lumit Vardar
në Karposh 4, në një sipërfaqe prej
60.000 metra katrorë, ose, hapësirë
6 herë më e madhe se parku „Ibni
Pajko“. Ndërmarrjet publike të
qytetit deri më tani kanë pastruar
këtë sipërfaqe të parregulluar dhe
mënjanuan mbetjet inerte dhe

mbetjet komunale nga deponia
informale dhjetëvjeçare, kurse
Qyteti i Shkupit realizoi konkurs
për zgjidhjen konceptuale për
rregullimin e parkut të ri.
Në konkurs arritën 19 zgjidhje
konceptuale, ndërsa një komision
i përzier i Qytetit të Shkupit dhe
Komunës Karposh përzgjodhi
katër prej tyre si më atraktive,

edhe pse asnjë nga punimet nuk
fitoi çmimin e parë.
Në vijim është përgatitja e projektit
themelor për parkun, kurse në
proces marrin pjesë edhe autorët
e katër zgjidhjeve të shpërblyera.
Parku i ri i qytetit që filloi të krijohet
buzë lumit Vardar në Karposh 4, së
shpejti do të marrë pamjen e vet
karakteristike.
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SHITËS MOBIL NË PARK VETËM ME LEJE
Pas reagimeve të vizitorëve se po
uzurpohen korsitë në pjesën e vjetër
të Parkut të qytetit me vendosjen
e rimorkiove lëvizëse, Qyteti i
Shkupit vendosi rregull për vendet

dhe hapësirat në të cilat punojnë
shitësit mobil. Me thirrje publike,
Qyteti i Shkupit ndau leje për
shitësit mobil për 21 lokacione me
sipërfaqe maksimale të njëjtë në të

dy pjesët e parkut.
Shitësit mobil morën leje për
shfrytëzimin e lokacionit të shënuar
nga 1 marsi i këtij viti, pa mundësi
për të devijuar nga sipërfaqja e
përcaktuar e lokacionit. Çdo shitës
është i obliguar që të kujdeset për
higjienën e sipërfaqes në lokacionin
e marrë. Pamja e objekteve dhe
aparateve të lëvizshme nuk e prish
ambientin në Parkun e qytetit dhe
nuk do të ketë efekte negative mbi
mjedisin. Pronarët janë të obliguar
t’i hedhin mbetjet në kosha të
posaçëm, dhe jo në koshat që janë
vendosur në park, gjë me të cilën
do të përmirësohet edhe higjiena
publike.
Me lejet për lokacione u zgjidh kaosi
me vendosjen e shumë shitësve në
një vend në Parkun e qytetit, për
llogari të hapësirës së lirë për lëvizje
të vizitorëve.

Në bulevardin “Partizanski
Odredi” u ngrit rresht i ri
pemësh, te katedralja „Sveti
Kliment Ohridski“. Në këtë
lokacion janë mbjellë 8 fidanë
lisi me cilësi të lartë.

Bulevardi në rrugën “Maksim
Gorki” në qendër të Shkupit
është rinovuar me 18 fidanë
shumëvjeçarë me cilësi të lartë
të llojit qershi japoneze. Fidanët
janë donacion nga të punësuarit
në Zyrën e Bankës Europiane
për Rinovim dhe Zhvillim në
Republikën e Maqedonisë së
Veriut.
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INTERESIM I MADH I QYTETARËVE PËR
SUBVENCIONET E QYTETIT TË SHKUPIT
Për blerjen e kondicionerëve inverter,
për pastrimin e oxhaqeve, për blerjen e
biçikletave apo trotineteve elektrike –
subvencionet që jep Qyteti i Shkupit patën një
jehonë shumë pozitive te shkupjanët. Qëllimi
ynë është që të nxisim qytetarët të përfshihen
në mënyrë aktive në luftën për mjedis më të
shëndetshëm dhe më të pastër.
Kështu, nga fillimi i hapjes së thirrjes
publike për kondicionerë inverter, në Qytetin
e Shkupit janë depozituar mbi 2.600 aplikime,
dhe mbeten mjete për rreth 2.400 aplikime.
Numri i familjeve të cilat dimrin që vjen do të
ndryshojnë mënyrën e ngrohjes do të thotë
edhe zvogëlim i ndotësve potencialë. Kjo do
të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme cilësinë
e ajrit, sepse do të ndikojë drejtpërdrejtë në
luftën kundër ndotjes.
Thirrja publike për ndarjen e
subvencioneve për kondicionerë inverter për
ngrohjen e amvisërive është në vijim, dhe

