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Qyteti i Shkupit do t’i bashkohet familjes 
së qyteteve të suksesshme me transport të 
shpejtë me autobus (Bus Rapid Transport) 
ose korridore BRT. Me të ashtuquajturën 
„metro e autobusëve“ ose „tramvaj me 
rrota“ do të ndahet një korsi e veçantë 
për autobusët e shpejtë, e cila do të jetë 
e ndarë fizikisht nga transporti tjetër. 
Meqenëse projekti do të kontribuojë edhe 
në zvogëlimin e ndotjes së ajrit, ai është 
pjesë e vizionit për Shkupin si „Qytet i 
Gjelbër“. 
Projekti BRT do të përfshijë zbatimin e 
dy linjave për transport të shpejtë me 
autobus - Linja 1 (lindje - perëndim, nga 
Gjorçe Petrov nëpërmjet Qendrës deri në 
Novo Lisiçe) prej 12,81 km dhe 21 stacione 
autobusi, si dhe Linja 2 (veri - jug, nga 

BRT DO TË KONTRIBUOJË PËR NJË SHKUP MË TË GJELBËR, MË INTELIGJENT DHE MË HUMAN  
QYTETI I SHKUPIT PUNON ME PËRKUSHTIM NË PROJEKTIN E METROSË SË AUTOBUSËVE 

stacioni hekurudhor në bulevardin “Bosna 
i Hercegovina” deri në bulevardin “Boris 
Trajkovski”) me gjatësi prej 10,4 km me 20 
stacione autobusi.  
- Transporti i shpejtë me autobus 
përgjysmon kohën e udhëtimit, kurse 
frekuenca e autobusëve nga 3-4 minuta 
gjatë kohës së pikut pamundëson kaosin 
në trafikun rrugor. Stacione në të njëjtin 
nivel me autobusët me dysheme të 
rrafshët, hyrje dhe zbritje e lehtë dhe 
akses i plotë për udhëtarët me karroca 
dhe me invaliditet. Përparësia në trafik u 
mundëson autobusëve lëvizje të lehtë dhe 
të shpejtë nëpër rrugët automobilistike 
dhe kryqëzimet e qytetit. Shpeshtësia, 
aksesi, siguria, komoditeti dhe shpejtësia 
janë tregues për shërbime cilësore 

transporti, të cilat inkurajojnë qytetarët të 
përdorin sistemin e transportit publik në 
vend të automjeteve private – i shpjegon 
avantazhet e BRT-së kryetari Shilegov.   
Ai thekson se numri në rritje i njerëzve që do 
të përdorin transportin publik do të thotë 
zvogëlim i ndotjes së ajrit dhe përmirësim 
i shëndetit të qytetarëve, sepse transporti 
i shpejtë i autobusëve me karburante 
efikase çon në zvogëlimin e emetimeve të 
gazrave të qelqtë, emetimeve të grimcave 
dhe nivelit të zhurmës. 
- Ky sistem është vendosur në qindra qytete 
në mbarë botën. BRT do të thotë transport 
më i shpejtë, më efikas, më i sigurt, ambient 
më i pastër dhe jetë më cilësore në Shkup – 
thekson Shilegov.
Autobusët e sistemit BRT do të jenë hibrid 

SHKUPI NË NJË HAP ME METROPOLET DHE
TRENDËT BOTËRORË VENDOS SISTEMIN BRT
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BRT DO TË KONTRIBUOJË PËR NJË SHKUP MË TË GJELBËR, MË INTELIGJENT DHE MË HUMAN  
me gaz dhe energji elektrike dhe me 
gjatësi 18 metra, ndërsa i gjithë sistemi 
është vendosur në mënyrë të tillë, që në 
të ardhmen të mund të pranojë edhe 
automjete me gjatësi 24 metra.
Me nënshkrimin e kontratës për kredi 
ndërmjet Qytetit të Shkupit, Ministrisë së 
Financave të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut dhe Bankës Evropiane për Rinovim 
dhe Zhvillim më 21.04.2021 edhe zyrtarisht 
filloi procedura për realizimin e sistemit 
BRT. Kontrata për kredi u nënshkrua nga 
kryetari i Qytetit të Shkupit Petre Shilegov, 
ministri i financave, Fatmir Besimi dhe 
drejtori i zyrës së BERZH-it në Shkup, Andi 

Aranitasi, në nënshkrimin e këtij dokumenti 
të rëndësishëm mori pjesë edhe ministri i 
transportit dhe lidhjeve, Blagoj Boçvarski.
- Është e rëndësishme të theksohet se 
në suazat e BERZH-it, ky projekt është 
evidentuar si projekt i gjelbër, dhe 
financohet në suazat e rrjetit të qyteteve të 
gjelbra, në të cilin Shkupi është anëtar nga 
viti 2019. Bëhet fjalë për një nga projektet 
kryesore të cilat janë pjesë e Planit aksionar 
për qytet të gjelbër, që e përgatitëm me 
ndihmën e BERZH-it – shtoi Shilegov.
Për realizimin e këtij projekti Banka 
Evropiane për Rinovim dhe Zhvillim do të 
ndajë një kredi prej 70 milionë euro.

ZGJIDHJE TRAFIKU E CILA KONTRIBUON
NË ZVOGËLIMIN E KAOSIT URBAN 

KY SISTEM DO TË MUNDËSOJË QË TRASEJA E LËVIZJES SË AUTOBUSËVE TË JETË 
E NDARË FIZIKISHT NGA PJESËMARRËSIT E TJERË NË TRAFIK 
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Tridhjetetre autobusë ekologjikë me gaz të prodhuar 
nga kompania gjermane MAN tashmë 10 muaj janë 
pjesë e parkut të automjeteve të NTP-së dhe qarkullojnë 
nëpër rrugët e qytetit në linjat 2, 5, 15 dhe 57. Bëhet fjalë 
për 33 autobusë ekologjikë, nga të cilët 21 autobusë 
me dysheme të ulët me kapacitet 85 udhëtarë, dhe 12 
autobusë me dysheme të ulët fizarmonikë me kapacitet 
individual 149 udhëtarë. Në këtë edicion, nëpërmjet 
prezantimit vizual, rikujtojmë përfitimet kryesore nga 
vendosja e këtij lloji transporti publik në Shkup. 
Është e rëndësishme të theksohet se autobusët e rinj 

janë me efikasitet energjetik, në përputhje me trendët 
e fundit teknologjikë të kësaj industrie dhe plotësojnë 
standardet për emetim Euro 6. Ky lloj autobusi në 
Gjermani posedon shenjën „Engjëlli Blu“ sepse emeton 
shumë më pak СО2 dhe pothuajse nuk e ndot fare 
ajrin. Në krahasim me autobusët e mëparshëm me 
naftë, autobusët e rinj MAN kanë kapacitet më të madh 
udhëtarësh, shpenzim karburanti shumë më të vogël 
për autobus, gjë me të cilën kursimi vjetor i karburantit 
arrin deri në 25.000 euro për autobus, dhe më e 
rëndësishmja – zvogëlim 700% të ndotjes (grimca PM).  

AUTOBUSËT MAN TRANSFORMUAN TRANSPORTIN 

33 AUTOBUSË EKOLOGJIKË TË RINJ PËR 
TRANSPORT PUBLIK MË EFIKAS DHE MË TË PASTËR  
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Shkupi është një qytet me pozitë 
gjeografike të shkëlqyer për 
çiklizëm, me temperaturë mesatare 
vjetore prej 13 gradë celsius. 
Pikërisht për këtë, Qyteti i Shkupit 
në mënyrë të përshpejtuar zhvillon 
rrjetin e çiklizmit për t’u mundësuar 
qytetarëve të arrijnë deri në 
destinacionin e duhur me biçikletë, 
lehtësisht dhe në mënyrë të sigurt. 
Tri vitet e kaluara janë ndërtuar, 
rinovuar dhe shënuar, mbi 40 
kilometra korsi për biçikleta, në të 
gjitha pjesët e qytetit. Shkupi ka 
mbi 100 kilometra rrjet biçikletash. 
E tërë Unaza e madhe është e 
rrethuar me korsi biçikletash. Rrjetin 
e korsive të biçikletave e zgjeruam 
deri në Maxhari në lindje, dhe 
deri te unaza në veri. Gjatë kësaj, 
të gjitha bulevardet e reja që po 
ndërtohen në Shkup kanë korsi të 
shënuara për biçikleta. Për çiklistët 
dhe këmbësorët çliruam një numër 

ÇIKLIZËM  ËSHTË KUR KA GJITHÇKA 

Shkupi – qytet shembullor për 
zhvillimin e çiklizmit në rajon 

të madh hapësirash publike, të cilat 
tashmë janë të gjelbra, të sigurta 
dhe zona të këndshme për çiklizëm 
dhe ecje. 
Për një periudhë pothuajse katër 
vjeçare Qyteti i Shkupit ndau 
subvencione për qytetarët për 
blerjen e rreth 13.000 biçikletave, 
dhe rreth 750 trotineteve elektrike. 
Për të mundësuar lëvizjen e 
pandërprerë me biçikletë Qyteti i 
Shkupit mënjanoi 240 bilborde nga 
korsitë e biçikletave dhe trotuaret.
Falënderime për zhvillimin e shpejtë 
të rrjetit të çiklizmit në Shkup, këtë 
pranverë arritën edhe nga iniciativa 
e njohur civile nga Sofja, Bullgari. 



