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dhe kërcënimeve, përkatësisht SWOT S-Strengths W-Weaknesses O-Op-
portunities T-Threats

PSO Procedurë standarte operimi
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1. HYRJE
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1.1 Vështrim i shkurtër

Qyteti i Shkupit është kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
qendra kryesore e tij administrative-politike, ekonomike, infrastrukturore, sociale, 
kulturore, arsimore-shkencore, sportive dhe urbane. Si njësi e vetëqeverisjes lokale 
përfaqëson një njësi të veçantë administrative në të cilën funksionojnë 10 komuna. 
Qyteti i Shkupit është gjithashtu qendër e rajonit planor të Shkupit, i cili përfshin 
edhe 7 komuna rurale nga afërsia e tij. Rëndësia e tij në kontekst të zvogëlimit të 
rreziqeve nga katastrofa është më e madhe, duke pasur parasysh profilin e rreziqeve, 
përqendrimin dhe popullsinë në zonat urbane dhe periferike, si dhe rëndësinë e 
infrastrukturës kritike në zonën e tij të funksionimit jo vetëm të qytetit, por edhe të 
shtetit në tërësi. Është e rëndësishme të theksohet se Qyteti i Shkupit ka numrin më 
të madh të burimeve dhe pajisjeve për ballafaqim me rreziqet nga katastrofa.

Zona e Qytetit të Shkupit karakterizohet me profil të rreziqeve dhe kërcëni-
meve që janë të natyrshme si për rajonin ashtu edhe për vendin.  Në pajtim me 
Vlerësimin e hartuar për cenimin e zonës së Qytetit të Shkupit nga të gjitha rreziqet 
dhe kërcënimet nga viti 20181, profili i rreziqeve dominohet nga tërmetet, zjarret, 
përmbytjet, ndotja e tokës, ujit dhe ajrit, sëmundjet infektive, ngjarjet ekstreme të 
motit (valët e të nxehtit dhe të ftohtit, stuhitë e erës, shiu i rrëmbyeshëm, mjegulla, 
akulli dhe breshri), substancat e rrezikshme, ndërsa në një masë më të vogël janë të 
pranishme rreziqe të tjera (rrezatimet jonizuese, sëmundjet e kafshëve dhe bimëve, 
NUS, dukuri asociale dhe kriminogjene). 

Në këtë kontekst janë edhe ngjarjet katastrofike që kanë ndodhur në të 
kaluarën, si tërmetet e 26 korrikut 1963 dhe shtator 2016, përmbytjet e rrëmbyeshme 
të gushtit 2016, si dhe zjarret në pyje (2007 dhe 2013), shkalla e lartë e ndotjes së 
ajrit në dekadën e fundit.  Së bashku me përkeqësimin e gjendjes së mjedisit dhe 
ndikimi në rritje të ndryshimeve klimatike, pritet që të ketë një rritje të ndjeshme të 
shpeshtësisë, intensitetit dhe madhësisë së këtyre ngjarjeve, ku gjithnjë e më shumë 
njerëz janë të ekspozohen ndaj efekteve të tyre. E gjithë kjo komplikohet nga sfidat 
e rreziqeve dhe kërcënimeve të reja si kriza e emigrantëve apo pandemia KOVID-19. 

Duke marrë parasysh të 
gjitha këto, mund të konstatohet se 
Qyteti i Shkupit përballet me një 
numër në rritje të rreziqeve dhe 
kërcënimeve, të cilat si strese kro-
nike dhe goditje akute e dobësojnë 
teksturën e tij urbane të elasticitetit 
dhe në afat të gjatë i varfërojnë re-
surset dhe objektet lokale, negativ-

Me rezistencë në kuptimin e këtij dokumenti 
nënkuptohet aftësia e një sistemi, komuniteti ose 
shoqërie të cilat janë të ekspozuara në rrezik të 
përballojnë, asbsorbojnë, përshtatin, transformo-
jnë dhe rikuperojnë nga efektet e rrezikut në kohë 
dhe në mënyrë efektive, duke përfshirë ruajtjen 
dhe restaurimin e strukturave bazë dhe funksion-

on nëpërmjet menaxhimit të riskut.

Burimi: Terminologjia e UNDP

1.  Vlerësimi i kërcënimit të zonës së qytetit të Shkupit nga të gjitha rreziqet dhe kërcënimet nga 29.05.2018.

https://www.undrr.org/terminology/resilience#:~:text=The%20ability%20of%20a%20system,and%20functions%20through%20risk%20management.
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isht duke ndikuar në zhvillimin e qëndrueshëm me pasoja të rënda për qytetarët, 
veçanërisht grupet më të rrezikuara (p.sh. gratë, të rinjtë, të moshuarit, personat me 
aftësi të kufizuara etj.). Me këtë rriten sfidat për zbutjen e tyre dhe amortizimin që 
duhet të adresohen, duke theksuar nevojën për menaxhim efektiv të reduktimit të 
rrezikut nga katastrofat në nivel lokal. Në këtë kontekst, nevoja për planifikim strate-
gjik në këtë fushë imponohet si bazë për zhvillimin e mëtutjeshëm të qëndrueshëm 
të Qytetit të Shkupit. Më pas, në kuadër të projektit “Përmirësim i kapaciteteve për 
menaxhim me krizat në komunat e Maqedonisë së Veriut” (Improved capacity for 
crisis response in municipalities in North Macedonia) i mbështetur nga Mbretëria e 
Bashkuar përmes Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, dhe i implementuar nga In-
stituti për Demokraci Societas Civilis nga Shkupi, në një proces gjithëpërfshirës dhe 
konsultativ, është përgatitur Plani i parë strategjik për zvogëlimin e rrezikut 
nga katastrofa të Qytetit të Shkupit.

1.2 Qasja dhe kuadri metodologjik i planit strategjik

Procesi i përgatitjes, hartimit dhe miratimit të planit strategjik ndjek kuadrin 
ekzistues për planifikim strategjik në nivel lokal në Republikë. Nëpërmjet një 
procesi gjithëpërfshirës dhe konsultativ që për shkak të pandemisë KOVID-19 u 
organizua virtualisht në periudhën shkurt - qershor 2021, gjatë të cilit u diskutuan 
dhe u përcaktuan profili i rreziqeve, vizioni, misioni dhe qëllimet e planit, si dhe 
prioritetet dhe masat dhe aktivitetet brenda katër viteve të ardhshme, duke forcuar 
ndjeshëm qëndrueshmërinë e komunës. Pavarësisht sfidave të krizës shëndetësore 
të shkaktuar nga pandemia e KOVID-19, si dhe protokolleve dhe procedurave strikte 
për organizimin e ngjarjeve të tilla dhe të ngjashme, u arrit një nivel i kënaqshëm 
inkluzioni dhe pjesëmarrje në përgatitjen e këtij plani dhe përcaktimi një shembulli, 
i cili si praktikë e mirë, mund të përdoret nga Qyteti i Shkupit për të përgatitur dhe 
përditësuar dokumente të ngjashme dhe identike në periudhën e ardhshme.

Qasja metodologjike për përgatitjen e planit strategjik është e balancuar 
në mënyrë ideale ndërmjet kornizës së hulumtimit dhe qëllimeve që duhen arritur 
duke përfshirë metodat dhe mjetet që do ta mbështesin atë. Si rezultat, bazuar në 
karakteristikat e detyrës, u zbatuan metodat e mëposhtme të hulumtimit: 

 › Analiza e përmbajtjes - gjatë fazës së parë të detyrës, është shqyrtuar dhe 
analizuar përmbajtja e të gjitha planeve strategjike të dorëzuara, dokumente, 
raporte dhe publikime relevante për planifikimin strategjik në nivel lokal. 

 › Analiza krahasuese është përdorur për të krahasuar zgjidhjet e përzgjedhura 
(konceptuale, normative dhe praktike) për analizë ndërmjet nivelit global/
kombëtar/lokal për dokumente strategjike të këtij lloji.

 › Dizajn i kombinuar i hulumtimit sasior/cilësor - gjatë detyrës u përdor një 
pyetësor online për palët e interesuara nga komuna, intervista gjysmë të 
strukturuara me përfaqësuesit e tyre, si dhe një fokus grup virtual konsultativ.
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 › Dizajn cilësor i hulumtimit - gjatë kodifikimit të praktikave të mira dhe aplikimit 
të metodës së trekëndëshit për vërtetimin e të dhënave nga hulumtimi në zyrë, 
hulumtimet dhe konsultimet.

Nga aspekti i monitorimit të kornizës së planifikimit strategjik, përgatitja e Planit 
Strategjik për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofa e Qytetit të Shkupit përmbante 
hapat në vijim:

 › Analizë e vendndodhjes së njësisë së vetëqeverisjes lokale Qyteti i Shkupit;

 › Analiza e kornizës për menaxhimin e rrezikut nga katastrofa në nivel lokal;

 › Analiza SWOT;2

 › Analiza e palëve të interesuara në nivel lokal;

 › Përcaktimi i vizionit, misionit dhe qëllimeve të planit strategjik;

 › Përcaktimi i fushave prioritare të planit strategjik;

 › Përgatitja dhe harmonizimi i planit të veprimit me masat dhe aktivitetet;

 › Realizimi, monitorimi dhe evaluimi i realizimit të planit strategjik.

1.3 Lënda dhe detyra e planit strategjik

Plani Strategjik për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofa i Qytetit të Shkupit ka 
për qëllim promovimin e zvogëlimit të rrezikut nga katastrofa në nivel lokal, në 
segmentin e parandalimit, gatishmërisë, reagimit dhe rimëkëmbjes nga katastrofa 
natyrore. Plani ofron një kornizë strategjike për zhvillimin e qasjes për reduktimin 
e rrezikut nga fatkeqësitë në nivel lokal, si dhe për ndërmarrjen e një sërë masash 
dhe aktivitetesh që janë realiste, praktike dhe të zbatueshme dhe që do të sigurojnë 
forcimin e mëtejshëm të rezistencës së komunës dhe qytetarëve me qëllim të 
ndërtimit të rezistencës afatgjatë ndaj rreziqeve dhe kërcënimeve ekzistuese dhe të 
reja në komunë. Ky plan strategjik është rezultat i analizës dhe vlerësimit të kryer 
të të dhënave dhe informacioneve në dispozicion, rreziqeve dhe kërcënimeve të 
profilizuara, organizimit të funksionimit të subjekteve në nivel lokal dhe rajonal, 
hulumtimit konsulent, kryerjes së konsultimeve virtuale me palët e interesuara 
në komunë, si dhe përfshirjes së perceptimet e tyre për situatën aktuale, fushat 
prioritare, nevojat dhe pritjet.