qytetarët mund të aplikojnë online. Thirrja
përfshin qytetarët që kanë blerë kondicioner
inverter nga 01.01.2020, deri në përfundimin
e thirrjes publike më 30.11.2020, ose deri
në shterimin e mjeteve. Qytetarëve do t’u
kompensohen plotësisht shpenzimet për
blerjen e kondicionerëve inverter, por jo më
shumë se 62.000 denarë në vlerë neto.
Në vijim është edhe thirrja publike për
ndarjen e subvencioneve amvisërive dhe
subjekteve të tjera për pastrimin e oxhaqeve, si
një nga masat për zvogëlimin e pasojave nga
ndotja e ajrit. Me këtë masë Qyteti i Shkupit
do të kompensojë një pjesë të shpenzimeve
të amvisërive dhe subjekteve të tjera për
pastrimin e oxhaqeve, në vlerë neto deri në
1.200 denarë, ndërkohë që për subvencionet
mund të depozitojnë kërkesë persona fizikë
dhe juridikë vendbanimi i të cilëve, pikërisht
selia është në territorin e Qytetit të Shkupit.
Vitet e kaluara subvencioni ishte me vlerë deri
në 1.000 denarë.
Subvencionet vlejnë edhe për oxhakë të

edhe kompostimin e materialit të mbledhur në
një objekt në pronësi të Qytetit të Shkupit.
Vitin e kaluar kjo fushatë për herë të
parë u organizua nga Qyteti i Shkupit me
mbështetjen e UNDP-së dhe MDC-Ti.net dhe
dha rezultate të shkëlqyera – ngritje falas të
mbetjeve nga të korrat nga Qyteti i Shkupit
kërkuan mbi 120 banorë të Shkupit, ku u
ngritën, dhe me të u parandalua djegia e
rreth 700 metra kub mbetjeve organike. Këtë
vit, në fushatën për parandalimin e djegies
së stërnishtave mori pjesë edhe Ministria
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së
Ujërave në pjesën e planifikimit të periudhave
kur kryhet korrja e kulturave të ndryshme
bujqësore. Në fushatë u përfshi edhe Halkbank
me mbështetjen e aktiviteteve promocionale.
Qyteti i Shkupit është njësia e parë e
qeverisjes vendore e cila realizon fushatë për
eliminimin e djegies së arave dhe stërnishtave,
për të zvogëluar ndotjen e ajrit, për të ruajtur
pjellorinë e truallit, por edhe për të parandaluar
zgjerimin e zjarreve eventuale të cilat jo rrallë

pastruar nga 01.01.2020, ndërsa thirrja publike
zgjat deri më 30.11.2020, dhe do të realizohet
sipas parimit „I pari që vjen, i pari shërbehet“,
pikërisht deri në realizimin e mjeteve të
parashikuara për këtë qëllim me Buxhetin e
Qytetit të Shkupit për vitin 2020.
Qëllimi i këtij projekti të cilin Qyteti
i Shkupit e realizon në vazhdimësi është
zvogëlimi i ndotjes së ajrit në qytet, veçanërisht
i grimcave partikulare (PM10 dhe PM2,5). Sa
për të rikujtuar, Qyteti i Shkupit këtë masë
e realizoi edhe në vitin 2018 dhe 2019, ku u
ndanë gjithsej 634 subvencione.
Pas ndalimit për shkak të pandemisë nga
virusi korona, Qyteti i Shkupit në maj vazhdoi
fushatën për mbledhjen falas të mbetjeve
nga të korrat për të parandaluar djegien e
stërnishtave, duke mbrojtur në këtë mënyrë
ajrin nga ndotësit. Qytetarët e interesuar mund
të telefonojnë në numrin 071 395 395 dhe të
dakordohen për ngritjen falas të mbetjeve
organike. Kjo fushatë do të përfshijë të gjithë
Rajonin Planifikues të Shkupit.
Përveç ngritjes falas të mbetjeve
organike, Qyteti i Shkupit si motivacion shtesë
ofron mundësi që secili që do të shfrytëzojë
këtë mundësi, në sezonin e mbjelljes të marrë
rreth 30 kilogramë pleh organik për çdo 100
kilogramë mbetje. Ky projekt do të përfshijë