6 Shkupi

Hapësirat publike të lëna pas dore po shndërrohen në sheshe 
të gjelbra të rregulluara si pjesë e iniciativës së Qytetit të 
Shkupit dhe Qendrës për Inovime Shkup Lab, në bashkëpunim 
me UNDP-në, në suazat e projektit „Shkupi Rezistent“. Katër 
sheshe të gjelbra tashmë janë përfunduar, dhe po punohet 
në mënyrë intensive në rregullimin e një lokacioni tjetër. 
Është e rëndësishme të theksohet se qytetarët u përfshinë 
direkt në procesin e ridizajnimit të këtyre hapësirave publike, 
jo vetëm në zgjedhjen e lokacioneve por edhe në identifikimin 

Qyteti i Shkupit muajin e kaluar rregulloi plotësisht 
hapësirën e gjelbër të lënë pas dore prej 2.000 metrash 
katrorë në kryqëzimin ndërmjet bulevardit “Jane Sandanski” 
dhe rrugës “Vladimir Komarov”, në Komunën e Aerodromit. 
Në këtë hapësirë, është rinovuar plotësisht gjelbërimi dhe 
janë mbjellë 350 fidanë të rinj, nga të cilët 90 janë fidanë të 
lartë, ndërsa të tjerët rreth 250 janë fidanë të ulët.
Korsitë e shesheve janë zbukuruar me elemente druri 
të dedikuara për fëmijët, të cilët do ta shfrytëzojnë këtë 
hapësirë për të zhvilluar aftësitë e tyre motorike. Ka korsi 
që janë të dedikuara për prindërit me karroca për fëmijët e 
vegjël, dhe për persona me nevoja të veçanta. 
Në shesh janë vendosur 14 tabela shahu, pajisje të stilizuara 
urbane – stola, kosha për mbetje xhepi dhe elemente të 
tjera shoqëruese, dhe ndriçim LED. 

Në këndin ndërmjet bulevardit “Ilinden” dhe rrugës “Nikola 
Tesla” deri te gjimnazi “Orce Nikolov”, është rregulluar 
një shesh me më shumë se 36 fidanë të rinj me 6 lloje të 
ndryshme pemësh gjetherënëse dhe halore. 
Në shesh është formuar kënd lojërash për fëmijë me rekuizita 
të ndryshme dhe korsi, janë vendosur stola, çezma për ujë, 
parking për biçikleta dhe ndriçim i ri LED. Është vendosur 
bibliotekë e vogël për të gjithë adhuruesit e librit. 

SHESHE TË GJELBRA TË RREGULLUARA ZËVENDËSUAN HAPËSIRAT PUBLIKE TË LËNA PAS DORE 
e nevojave të tyre në secilin prej këtyre lokacioneve në 
veçanti. Nëpërmjet pyetësorëve online, intervistave në terren, 
observimit dhe dokumentacionit fotografik u identifikuan 
nevojat e qytetarëve, të cilët jetojnë në këto lokacione, 
gravitojnë ose kalojnë nëpër to, dhe u identifikuan aktivitetet 
e tyre ditore dhe të mbrëmjes. Qëllimi ynë është të rinovojmë 
gjelbërimin, të rregullojmë hapësirën dhe qytetarëve 
t’u sigurojmë vend të këndshëm pushimi, relaksimi dhe 
shoqërimi.

NË AERODROM

NË KARPOSH 2
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Në hapësirën e gjelbër të parkut, që gjendet 
para dhe pas ambulancës „Idadija“, Qyteti 
i Shkupit rregulloi një shesh të gjelbër të 
ri. Është rinovuar plotësisht hapësira në 
parkun e përparmë dhe të pasmë ku është 

Shesh i ri i gjelbër u rregullua edhe 
në hapësirën publike para “Stacionit 
Zjarrfikës” në Taftalixhe. Në këtë 
hapësirë të lënë pas dore u mbollën  
qindra fidanë të rinj të ulët dhe 
të lartë, u vendosën pajisje të reja 
urbane (stola dhe kosha për mbetje) 
dhe ndriçim i ri. 
Në një pjesë të hapësirës u formua një 
kënd fëmijësh, me dysheme speciale 

Është ridizajnuar hapësira e gjelbër 
ekzistuese prej rreth 1.000 metra 
katrorë ndërmjet bulevardit “Jane 
Sandanski” dhe rrugës “Vladimir 
Komarov” në komunën Aerodrom, te 
„Palma“. 
Në këtë hapësirë, me kërkesën e 
banorëve, është vendosur belveder 
modern, i vendosur ndërmjet 
gjelbërimit të lartë, stolave rrethorë, 
korsive dhe shatërvanit të ri. Në 
këtë shesh të gjelbër në vijim është 
mbjellja e gjelbërimit të ri. Në 
belveder është vendosur ndriçim 
inovativ.

SHESHE TË GJELBRA TË RREGULLUARA ZËVENDËSUAN HAPËSIRAT PUBLIKE TË LËNA PAS DORE 
TE POLIKLINIKA „IDADIJA“

NË TAFTALIXHE 

SHESHI “OSTROVO” 

gome në të gjithë sipërfaqen, për 
shkak të sigurisë së fëmijëve që do ta 
përdorin atë. 
Gjelbërimi i lartë dhe i ulët është 
donacion nga Makpetrol SH.A. 
Shkup, kurse këndi i lojërave 
gjithëpërfshirës është donacion i 
“Video-lotaria Shtetërore” kompani 
me përgjegjësi shoqërore e 
dëshmuar tashmë. 

lënë vetëm gjelbërimi i lartë, i cili u përshtat 
me konceptin e rregullimit të hapësirës.
Pjesa e parkut e cila gjendet para 
ambulancës është rregulluar që të 
përdoret në mënyrë maksimale si vend 

pushimi, relaksimi dhe kontaktesh, kurse 
parku i pasmë është kënd lojërash për 
fëmijë me pajisje të cilat mund të përdoren 
nga të gjithë fëmijët mbi moshën tre vjeç
are.                                               
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Çatitë e “Shtëpia e Ndërtimtarëve” dhe qendrës tregtare 
„Mavrovasja“ po shndërrohen në oaza të gjelbra me 
shumë gjelbërim dhe kënde të rregulluara për pushim, dhe 
relaksimin e qytetarëve. Çatitë e gjelbra janë një nga masat 
për zvogëlimin e të ashtuquajturve „ishuj të nxehtë urbanë“ 
në Shkup. Ata do të transformohen në „ishuj të gjelbër“ të 

Qyteti i Shkupit në bashkëpunim me UNDP-në rregulloi 
çatinë e dytë të gjelbër në qendrën e qytetit – çatinë e 
Shtëpisë së kulturës “Koço Racin” të njohur ndryshe si 
Shtëpia e ndërtimtarëve. Sipas projektit, në një sipërfaqe 
prej rreth 400 metrash katrorë u mbollën mbi 30 lloje të 
ndryshme fidanësh – pemë, gjelbërim i mesëm dhe i ulët 
i cili është shpërndarë në mënyrë racionale, ka sipërfaqe 
të mbjellë me bar dhe gjelbërim vertikal në mure, dhe u 
vendosën stola dhe shtylla dekorative.
-  Pas eksperiencës fantastike që kishim me çatinë e gjelbër 
të Qendrës Tregtare të Qytetit kjo është hapësira e dytë 
publike e tillë që e lëshojmë në përdorim për qytetarët. 
Ajo gjendet në Unazën e vogël, atje ku e kemi shumë të 
nevojshëm gjelbërimin. Gjeneratat më të vjetra mbajnë 
mend se pikërisht në këtë hapësirë gjendej kinemaja verore, 
kurse qytetarët e ndërtesave përreth mund të kënaqeshin 
me shfaqjet e filmave. Kjo në fakt është edhe ideja e Qytetit, 
në këtë hapësirë gjatë periudhës së verës të organizojmë 
një kinema të vogël të hapur, të ashtuquajtur kinema 
„nemo“ në të cilën shfaqja do të shikohet me kufje, që të 
mos u pengojmë fqinjëve. Edhe do t’i kthejmë kujtimet, 

PO GJELBËROHEN ÇATITË E OBJEKTEVE 
TË MIRËNJOHURA NË SHKUP 

“SHTËPIA E NDËRTIMTARËVE” 
– EDHE NJË OAZË E GJELBËR NË QENDËR 

cilët do të ulin temperaturën, do të kontrollojnë lagështinë 
dhe do të përmirësojnë cilësinë e ajrit. Me ta Shkupi merr një 
pamje të re moderne me shumë gjelbërim dhe përmbajtje 
urbane, që na çojnë një hap më afër qëllimit - qyteti ynë 
përfundimisht të bëhet kryeqytet i gjelbër me të cilin do të 
krenohemi të gjithë.