2. Analiza SWOT nënkupton analizën e pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe kërcënimeve, përkatësisht SWOT S-Strengths W-Weak-
nesses O-Opportunities T-Threats.
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1.4 Parimet e planit strategjik

Plani Strategjik për Zvogëlimin e Rrezikut nga Katastrofa bazohet në parimet e 
mëposhtme:
a) Parimi i përparësisë: Reduktimi i rreziqeve nga katastrofa është një prioritet 
kombëtar dhe lokal.
b) Parimi i veprimit të integruar: Masat dhe aktivitetet e zbatuara për zvogëlimin 
e rrezikut nga katastrofa bazohen në kuadrin normativ, institucional dhe programor 
të subjekteve të menaxhimit me zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa.
c) Parimi i bashkëpunimit ndërsektorial: Zbatimi i planit strategjik bazohet 
në procedurat operacionale, komunikimin, koordinimin dhe bashkëpunimin e 
subjekteve të sistemit për qasjes për menaxhim me zvogëlimin e rrezikut nga 
katastrofa dhe kryhet në frymën e bashkëpunimit dhe partneritetit ndërsektorial.
d) Parimi i barazisë dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut: Në kuadër të 
realizimit të Planit Strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa për zonën 
e Qytetit të Shkupit, do të kujdeset që të respektohet parimi i barazisë gjinore dhe 
asnjë masë apo aktivitet nuk duhet të rrezikojë këtë parim. Gjithashtu, masat dhe 
aktivitetet duhet të bazohen në respektimin e të drejtave themelore të njeriut dhe 
të jenë të qasshme për të gjitha kategoritë e qytetarëve, duke përfshirë grupet e 
rrezikuara (gratë, personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë, të moshuarit, komunitetet 
etnike, etj.).
e) Parimi i informimit të publikut: Njësia e Vetëqeverisjes Lokale Qyteti Shkup 
në përputhje me procedurën e përcaktuar me kohë dhe plotësisht, do ta informojë 
publikun për aspektet e zvogëlimit të rrezikut nga katastrofa, informatat dhe të 
dhënat përkatëse për rreziqet dhe kërcënimet, si dhe masat dhe aktivitetet për 
mbrojtje nga pasojat e tyre, reagimin dhe rimëkëmbjen, duke përfshirë dhe qytetarët.

1.5 Lidhja vertikale dhe horizontale e planit strategjik për 
zvogëlimin e rrezikut nga katastrofa e Qytetit Shkup me 
dokumente tjera

Si një dokument veprimi strategjik për përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe 
zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa në zonën e Qytetit të Shkupit, ky plan 
strategjik bazohet në kuadrin ligjor ekzistues të qasjes për zvogëlimin e rrezikut 
nga katastrofa dhe monitoron dokumentet, programet dhe planet strategjike globale, 
kombëtare, rajonale dhe lokale.
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Plani Strategjik për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofa për Qytetin e Shkupit 
dhe Korniza Globale për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofa 

Plani Strategjik për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofa i Qytetit të Shkupit 
lidhet me kuadrin modern të menaxhimit për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa, 
zhvillimin e qëndrueshëm dhe ndryshimet klimatike. Kështu kontribuon në 
përmbushjen e detyrimeve të shtetit që rrjedhin nga këto dokumente. Për shembull, 
në kontekst të Kornizës për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofa të Sendai 2015 - 
20303 përgatitja e një dokumenti të tillë planifikues është në kuadër të përmbushjes 
së qëllimeve dhe rekomandimeve që dalin prej tij, dhe veçanërisht Objektivi E: Rritja 
e ndjeshme e numrit të vendeve me strategji kombëtare dhe lokale për zvogëlimin 
e rreziqeve nga katastrofa deri në vitin 2020,4 si dhe katër prioritetet e këtij kuadri. 
Në funksion të Qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm,5 mbështetet përmbushja e 
qëllimeve të caktuara, si dhe zbatimi praktik i nenit 8 të Marrëveshjes së Parisit për 
Klimën.6 Gjithashtu, plani strategjik është i ndërlidhur me Axhendën e re Urbane: 
Habitat 3 të UN Habitat (New Urban Agenda: (Habitat-III)7 në segmentin Zhvillim 
urban i qëndrueshëm dhe rezistent mjedisor.

Lidhje vertikale me dokumente kombëtare dhe rajonale

Plani strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa i Qytetit të Shkupit ndjek 
strategjitë dhe dokumentet kombëtare dhe rajonale për të siguruar sinergji në 
zbatimin e tyre. Fatkeqësisht, Strategjia Kombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga 
Katastrofa nuk është miratuar si dokument bazë që do të vendosë kuadrin strategjik 
për menaxhimin e reduktimit të rreziqeve nga katastrofa në vend. Gjithashtu, është 
miratuar Strategjia Kombëtare për Mbrojtje dhe Shpëtim për periudhën 2014-2020 
ndërsa është në proces përgatitja e strategjisë së re dhe masat dhe aktivitetet nuk 
mund të harmonizohen. Megjithatë, duke pasur parasysh këtë situatë aktuale, 
këshillohet që gjatë vlerësimit afatmesëm të përditësohet ky plan me strategjinë 
e miratuar për mbrojtje dhe shpëtim dhe nëse miratohet strategjia kombëtare për 
ZRK-në. Nga ana tjetër, plani strategjik është i ndërlidhur indirekt me dokumente 
të tjera strategjike, programore dhe planifikuese, nga segmenti më i gjerë i 
menaxhimit të rreziqeve nga katastrofa, si Programi për Zhvillim të Qëndrueshëm 
Lokal dhe Decentralizim 2021 - 2026 me Planin e Veprimit për periudhën 2021 - 2023, 
Strategjinë Kombëtare për Mbrojtjen e Natyrës 2017 - 2027, Planin për gatishmëri 
dhe reagim të sistemit shëndetësor gjatë ballafaqimit me gjendje urgjente, kriza 
dhe katastrofa (2017), Planin e veprimit për parandalimin e efekteve të dëmshme 

3. https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

4. Edhe pse në Kornizën Sendai, afati për këtë objektiv është caktuar deri në vitin 2020, i cili zgjatet deri në vitin 2030.

5. https://www.unisdr.org/files/46052_disasterriskreductioninthe2030agend.pdf

6. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

7. https://southwestregion.mk/web/wp-content/uploads/2021/07/FinalnaPrograma_JUGOZAPADEN_Planski_Region_2021-2026.pdf

https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/files/46052_disasterriskreductioninthe2030agend.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://southwestregion.mk/web/wp-content/uploads/2021/07/FinalnaPrograma_JUGOZAPADEN_Planski_Region_2021-2026.pdf
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dhe pasojave të motit të ftohtë dhe valëve të ftohta mbi shëndetin e popullatës në 
Republikën e Maqedonisë (2011), Planin e veprimit për parandalimin e pasojave të 
valëve të të nxehtit mbi shëndetin e popullatës në Republikën e Maqedonisë (2011). 
Në nivel rajonal ka pika kontakti me Programin për zhvillimin e rajonit planor të 
Shkupit 2021 - 2026.8

Lidhje horizontale me dokumentet lokale

Qyteti i Shkupit ka miratuar dokumente strategjike, programore dhe planifikuese 
lokale në zonat nën juridiksionin e saj, por megjithatë ky plan strategjik për 
zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa është në korrelacion me ato ekzistuese, duke 
ofruar sinergji në zbatimin e tyre. Për shembull, sipas dokumenteve të dorëzuara, 
ky plan është në përputhje me: Strategjinë për Menaxhimin e Rrezikut të Qytetit 
të Shkupit për periudhën 2019-2021; Plani i Veprimit për Qytetin e Gjelbër 2020; 
Strategjia për zhvillim ekonomik lokal të Qytetit të Shkupit me plan veprimi për 
periudhën 2018-2021; Plani strategjik i Qytetit të Shkupit për periudhën 2020-2022; 
Shkupi rrezistent - Strategjia për ndryshimet klimatike; Strategjia Lokale për HIV-
in e Qytetit të Shkupit për periudhën 2016-2020; Draft Plan Veprim lokal ekologjik 
për periudhën 2020-2026.; Vlerësimi i kërcënimit të zonës së qytetit të Shkupit nga 
të gjitha llojet e rreziqeve dhe kërcënimeve (2018), Vlerësimi i kërcënimit të zonës 
së qytetit të Shkupit nga fatkeqësitë natyrore dhe rreziqe të tjera që nga viti 2008 
dhe Plani për mbrojtje dhe shpëtim nga katastrofa natyrore dhe fatkeqësi të tjera që 
nga viti 2010

8. https://tinyurl.com/yxdjtc37

https://tinyurl.com/yxdjtc37


2.  KUADRI 
INSTITUCIONAL 
PËR MENAXHIM 
ME ZVOGËLIMIN 
E RREZIQEVE NGA 
KATASTROFA NË NIVEL 
LOKAL
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2.1 Organizimi i vetëqeverisjes lokale në territorin e qytetit të 
Shkupit 

Selia e njësisë së vetëqeverisjes lokale të Qytetit të Shkupit është në vendbanimin 
me të njëjtin emër, qyteti i Shkupit. Për kryerjen e kompetencave të Qytetit të 
Shkupit është themeluar administrata e qytetit me organet e saj kompetente. 
Vendimi për organizim të brendshëm të Qytetit të Shkupit përcakton organizimin, 
fushëveprimin dhe mënyrën e kryerjes së detyrave dhe obligimeve të administratës, 
format dhe menaxhimin e saj. Në qytetin e Shkupit9 funksionojnë 20 sektorë dhe 
69 departamente dhe jepet një pasqyrë e tyre Shtojca 1. Kompetencat, përgjegjësitë 
dhe obligimet e detajuara të administratës së qytetit janë dhënë në Shtojca 2.