shkaktojnë dëme materiale, dhe ndonjëherë
rrezikojnë edhe jetën e qytetarëve.
Në thirrjet publike për ndarjen e
subvencioneve për blerjen e biçikletave dhe
trotineteve elektrikë që u shpallën në qershor,
pranë Qytetit të Shkupit arritën 2.831 aplikime
për blerjen e biçikletave dhe 214 aplikime
për blerjen e trotineteve. Mjetet që do të
subvencionojë Qyteti i Shkupit janë në vlerë
prej 50% të vlerës së biçikletës, por jo më
shumë se 3.000 denarë për person, me tatim
personal mbi të ardhurat të përfshirë, dhe 30%
të vlerës së trotinetit elektrik, por jo më shumë
se 7.000 denarë për person, me tatim personal
mbi të ardhurat të përfshirë.

„SHKUPI“
LAJMËTARI INFORMATIV
I QYTETIT TË SHKUPIT
Numri i parë i Lajmëtarit Informativ
të Qytetit të Shkupit
„SHKUPI" doli më 10 dhjetor 2008
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
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INTERVISTË: VLADIMIR SIMONOVSKI, KOMANDANT I BRIGADËS ZJARRFIKËSE

EDHE NË KUSHTET E PANDEMISË ZJARRFIKËSIT
E SHKUPIT JANË ROJE TË SIGURISË SONË
Pandemia nga virusi korona imponoi rregulla të ndryshme jetese dhe pune për qytetarët, me përparësi - ruajtjen e shëndetit.
Si u reflektua realiteti i ri mbi punën e zjarrfikësve të Shkupit, për sfidat dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen këto heronj të
heshtur, në këtë intervistë flasim me komandantin e Brigadës Zjarrfikëse të Qytetit të Shkupit, Vladimir Simonovski.
A ndryshoi puna e Brigadës Zjarrfikëse në
kushtet e pandemisë nga korona virusi?
Brigada Zjarrfikëse e Qytetit të Shkupit
nuk kishte asnjë ndryshim në punë, as
edhe në procesin e punës. Për qytetarët
jemi në dispozicion 24/7 dhe sipas të gjitha
dekreteve të Qeverisë, Brigada Zjarrfikëse
nga fillimi i pandemisë ishte në rangun e
punonjësve shëndetësorë, policisë dhe
ushtrisë. Në brigadë u zbatuan të gjitha
protokollet dhe dekretet për mbrojtjen e
të punësuarve. Megjithatë, ajo që mund
të vërehet është se numri i ndërhyrjeve
në formën e zjarreve në mjedis të hapur
në periudhën nga 01.01.2020 deri më
01.06.2020 është zvogëluar në mënyrë
drastike në krahasim me të njëjtën periudhë
të vitit 2019. Por, nga ana tjetër, u rrit numri
i ndërhyrjeve teknike në krahasim me vjet –
ndërhyrje gjatë aksidenteve automobilistike,
persona të bllokuar në ashensorë dhe
banesa, shpëtim i kafshëve shtëpiake etj.
A mund të veçoni disa ndërhyrje të
pazakonshme
këtë vit që
kanë të bëjnë
me shuarjen
e zjarreve?
M u a j t
e
fundit
qytetarët më
shpesh na
kërkojnë
për
të

shpëtuar
kafshë
shtëpiake
– mace e
bllokuar
p r a p a
radiatorit ose
e ngjitur në
pemë, qen i rënë
në pusetë, por kemi