INVESTIM I PËRHERSHËM I QYTETIT TË SHKUPIT NË MBROJTJEN E MJEDISIT 

edhe do të zbukurojmë këtë hapësirë – tha kryetari Petre 
Shilegov.  
Projekti për ndërtimin e çatisë së gjelbër të Shtëpisë së 
ndërtimtarëve është financuar nga Buxheti i Qytetit të 
Shkupit me vlerë rreth 18,5 milionë denarë, dhe është 
zbatuar në bashkëpunim dhe me përkrahjen e UNDP-së.
Çatia e rrënuar dhe e lënë pas dore e Shtëpisë së 
ndërtimtarëve në Strategjinë për Ndryshimet Klimaterike 
të projektit „Shkupi Rezistues“ ishte identifikuar si një 
nga vendet e ashtuquajtura „ishuj të nxehtë urbanë“ që 
ndikojnë në rritjen e temperaturave mesatare të qytetit. 
Në përputhje me të dhënat nga hulumtime relevante, 
temperaturat në çatinë e gjelbër mund të jenë më të 
ulëta nga 16 deri në 22 gradë celsius, krahasuar me çatitë 
konvencionale. Me këtë, temperaturat në vendet përreth 
mund të ulen deri në 3 gradë celsius, ku shpenzimi i 
energjisë elektrike i nevojshëm për freskimin e këtyre 
objekteve do të zvogëlohet për 0,7%.
Përveç çatisë së gjelbër,  Shtëpia e ndërtimtarëve 
është zbukuruar edhe me një mural të ri – dhuratë nga 
Mbretëria e Holandës për Qytetin e Shkupit.
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„MAVROVASJA“ – ÇATIA MË E MADHE E GJELBËR NË SHKUP
Në afërsi të kryqëzimit me 
frekuencën më të madhe në 
qytetin tonë, në qendrën tregtare 
„Mavrovasja“, po rregullohet çatia 
më e madhe e gjelbër në Shkup. 
Në rregullimin e kësaj oaze të 
gjelbër punojnë Qyteti i Shkupit 
në bashkëpunim me Komunën e 
Çairit dhe Shoqatën e përdoruesve 
të hapësirës afariste në qendrën 
tregtare „Mavrovasja”, sipas projektit 
të arkitektit me renome dhe laureat 
i shumë çmimeve, Besian Mehmeti. 

Në këtë hapësirë planifikohet të 
mbillen mbi 40 lloje të ndryshme 
fidanësh me sipërfaqe të 
përgjithshme 4.000 metra katrorë. 
Shkupi në kushtet e pandemisë nga 
korona virusi do të ketë edhe një 
vend të mrekullueshëm në të cilin 
mund të zhvillohen manifestime 
kulturore në ambient të hapur 
me respektimin  protokolleve 
shëndetësore. Aq më tepër, kjo 
çati e gjelbër gjendet në afërsi të 
kompleksit të fakulteteve pranë 
UKM-së dhe Bibliotekës Kombëtare 
Universitare që e bën edhe një vend 
të gjelbër të cilin studentët do ta 
shfrytëzojnë gjatë kohës së lirë në 
pauza.
Për realizimin e projektit Qyteti i 
Shkupit nënshkroi memorandum 
për bashkëpunim me Shoqatën e 
përdoruesve të hapësirës afariste 
në qendrën tregtare „Mavrovasja“ 
dhe Komunën e Çairit, ndërsa 
projekti është donacion i Shoqatës.

ÇATIA E QTQ-së
MË PARË

ÇATIA E GJEBËR E QTQ-së 
SOT
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Qyteti i Shkupit filloi edhe një projekt tjetër të madh 
për banorët e Shkupit - realizimin e kryqëzimit te 
Momin Potok, i cili është një nga dy rrugët kryesore 
që lidh pjesën veriore dhe jugore të qytetit. Realizimi 
i këtij projekti do të thotë lidhje e shpejtë dhe e sigurt 
trafiku ndërmjet komunave Kaposh, Çair, Qendër dhe 
Butel dhe do të mundësojë zhvillim të ekuilibruar të 
pjesës veriore të qytetit.   
- Bëhet fjalë për një projekt me vlerë të përgjithshme 
rreth 18 milionë euro, punët ndërtimore do të fillojnë 
gjatë muajit qershor, ndërsa realizimi do të zgjasë 2 deri 
në 2,5 vjet. Sipas kompleksitetit të tij, bëhet fjalë për 
projektin më të ndërlikuar të trafikut rrugor të cilin e ka 
përgatitur Qyteti i Shkupit që nga viti 1965, e këtej. Me 
qëllim që të zvogëlohet kaosi në trafikun rrugor në këtë 
drejtim, parashikohet ndërtimi i 2 rrethrrotullimeve, i 
pari duhet të zëvendësojë kryqëzimin te bulevardi 
“8.Septemvri” dhe rrugën “Skupi”, dhe i dyti  i cili duhet 
të zëvendësojë kryqëzimin në bulevardin “Nikola 
Karev” dhe rrugën drejt Vizbegut, unazës dhe kufirit 
me Kosovën. Nga rrethrrotullimi i dytë vazhdon deri 

DY RRETHRROTULLIME TË REJA, NËNKALIME DHE MBIKALIME 

- ZGJIDHET KAOSI TE MOMIN POTOK    
në kryqëzimin me bulevardin “Sllovenia” ku lidhet 
me bulevardin “Sllovenia” dhe me bulevardin “Bosna 
i Hercegovina”. Kjo rrugë automobilistike është një 
nga rrugët kryesore të qytetit sepse këtu kalojnë rreth 
25.000 automjete në ditë dhe kaosi është i madh – 
sqaron kryetari Petre Shilegov. 
Gjatësia e përgjithshme e rrugës ndërmjet dy 
rrethrrotullimeve deri te kryqëzimi me bulevardin 
“Sllovenia” është rreth 1.600 metra. Përgjatë rrugës 
automobilistike do të vendoset ndriçimi më modern 
LED, dhe do të ndërtohen korsi për këmbësorë dhe 
biçikleta nga të dyja anët e rrugës automobilistike. 
Projekti parashikon edhe ndërtimin e 2 urave në lumin 
Serava, i cili rrjedh nën këtë rrugë.
-Në pjesën veriore të qytetit përfunduam bulevardet 
“Hristijan Todorovski Karposh” dhe “Bosna i 
Hercegovina”, kurse në përfundim e sipër është 
bulevardi “Nikola Karev”. Kjo është plotësisht në 
përputhje me vizionin për qytetin tonë – qytet i 
zhvilluar në mënyrë të ekuilibruar me infrastrukturë 
të favorshme për të gjithë qytetarët – thotë Shilegov.

EDHE NJË PROJEKT KAPITAL I QYTETIT TË SHKUPIT 
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Është e rëndësishme të theksohet se gjatë ofensivës 
ndërtimore të vjeshtës të Qytetit të Shkupit, para përfundimit 
të vitit 2020, u rinovuan shumë rrugë automobilistike 
në shumë komuna të Shkupit, me theks të veçantë në 
rikonstruksionin e hyrjes lindore në qytet. Të gjitha punët 
ndërtimore përfunduan në kohë rekord, nga 10 deri në 30 
ditë.
Kështu, para fundit të vitit 2020 Shkupi u pasurua edhe me 
një bulevard modern – përfundoi pjesa e parë  bulevardit të 
ri, të projektuar “Bosna i Hercegovina”, i cili u shndërrua nga 
një rrugë me dy korsi në një bulevard modern me gjashtë 
korsi dhe infrastrukturë të plotë. Bulevardi shtrihet nga rruga 
“Makedonska-Kosovska Brigada” deri në kryqëzimin me rrugët 
“Butelska” dhe “Qemal Sejfulla”, me gjatësi rreth 1.300 metra, 
ka dy korsi për biçikleta dhe dy për këmbësorë, gjelbërim 
qendror dhe anësor. Këto ditë u përfundua ndërtimi i pjesës së 
dytë të këtij bulevardi, nga kryqëzimi me bulevardin “Hristijan 
Todorovski Karposh” me rrugën “Qemal Sejfulla”. Me këtë, 

VAZHDON ZHVILLIMI I RRJETIT RRUGOR 

gjatësia e përgjithshme e bulevardit të ri të projektuar “Bosna 
i Hercegovina” tani është rreth 1.700 metra. Ai lidh banorët e 
Shuto Orizares, Karposhit, Çairit, Butelit dhe Hekuranës me 
pjesën tjetër të qytetit me bulevardin “Hristijan Todorovski 
Karposh” dhe përbën një dalje të shpejtë në unazë. 
Për vetëm 30 ditë me një dinamikë të përshpejtuar dhe punë 
ditë e natë, në tetor të vitit të kaluar u rikonstruktua bulevardi 
“Aleksandar Makedonski” hyrja lindore në Shkup në të dy 
drejtimet, me gjatësi rreth 5,3 kilometra.   
Faza e dytë e ndërtimit dhe rikonstruksionit të bulevardit 
“Nikola Karev”, nga kryqëzimi te kazerma “Ilinden” deri në 
Momin Potok është në vijim. Po punohet në trasenë e dytë 
me gjatësi rreth një kilometër, dhe përveç rikonstruksionit të 
rrugës automobilistike ekzistuese është parashikuar zgjerimi 
me 4 korsi rrugore, gjelbërim ndarës dhe korsi të përziera 
për këmbësorë dhe biçikleta nga të dyja anët. Parashikohet 
ndërtimi i kanalizimit të ri atmosferik dhe i murit mbështetës 
me gjatësi 690 metra.