Tabela - Pasqyrë e administratës së qytetit të NJVL-së Qyteti i Shkupit

9.  skopje.gov.mk

Komuna Kryetar i  
komunës

Këshilli i 
komunës 
(Këshilltarët)

Sektorët

Qyteti Shkup Danela Arsovska 45  • Sektori për Menaxhim me Burime Njerëzore

 • Sektori për çështje financiare

 • Sektori për tatime dhe taksa komunale

 • Sektori për Çështje Juridike

 • Sektori për zhvillim ekonomik lokal

 • Sektori për planifikim dhe rregullim të hapësirës

 • Sektori për punë komunale

 • Sektori për komunikacion

 • Sektori aktivitete publike

 • Sektori për arsim

 • Sektori për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës

 • Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe përkrahje të 
shoqatave të qytetarëve

 • Sektori për teknologji informatike dhe modernizim

 • Sektori për mbështetjen e Kryetarit të Komunës

 • Sektori për mbështetjen e Këshillit të Qytetit të Shkupit

 • Sektori për çështje të përgjithshme

 • Sektori - Inspektorati i Qytetit të Shkupit

 • Sektori për revizion të brendshëm

 • Sektori për mbrojtje dhe shpëtim 
- Njësia për mbrojtje dhe shpëtim dhe mbështetje 
administrative të Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit i Qytetit 
të Shkupit (NJTKZ); 
- Njësia Territoriale Zjarrfikëse e Qytetit të Shkupit;

 • Sektori për prokurim publik

https://skopje.gov.mk/
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Përveç këtyre organeve, në territorin e qytetit të Shkupit funksionojnë edhe 
ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet publike, si dhe njësitë rajonale të 
pushtetit shtetëror. Siç u përmend në pjesën hyrëse, në territorin e qytetit të Shkupit 
ekzistojnë 10 komuna të qytetit: Aerodromi, Buteli, Gazi Baba, Gjorçe Petrov, 
Karposh, Kisella Voda, Saraj, Qendër, Çairi, Shuto Orizari. Në kontekstin më të gjerë 
të rajonit planor të Shkupit dhe përdorimin e burimeve të qytetit për menaxhimin 
e krizave dhe katastrofave, është e rëndësishme të theksohet se në përbërjen më të 
gjerë të qytetit ekzistojnë 7 komuna periferike/rurale: Haraçinë, Zelenikovë, Ilinden, 
Petrovec, Sopishte dhe Çucer Sandevë. Në kuadër të tyre ka 132 bashkësi urbane ose 
lokale, nga të cilat 74 bashkësi urbane në qytet dhe 58 bashkësi lokale të përhershme 
në zonat rurale, përmes të cilave ushtrohet vetëqeverisja lokale si formë e shprehjes 
së interesit të përbashkët të qytetarëve dhe për të kontribuar në zgjidhjen e nevojave 
të tyre ditore në afërsi të zonës për të cilën janë formuar dhe përfshirja në sistemin 
vendimmarrës të vetëqeverisjes lokale. Në qytetin e Shkupit në mënyrë aktive 
veprojnë shoqatat e qytetarëve, prej tyre: 29 organizata të karakterit kombëtar dhe 
197 organizata me karakter lokal.10 Qyteti ka miratuar Strategjinë për bashkëpunim 
të Qytetit të Shkupit me organizatat e shoqërisë civile me Planin e Veprimit 2019-
2021 të miratuar në vitin 2019, ndërsa ka themeluar Qendrën për Informim Qytetar të 
Qytetit të Shkupit në të cilën përfshihet Qendra për Inovacion të Qytetit të Shkupit 
- Skopje Lab.11

2.2 Organizimi i qasjes për zvogëlimin e rreziqeve nga katastro-
fa në zonën e Qytetit të Shkupit

2.2.1 Hyrje

Sipas Zyrës së Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara për Katastrofa ( United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction - UNDRR),  
menaxhimi me zvogëlimin e rreziqeve nga 
katastrofa paraqet zbatim të politikave dhe 
strategjive për mbrojtjen nga rreziqet e reja nga 
katastrofa, zvogëlimin e rreziqeve ekzistues 
nga katastrofa dhe menaxhimin e rrezikut të 
mbetur, duke kontribuar në rezistencën dhe 

Zvogëlimi i rrezikut nga katastro-
fa synon të parandalojë rreziqet e 
reja dhe të reduktojë katastrofat 
ekzistuese dhe të menaxhojë rrezikun 
e mbetur, duke kontribuar kështu në 
forcimin e rezistencës dhe si pasojë 
arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm.

 
Burimi: UNDRR 

10. https://www.nvosorabotka.gov.mk/

11 https://skopjelab.mk/

https://tinyurl.com/ubdb2xhc
https://www.nvosorabotka.gov.mk/
https://skopjelab.mk/
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zvogëlimin e humbjeve nga katastrofa.12 
Nga ana tjetër, dokumentet strategjike 
përkatësisht planet përcaktojnë qëllimet 
dhe prioritetet që përmes zbatimit të 
masave dhe aktiviteteve të duhura në 
një periudhë të caktuar kohore duhet 
të kontribuojnë në uljen e rrezikut dhe 
forcimin e qëndrueshmërisë së shoqërive 
dhe komuniteteve. Në RMV, menaxhimi 
i zvogëlimit të rrezikut nga katastrofa 
realizohet në mënyrë gjithëpërfshirëse 
përmes sistemeve të menaxhimit me kriza dhe mbrojtje dhe shpëtim, si dhe përmes 

fushave dhe kompetencave të tjera në 
nivel lokal, të cilat janë kryesisht njësitet 
kundër zjarrit dhe mbrojtja shëndetësore 
si përmes përfshirjes në kompetencat tjera 
të NJVL-së Qyteti i Shkupit, urbanizmi, 
mbrojtja e mjedisit, arsimi etj. Në kuadër 
të këtij plani strategjik, më poshtë është 
dhënë organizimi për menaxhimin e 
krizave, mbrojtje dhe shpëtim, mbrojtje 
nga zjarri dhe mbrojtje shëndetësore në 
nivel lokal. Përfshirja në kompetenca 
dhe fusha të tjera praktikisht realizohet 
përmes identifikimit të masave dhe 
aktiviteteve përkatëse.

2.2.2 Menaxhimi i krizave - kompetencat e Qytetit të Shkupit 
për menaxhim me kriza

Qyteti i Shkupit, në bazë të LMK neni 5, në kuadër të kompetencave të tij të 
përcaktuara me ligj, ka obligim për nevojat e tij, me qëllim të parandalimit efektiv 
dhe paralajmërimit të hershëm të një krize të mundshme, të vlerësojë rreziqet dhe 
kërcënimet në nivel lokal, për të përcaktuar nevojat dhe për të planifikuar burimet. 
Vlerësimin nga alineja 2 për Qytetin e Shkupit e përgatit Qendra Rajonale për 
Menaxhim me Kriza të Qytetit të Shkupit (QRMK Shkup). Në ballafaqimin me krizën, 
kryetari i komunës ose qytetit të Shkupit siguron koordinimin e pjesëmarrësve në 
sistemin për menaxhim me kriza në nivel lokal. Ndërmarrjet publike, institucionet 
dhe shërbimet publike, si dhe ndërmarrjet me rëndësi të veçantë për punë në krizë, 

QRMK Shkup ka juridiksion në zonën e 
Qytetit të Shkupit, ku mbulimi lokal i ko-
munave në kuadër të qytetit të Shkupit 
bëhet përmes QRMK Qendër, QRMK Kisel-
la Vodë, QRMK  Karposh, QRMK Gazi Babë 
dhe QRMK Çair. RCUK Shkup në të njëjtën 
kohë është Qendra Kryesore Rajonale për 
Menaxhimin e Krizave (GRCUK) e cila është 
përgjegjëse për rajonin e Shkupit dhe funk-
sionon 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Shër-
bimi kujdestar mund të merret në numrin e 
telefonit karakteristik dhe pa pagesë 195, i 
cili në të ardhmen e afërt do të zëvendëso-
het me numrin evropian për thirrje urgjente 
E-112.

rcukskopje@cuk.gov.mk

Në përballjen me krizat, komuna:

 • monitoron gjendjet, veprimet dhe 
dukuritë që mund të rezultojnë me 
krizë në komunë; 

 • bën vlerësim të cenimit nga rreziqet 
dhe kërcënimet për shfaqjen e një sit-
uate krize në territorin e komunës; 

 • miraton program për rivitalizimin e ko-
munës pas eliminimit të krizës;

 • vendos për lartësinë e mjeteve për me-
naxhim me kriza nga buxheti. 

12. https://www.undrr.org/terminology/disaster-risk-management  Qasur më 22.02.2021

https://www.undrr.org/terminology/disaster-risk-management


20

të cilat do t’i caktojë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë obligim 
të përgatiten për kryerjen e funksioneve dhe detyrave të tyre për parandalim dhe 
menaxhim me rreziqe dhe kërcënime që mund të shkaktojnë krizë ose situatë krize 
në vend ose në një pjesë të caktuar të tij. Kompetencat e veçanta parashikohen me 
Ligjin për menaxhim me kriza dhe përfshijnë mbrojtjen dhe shpëtimin e punëtorëve, 
pjesëmarrjen në trajnime, ushtrime dhe aktivitete të tjera për parandalim dhe 
menaxhim të krizave, vënien në dispozicion të burimeve të veta, ndërmarrje të 
aktiviteteve në rast fatkeqësie ose krize të papritur, planifikim dhe marrja e masave 
të nevojshme parandaluese dhe ngritja e kapaciteteve për të përballuar krizat dhe 
fatkeqësitë me intensitet më të madh, financimi i aktiviteteve nga burimet e veta dhe 
përmbushja e obligimeve të tjerave.

Në nivelin operativo-profesional formohet Shtabi rajonal për menax-
him me kriza për Qytetin Shkupdhe menaxhon aktivitetet për parandalim 
dhe ballafaqim me situata krize në rajonin e Qytetit Shkup. Udhëhiqet nga 
kryesuesi i QRMK-së Kërçovë dhe përbëhet nga përfaqësuesi i lartë i njësive të 
vetëqeverisjes lokale (kryetari i komunës ose përfaqësuesit e emëruar), përfaqë-
suesit e njësive rajonale të ministrive, përfaqësuesi i NJR DMSH-së në Qytetin 
Shkup, NJR KK në Qytetin Shkup dhe anëtarë të tjerë sipas nevojës (përfaqësues 
të ndërmarrjeve komunale etj.). Mbledhjet e rregullta të shtabit thirren të paktën 
dy herë në vit, ndërsa më shpesh nëse është e nevojshme. Mbledhjet e jashtëza-
konshme të shtabit thirren me qëllim parandalimin ose ballafaqim me situata krize. 
SHRMK Shkup miraton konkluzionet në formë të vendimeve, rekomandimeve, ud-
hëzimeve dhe masave dhe aktiviteteve tjera.

Funksionet dhe detyrat e NJVL-së Qyteti Shkup në kushte të gjendjes së shpallur 
të krizës

Sipas LMK-ut, neni 30 (29/05) situatë krize shpallet për përballimin e një situate që 
paraqet rrezik për mallrat, shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe kafshëve ose rrezik 
për sigurinë e Republikës ose të një pjese të saj. Obligimet e NJVL-së Qyteti Shkup 
me forcat hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim, ndërmarrjet publike dhe NJTKZ/
BRKZ në kushtet e krizës së shpallur janë si në vijim:13 vlerësimi i situatës së krizës, 
aktivizimi i shtabit hapësinor për mbrojtje dhe shpëtim, aktivizimi i planeve operative 
dhe procedurave të brendshme, aktivizimi i njësive hapësinore për mbrojtje dhe 
shpëtim dhe vënia në funksionim e të gjitha resurseve brenda komunës (NK, Komiteti 
Qendror dhe organizatat e OJQ-ve), përgatitja e nevojave komunale në vendet e 
planifikuara të grumbullimit të qytetarëve të evakuuar, angazhimi i qytetarëve në 
bashkësitë urbane, përkatësisht bashkësitë lokale dhe koordinimi i aktiviteteve të 
tyre në përballjen me krizën; organizimi i punës së komisionit për përcaktimin e 
dëmeve të shkaktuara nga gjendja e krizës; mobilizim të njësive hapësinore për 
mbrojtje dhe shpëtim dhe vënia në funksion e të gjitha resurseve brenda komunës 

13. Qendra për Menaxhim me Kriza. Procedurat standarde të funksionimit për komunikim, koordinim dhe bashkëpunim midis njësive të 
sistemit për menaxhim me kriza në gjendje krize të shpallur. 2016. fq.16-17.
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# Kompetenca e NJVL-së Kompetenca e Këshillit të NJVL-
ve / Qyteti i Shkupit

Kompetenca e Kryetarit të 
komunës

1 Formojnë forcat hapësinore për 
mbrojtje dhe shpëtim

Vendos për krijimin e organizatës së 
nevojshme për mbrojtje dhe shpëtim 
dhe për zbatimin e masave për MdhSH.