ndërhyrë edhe për shpëtimin e një fëmije të
bllokuar në automjet automobilistik.
Sa zjarrfikës janë punësuar që nga
momenti kur ju jeni komandant i
Brigadës, a planifikoni punësime të reja?
Që nga ardhja ime në pozitën komandant
në Brigadën Zjarrfikëse u punësuan 29
zjarrfikës të rinj. Në plan programin për
punë parashikojmë këtë vit të kemi 30 deri
në 50 punësime për të plotësuar vendet e
kolegëve që do të shkojnë në pension. Sipas
dispozitave ligjore Brigada duhet të ketë
398 zjarrfikës, ose, në 1.500 banorë nga një
zjarrfikës. Në Brigadë tani kemi 205 zjarrfikës.
A jeni furnizuar me pajisje të reja, të cilat
do të përmirësojnë dhe lehtësojnë punën
tuaj?
Për zhvillimin normal të aktiviteteve
të përditshme dhe për modernizimin
e Brigadës Zjarrfikëse vitin e kaluar u
siguruan aparate izoluese për frymëmarrje,
uniforma dhe këpucë që plotësojnë të gjitha
standardet e sigurisë, dhe janë rinovuar
edhe pajisjet zjarrfikëse me zorra uji të reja
dhe armatura. U zëvendësua edhe centrali
telefonik analog i vjetër 35 vjet, me central
digjital të ri modern. Për një shërbim të tillë
gjithmonë do të mungojnë pajisje siç janë
automjete dhe pajisje specifike për çdo lloj
ndërhyrjeje.
Si
funksionon
shërbimi
“paramedic”
në
kornizat
e
Brigadës
Zjarrfikëse?
Pse shkathtësi të tilla janë
të rëndësishme për një
zjarrfikës?
Qëllimi i shërbimit
“paramedic” është
që të ndërhyjë ose
të japë ndihmën e
parë për të lënduarit
deri në momentin e
arritjes së Ndihmës
së
shpejtë
dhe
transportimit
deri
në
institucionin
shëndetësor. Prandaj,
në
bashkëpunim
me
organizatën
joqeveritare
LINK
AKROS dhe Shtëpinë
e Shëndetit – Shkup
realizuam
trajnimin
e
25
zjarrfikësve
“paramedic” të rinj.

Nga vitet e kaluara kemi edhe 20 zjarrfikës
– “paramedic” të cilët kanë përfunduar një
nivel të caktuar të ndihmës së parë. Me këtë,
numri i zjarrfikësve “paramedic” në Brigadë
momentalisht është 45, nga të cilët 12 janë
instruktorë.
Cili është problemi më i madh në qytet
për arritjen e shpejtë dhe pa pengesa deri
në vendin në të cilin ka rënë zjarr?
Kaosi urban dhe automjetet e parkuara,
dhe në disa raste edhe qytetarë të
pandërgjegjshëm të cilët nuk zhvendosin
automjetet e tyre para sirenave tona dhe
dritave të rotacionit.
Viti i kaluar ishte shumë i vështirë për
zjarrfikësit e Shkupit, me ndërhyrje
të komplikuara. Presidenti Stevo
Pendarovski, vjet dekoroi me „Medalje
për guxim“ 8 anëtarë të Brigadës
Zjarrfikëse, ndërsa nga Qyteti i Shkupit
morët Fletë-falënderimi.
8 anëtarët e dekoruar, në 4 ekipe kryen
evakuimin e banorëve në ndërtesën në
rrugën “Narodni Heroi”, në Kisela Voda.
Gjithashtu, u dekorua edhe Brigada
Zjarrfikëse e Qytetit të Shkupit për të gjitha
ndërhyrjet që kemi kryer deri më tani.
Qyteti i Shkupit, nga ana tjetër, ndau Fletëfalënderimi për ekipin i cili intervenoi në
aksidentin automobilistik të autobusit të
kompanisë „Durmo Turs“, te fshati Laskarcë, si
dhe ekipin e Qytetit të Shkupit i cili përbëhej
nga 4 zjarrfikës dhe 2 persona të trajnuar që
filmonin me dron dhe bënë identifikimin
3D të vendeve të shkatërruara nga tërmeti,
dhe në mënyrë altruiste u angazhuan gjatë
nxjerrjes dhe shpëtimit të të lënduarve në
tërmetin e Durrësit, në Shqipëri. Zjarrfikësit
i morën Fletë-falënderimet për shpëtimin e
jetëve njerëzore dhe të mirave materiale të
qytetarëve.
Ç’rëndësi kanë Fletë-falënderimet në
punën e zjarrfikësve dhe në përgjithësi
për funksionimin e Brigadës në tërësi?
Çdo dekorim ose Fletë-falënderimi ka
rëndësi, si mirënjohje se keni shpëtuar jetë
njerëzish ose dikujt i keni shpëtuar shtëpinë,
banesën apo objektin afarist, diçka që ka
ndërtuar ose arritur për vite të tëra, dhe që
mund ta humbasë në çast. E dini, kur nisemi
të ndërhyjmë, ne si zjarrfikës, nuk mendojmë
për rrezikun për jetën tonë, por futemi në
sfidën e radhës për të shpëtuar jetën e atyre
që janë të rrezikuar. Japim gjithçka nga vetja
që këtë edhe ta realizojmë. E tillë është puna
jonë.
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KONTEJNERË TË RINJ GJYSMË NËNTOKËSORË
PO TESTOHEN NË KARPOSH 3
Qyteti i Shkupit këtë verë filloi projektin
pilot për testimin e një lloji të ri
kontejneri për mbetjet nga amvisëritë
– kontejnerë gjysmë nëntokësorë të
cilët janë vendosur në rrugën „Nikola
Rusinski“ në Karposh 3.