Bulevardi „Nikola Karev“ Bulevardi „Nikola Karev“ 

BULEVARDI „BOSNA I HERCEGOVINA“ 
- SOT GJATËSIA E PËRGJITHSHME 1700 METRA DHE GJERËSIA 40 METRA



12 Shkupi

PJESË TË CILAT MORËN NJË PAMJE TË RE NË OFENSIVËN NDËRTIMORE TË VJESHTËS NË VITIN 2020

RRUGË DHE BULEVARDE

Bulevardi “8. Septemvri”, 
komuna Karposh 

Bulevardi “Vidoe Smilevski Bato”, 
komuna Aerodrom

Rruga “Vasil Gjorgov”, 
në Kapishtecv

Rruga “Nikola Karev”, 
në Qendër

Rruga “Lazar Liçenovski”, 
te Kalaja

Rruga “Vostaniçka”, 
komuna Kisela Voda 

Rruga “Nikola Parapunov”, 
komuna Karposh

Rruga “11 Oktomvri“, 
në Qendër

Rruga “Blagoja Stefkovski”, 
komuna Gazi Baba 

Rruga “Xhon Kenedi”, 
komuna e Çairit

Rruga “Boca Ivanova”, 
komuna Butel

Rruga “Eseninova”, do të depërto-
het dhe do t’i lidhë bulevardet 
“Boris Trajkovski” dhe “TRETA 
MAKEDONSKA BRIGADA” 

Rruga “Treta Makedonska Briga-
da”, komuna e Çairit, në vijim 

Rruga “Lazar Terpovski”, 
në vijim

RRUGË DHE BULEVARDE

Bulevardi “8. Septemvri”, 
komuna Karposh 

Bulevardi “Vidoe Smilevski Bato”, 
komuna Aerodrom

Rruga “Vasil Gjorgov”, 
në Kapishtecv

Rruga “Nikola Karev”, 
në Qendër

Rruga “Lazar Liçenovski”, 
te Kalaja

Rruga “Vostaniçka”, 
komuna Kisela Voda 

Rruga “Nikola Parapunov”, 
komuna Karposh

Rruga “11 Oktomvri“, 
në Qendër

Rruga “Blagoja Stefkovski”, 
komuna Gazi Baba 

Rruga “Xhon Kenedi”, 
komuna e Çairit

Rruga “Boca Ivanova”, 
komuna Butel

Rruga “Eseninova”, do të depërto-
het dhe do t’i lidhë bulevardet 
“Boris Trajkovski” dhe “TRETA 
MAKEDONSKA BRIGADA” 

Rruga “Treta Makedonska Briga-
da”, komuna e Çairit, në vijim 

Rruga “Lazar Terpovski”, 
në vijim

RRUGË DHE BULEVARDE

Bulevardi “8. Septemvri”, 
komuna Karposh 

Bulevardi “Vidoe Smilevski Bato”, 
komuna Aerodrom

Rruga “Vasil Gjorgov”, 
në Kapishtecv

Rruga “Nikola Karev”, 
në Qendër

Rruga “Lazar Liçenovski”, 
te Kalaja

Rruga “Vostaniçka”, 
komuna Kisela Voda 

Rruga “Nikola Parapunov”, 
komuna Karposh

Rruga “11 Oktomvri“, 
në Qendër

Rruga “Blagoja Stefkovski”, 
komuna Gazi Baba 

Rruga “Xhon Kenedi”, 
komuna e Çairit

Rruga “Boca Ivanova”, 
komuna Butel

Rruga “Eseninova”, do të depërto-
het dhe do t’i lidhë bulevardet 
“Boris Trajkovski” dhe “TRETA 
MAKEDONSKA BRIGADA” 

Rruga “Treta Makedonska Briga-
da”, komuna e Çairit, në vijim 

Rruga “Lazar Terpovski”, 
në vijim

RRUGË DHE BULEVARDE

Bulevardi “8. Septemvri”, 
komuna Karposh 

Bulevardi “Vidoe Smilevski Bato”, 
komuna Aerodrom

Rruga “Vasil Gjorgov”, 
në Kapishtecv

Rruga “Nikola Karev”, 
në Qendër

Rruga “Lazar Liçenovski”, 
te Kalaja

Rruga “Vostaniçka”, 
komuna Kisela Voda 

Rruga “Nikola Parapunov”, 
komuna Karposh

Rruga “11 Oktomvri“, 
në Qendër

Rruga “Blagoja Stefkovski”, 
komuna Gazi Baba 

Rruga “Xhon Kenedi”, 
komuna e Çairit

Rruga “Boca Ivanova”, 
komuna Butel

Rruga “Eseninova”, do të depërto-
het dhe do t’i lidhë bulevardet 
“Boris Trajkovski” dhe “TRETA 
MAKEDONSKA BRIGADA” 

Rruga “Treta Makedonska Briga-
da”, komuna e Çairit, në vijim 

Rruga “Lazar Terpovski”, 
në vijim

ËSHTË REALIZUAR:

- rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga bulevardi “Ilinden” deri në rrugën “Skupi,
- rikonstruksioni i trotuareve, korsive për biçikleta dhe gjelbërim anësor,
- gjatësia  980 metra. 

- rinovim i rrugës automobilistike,
- nga bulevardi “Serbia” deri në bulevardin “Fevruarski Pohod”,
- gjatësia rreth 700 metra.

- rikonstruksioni i rrugës automobilistike,  
- nga rruga “Franklin Ruzvelt” deri në bulevardin “Nënë Tereza”,
- gjatësia rreth 1.000 metra,
- rikonstruksioni i një pjese të trotuareve. 

- rinovimi i rrugës automobilistike,
- hapësirë për çiklistët në rrugën automobilistike,
- nga kryqëzime me bulevardin “Kuzman Josifovski Pitu” deri në 
kryqëzimin me bulevardin “Treta Makedonska Brigada”,
- trotuare nga të dy anët,
- gjatësia 510 metra.

- rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga QRS „Kale“ deri në bulevardin “Nikola Karev”,
- gjatësia 1.300 metra,
- rikonstruksioni/zgjerimi i trotuareve.

- rinovimi i rrugës automobilistike,
- nga rruga “Cërniçe” deri te rruga “Sveti Naum Ohridski”,
- gjatësia 1.100 metra,
- rinovimi i trotuareve,
- është vendosur rrjet i ri ujësjellësi dhe 76 lidhje të reja. 

- rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga bulevardi “Ilinden” deri në bulevardin “Partizanski Odredi”,
- gjatësia rreth 580 metra,
- e re, korsi për biçikleta me dy kahe.

- rinovimi i rrugës automobilistike,
- nga bulevardi “Koço Racin” deri te rruga “Stiv Naumov”,
- gjatësia 250 metra,
- rinovimi i korsive për këmbësorë /korsive për biçikleta,
- gjelbërim i ri anësor bulevardi, nga të dy anët.

- rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga kthesa drejt rrugës “Pero Nakov” deri në mbikalimin hekurudhor,
- rikonstruksioni/zgjerimi i korsisë për biçikleta dhe këmbësorë, nga 
njëra anë,
- gjatësia rreth 1.700 metra.

- rinovimi i rrugës automobilistike,
- nga rruga “Makedonsko-Kosovska Brigada” deri në bulevardin “Hristijan 
Todorovski Karposh”,
- gjatësia 1.123 metra,
- rikonstruksioni i korsive për biçikleta.

- rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga rrethrrotullimi deri në rrugën “Lazar Tërpovski”,
- gjatësia 800 metra.

- gjatësia 730 metra,
- me dy korsi nëpër Kisela Voda dhe 4 korsi para hyrjes në “Treta Make-
donska Brigada”,
- trotuare ngatë dy anët,
- ndriçimi me 20 shtylla .

- rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga bulevardi “Nikola Karev” deri në rrugën “Vtora Makedonska 
Brigada”, 
- gjatësia 1.700 metra,
- rikonstruksioni i trotuareve, 
- në një pjesë, kanalizim i ri atmosferik dhe i ujërave të zeza dhe rrejt 
ujësjellësi.

 - rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga rruga “Boca Ivanova” anës varrezave “Butel” deri në rrugën “Aleksan-
dar Urdarevski”,
- rinovim/ndërtimi i trotuareve,
- gjatësia 1.400 metra. 

 
 
 

 
 
 - gjatësia 730 metra,
- me dy korsi nëpër Kisela Voda dhe 4 korsi para hyrjes në “Treta Makedonska Brigada”,
- trotuare ngatë dy anët,
-    ndriçimi me 20 shtylla .

 - rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga bulevardi “Nikola Karev” deri në rrugën “Vtora Makedonska Brigada”, 
- gjatësia 1.700 metra,
- rikonstruksioni i trotuareve, 
- në një pjesë, kanalizim i ri atmosferik dhe i ujërave të zeza dhe rrejt ujësjellësi.