Propozon Planin për mbrojtje dhe 
shpëtim.

2 Përgatitja e Vlerësimit të kërcënimit nga 
fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësitë tjera 
dhe plani për mbrojtje dhe shpëtim nga 
fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë 
tjera

Miraton Programin vjetor për mbrojtje 
dhe shpëtim

Mbikëqyr gjendjen lidhur me zbatimin 
e vendimeve të Këshillit të NJVL-së për 
parandalimin e shfaqjes dhe eliminimin 
e pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe 
aksidentet tjera.

3 Integrim i masave të parapara dhe të 
planifikuara për mbrojtje dhe shpëtim 
në planifikimin dhe punën e rregullt

Miraton Vlerësim për rrezikun nga 
fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet 
tjera të komunës/Qytetit të Shkupit 

"Është përgjegjës për gatishmërinë e 
forcave të mbrojtjes dhe shpëtimit të 
cilat 
 i ka formuar njësia e vetëqeverisjes 
lokale."

4 Rregullim i hapësirës dhe ndërtimi i 
objekteve, në funksion të mbrojtjes dhe 
shpëtimit

Miraton Plan për mbrojtje dhe shpëtim 
nga fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet 
e tjera

Vendos për angazhimin e forcave të 
mbrojtjes dhe shpëtimit që i kanë 
formuar njësitë e vetëqeverisjes lokale 

dhe përkrahja e institucioneve shtetërore me forcat dhe kapacitetet e NK dhe NJTKZ. 
Qyteti ka përgjegjësi specifike në kuadër të ballafaqimit (reagim dhe mbështetje) 
me rreziqet / kërcënimet individuale dhe ato janë pjesë e Procedurave standarde të 
funksionimit për komunikim, koordinim dhe bashkëpunim midis njësive të sistemit 
për menaxhim me kriza në gjendje krize të shpallur.14

2.2.3 Mbrojtja dhe shpëtimi - kompetencat e Qytetit të Shkupit

Sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit u krijua në 2004. për të mbrojtur popullsinë, mjedisin, 
të mirat materiale, burimet natyrore, biodiversitetin dhe trashëgiminë kulturore nga 
fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera në paqe, gjendje të jashtëzakonshme dhe 
luftë. Qyteti Shkup, si dhe komunat tjera në vend, kanë përgjegjësi të caktuara sipas 
Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, si kompetenca të përgjithshme dhe kompetenca të 
Këshillit të Komunës dhe Kryetarit të Komunës15 dhe ato janë paraqitur në tabelën e 
mëposhtme. Më të rëndësishmet prej tyre janë miratimi i vlerësimit të kërcënimeve 
dhe dokumentacionit planor për mbrojtje dhe shpëtim, krijimi i forcave hapësinore, 
si dhe themelimi i shtabit të qytetit për mbrojtje dhe shpëtim. Ndërmarrjet publike, 
institucionet dhe ndërmarrjet tregtare kanë detyrimet e tyre sipas ligjit në fjalë. 
Qytetarët e Qytetit Shkup kanë këto të drejta dhe detyra: të marrin pjesë në mbrojtje 
dhe shpëtim; të kryejë detyrimin material dhe të aftësohet dhe përgatitet për 
vetëmbrojtje, si dhe pjesëmarrje në mbrojtje dhe shpëtim. Juridiksion në territorin e 
qytetit të Shkupit e ka Drejtoria regjionale e DMSH-së me seli në qytetin e Shkupit. 

14. https://cuk.gov.mk/files/Standardni%20operativni%20proceduri%20B5%20mkd.pdf

15. Kompetencat e NJVL-së janë obligime të përgjithshme që dalin nga Ligji për mbrojtje dhe shpëtim (tekst i konsoliduar), ndërsa kompe-
tencat e Këshillit të Komunës dhe Kryetarit të Komunës janë të përcaktuara me nenet 34, 35 dhe 36 të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim (tekst i  
konsoliduar).

https://cuk.gov.mk/files/Standardni%20operativni%20proceduri%20B5%20mkd.pdf
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5 Formon organizatë dhe sistemin e 
nevojshëm për mbrojtje dhe shpëtim

Vendos për formimin e forcave 
hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim.

Menaxhon dhe bashkërendon 
aktivitetet për mbrojtje dhe shpëtim 
të cilat i zbaton njësia e vetëqeverisjes 
lokale deri në aktivizimin e shtabeve 
rajonale

6 Siguron bazë materiale, staf dhe burime 
të tjera të nevojshme për të realizuar 
organizimin e planifikuar

"Me qëllim të eliminimit të pasojave të 
fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive 
të tjera, përcakton detyrimet e 
ndërmarrjeve, institucioneve dhe 
shërbimeve publike me karakter lokal të 
cilin e kanë themeluar në: 

 • shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin 
e njerëzve dhe pronës gjatë 
fatkeqësive në komunikacion, 
fatkeqësi tekniko-teknologjike dhe 
fatkeqësi të tjera; 

 • pastrimin e rrugëve lokale, 
rrugëve dhe objekteve të tjera 
infrastrukturore në rast të pa 
kalueshmërisë për shkak të reshjeve 
të borës, rrëshqitjeve të borës, 
breshrit, rrëshqitjeve të shkaktuara 
nga reshjet e dendura, rrëshqitjet e 
tokës, rrëshqitjet e shkëmbinjve, etj.; 

 • dhënien e ndihmës së parë në rast 
të rritjes së numrit të të sëmurëve 
dhe të lënduarve dhe parandalimin 
e përhapjes së sëmundjeve infektive; 
- mbrojtja e kafshëve dhe bimëve në 
rast të sëmundjeve, dëmtuesve dhe 
fatkeqësive të tjera natyrore."

Monitoron zbatimin e veprimeve për 
pastrimin e rrugëve lokale, rrugicave 
dhe objekteve të tjera infrastrukturore 
në rast të fatkeqësive natyrore apo 
aksidenteve të tjera në zonën e njësisë 
së vetëqeverisjes lokale

7 Ndërmarrja e aktiviteteve dhe 
masave për mbrojtje dhe shpëtim 
që ndërmerren detyrimisht në rast 
rreziku të drejtpërdrejtë (mbledhja e 
të dhënave për rrezikun e mundshëm; 
informimi i subjekteve përmes 
sistemit të komunikimit; gatishmëria 
dhe aktivizimi i shtuar i organeve 
kompetente dhe i forcave për mbrojtje 
dhe shpëtim; sigurimi i rendit publik 
dhe paqes në zonën e rrezikuar; marrja 
e masave të tjera për mbrojtje dhe 
shpëtim)

Monitoron gatishmërinë e njësisë së 
vetëqeverisjes lokale për mbrojtje dhe 
shpëtim

Kërkon ndihmë në angazhimin e forcave 
hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim, 
të formuara nga personat juridikë nga 
zona e njësisë së vetëqeverisjes lokale

7 Ndërmarrja e aktiviteteve dhe masave 
që duhen zbatuar për eliminimin e 
pasojave (vlerësimi i dëmeve dhe 
pasojave; rehabilitimi i zonës së 
prekur nga fatkeqësia; ofrimi dhe 
dhënia e ndihmës së nevojshme për 
popullatën; zbatimi i masave higjienike 
shëndetësore dhe epidemiologjike; 
zbatimi i masave për mbrojtjen 
e bimëve dhe prodhimet e tyre, 
organizimi i furnizimit dhe i shërbimeve 
për normalizimin e shpejtë të jetës).

Vendos për shumën e mjeteve të 
nevojshme për mbrojtje dhe shpëtim 
nga buxheti i njësisë së vetëqeverisjes 
lokale

Në kushtet kur me forcat për mbrojtje 
dhe shpëtim nga pika 4 e këtij neni, 
nëse nuk mund të eliminohen pasojat 
e fatkeqësive natyrore, epidemive, 
epizootikëve, epifitozave dhe 
fatkeqësive të tjera, kërkohet angazhimi 
i forcave për mbrojtje dhe shpëtim të 
Republikës

8 Ndërtimi i strehimoreve publike për 
plotësimin e kapaciteteve të nevojshme 
për strehimin e njerëzve, të mirave 
materiale dhe trashëgimisë kulturore të 
zonës së tyre.

Vendos për lartësinë e mjeteve nga 
buxheti i njësisë së vetëqeverisjes 
lokale për kompensimin e dëmeve nga 
fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të 
tjera

Emëron një person përgjegjës për 
mbrojtje dhe shpëtim ose formon njësi
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9 Qyteti i Shkupit si njësi e veçantë 
e vetëqeverisjes lokale koordinon 
aktivitetet në fushën e mbrojtjes dhe 
shpëtimit në territorin e tij dhe në 
mbrojtjen dhe shpëtimin e komunave 
nga Qyteti i Shkupit të cilat janë të 
obliguara të bashkëpunojnë dhe të 
veprojnë sipas udhëzimeve të Qytetit 
të Shkupit. Për ushtrimin e kësaj 
kompetence, Qyteti i Shkupit themelon 
Shtabin e qytetit për mbrojtje dhe 
shpëtim

Vendos për shpërndarjen e ndihmave 
humanitare të destinuara për 
popullatën e prekur në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale.