- Bëhet fjalë për kontejnerë gjysmë
nëntokësorë me kapacitet nga 3 deri në
5 metër kub nga prodhuesi finlandez
me renome Molok i cili nëpërmjet
partnerëve lokalë ngriti iniciativën
për testimin e këtyre kontejnerëve në

Shkup. Për këtë qëllim në rrugën „Nikola
Rusinski“, prapa QTQ-së „Leptokaria“
janë vendosur 6 kontejnerë të tillë,
nga të cilët 2 janë me kapacitet prej 3
metër kub, dhe 4 me kapacitet 5 metër
kub. Këta kontejnerë kanë një sërë
përparësish në raport me llojet e tjera
– kapacitet më i madh, pjesë e vogël
mbitokësore, shkarkim më i lehtë,
mundësi për mbyllje dhe kohë më e
gjatë eksploatimi – sqaron kryetari
Shilegov.
Ky projekt pilot jep mundësi edhe
për seleksionimin e mbetjeve. Në
periudhën e testit disamujor në
kornizat e këtij projekti pilot do të
shqyrtohen të gjitha përparësitë dhe
sfidat nga përdorimi i këtyre enëve për
mbetjet e amvisërive, pas së cilës do të
bëhen analiza për leverdinë ekonomike
të investimit në kontejnerë të tillë.

U HAP QENDRA
PËR KUJDESIN
NDAJ
KONSUMATORËVE
NË NP “HIGJIENA
KOMUNALE” 		
Nga 1 qershori filloi të
punojë Qendra e re për kujdesin
ndaj konsumatorëve në NP “Higjiena
Komunale” në godinën administrative
të ndërmarrjes, pas ish-Panairit të
Shkupit. Me hapjen e qendrës në
përbërje të së cilës gjendet edhe arkivi
i ndërmarrjes, plotësohen nevojat e
qytetarëve për qasje më të lehtë, më të
shpejtë dhe më të sigurt në shërbimet
që janë në sferën e veprimit të punëve
administrative të ndërmarrjes. Qendra
për kujdesin ndaj konsumatorëve në
NP “Higjiena Komunale” do të punojë
nga e hëna deri të premten, nga ora 7
deri në orën 19.
Në të njëjtën kohë, NP
“Higjiena Komunale” filloi me
dërgimin elektronik të faturave,
dhe u mundësua edhe pagimi
online i faturave për mbledhjen dhe
transportin e mbetjeve.

PO PASTROHET DHE
RREGULLOHET PJESA VERIORE
E BREGUT TË LUMIT VARDAR
Ekipet e ndërmarrjeve publike
“Higjiena Komunale” dhe “Parqe dhe
Gjelbërim” pastrojnë dhe rregullojnë
anën veriore të bregut të lumit Vardar,
nga lumi Lepenec deri në Aerodrom.
Ato në fillim do të pastrojnë këtë
drejtim, dhe pastaj atje ku ka nevojë do
të rinovojnë korsitë, do të rregullojnë

gjelbërimin dhe do të zëvendësojnë
ndriçimin.
Këtë aksion i cili filloi në qershor, Qyteti
i Shkupit e realizoi në bashkëpunim me
UNDP-në, që ndihmon me vendosjen e
pajisjeve urbane – kosha për mbetje
xhepi të cilat mungojnë nga kjo anë e
lumit.