  - rikonstruksioni i rrugës automobilistike,
- nga rruga “Boca Ivanova” anës varrezave “Butel” deri në rrugën “Aleksandar Urdarevski”,
- rinovim/ndërtimi i trotuareve,
- gjatësia 1.400 metra. 
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Shkupi tri vitet e kaluara mori një pamje të re, po ndërtohen 
ura, rrugë dhe bulevarde, po formohen korsi të reja për 
biçikleta dhe trotuare me pemë dhe gjelbërim, po zhvillohet 

SHKUPI PO NDRYSHON 
lëvizshmëria e qëndrueshme urbane për të mundësuar 
transport të sigurt dhe efikas. Të kujtojmë disa ndryshime 
mbresëlënëse në qytet: 

Bulevardi „8 Septemvri“ Rruga „11 Oktomvri“ 

Rrethrrotullimi në Çair Rruga „Nikola Karev“ 

Bulevardi „ASNOM“ Bulevardi „Partizanski Odredi“ 

PARA

PARA

PARA

PARA

PARA

PARA

PASTAJ

PASTAJ

PASTAJ

PASTAJ

PASTAJ

PASTAJ
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VENDIM PËR RIEMËRTIMIN E RRUGËVE TË QYTETIT  

QYTETI I SHKUPIT KTHEN EMRAT E “LENINOVA”, 
“ZHELEZNIÇKA”, “MEKSIÇKA” DHE “4. JULI”  

Emrat “Leninova”, 
“Zhelezniçka”, “Meksiçka”, “Kairska”, 
“Stiv Naumov”, “Salvador Aljende” 
dhe “4.Juli” përsëri u kthyen në 
rrugët e Shkupit, ashtu siç mbajnë 
mend Shkupi dhe qytetarët në 
memorien e tyre kolektive. Me 
vendim të Këshillit të Qytetit të 
Shkupit të miratuar më 30 mars 
u emërtuan 485 rrugë dhe 8 
ura, sheshe dhe objekte të tjera 
infrastrukturore në qytetin tonë. 
Pjesa më e madhe e këtyre rrugëve 
deri tani kanë qenë të emërtuara 
me numra ose si degë të rrugëve 
më të mëdha. Me miratimin e 
vendimit të Këshillit, këto rrugë do 
të marrin emra të rinj.

Emrat e rinj të rrugëve, 
shesheve, urave dhe objekteve të 
tjera infrastrukturore të Qytetit të 
Shkupit, në përputhje me Ligjin për 
Përcaktimin e Emrave të Rrugëve, 
Shesheve, Urave dhe Objekteve 
të tjera Infrastrukturore, është 
parashikuar të merren nga Regjistri 
i emrave, që u plotësuan kohë 
më parë nga Këshilli me një listë 
me 570 emra të rinj, pas pëlqimit 
paraprak nga Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut.  

Shumë rrugë morën emra 
sipas figurave të shquara që kanë 
lënë gjurmë në historinë shkencën 
dhe kulturën maqedonase dhe 
botërore – Blazhe Koneski,  Slavko 
Janevski, Goran Stefanovski, 
Blagoja Georgievski-Bushtur, Enver 
Maliqi dhe shumë të tjerë. Pjesa më 
e madhe e propozimeve për emrat 
e rinj të rrugëve janë propozime me 
të cilat emërtohen degët e rrugëve 
“Todor Çangov”, “Gjorgji Kapçev”, 
“Hristo Tatarçev”, “Butelska”, “Skupi”, 
“Jurij Gagarin”, “Kozle”, “Alekso 
Demnievski” etj. 

Me këtë vendim do të 
kthehen edhe një pjesë e emrave 
të vjetër të rrugëve që u ndryshuan 
gjatë vitit 2012. Kthehen emrat e 

rrugëve “Leninova”, “Zhelezniçka”, 
“Meksiçka”, “Kairska”, “Stiv 
Naumov”, “Salvador Aljende” dhe 
“4.Juli”, “29. Noemvri”, “Bihaqka”, 
“Vladimir Komarov”, “Rudi Çajavec”, 

“Zharko Zrenjanin”, “Draçevska”, 
“Ratko Mitroviq” etj. Ura “Todor 
Aleksandrov“ (e njohur si ura 
Bliznak) do të riemërtohet në Ura 
„Nakie Bajram dhe Rosa Plaveva“, 
ura „Sloboda“ (te „Holidej in“) do 

të quhet ura „Vera Aceva“, kurse 
ura e re në bulevardin ASNOM 
do të quhet „Gjeneral Mihajlo 
Apostolski“.

Rruga para stadiumit të qytetit 
do të quhet “Stoltenbergova” sipas 
diplomatit të shquar norvegjez 
dhe funksionarit të lartë të 
Kombeve të Bashkuara, Torvald 
Stoltenberg, i cili ka dhënë një 
kontribut të madh në rinovimin 
e qytetit pas tërmetit katastrofik 
në vitin 1963. Bulevardi “VMRO” 
do të marrë një emër të ri dhe do 
të quhet “Blazhe Koneski”, rruga 
“Stiv Naumov” (rruga e mëparshme 
Leningradska) do të quhet “Slavko 
Janevski”, rruga “Adolf Ciborovski” 
do të quhet “Goran Stefanovski” 
kurse rruga 1523 në Kisela Voda 
do të quhet “Blagoja Georgievski 
- Bushtur“. Ura e këmbësorëve te 
godina e Qeverisë do të marrë një 
emër të ri për nder të nënkryetarit 
të Qytetit të Shkupit, Enver Maliqi, i 
cili ndërroi jetë jo shumë kohë më 
parë.

Gjatë përzgjedhjes së emrave 
të rinj janë marrë parasysh 
specifikat etnike, kulturore dhe 
sociale të banorëve lokalë që 
jetojnë në ato rrugë. Kështu, 
bulevardi i ri i cili është parashikuar 
të ndërtohet nga unaza e Shkupit 
deri në bulevardin “Sllovenia” dhe 
që kalon nëpër Vizbeg, do të mbajë 
emrin “Hasan Prishtina”. Në këtë 
drejtim, në radhën e emrave të rinj 
do të gjenden edhe Bekim Fehmiu, 
Ibrahim Rugova, Adem Demaçi 
dhe Nënë Tereza.

Përpara seancës së Këshillit 
më 30 mars, Qyteti i Shkupit për 
emërtimin e rrugëve në qendrën 
e qytetit me emrat e figurave të 
shquara si Blazhe Koneski dhe 
Slavko Janevski, mori përkrahje 
edhe nga Instituti i Gjuhës 
Maqedonase „Kërste Misirkov“ dhe 
nga Fondacioni „Slavko Janevski “. 
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INVESTOJMË NË PASTËRTINË PUBLIKE 

Qyteti i Shkupit, GIZ dhe NP „Higjiena 
Komunale“ më 16.03.2021 nënshkruan kontratë për 
60 kontejnerë të rinj për deponimin e ambalazhit 
prej qelqi, që Qyteti i Shkupit i mori si donacion në 
suazat e projektit rajonal „Menaxhimi me Ambalazhin 
e Qelqit në Ballkanin Perëndimor“. Qyteti i Shkupit 
është një nga gjashtë njësitë e vetëqeverisjes lokale 
të përfshira në këtë projekt  në vendin tonë, përkrah 
Manastirit, Gjevgjelisë, Ilindenit, Shtipit dhe Tetovës, 
dhe një nga 14-të qytetet dhe komunat nga tri 
vendet pjesëmarrëse në këtë projekt - Maqedonia e 
Veriut, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina.  

Aksioni i madh për pastrimin e deponisë informale 
në Vizbeg është në vijim. Deponia shtrihet në një 
sipërfaqe prej 10 hektarësh (rreth 10 terrene futbolli) 
dhe nga ajo do të pastrohen rreth 50.000 metra kub 
mbeturina ndërtimi dhe mbetje komunale. Kjo deponi 
përbën një problem ekologjik për dekada me radhë 
për Shkupin, dhe veçanërisht për banorët e komunave 
përreth Shuto Orizare, Butel dhe Çuçer Sandevo. 

Gjatë vitit të kaluar Qyteti i Shkupit pastroi tri 
deponi të mëdha informale, në Miçurin, në Kisela Voda 
dhe në Gjorçe Petrov. Në vendin e deponive të pastruara 
në Miçurin dhe Kisela Voda u ngritën parqe të gjelbra. 

Higjiena e trotuareve dhe 
korsive të biçikletave përgjatë rrugëve 
të qytetit dhe bulevardeve që para 
dy muajsh mirëmbahet nga dhjetë 
automjete të reja. Automjetet e 
reja të cilat i prokuroi NP „Higjiena 
Komunale“ janë shpërndarë nëpër të 
gjitha komunat e Shkupit.