10 Siguron burime financiare për njësitë 
e vetëqeverisjes lokale për nevojat e 
mbrojtjes dhe shpëtimit nga mjetet 
vetanake në pajtim me ligjin

2.2.4 Mbrojtja nga zjarri në territorin e Qytetit të Shkupit

Qyteti i Shkupit ka themeluar Brigadën Territoriale të Zjarrfikësve të Qytetit të 
Shkupit (BTKZ) dhe është burimi kryesor operativ për ballafaqim me katastrofa. 
Veprimtaria kryesore konsiston në shuarjen e zjarreve, shpëtimin e jetës së 
qytetarëve dhe mbrojtjen e pasurisë së rrezikuar nga zjarret dhe shpërthimet, 
ofrimin e ndihmës teknike në aksidente dhe situata të rrezikshme, si dhe kryerjen e 
punëve të tjera në rast të aksidenteve dhe fatkeqësive. Qyteti i Shkupit, në kuadër të 
mundësive të tij materiale, siguron kushtet e nevojshme për njësitin e mbrojtjes nga 
zjarri të përgatitur profesionalisht dhe me cilësi të lartë, i cili do të mund të veprojë 
shpejt dhe me efikasitet në të gjithë zonën e qytetit të Shkupit. Përveç selisë në 
Autokomandë, NJTKZ ka njësi të dislokuara në këto lokacione në të gjithë qytetin: 
Taftalixhe, Gjorçe Petrov, Draçevë dhe Bit Pazar. Në territorin e qytetit të Shkupit 
janë themeluar tri kompani vullnetare për shuarjen e zjarrit: Kouzon,16 Çair dhe 
Lisiçe, si dhe funksionon dhe është veçanërisht aktiv Sindikata e Zjarrfikësve të 
Qytetit të Shkupit.

2.2.5 Mbrojtja shëndetësore në zonën e Qytetit të Shkupit

Duke pasur parasysh faktin se pandemia KOVID-19 ka prekur rëndë shtetin, 
komunitetet dhe qytetarët në mënyrë të paprecedentë dhe se rreziqet shëndetësore 
janë të pranishme më shumë se kurrë, është e rëndësishme të prezantohen 
kompetencat themelore në fushën e mbrojtjes shëndetësore dhe kryesisht në fushën 
e parandalimit dhe menaxhimit të sëmundjeve infektive. Kompetencat në segmentin 
e mbrojtjes shëndetësore përcaktohen me nenin 22 i Ligjit për vetëqeverisjen 
lokale dhe konsiston në pjesëmarrjen në menaxhimin e rrjetit të organizatave 
publike shëndetësore dhe objekteve të kujdesit parësor shëndetësor që duhet të 
përfshijë përfaqësimin e vetëqeverisjes lokale në të gjitha organizatat shëndetësore 
publike; edukim shëndetësor; promovimi i shëndetit; aktivitete parandaluese; 
mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtje gjatë punës; monitorim shëndetësor 
mbi mjedisin jetësor; mbikëqyrje mbi sëmundjet infektive; asistencë për pacientët 
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me nevoja të veçanta (për shembull, shëndeti mendor, abuzimi me fëmijët, etj.) dhe 
fusha të tjera që do të përcaktohen me ligj. Qyteti Shkup është pjesë e organizimit të 
sistemit publik shëndetësor dhe merr pjesë në financimin e shëndetit publik, duke 
përfshirë aktivitete shtesë me interes për shëndetin publik. Bazuar në Ligjin për 
mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive (Tekst i Rishikuar 2018),17 
Qyteti Shkup ka këto detyrime:

 › Bashkëpunon dhe shkëmben informacion për zbatimin e masave për parandalimin 
e shfaqjes, zbulimit të hershëm, përhapjes dhe frenimit të sëmundjeve infektive 
dhe infeksioneve;

 › Parashtron kërkesa në QSHP Shkup për informata mbi gjendjen me sëmundjet 
infektive dhe organizon dhe realizon aktivitete për promovimin e shëndetit dhe 
parandalimin e sëmundjeve infektive;

 › Zbaton masat e përgjithshme për mbrojtjen nga sëmundjet infektive sipas nenit 
12 dhe Këshilli i Qytetit Shkup miraton program vjetor;

 › Kryen dezinfektimin e rregullt dhe emergjent të vendbanimeve dhe rrethinës së 
tyre;

 › Siguron mjete financiare nga buxheti i saj për zbatimin e masave të përgjithshme 
dhe edukim shëndetësor.

2.2.6 Subjektet për menaxhim me zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa në terri-
torin e Qytetit të Shkupit

Në zonën e Qytetit të Shkupit janë të pranishme këto institucione si subjekte që 
marrin pjesë në zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa:

 › NJVL Qyteti i Shkupit;

 › Qendra Regjionale për Menaxhim me Kriza të Qytetit të Shkupit - QRMK Shkup;

 › Njësia Rajonale e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (NJR DMSH) në Qytetin 
e Shkupit;

 › NP “Parqe dhe Gjelbërim”;

 › NP “Parkingu i qytetit”; 

 › NP “Rrugë dhe rrugica”; 

 › Ndërmarrja e Transportit Publik - “NTP Shkup”; 

16. https://fire.mk/za-nas/

17. http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-
37-od-2016.pdf

https://fire.mk/za-nas/
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-37-od-2016.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-ZASHTITA-NA-NASELENIETO-OD-ZARAZNI-BOLESTI-zakluchno-so-br.-37-od-2016.pdf
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 › NP “Higjiena Komunale”,

 › NP “Ujësjellës Kanalizime”; 

 › NP Deponia “Drisla” - Shkup SHPK

 › NP “Sistemi Energjetik i Qytetit” SEQ; 

 › NP për mirëqenien e kafshëve endacake “Laika“; 

 › Ministria e Punëve të Brendshme - MPB SPB Shkup;

 › Institucioni publik shëndetësor Spitali i përgjithshëm i qytetit “8 Shtatori” – 
Shkup;

 › Qendra për Shëndet Publik - Shkup;

 › ISHP Shtëpia Shëndetësore – Shkup;

 › Ndihma Mjekësore Emergjente (NME) - Shkup;

 › Brigada Territoriale e Kundër Zjarrit e Qytetit të Shkupit (BTKZ);

 › Pyjet Kombëtare - Ekonomia Pyjore Karaxhicë (PK- EP) - Shkup;

 › NP për mbrojtjen e zonës shumëfunksionale - Jasen;

 › SHA Ekonomi ujore e RMV - Dega Fusha e Shkupit - Shkup;

 › Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit (KK) - Shkup;

 › NP Rrugët e Maqedonisë - Dega Shkup; 

 › Kompanitë tregtare me rëndësi të veçantë për punë në gjendje krize në 
marrëveshje me NJVL-në e qytetit të Shkupit:18 “Rule Tours” - Shkup, “Zhito 
Luks” - Shkup, “Zhito Shkup” - Shkup, “Skopski Pazar” - Shkup, “Fershped” - 
Shkup, “Spitali Veterinar” - Shkup, “Mak Still” - Shkup, “ Mitall Still “- Shkup”, 
Mak Kontroll “- Shkup, “Butel “- Shkup.

Gjithashtu, në kuadër të segmentit më të gjerë të subjekteve për zvogëlimin e 
rreziqeve nga katastrofa që janë të rëndësishme për zonën e Qytetit të Shkupit, të 
cilat janë të shënuara në vlerësimet dhe dokumentet planifikuese në segmentin 
e resurseve për reagim, përfshihen 269 institucione private shëndetësore nga 
mjekësia e përgjithshme, 169 ordinanca private stomatologjike, 41 organizata të 
specializuara në gjinekologji, 73 praktika specialistike -konsulente, 72 farmaci, 4 
poliklinika private, 2 laboratorë diagnostike, 40 klinika universitare ISHP, spitale 
private të specializuara dhe të përgjithshme dhe ordinanca veterinare.

18. https://tinyurl.com/5uwkdwp2

https://tinyurl.com/5uwkdwp2


3.  PROFILI I QYTETIT 
TË SHKUPIT
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3.1 Zona e komunës dhe gjeografia

3.1.1 Të dhëna të përgjithshme

Qyteti i Shkupit ndodhet në pjesën veriore të vendit, në pjesën qendrore të luginës së 
Shkupit e cila është e rrethuar me male të larta - Skopska Crna Gora në veri, Zheden 
dhe Osoj në perëndim, mali Jakupica në jug, Kodra e Katlanovës në lindje duke zënë 
një sipërfaqe prej 571 km2 ose 57,100 ha. Zona e qytetit mbulon sipërfaqe prej 225 
km2, kurse pjesa rurale ka sipërfaqe prej 346 km2. Qyteti është i gjerë 9 km (Vodno 
- Radishan), dhe gjatësia e tij është 23 km (Draçevë - Gjorçe Petrov). Siç u përmend,  
përbëhet nga 10 komuna: Aerodrom, Butel, Gazi Babë, Gjorçe Petrov, Karposh, 
Kisella Vodë, Saraj, Qendër, Çair dhe Shuto Orizari.  në kufijtë e përcaktuar me 
Ligjin për Qytetin e Shkupit.  Në territorin e dhjetë komunave që përbëjnë njësinë 
administrative të Qytetit të Shkupit, ekzistojnë 50 vendbanime dhe 51 fshatra. 

19. Harta është marrë nga https://mk.wikipedia.org

Harta e komunave të qytetit të Shkupit9

https://mk.wikipedia.org
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3.1.2 Hidrologjia, pyllëzimi dhe toka

Zona e rajonit të Shkupit ka zona me karakteristika jashtëzakonisht të mira 
hidrografike-hidrologjike. Pasuria ujore e disponueshme manifestohet nga ujërat 
nëntokësore dhe sipërfaqësore, pra ujërat rrjedhëse. Territori i qytetit të Shkupit 
i përket pellgut të lumit Vardar, përgjatë rrjedhës së lumit Vardar: nga dalja nga 
Gryka e Dërvenit deri në bashkimin e lumit Bregalnica, duke përfshirë degët Treska, 
Lepenec, Serava dhe Markova. Rrjedha kryesore e ujit është lumi Vardar   që kalon 
nëpër luginën e Shkupit në gjatësi prej 55 km ku gjerësia varion nga 40-80 metra 
dhe thellësia nga 1,2-2,5 metra. Me shpejtësi mesatare uji prej 2 m/sek, përkatësisht 
në nivel maksimal uji deri në 3,5 m/sek. Lumi Vardar ka gjithsej 37 degë, nga të cilat 
15 në anën e majtë dhe 22 në anën e djathtë. Në territorin e luginës së Shkupit rrjedh 
lumi Vardar lumenjtë Lepenec, Treska, lumi Markova, lumi Kadina, lumi Moranska, 
lumi Serava dhe lumi Pçinja. Degët më të mëdha, lumenjtë Treska dhe Lepenec, 
derdhen në lumin Vardar në zonën më të gjerë të qytetit.