23

ME STERILIZUESIN E RI “DRISLA”
SHNDËRROHET NË NJË DEPONI MODERNE
Ndërmarrja publike deponia
“Drisla” në qershor bleu sterilizues të
ri për trajtimin e mbetjeve mjekësore
nga marka e njohur italiane CISA, që
është një sistem inovativ, plotësisht i
automatizuar, me cilësi dhe teknologji
të lartë. Me blerjen e sterilizuesit
merr fund trajtimi i papërgjegjshëm
i mbetjeve mjekësore, pikërisht
përpunimi i tyre i papërgjegjshëm, të
cilat pas kësaj përfundonin në “Drisla”
si mbetje e zakonshme duke përbërë
rrezik potencial për mjedisin jetësor dhe
shëndetin e njerëzve.
Sterilizuesi i ri është me
kapacitet 2.000 litra dhe mund të
trajtojë 350 kilogram mbetje për një orë,
gjë që do të plotësojë nevojat ditore
të deponisë. Sistemi është i pajisur
me shreder i cili zvogëlon deri në 80%
volumin e mbetjeve, me pompë të thatë
vakumi që do të kontribuojë në kursimin
e shpenzimit të ujit në masën 98%, si
dhe sistem për kursimin e energjisë i
cili nuk lejon ajri që nxjerr sterilizuesi të
ndot mjedisin.
Kryetari
Shilegov
dhe
inspektori kryesor i Qytetit të Shkupit,
Miroslav Bogdanovski, në shkurt të këtij
viti denoncuan skandalin me përmbajtje
të tmerrshme – video dhe fotografitë
e publikuara treguan qartë trajtimin
e pandërgjegjshëm të mbetjeve
mjekësore ku qen endacakë hanë

QYTETI I
SHKUPIT
MËNJANON DY
GALERAT NË
VARDAR
Pasi u krijuan kushtet juridike, kryetari
Shilegov në fund të muajit qershor dha
urdhër që të ndërpritet kontrata dhe
të paguhet garancia bankare edhe për
galerën e dytë nga të tria në bregun e
lumit Vardar. Procedura për ekzekutimin
(mënjanimin) e galerave, do të vazhdojë
te përmbaruesi kompetent.
Në vijim është procedura për heqjen e
galerës së parë në shtratin e lumit Vardar.
Mënjanimi i galerave dhe ndërprerja
e kontratave, nuk do të kenë asnjë
lloj implikimi financiar për Buxhetin e
Qytetit të Shkupit.

organe njerëzore dhe gjak që rrjedh në
kanalizimin atmosferik dhe derdhet në
lumin Vardar. U konfirmua se në vend
të trajtimit termik dhe sterilizimit, bëhej

përpunim i pandërgjegjshëm i mbetjeve
mjekësore, të cilat pas kësaj përfundonin
në “Drisla” si mbetje e zakonshme. Rasti u
denoncua në prokurorinë kompetente.

U PASTRUA LAGJJA INFORMALE
NËN KALANË E SHKUPIT
Ekipet e Qytetit të Shkupit në
shkurt të këtij viti pastruan plotësisht
hapësirën nën Kalanë e Shkupit në të
cilën kishte lagje dhe deponi informale,
që përbënin burim për ndotjen e ajrit,
për shkak të zjarreve që ndizeshin në
mjedis të hapur. Meqenëse lokacioni
është pronësi private, Qyteti i Shkupit
ngarkoi pronarët të rrethojnë me
gardh vendin dhe i paralajmëroi se në

të ardhmen ata do të jenë përgjegjës
për mirëmbajtjen e higjienës së
parcelës.
Qyteti i Shkupit paralajmëron
kontrolle të përforcuara dhe gjoba
rigoroze për ata që lejojnë në parcelat
e tyre të grumbullohen mbetje dhe
të krijohen deponi informale të cilat
ndotin dhe degradojnë mjedisin dhe
kërcënojnë shëndetin e qytetarëve.
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VIZITONI KOPSHTIN ZOOLOGJIK TË SHKUPIT
Kopshti Zoologjik i Shkupit
këtë verë për herë të parë u
pasurua me shpendë ekzotikë
të llojit flamingo, kurse Qyteti i
Shkupit investoi në ndërtimin
e vendbanimit të tyre të ri.
Vendbanimi është një lagunë
e vogël me shumë gjelbërim,
liqen i vogël për flamingot, si
dhe një pjesë e veçantë për të
ushqyer shpendët. Në afërsi të
tij, po ndërtohet vendbanim i ri
për pinguinët.
Kopshti
Zoologjik
muajin
e kaluar për herë të parë
u bë shtëpi e tre alpakëve
amerikanojugor. Së bashku me
alpakët, në Shkup arritën edhe
dy deve me dygungëshe të
racës baktrian.