- Këto janë 10 automjetet e para 
nga gjithsej 47 që do të prokurohen 
gjatë këtij viti. Bëhet fjalë për 10 
automjete-fshesa për mirëmbajtjen 
e higjienës në hapësirat publike – 
rrugët automobilistike, korsitë e 
biçikletave dhe trotuaret. E dini se në 
vitin 2019 filluam me një koncept të 
ri mekanizimi, atëherë u prokurua një 
numër serioz automjetesh, kjo tani 

TROTUARET E QYTETIT DHE KORSITË E BIÇIKLETAVE PASTROHEN ME AUTOMJETE TË REJA 

60 KONTEJNERË TË RINJ
PËR AMBALAZH QELQI 

PO PASTROHET DEPONIA NË VIZBEG

është faza e dytë, kurse në fazën e tretë këtë pranverë do të arrijnë edhe 37 automjetet e mbetura. Me këtë, përmirësojmë 
performancat e ndërmarrjes publike „Higjiena Komunale“ dhe zvogëlojmë shpenzimet materiale  për punën e saj. Përveç 
kontejnerëve dhe koshave për mbetje xhepi që vendosëm dy vitet e kaluara, kjo do të ndihmojë që të kemi një koncept 
krejtësisht të ri të trajtimit të hapësirave publike – sqaron kryetari Petre Shilegov.
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Qyteti i Shkupit dhe Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut 
më 1 mars promovuan projektin 
e ndërtimit për rikonstruksionin 
e Sallës Universale, të përgatitur 
nga arkitekti Bujar Muça. Ky objekt 
i famshëm do të rikonstruktohet 
në formën dhe gabaritin ekzistues, 
duke ruajtur pamjen e tij autentike 
si simbol i rinovimit pas tërmetit të 
Shkupit. 
- Ideja për ruajtjen e formës 
ekzistuese të Sallës Universale, 
në lokacionin ekzistues, erdhi pas 
një debati gjithëpërfshirës dhe të 
hapur dhe shprehjes së qartë të 
vullnetit të publikut. Kjo nuk do të 
thotë se hoqëm dorë nga ideja për 
një sallë të re koncertesh në Shkup, 
por prioriteti ynë është hapja e 

Sallës Universale me kapacitet të 
plotë gjatë këtij viti. Ndërtimi i Sallës 
Universale do të jetë një kontribut 
i madh për „Shkupi – Metropoli 

Evropian i Kulturës në Vitin 2028“. 
Qyteti i Shkupit si institucion luan 
një rol të madh në jetën kulturore në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut 
dhe në qytetin tonë dhe jam i bindur 
që këto hapa që po ndërmarrim së 
bashku me Qeverinë do të jenë një 
shembull i mirë i mbështetjes së 
kulturës. Salla Universale, mbetet 
shtëpia e gëzimit shkupjan, kurse 
historia jonë e ndryshme në kulturë 
mbetet edhe më tej frymëzim për 
të krijuar një art të ri për kënaqësinë 
e të gjithë qytetarëve –  tha kryetari 
Petre Shilegov, në prezantimin e 
projektit.
Për realizimin e këtij projekti, 
që është i një rëndësie të 
jashtëzakonshme për kulturën 
dhe traditat shkupjane dhe 
maqedonase, Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut ndau 120 
milionë denarë, mjete financiare 
nga Buxheti i RMV-së. 
Arkitekti Bujar Muça i byrosë 
projektuese „Megaron Inxhiniering“ 
para të pranishmëve sqaroi se 
projekti është ndarë në dy faza - 
njëra fazë është ndërtimi i fasadës 
dhe kupolës, kurse në fazën e dytë 
do të propozojnë një zgjidhje 
për funksionalitetin e objektit, 
për teknologjinë skenike dhe për 
ndenjëset.

U PREZANTUA PROJEKTI I RI PËR RIKONSTRUKSION  

SALLA UNIVERSALE
DO TË RUAJË PAMJEN E SAJ AUTENTIKE 

RREGULLIMI I PARTERIT
NË HAPËSIRËN PËRRRETH

RIKONSTRUKSION I PLOTË
I RREGULLIMIT TË BRENDSHËM 

AKUSTIKË E RE, ZYRA, TUALETE, BINA, 
TARRACA, NDENJËSE, MOBIJE TË REJA 
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Rregullimi i parterit të shëtitores 
„13 Noemvri“, nga sheshi i qytetit 
deri në rrugën “Stiv Naumov”, 
është në vijim. Po rregullohet një 
sipërfaqe prej rreth 12.500 metra 

BREGU I VARDARIT PO SHNDËRROHET NË 
SHËTITORE TË GJERË ME SHUMË GJELBËRIM 

katrorë në të cilën do të krijohet 
një hapësirë e mjaftueshme për të 
gjithë përdoruesit - për qytetarët 
të cilët duan ta shfrytëzojnë për 
shëtitje, pushim dhe relaksim, por 

edhe për bizneset që në pjesën më 
të madhe janë objekte hoteliere.
-Ky projekt është me vlerë 88,6 
milionë denarë me TVSH të 
përfshirë, mjete të siguruara 
nga Buxheti i Qyteti të Shkupit. 
Këtu parashikojmë shtrimin me 
pllaka të reja, korsi për personat 
me invaliditet, gjelbërim të lartë 
- pemë, vendosjen e stolave, 
stolave inteligjentë, kosha për 
mbetje xhepi, zhardienierë të rinj 
për pemët, shtylla dekorative, 
reflektorë ndriçimi dhe shtylla 
të reja betoni dhe elektrike për 
të realizuar ndalimin e parkimit 
dhe lëvizjes nëpër shëtitoren „13 
Noemvri“. Çlirojmë më shumë 
vend për çiklistët dhe këmbësorët 
nëpërmjet pengimit të plotë të 
mundësisë për parkim jolegal në 
këtë hapësirë dhe kufizimit serioz 
të qarkullimit të automjeteve, 
duke pasur parasysh se Qyteti i 
Shkupit ka detyrime ndaj Telekom-
it. Kjo rrugë shërbyese, mund 
të shfrytëzohet nga një numër i 
kufizuar automjetesh, në intervale 
kohore të caktuara – sqaron 
kryetari Petre Shilegov. 
Ai shtoi se tarracat të cilat do të 
përdoren nga objektet hoteliere 
do të jenë të unifikuara dhe të 
vendosura në atë mënyrë, që të 
mundësojnë të shikohet qartë 
reshti i mrekullueshëm i dyfishtë i 
pemëve shumëvjeçare. 
-Furnizimi me mallra do të 
mundësohet vetëm në orë të 
caktuara nëpërmjet Qendrës 
Tregtare të Qytetit, ndërsa me 
biçikleta nëpërmjet shëtitores. 
Me këtë, përfundimisht vendosim 
rregull në këtë hapësirë, 
parandalojmë arbitraritetin dhe 
kaosin e shkaktuar nga automjetet 
e parkuara në mënyrë jolegale që 
dhjetë vitet e fundit e bënin lëvizjen 
e këmbësorëve të pasigurt, por 
edhe punën e objekteve hoteliere 
– thotë Shilegov.
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Adhuruesit e çiklizmit, patinave dhe 
skejtbordeve mund të përdorin 
poligonin pumptruck të ri në 
pjesën e dytë të Parkut të qytetit, në 
afërsi të ambienteve të NP „Parqe 
dhe Gjelbërim“ dhe Institutit të 
Blegtorisë. Ky është pumptruck-u i 
dytë i ndërtuar në Shkup, korsia e 
parë e tillë e adrenalinës u formua në 
hapësirën para pishinës Olimpik në 
vitin 2019.
Poligoni i ri pumptruck zë një 
sipërfaqe mbi 700 metra katrorë dhe 
është dedikuar për fëmijë dhe të rritur 
të moshave të ndryshme. Ky projekt 
është përgatitur në bashkëpunim me 
partnerin shumëvjeçar të Qytetit të 
Shkupit në zhvillimin e çiklizmit dhe 
mënyrave alternative të lëvizjes – 
“Stopanska Banka A.D. Skopje“. Qyteti 

PUMPTRUCK I RI NË PJESËN E DYTË TË PARKUT TË QYTETIT 

U HAP SHESHI I PARË I BIÇIKLETAVE  

i Shkupit nëpërmjet ndërmarrjeve 
publike të tij u kujdes që kjo hapësirë 
të ketë ndriçimin e duhur, hortikulturë 
të rregulluar dhe shatërvan për ujë. 

Që kjo pjesë të jetë në dispozicionin e 
qytetarëve u rikonstruktua plotësisht 
edhe parkingu i madh që ndodhet në 
afërsi.  

Sheshi i parë i biçikletave u hap në Shkup 
vjeshtën e kaluar te Stacioni hekurudhor, 
vend të cilin së bashku me Shkupi Lab e 
zgjodhën pikërisht çiklistët. Në sheshin 
e biçikletave ka mbajtës për parkimin e 
sigurt të biçikletave dhe stacion shërbimi 
për biçikleta, gardërobë për ndërrim të 
shpejtë, kabina për parkim afatgjatë të 
biçikletave, shatërvan për ujë të pijshëm 
dhe pajisje urbane. Murali në mur është 
përgatitur me mbështetjen e plotë të 
Zyrës së BE-së në vendin tonë, kurse për 
stacionin e shërbimit u kujdes “Stopanska 
Banka”.
Sheshi i biçikletave është realizimi i 
idesë për multi-modalitetin në politikat 
e çiklizmit me të cilat ofrohen mundësi 
për parkimin e sigurt të biçikletave te 
Qendra Transportuese, që pastaj udhëtimi 
të vazhdojë me tren, me autobusët 
ndërqytetas  ose me ndonjë nga autobusët 
urbanë apo ndërurbanë të NTP-së.