Në rajonin e Shkupit ka rezerva të mëdha të ujërave nëntokësore  të cilat 
ndodhen në terrenet aluviale të zonave fushore përgjatë rrjedhave të lumit ku 
shfaqen si puse uji dhe artezianë ose nën presion. Burimi Rashçe është thelbësor 
për furnizimin me ujë të kryeqytetit Shkup, me kapacitet prej 2,9 m3/ s dhe 7,74 m3/ 
s, ndodhet në malet karstike të Zhedenit. Për shkak të rëndësisë së tyre të madhe, 
tre zona mbrojtëse janë krijuar me rregullore kombëtare (1999). Mbrojtja e zonës 
së Rashçes tashmë është identifikuar si investim prioritar për sigurinë më të gjerë 
kombëtare me zonat e Planit Hapësinor për Mbrojtje (2003).  Sipas Planit Lokal të 
Veprimit Mjedisor PLVM (2011), numri i përgjithshëm i puseve është 130. Prodhimi 
varion ndjeshëm nga 60 l/s në pjesën urbane deri në 225 l/s në pjesën e ulët (pjesën 
rurale) të luginës, në varësi të vendndodhjes, diametrit dhe thellësisë së shpimit. Në 
lokacionin Nerez dhe afër derdhjes së lumit Lepenec në Vardar janë hapur puse për 
ujësjellës (lokalisht qyteti i Shkupit), me prurje totale të puseve afër Nerezit prej 790 
l/s dhe prurje totale prej 690 l. / s afër Lepenec..

Tre diga dhe rezervuarë në lumin Treska, penda dhe hidrocentrale gjenden 
në rajonin e Shkupit dhe rrethinë Kozjak, Shën Petka  dhe Matka. Uji i akumuluar 
përdoret për prodhimin e energjisë elektrike, ujitje, mbrojtje nga përmbytjet, sig-
urimin e minimumit biologjik, sport, rekreacion dhe turizëm. Diga e Matkës  është 
ndërtuar në vitin 1938 dhe është rikonstruktuar në vitin 2008. Është 14 km larg zonës 
së qytetit në dalje të lumit Treska nga kanioni dhe qëllimi i tij është për prodhimin e 
energjisë elektrike, por edhe për ujitjen e fshatrave përreth. Diga është betonarme 
me hark me lartësi 29.5 metra, dhe gjatësia e digës në kurorë është 64 metra. Gjatë-
sia e rezervuarit është 5,900 metra me gjerësi mesatare 40 metra. Vëllimi i përgjith-
shëm i rezervuarit është 2,056,000 m3. Kapaciteti i instaluar i HEC “Matka” është 
4.16 MW me prodhim mesatar vjetor të energjisë elektrike prej 23.350.000 kwh. Diga 
e Shën Petkës  është vënë në funksion në vitin 2012 dhe ndodhet 16 km në rrjedhën 
e poshtme të Kozjakut dhe 6 km mbi Matkë. Ndërtesa HEC Shën Petka është pjesë 
e nën-sistemit shumë funksional HC Skopsko Pole Kozjak - Matka dhe ka për qël-
lim kryesor shfrytëzimin e potencialit hidroenergjetik të disponueshëm të ujërave 
dalëse të HEC Kozjak dhe ujërave lokale nga lumi Treska në shtrirjen nga profili 
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HEC Kozjak te profili HEC Shën Petka. Krahas qëllimit të mësipërm, me hapësirën e 
dobishme të HEC akumulimit Shën Petka së bashku me hapësirën e dobishme të di-
sponueshme akumuluese nga akumulimi ekzistues Matka, duhet të mundësohet ri 
rregullimi i vazhdueshëm i ujit të rrjedhshëm ditor nga HEC Kozjak, (projektuar dhe 
ndërtuar për të funksionuar si një termocentral kryesor sipas nevojave ditore) sipas 
nevojave të përdoruesve të tjerë të ujit në rrjedhën e poshtme të HEC Matka (fur-
nizimi me ujë, ujitje, minimumi biologjik dhe nevoja të tjera). Si objekt energjetik, 
HEC Shën Petka praktikisht funksionon si hidrocentral rrjedhës me ujërat dalëse të 
HEC Kozjak gjatë ditës. Lartësia e digës është 48 metra dhe gjatësia e digës është 118 
metra. Vëllimi i përgjithshëm i rezervuarit është 9,100,000 m3. Diga e Kozjakut është 
vënë në funksion në vitin 2004 me një lartësi të digës prej 126.10 metrash. Vëllimi i 
akumulimit është 550,000,000 m3 dhe një prurje e instaluar prej 100 m3/ sek. Fuqia 
e instaluar e hidrocentralit është 80 MW me prodhim mesatar vjetor të energjisë 
elektrike prej 156.0 x 103 kwh. Funksioni mbrojtës i akumulimit është në rregullimin 
intervenues të rrjedhjes në varësi të gjendjes hidrologjike në zonën e rrezikuar.

Në rajonin e Shkupit ka një numër të madh të rezervuareve artificiale  të 
cilat kanë qëllime të ndryshme si turizëm dhe rekreacion, ujitje, peshkim sportiv 
etj. Të tillë janë Liqeni i Treskës  në komunën e Sarajit, Liqeni i Smilkovës dhe Liqeni 
Stajkovo  të cilat gjenden në territorin e komunës Gazi Babë dhe Haraçinë. Kanalet 
kulluese të Ekonomisë ujore “Fusha e Shkupit”  të cilat janë të vendosura në rajonin 
e gjerë të fushës së Shkupit, Pellgjet në parkun e qytetit në Shkup i cili shtrihet në 
territorin e komunës Qendër dhe Karposh, numër i madh i zonave më të vogla me 
ujëra të pa rrjedhshëm në territorin e qytetit dhe të tjera.

Në rajonin e gjerë të Shkupit pyjet janë të pranishme në një sipërfaqe prej 
76,171 ha,   që përfaqëson rreth 6% të pyjeve dhe tokës pyjore në vend, specie gje-
therënëse janë të pranishme në një sipërfaqe prej 47,593 ha (pyll ahu: 22,674 ha, pyll 
dushku: 21,220 ha, pyll gështenjë: 43 ha, pyll nën specie të tjera gjetherënëse: 2,883 
ha, dhe pyll nën specie të tjera gjetherënëse të buta: 773 ha). Llojet halore janë të 
pranishme në sipërfaqe prej 2,825 ha (pyll nën bredh: 7 ha, pyll nën bredh: 36 ha, 
pyll nën pishë të zezë: 2,429 ha, pyll nën pishë të bardhë: 87 ha, pyll nën specie të 
tjera halore: 256 ha). Pyjet e përziera janë të pranishme në një sipërfaqe prej 21,178 
ha dhe pyjet e degraduara janë të pranishme në një sipërfaqe prej 4,575 ha.  Pyjet 
përdoren kryesisht për lëndë druri, si dhe për grumbullimin e produkteve pyjore 
dhe barishteve. Fatkeqësisht, prerjet ilegale të pyjeve po shtohen çdo vit dhe ky 
territor bën pjesë në grupin e zonave më të rrezikuara.20 Në rajonin e Shkupit me 
pyjet menaxhojnë tre subjekte: NP “Pyjet Kombëtare” me njësi pyjore: Zheden-Mat-
ka, Skopska Crna Gora, Lumi Kluçska, Lumi Kadina 1, Lumi Kadina 2, Pçinja, Kitka, 
Patishka Reka; NP “Jasen”: Ivanje dhe Patishka Reka, NP “Parqe dhe Gjelbërim”: 
Vodno dhe Gazi Babë.

20. https://tinyurl.com/y8n2no6a 

https://tinyurl.com/y8n2no6a
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Zonat bujqësore më të mëdha që përdoren për prodhim bujqësor janë të 
pranishme në komunat rurale dhe toka bujqësore e punueshme zë një sipërfaqe 
prej 39,094 ha. Kullotat zënë një sipërfaqe prej rreth 41,167 ha, livadhet zënë një 
sipërfaqe prej rreth 3,793 ha, vreshtat dhe pemishtet zënë një sipërfaqe prej rreth 
2,823 ha. Kushtet klimatiko-tokësore janë të përshtatshme për prodhimin e të gjitha 
kulturave bujqësore dhe blegtorale, por ka një tendencë për uljen e sipërfaqes së 
tokës bujqësore për shkak të urbanizimit të gjerë dhe shndërrimit të tokës bujqësore 
në ndërtim. Për shembull, gjatë një dekade, që nga viti 2003. deri në vitin 2012, kjo 
sipërfaqe e tokës bujqësore ishte ulur me më shumë se 10,000 ha (në vitin 2003 ishte 
49,125 ha). Fatkeqësisht, kjo tendencë vazhdon dhe pritet të vazhdojë me ritme të 
pandërprera edhe në të ardhmen.

Kur flasim në këtë kontekst për 
qëndrueshmërinë urbane të qytetit të 
Shkupit, është e nevojshme të thekso-
het rëndësia e gjelbërimit urban/in-
frastruktura e gjelbër urbane. Sipas 
PPU-it të vitit 2012, sipërfaqet e gjelbra 
në qytetin e Shkupit zënë gjithsej 529 ha 
ose 6% të sipërfaqes së qytetit. Sipas kësaj 
strukture, parqet e qytetit (Parku i Qytet-
it dhe Parku Zhena Borec) mbulojnë 39.8 
ha, gjelbërimi në bashkësitë banesore me 
parqet lokale (parku në Gjorçe Petrov, në 
Aerodrom, në Gazi Babë e të tjera) mbu-
lon 248 ha., gjelbërimi periferik (Kodra 
Zajçev, Gazi Baba, Varrezat Franceze dhe 
Qendra Rekreative e Sarajit) shtrihet në 
një sipërfaqe prej 141 ha dhe gjelbërimi 
përgjatë bulevardeve mbulon 99 ha. 
Gjelbërimi periferik përfshin edhe pyl-
lin e Parkut Vodno me një sipërfaqe nën 
gjelbërim prej 4,537 ha.21 Nga ana tjetër, 
në kuadrin e themelimit të të ashtuqua-
jturave korridoret e gjelbra të cilat janë 
“rrugë të gjelbra” dhe në Shkup përfshihen në korridoret mbrojtëse përgjatë lumen-
jve. Për të përcaktuar mundësitë, mënyrat dhe përfitimet për ngritjen e korridoreve 
të gjelbëra urbane përgjatë lumenjve Lepenec dhe Serava, është përgatitur një stu-
dim përkatës22 me rekomandime dhe veprime.