Korsia e biçikletave në bregun 
e Vardarit, te godina e Teatrit 
Kombëtar Maqedonas, që pothuajse 
8-të vjet nuk ishte e kalueshme nga 
punët ndërtimore dhe materialet e 
akumuluara të ndërtimit për “Rrotën 
panoramike„ është depërtuar 
dhe rikonstruktuar. Qytetarët tani 
munden lirisht ta përdorin edhe këtë 
korsi për biçikleta gjatë lëvizjes së 
tyre.

U ÇLIRUA KORSIA E BIÇIKLETAVE 

NË BREGUN E VARDARIT 
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Vjeshtën e kaluar, Shkupi u bë me 
një korsi të re malore për biçikleta, 

KORSIA E PARË MALORE E BIÇIKLETAVE NË VODNO

PEMË DHE FIDANË TË KUQ NË BULEVARDIN “8 SEPTEMVRI” 

GJELBËRIM I RI NË ÇAIR 

e cila është pjesë e projektit „Parku i 
Biçikletave Vodno“. Korsia e re malore 

e biçikletave është me gjatësi 3,432 
metra dhe shtrihet nga stacioni i 
policisë deri në Vodnon e Mesme. 
Është bërë në përputhje me të gjitha 
standardet dhe e dedikuar vetëm 
për lëvizje në një drejtim - lart. 
Projektin për rregullimin e kësaj 
korsie malore biçikletash Qyteti i 
Shkupit e realizoi  në bashkëpunim 
me Këshillin e Bashkëpunimit 
Rajonal, Komisionin Evropian dhe 
Nismën për Perspektivë Evropiane 
(IEP), si dhe me mbështetës 
të jashtëm MAMBA - Shoqata 
Maqedonase për Çiklizëm Malor 
dhe Federata e Sporteve Malore në 
Maqedoni.

Një rresht pemësh me rreth 100 pemë 
gjetherënëse dhe 1.100 bimë të ulëta 
me gjethe të kuqe është mbjellë 
përgjatë bulevardit “8. Septemvri”, 
në aksionin e vjeshtës të Qytetit të 
Shkupit për gjelbërimin e hapësirave 
publike.
- Ky është rreshti më i gjatë i pemëve 
që kemi mbjellë vitin e kaluar, 
këtu në bulevardin “8 Septemvri”, 
rikonstruksioni i të cilit u zhvillua dhe 
përfundoi vjeshtën e kaluar. Është 
një rresht pemësh me mbi 100 pemë 
gjetherënëse dhe mbi 1,100 fidanë 
të ulët, të 11-të llojeve të ndryshme, 
të cilat  në periudha të ndryshme të 
vitit kanë gjethe të kuqe. Këto janë 

Rrethrrotullimi i ri në rrugën “Kemal Sejfulla” në Çair është 
gjelbëruar me 300 fidanë, kurse në rrugën “Vtora Makedonska 
Brigada” janë mbjellë mbi 200 pemë me cilësi të lartë. 
Gjelbërimi i këtyre dy lokacioneve ishte pjesë e aksionit të 
vjeshtës të Qytetit të Shkupit për mbjelljen e pemëve të reja, 
që u zhvillua në të gjithë Shkupin, dhe në të cilin u mbollën mbi 
15,000 fidanë me cilësi të lartë, të cilët u përfshinë menjëherë 
në ekosistemin e qytetit tonë.

standardet e reja që po vendosim 
në mënyrë intensive në qytetin tonë 
- korsi të ndara për këmbësorë dhe 
biçikleta me gjelbërim midis tyre. Këto 
janë ndryshime qartësisht të dukshme 
që po ndodhin në territorin e qytetit 
tonë, këto janë standardet për të cilat 
unë jam i përkushtuar, dhe të cilat hap 
pas hapi po bëhen pjesë e jetës sonë 
të përditshme - thotë kryetari Petre 
Shilegov
Qyteti i Shkupit u kujton prindërve 
që kanë foshnja, të shfrytëzojnë 
mundësinë që u ofron projekti „Të 
rritemi së bashku“, të aplikojnë dhe 
të marrin një pemë e cila do të mbajë 
emrin e foshnjës së tyre. 
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Kafshë të reja, habitate të reja, 
gjithnjë e më shumë vizitorë. 
Kopshti zoologjik në Shkup është 
një magnet i vërtetë për qytetarët 
dhe një kënd i preferuar për shëtitje 
familjare. Koha e ngrohtë që është 
para nesh garanton një argëtim të 
shkëlqyer në Kopshtin Zoologjik të 
Shkupit, ndërsa ne do t’ju njohim 
me disa nga banorët e tij më 
atraktivë dhe më të fotografuar.  
Për herë të parë “ZOO Shkup” është 
shtëpi e pinguinëve. Tre pinguinët 
e parë të llojit hambolt arritën 
nga Italia në dhjetor, dhe e kanë 
origjinën nga rajonet e ngrohta të 
Amerikës së Jugut. Habitati i tyre 
është ndërtuar me mbështetjen 
financiare të Qytetit të Shkupit. 
Është ndërtuar sipas standardeve 
botërore dhe është një nga më të 
mirët dhe më modernët në rajon. 
Pjesa e jashtme hapet në muajin 
maj, së bashku me arritjen edhe 
të një grupi tjetër pinguinësh 
nga Rusia. Tre pinguinët e parë, 
Skiper, Prajvet dhe Kovalski, të cilët 
janë në moshën shtatë vjeçare, 
emrat i morën sipas dëshirës së 
vizitorëve, frymëzimi i të cilëve ishin 
personazhet e filmit të animuar 
“Pinguinët e Madagaskarit”. 
Fqinjë të parë të Skiper, Prajvet 
dhe Kovalski janë flamingot e 
mëdha rozë.  Për shkak të ushqimit 

të tyre special që përbëhet prej 
planktoneve, gaforreve të detit dhe 
algave, tashmë po marrin ngjyrën 
e tyre karakteristike rozë, kurse 
pigmenti i tyre me kalimin e viteve 
do të bëhet akoma më intensiv. Nga 
muaji maj, flamingot përsëri do të 
jenë jashtë, në lagunën dhe oazën e 
tyre të gjelbër.  
Këndi më i preferuar për më të 
vegjlit është “Bejbi ZOO” – kopshti 
zoologjik i vogël i cili u hap vitin e 
kaluar. Në “Bejbi ZOO” vizitorët kanë 
mundësi t’i ushqejnë, t’i përkëdhelin 
kafshët, dhe të njihen nga afër me 
ruajtjen e kafshëve shtëpiake. Aty, 
fëmijët mësojnë për ndjeshmërinë 
dhe dashurinë ndaj kafshëve. Kanë 
mundësi të shohin ketra, breshka 
afrikane, derra të vegjël vietnamezë, 
derra guinea, papagaj, lepuj dhe 
dhi xhuxhe. Gjithsesi, banorët më 
të preferuar të “Bejbi ZOO” janë 
alpakët Felicija, Kendi dhe Brendi, 
të cilët më shumë kënaqen duke 
pozuar para fotoaparateve. 
Trajnimi mjekësor i fokave është 
vite me radhë pjesa më e preferuar 
e vizitës në “ZOO Shkup”. Çdo 
ditë (përveç të premtes), në 
orën 11, 14 dhe 16, kujdestarët e 
ZOO-së ushqejnë fokat Kan dhe 
Gete, ndërsa publiku gjatë kësaj 
kohe merr edhe informacione të 
rëndësishme për jetën e fokave. Të 

AVENTURIERËT E KOPSHTIT ZOOLOGJIK 
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AVENTURIERËT E KOPSHTIT ZOOLOGJIK 
punësuarit, përveç ushqimit dhe 
puthjes me Kan dhe Gete, kohën e 
shfrytëzojnë edhe për t’iu përgjigjur 
pyetjeve të vizitorëve kureshtarë. 
Edhe pse kanë një dallim të madh 
në moshë, Kan dhe Gete shkojnë 
shumë mirë njëri me tjetrin, dhe 
tashmë mësojnë truke me top, të 
cilat janë të rëndësishme për vizitat 
mjekësore dhe emocionuese për 
vizitorët. 
Kopshti zoologjik punon çdo ditë 
nga ora 9 deri në orën 18, kurse nga 
qershori deri në orën 19.
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SEKRETE TË PARKUT TË QYTETIT  
Në këtë edicion hulumtojmë vlerat unike të cilat në mënyrë 
altruiste na i zbulon Parku i qytetit, dhe që janë një motiv 
shtesë gjatë kohës së shëtitjeve tona për t’u kthyer në 
historinë e tij të begatshme. Parku i qytetit është parku më 
i madh në vendin tonë. Në periudhën kur ishte më i gjerë, 
mbulonte një sipërfaqe prej 114 hektarësh. Pas përmbytjeve 
në vitin 1962 dhe rregullimit të çadrave pas tërmetit në vitin 
1963, parku u rinovua plotësisht. Kopshti Zoologjik dhe 
pjesë të tjera ishin të ndara edhe fizikisht prej tij, u rregulluan 
mbi 20 hektarë për t’u transformuar në një park të vërtetë 
në vend të një park–pylli, dhe u mbollën mbi 10.000 pemë 
e shkurre të reja. Sot ka një sipërfaqe prej 486.000 metra 
katrorë.  
1. A e keni vënë re ndonjëherë fushën e shahut në pjesën e 
dytë të parkut, te liqeni i tretë? Instalacione të tilla dikur ishin 
shumë popullore dhe ishin pothuajse në çdo park. Sot, pjesë 
të mbetura të saj ka në parkun e qytetit dhe „Zhena Borec“.
2. Hapësira rreth Liqenit ishte shumë e popullarizuar, jo 
vetëm për faktin se atje ishte restoranti dhe përmbajtjet 
argëtuese të fëmijëve, por që atje nisej treni i pionierëve. 
I vendosur në vitin 1948, me këtë tren drejtonin pionierë, 
ndërsa nëpërmjet urës hekurudhore arrinte deri në Saraj. Ka 
qenë në funksion deri në vitin 1972. Karakteristikë për këtë 
tren është se lëvizte aq ngadalë saqë udhëtarët mund të 
hipnin dhe zbrisnin pa u ndaluar fare treni.
3. Nëpër pjesën e parë të parkut mund të vërehen disa 
skulptura të cilat kanë qenë pjesë e ekspozitës „Skulpturat 
e Parkut“, të organizuar nga Shoqata e Piktorëve të 
Maqedonisë, dhe e hapur më 23.08.1966. Këto skulptura 
kanë mbetur në të njëjtat vende në të cilat kanë qenë 
vendosur. Bëhet fjalë për Jordan Grabulovski – Grabul, 
Amësia, beton, 1966; Dimo Todorovski,  Vjelësja e rrushit, 
beton, 1968; Jordan Grabulovski – Grabul, Trup, beton, 1966 
dhe Jordan Grabulovski - Grabul, Skulpturë, Ndërtim, 1966/7.
4. Në fund të parkut, në hyrjen e Institutit të Blegtorisë, nga 
ana e majtë, mund të shikoni hartën 3D të vendit tonë. 
Bëhet fjalë për hartë relievi, prej guri e cila është aq autentike 
saqë po të hidhni ujë në të, uji do të derdhet si nëpër rrjedhat 
e vërteta.
5. Që nga themelimi i tij Parku ka pasur drejtues, kështu në 
periudhën ndërmjet vitit 1923 dhe 1928 është ndërtuar një 
shtëpi për të, në stilin zviceran. Afër shtëpisë gjendej një serë 
qelqi me sipërfaqe 200 м², për fidanët e luleve të parkut. 
Objektet ndihmëse: magazina dhe zdrukthëtaria, ishin 
menjëherë afër tyre. Sot, shtëpinë origjinale të drejtuesit 
mund ta shikoni prapa portës hyrëse të Qytetit të Shkupit.
6. Fillimet e Parkut të qytetit datojnë që në vitin 1905, kur 
në afërsi të gjimnazit Idadija – Mektebi u ngrit edhe parku i 
cili trashëgoi emrin Idadija. U mbollën pemët e para, të cilat 
kanë përcaktuar kufirin e parkut. Edhe sot mund t’i shikoni 
plepat piramidalë, në afërsi të restorantit të dikurshëm 
„Kermes“.
7. Edhe pse të gjithë e dimë shatërvanin e madh te sheshi, ai 
nuk ka qenë shatërvani i parë në park. “Shatërvani” origjinal 
ka qenë ndërtuar rreth vitit 1923, ndërsa pas restaurimit të 
plotë ai ka ruajtur pamjen e tij origjinale. Shatërvani akoma 
gjendet përballë hyrjes në Qytetin e Shkupit. Nga koha kur 
është ndërtuar, në këtë vend akoma ekzistojnë edhe disa 
kandelabër të vjetër.

Shtëpia e drejtuesit 

Harta 3D e vendit tonë 

Fusha e shahut 

Shatërvani i parë

SEKRETET E PARKUT
TË QYTETIT
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Nga hapja e saj në tetor të vitit 2020 e 
deri më sot, strehimorja e NP „Lajka“ në 
Vardarishte u shndërrua në një hallkë 
shumë të rëndësishme në sistemin për 
trajtimin human të qenve endacakë. 
„Lajka“ është shumë më tepër se një 
stacionar, është një vend ku ofrohen 
shërbime të ndryshme - vaksinim, çipim, 
sterilizim, adoptim dhe socializim. Këtu 
është ndërtuar posaçërisht Parku për 
ndërveprim, nëpërmjet të cilit qentë, 
të cilët kanë qenë viktima të traumës 
përmes lojës dhe argëtimit fitojnë 
shprehi për risocializim. Në qendrën 
edukative, nga ana tjetër, më të vegjlit 
mund të marrin edukimin e duhur dhe 

STREHIMORE PËR QENTË E PASTREHË „LAJKA“ 

ËSHTË KOHA QË NJERIU T’IA KTHEJË 
SHËRBIMIN MIKUT TË TIJ MË TË MIRË 

mundësinë për të adoptuar një prej 
qenve në stacionarin „Lajka”.
- „Lajka“ nuk është thjesht një objekt, 
është një koncept krejtësisht tjetër 
në trajtimin e kafshëve endacake. 
Qyteti i Shkupit është ndër qytetet e 
pakta, i vetmi në rajon, i cili si rezultat 
i përkushtimit të tij ndaj këtij problemi 
ka ndërmarrjen e vet publike, në 
të cilën punojnë njerëz të trajnuar. 
Kapaciteti i objektit është rreth 100 
qen, bëhet fjalë për standardet më 
të mira të përcaktuara në këtë fushë. 
Secili prej kafazeve, përkatësisht i gjithë 
objekti ka ngrohje dyshemeje me 
qëllim që t‘u sigurojë kafshëve komfor, 
çdo pjesë është e veçantë. Mund të 
shihni ambulancën, sallat e operacionit, 
dhomën për kujdes intensiv, dhomën 
për trajtim pas operacionit dhe pjesën 
e karantinës - thotë kryetari Petre 
Shilegov.
Ai shtoi se „Lajka“ është shumë më 
tepër sesa stacionar, është shtëpi për të 
gjithë qentë, të cilët për hir të fatit nuk 
kanë shtëpi tjetër. 
- Në një të ardhme të afërt, „Lajka“ do 
të thotë edhe numër më i vogël qensh 
në rrugë, gjë që do të çojë pothuajse 
në zero kafshimet e njerëzve. Koncepti 
i ri për trajtimin e qenve gjithashtu 
nënkupton krijimin e një sistemi 
kontrolli të popullatës së tyre që do 
të përfshijë më shumë aktorë socialë. 
Popullata e qenve endacakë nuk mund 
të kontrollohet me sukses vetëm duke 
i kapur dhe vendosur në një stacionar 
derisa të gjendet një shtëpi e re. 
Koncepti i ri do të përfshijë çipimin e 
këtyre qenve, por gjithashtu një sistem 
kontrolli çipimi të kafshëve shtëpiake 
dhe rritjen e numrit të sanksioneve 
për pronarët e papërgjegjshëm për 
shkak të të cilëve këto kafshë zakonisht 
përfundojnë në rrugë - thekson 
Shilegov.

STREHO QEN, 
STREHO DASHURI!

Të gjithë adhuruesit e kafshëve që duan 
të strehojnë qen mund të drejtohen 
në qendrën stacionare të NP „Lajka“. 
Qytetarët duhet të plotësojnë një 
pyetësor për strehim, pas të cilit ata do 
të flasin me një ekspert të punësuar 
në strehimore për të vlerësuar nëse 
pronarët janë të përshtatshëm, dhe në 
çfarë mase do të jenë të  ndërgjegjshëm. 
Nëse konfirmohet se strehuesi është i 
përshtatshëm, ai do të kontaktojë me 
qenin që dëshiron të strehojë të paktën 
dy herë. Punonjësit e qendrës së NP 
„Lajka“ kanë për detyrë të vizitojnë 
nikoqirin, për të përcaktuar nëse ai e 
ruan qenin siç duhet dhe në përputhje 
me Ligjin për Mirëqenien e Kafshëve. 
Strehuesit e interesuar mund të 
kontaktojnë nëpërmjet vdomi@lajka.
com.mk ose numrit telefonik 02/2565-
859.

U HAPËN DITËT E 
VULLNETARËVE 

Strehimorja e NP „Lajka“ organizon 
ditë të hapura për vullnetarët e 
rinj. Vullnetarizmi kontribuon në 
përmirësimin e mirëqenies së qenve 
në strehimore. Vullnetarët e interesuar 
mund të aplikojnë në volontiraj@lajka.
com.mk

„„SHKUPI“
LAJMËTARI INFORMATIV 

I QYTETIT TË SHKUPIT

Numri i parë i Lajmëtari informativ 
të Qytetit të Shkupit
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NË SHKUP