Gjelbërimi urban është veçanërisht i rëndësishëm për forcimin e qën-
drueshmërisë urbane për faktin se zonat nën gjelbërim ofrojnë funksione të shum-
ta për të reduktuar temperaturat e larta, për të zbutur efektin e ishujve të nxehtë 

21. Qyteti Shkup. Plani Lokal i Veprimit Mjedisor për periudhën 2020 - 2026. 2019. fq.157

22. https://drive.google.com/file/d/1Vdsotfv_pJTEGyIo4QmhiT8S4SjDxE63/view

https://drive.google.com/file/d/1Vdsotfv_pJTEGyIo4QmhiT8S4SjDxE63/view
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urban, efektin serë, zvogëlimin e ndotjes së ajrit, reduktimin e intensitetit të përm-
bytjeve urbane përmes hidrologjisë së ndryshuar në zonën urbane etj. Megjithatë, 
për shkak të urbanizimit intensiv, boshllëqeve në planifikimin urban dhe mbikëqyr-
jen mbi ndërtimet, sipërfaqja me gjelbërim, veçanërisht në zonën e qendrës së qyte-
tit, është reduktuar në mënyrë drastike. Për shkak të kësaj, qyteti ndërmerr një sërë 
aktivitetesh, siç është ngritja e Kadastrës së Gjelbër në sipërfaqet e gjelbra publike 
të qytetit23 me qëllim përmirësimin e menaxhimit të gjelbërimit publik urban. Në 
fund të fundit, zhvillimi dhe mirëmbajtja e zonave të gjelbra ekzistuese dhe të reja 
është e nevojshme të bazohet në një qasje ndërdisiplinore dhe gjithëpërfshirëse në 
bashkëpunim me autoritetet e qytetit dhe komunave, shkencës, praktikantët dhe 
qytetarët.

3.1.3 Kushtet klimatike

Lugina e Shkupit ndikohet nga klima kontinentale dhe mesdhetare, si dhe klima 
malore e zonave me lartësi më të mëdha mbi detare. Pjesët e poshtme të luginës kanë 
verë shumë të nxehtë dhe të thatë dhe dimër mesatarisht të ftohtë dhe të lagësht. 
Mesatarja vjetore e temperaturës për periudhën nga 1978 deri në 2015 është 12,9 ° C. 
Temperaturat e ajrit për qytetin e Shkupit janë marrë nga dy stacione meteorologjike: 
Shkup-Petrovec dhe Shkup-Zajçev Rid. Temperatura më e lartë mesatare mujore e 
ajrit për të dy stacionet është regjistruar në korrik, ndërsa më e ulëta në janar. Për 
stacionin matës Shkup-Petrovec temperatura maksimale e ajrit prej 43.2°C është 
regjistruar në muajin gusht, ndërsa për stacionin matës Shkup-Zajçev temperatura 
maksimale e regjistruar në korrik ishte 41.9°C. Minimalet absolute u regjistruan në 
janar për të dy stacionet, -25.6 °C dhe -21.0 °C. 

Në Shkup zakonisht shfaqen valët e të nxehtit më të shkurta përkatësisht 
valë me kohëzgjatje prej 6 ditësh, me 25 raste të regjistruara në dhjetë vitet e fun-
dit. Shumica e valëve të të nxehtit janë vërejtur në vitin 2012, një përqindje më e 
lartë është vërejtur në periudhën e ftohtë të vitit (nëntor - prill) sesa në periudhën e 
ngrohtë të vitit (maj - tetor). Më së shumti valë të nxehti janë vërejtur në mars (deri 
në 22 raste për Shkupin), dhe më pak në prill. Valët më karakteristike të të nxehtit 
janë në këto periudha: maj 2003, korrik 2007, korrik dhe tetor 2012. Vala më e gjatë 
e të nxehtit është vërejtur në periudhën 29.4 - 15.5.2003.
Nga ana tjetër, në Shkup vërehen gjithnjë e më pak valët e ftohta. Kështu, për 
shembull, numri i përgjithshëm i rasteve të regjistruara të valëve të të ftohtit për 
të gjithë periudhën 1961 - 2012 është 27, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve të 
regjistruara të valëve të të nxehtit për të njëjtën periudhë është 87 raste. Më shpesh 
ato vërehen në janar dhe shkurt. Vitet 1991 dhe 1967 shquhen si vite karakteristike 
me numrin më të madh vjetor (4 raste) të valëve të ftohta. Vala më e gjatë e ftohtë me 
kohëzgjatje maksimale prej 22 ditësh në Shkup është regjistruar në periudhën prej 
17.12.2001 deri më 7.01.2002.24

23. http://gisportal.skopje.gov.mk/zk/

24..  Qyteti Shkup. Shkupi rezistent - Strategjia për ndryshimet klimatike. 2017. fq. 11.

http://gisportal.skopje.gov.mk/zk/
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Reshjet e shiut janë të shpërndara 
në mënyrë të pabarabartë në kohë dhe 
hapësirë, si në periudhën shumëvjeçare 
ashtu edhe në baza vjetore. Për stacionin 
kryesor meteorologjik Zajçev Rid - Shkup 
për periudhën nga viti 1978 deri në vitin 
2015 sasia mesatare vjetore e reshjeve 
është 484,8 mm. Variacionet mesatare 
të reshjeve mujore arrijnë maksimumin 
në maj dhe nëntor/dhjetor, ndërsa më të 
ulëtat janë në janar/shkurt dhe gusht. Periudha e thatë zgjat nga korriku deri në 
shtator, shpesh me një kohëzgjatje të vazhdueshme prej më shumë se 60 ditësh. 
Reshjet e mëdha janë të zakonshme në luginë, veçanërisht gjatë periudhave të 
ngrohta të vitit. Viti më i lagësht është viti 2014 me reshje totale vjetore prej 782,9 
mm, ndërsa viti më i thatë është viti 2000 me 296,4 mm. Sasia e reshjeve është e 
ulët gjatë periudhës së ngrohtë të vitit (periudha vegjetative), kur konsumi i ujit për 
sektorët e identifikuar si konsumatorë kryesorë është më i lartë.25

Më të zakonshme janë erërat nga veriu, drejtimi veri-lindje dhe erërat nga 
drejtimi jug-lindje. Në ajrimin e ajrit në zonën urbane të qytetit kontribuojnë më së 
shumti erërat nga drejtimi perëndimor dhe veriperëndimor. Përgjatë lumit Vardar 
fryn era e famshme e Vardarit. Sipas të dhënave për dy stacionet matëse në Shkup, 
numri maksimal i ditëve me diell e shprehur në orë është vërejtur në korrik dhe 
gusht, ndërsa në vit më shumë orë me diell (2,226.2) janë regjistruar në stacionin 
Shkup-Zajçev Rid. Shfaqja e mjegullës është karakteristikë e periudhës së dimrit 
nga tetori deri në maj. Mesatarisht në pikën matëse Shkup-Petrovec janë regjistruar 
27 ditë me mjegull, ndërsa në pikën matëse Shkup-Zajçev Rid janë regjistruar 20 
ditë.

3.1.4 Karakteristikat demografike dhe banimi

Sipas regjistrimit të amvisërive dhe amvisërive të vitit 2002, qyteti i Shkupit 
kishte 506,926 banorë, prej të cilëve 249,689 (49,2%) meshkuj dhe 257,237 (50,8%) 
ishin femra. Sipas strukturës kombëtare pjesën më të madhe në qytet e përbëjnë 
maqedonasit: 338.358 (66.%), pasuar nga shqiptarët: 103.891 (20.5%), turqit: 8.595 
(1.69%), romët: 23.475 (4.6%), serbët: 14,298 (2,8%), boshnjakë: 7,585 (1,4%), vllehë: 
2,557 (0,50%) etj.26 Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2002, rajoni 
i Shkupit ka një popullsi prej 571.040 banorë dhe sipas kritereve për popullatën e re 
të moshës 0-19 vjeç (përqindja prej rreth 27.9%) dhe për popullatën e moshuar mbi 
65 vjeç (përqindja 14.7%), dhe sipas moshës mesatare të përcaktuar të popullsisë 36 
vjeç, është në fazën e plakjes demografike. Dendësia e popullsisë është 337.8 banorë 
për km2 dhe është rajoni më i dendur i populluar në vend. Në qytetin e Shkupit ka 

25..  Qyteti Shkup. Shkupi rezistent - Strategjia për ndryshimet klimatike. 2017. fq. 12

26..  http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=54&rbrObl=31.

Shumica e reshjeve ditore: gusht 2016 (93 
mm); tetor 1981 (86.2 mm) dhe shtator 2011 
(78.7 mm)

Temperatura më e lartë ditore: korrik 
2007 (43.4 ° C), qershor 2007 (41.4 ° C) dhe 
shtator 2015 (38.4 ° C).

Shkupi rezistent - Strategjia për ndry-
shimet klimatike

https://tinyurl.com/wj87ka9s

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=54&rbrObl=31.
https://tinyurl.com/wj87ka9s
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gjithsej 146.566 amvisëri, me një mesatare prej 3.09 anëtarë në një amvisëri dhe 
gjithsej 163.745 njësi banimi individuale.

Nga ana tjetër, qyteti, si dhe rajoni ballafaqohet me një shpërngulje të madhe 
ditore dhe dyndje njerëzish nga brendësia e vendit për të kryer punë të ndryshme 
në kryeqytet. E gjithë kjo reflektohet në rritjen e urbanizimit, i cili mund të jetë i pa-
planifikuar, shterimin e burimeve ekzistuese, si dhe ndikimin në rritjen e ekspozim-
it dhe cenueshmërisë së popullsisë në qytet dhe rajon. Në fakt, rajoni i Shkupit ka 
rritjen më të madhe të popullsisë nga të gjitha rajonet planore në vend dhe tabela 
e mëposhtme tregon trendin në nivel komunal nga viti 2002 e tutje, sipas analizave 
statistikore për vitin 2015 dhe 2018. Nga tabela vërehet se në periudhën 16 vjeçare 
numri i banorëve është rritur për 8% dhe pothuajse çdo dekadë një qytet më i vogël 
zhvendoset në Shkup. Nga komunat, në vitin 2002 Gazi Baba ka pasur numrin më të 
madh të banorëve, pasuar nga Aerodromi dhe Çairi, por në vitin 2018 përllogaritja 
është se komuna më e madhe për nga numri i popullsisë është Aerodromi, pasu-
ar nga Gazi Baba dhe Çairi. Kjo dinamikë duhet të merret parasysh në vlerësimet 
dhe dokumentet operacionale dhe planet e subjekteve të qasjes për zvogëlimin e 
rreziqeve nga katastrofa, me qëllim krijimin e politikave të përshtatshme, zbatimin 
e masave dhe aktiviteteve, si dhe sigurimin e burimeve.

Për sa i përket cenueshmërisë së popullatës ndaj katastrofave, bazuar në një 
analizë cilësore të strukturës së popullsisë, si dhe plakjes demografike të përcaktu-
ar, mund të konstatohet se ajo është dukshëm e cenueshme nga pasojave të katastro-
fave. Krahas kësaj është analiza e cenueshmërisë socio-ekonomike dhe rreziqeve 
klimatike27 e cila është përgatitur në kuadër të Shkupit Rezistent – Strategjia për 
Ndryshimet Klimatike. Përkatësisht, komunat janë renditur sipas cenueshmërisë së 
tyre socio-ekonomike në bazë të Indeksit të cenueshmërisë sociale (SoVI) të qyte-
tit të Shkupit dhe dhjetë komunave, bazuar në treguesit në vijim: rritje e shpejtë e 
popullsisë, norma mesatare vjetore e rritjes së popullsisë në komunë, popullsia e re, 
popullsia e moshuar, përkatësia etnike, popullsia me nevoja të veçanta, punësimi, 
kushtet e banimit, sistemi i furnizimit me ujë, kushtet e banimit, sistemi i kullimit të 
ujërave të zeza dhe mjedisi jetësor, qasja në shërbimet shëndetësore

Sipas vlerësimit, në kuadër të Qytetit të Shkupit, me rrezik më të lartë so-
cial janë komuna Shuto Orizarë dhe Saraj, ndërsa më të ulët komunat Karposh dhe 
Aerodrom. Niveli i lartë i cenueshmërisë së popullatës në komunën e Shuto Orizarit 
në krahasim me komunat tjera të qytetit të Shkupit është kryesisht për shkak të 
përqendrimit të lartë të popullsisë etnike rome, shkallës më të lartë mesatare vjeto-
re të rritjes së popullsisë, përqindjes më të lartë të popullsisë nën 6 vjet në totalin e 
popullsisë së komunës, numër më i madh i të papunëve të regjistruar për 100 banorë 
të aftë për punë dhe numër më i vogël i mjekëve në klinikat e mjekësisë së përg-
jithshme për 10 000 banorë. Niveli i lartë i cenueshmërisë së popullatës në komunën 
e Sarajit në krahasim me komunat tjera të qytetit të Shkupit është kryesisht për 
shkak të shkallës më të lartë mesatare vjetore të rritjes së popullsisë, përqindjes më 
të lartë të popullsisë nën 6 vjeç në popullsinë e përgjithshme të komunës, kushtet 

27..  Qyteti Shkup. Shkupi rezistent - Strategjia për ndryshimet klimatike. 2017. fq. 
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e banimit në lidhje me sistemin për 
furnizim me ujë dhe lidhjen me rr-
jetin publik të kanalizimeve, si dhe 
numër i vogël i mjekëve të mjekësisë 
së përgjithshme për 10 000 banorë. 

3.1.5 Zhvillimi socio-ekonomik

Sipas të dhënave të ESHR-së, 
rajoni i Shkupit në vitin 2009 kishte 
bruto produkt shoqëror (BPSH) 
prej 312,040 denarë, në vitin 2010 
314,809 denarë dhe 321,544 denarë 
në vitin 2011.  Ky rajon është rajoni 
ekonomikisht më i zhvilluar në vend 
dhe në vitin 2011 ka marrë pjesë me 
gjithsej 42,4% në BPV të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut. Sektorët më të rëndësishëm që kanë kontribut më të madh 
janë industria ushqimore, tekstili, shtypshkronja, përpunimi i metaleve, ndërtimi, 
hoteleria, tregtia, transporti dhe shërbimet afariste. Sipas të dhënave të publikuara 
nga Enti Shtetëror i Statistikave  në vitin 2012, rreth 268.505 persona morën pjesë në 
krijimin e bruto prodhimit vendor në Rajon, përkatësisht 55,3% e totalit të popullsisë 

# Komuna
Popullsia sipas 
Regjistrimit të vitit 
2002.

Popullsia e parashikuar 
në vitin 2015

Popullsia e parashikuar 
në vitin 2018

1 Aerodrom 72 009 76 871 78 392

2 Butel 36 154 38 595 39 351

3 Gazi Baba 72 617 76 924 77 020

4 Gjorçe Petrov 41 634 42 463 43 063

5 Karposh 59 666 60 924 60 838

6 Kisella Voda 57 236 61 101 62 308

7 Saraj 35 408 40 375 42 012

8 Qendër 45 412 48 479 49 456

9 Çair 64 773 69 147 70 506

10 Shuto Orizar 22 017 23 503 23 962

11 Qyteti Shkup 506 926 538 382 546 908

Tabela - Analizë krahasuese në mes të popullsisë në komunat e qytetit të Shkupit në periudhën 2002-2018. 
(Burimi i ESHR)
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të aftë për punë në rajon. Analiza ekonomike e rajonit të Shkupit tregon se mundësia 
e punësimit është dukshëm më e lartë në komunat e qytetit që janë pjesë e qytetit 
të Shkupit. Në të kundërt, punësimi është më i ulët në zonat rurale ku ka një proces 
emigrimi dhe popullsi të aftë për punë drejt qendrave urbane ose jashtë vendit.

Në planin strategjik të Qytetit të Shkupit (2016-2018) thuhet se nga viti 2014 
kanë qenë aktive 25,506 subjekte afariste, që përbën 36.1% të të gjitha subjekteve 
afariste aktive në vend. Prej tyre, 15,506 ishin ndërmarrje mikro, 8,597 të vogla, 346 
të mesme dhe 313 të mëdha. Nga ana tjetër, pothuajse dy të tretat e subjekteve të 
mëdha afariste janë të regjistruara dhe selinë e tyre e kanë në Shkup. Në fakt, indu-
stria më e rëndësishme në vend është e vendosur në qytet dhe objektet industriale 
në Shkup janë të vendosura kryesisht në katër zona industriale, përkatësisht në 
lindje, verilindje, juglindje dhe perëndim.

3.1.6 Infrastruktura

Infrastruktura e komunikacionit: Qyteti i Shkupit, si i gjithë rajoni i Shkupit, ndodhet 
në një aks jashtëzakonisht të rëndësishëm komunikimi ndërmjet veriut dhe jugut 
dhe lindjes dhe perëndimit, në fakt ai ndodhet në rrugën e korridoreve 10 dhe 8 
pan-evropiane që lidhin veriun dhe pjesën jugore të Evropës, si dhe Detin e Zi dhe 
Adriatik. Rrjeti rrugor në rajonin e Shkupit përbëhet nga autostrada, rrugë ekspres, 
rrugë magjistrale, rrugë rajonale dhe lokale. Në territorin e rajonit të Shkupit kalojnë 
rreth 98.2 km autostrada, 122 km rrugë magjistrale, prej të cilave rreth 71 km janë 
pjesë e sistemit të rrjetit rrugor evropian, 200 km rrugë rajonale dhe 1,384 km rrugë 
lokale. Rrugët magjistrale lidhin rajonin me vendet fqinje dhe më tej i lidhin ato me 
vendet evropiane nga njëra anë dhe me Lindjen e Mesme dhe Afrikën nga ana tjetër. 
Në rajonin e Shkupit kalojnë pjesë të rrugëve vijuese “A”:

 › A1 (E-75) nga kufiri me Serbinë deri në kufirin me Greqinë (Korridori 10) dhe në 
territorin e rajonit ka një gjatësi prej 28.70 km.;

 › A2 (E-65) nga kufiri me Bullgarinë deri në kufirin me Shqipërinë (Korridori 8) 
dhe në territorin e rajonit është i gjatë 36.5 km;

 › A4 nga kufiri me Kosovën deri në kufirin me Bullgarinë dhe kalon nëpër rajon 
në një gjatësi prej 33 km.

Përveç këtyre rrugëve në territorin e 
qytetit të Shkupit dhe komunave në rajonin 
e Shkupit ka një numër rrugësh prej të 
cilave 118 me 222.5 km (27 bulevardë me 
67.4 km, 45 rrugë magjistrale me 96.64 km 
dhe 46 rrugë tubuese me 58.5 km.) janë 
nën juridiksionin e qytetit të Shkupit.

Qendra për Menaxhim dhe Kontroll të 
Komunikacionit (QMKK) - sistem i autom-
atizuar për mbledhjen e të dhënave për 
komunikacionin në kohë reale, menaxhim 
i sistemit semaforik në rrugë, monitorim 
vizual i komunikacionit, prioritet i autom-
jeteve  në transportin publik dhe informim-
in e shoferit. 
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Qyteti i Shkupit me rrjet hekurudhor lidhet, me dy degë, në veri, me Serbinë dhe 
Kosovën dhe dy këmbë në jug me Greqinë. Në lindje rrjeti përfundon me degë qorr 
në Beljakovc dhe Koçan, gjegjësisht në Beljakovc, dhe në perëndim me degë qorr 
përfundon në Kërçovë, gjegjësisht Sopotnicë. 

Në rajonin e Shkupit gjenden dy aeroporte, aeroporti ndërkombëtar “Shku-
pi” i cili është më i madhi dhe më i rëndësishmi në vend për komunikacion të rregullt 
ajror dhe aeroporti sportiv Stenkovec. Aeroporti i Shkupit ndodhet 17 km në juglind-
je të qytetit dhe ka një pistë ngritjeje me rrugë të asfaltuar, me drejtim të shtrirjes 
165° -345° (shënjimi 16-34), lartësia e qendrës prej 238 metra mbi nivelin e detit. Pista 
ka përmasa 2.950x45 metra (plus trotuare 2x7.5 metra në të gjithë gjatësinë e saj). 
Aeroporti sportiv “Stenkovec” gjendet 9 km në veri të qendrës së Shkupit, dhe është 
i destinuar për aviacion dhe aktivitete sportive në komunikacionin ajror të brend-
shëm, përkatësisht për aviacionin e lehtë dhe komercial, pesha maksimale e të cilit 
është 5700 kg. Ka një pistë me bar me përmasa 1200x50 metra me 2 shtigje lëvizëse 
paralele, me gjerësi 25 metra secila. 

Infrastruktura e komunikimit: Rajoni i Shkupit, si dhe i gjithë territori 
i Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbulohet nga dy operatorë mobil T-mobile 
dhe A1 Makedonia, të cilët janë edhe operatorë të telefonisë fikse, si dhe disa opera-
torë kabllorë. Ndryshe nga telefonia fikse, numri i përdoruesve të telefonisë mobile 
është vazhdimisht në rritje. Sa i përket vendosjes së stacioneve bazë dhe stacioneve 
të repetitorëve në rajon, sipas të dhënave nga operatorët, T-mobile ka ndërtuar 159, 
A1 Maqedonia - 241 stacione bazë. Në anën jugore të qytetit, në territorin e Komunës 
së Sopishtës, gjendet stacioni satelitor tokësor Breznica, i cili menaxhohet nga Tele-
komi. NP Radiodifuzioni i Maqedonisë, si transmetues lider në territorin e rajonit të 
Shkupit ka instaluar 28 pika repetitore, si dhe katër lidhje mikrovalore të drejtuara. 
Në këtë rajon, radiostacionet komerciale kanë instaluar 28 repetitorë, stacionet tele-
vizive kanë 29, ndërsa në disa lokacione janë instaluar nga disa stacione komerciale.

Infrastruktura energjetike: Potenciali energjetik i këtij rajoni është mod-
est dhe përbëhet nga hidrocentrale, rezerva të kufizuara të qymyrit dhe burime të 
rinovueshme të energjisë. HEC “Matka” ka një kapacitet të instaluar prej 4.16 MW 
me një prodhim mesatar vjetor të energjisë elektrike prej 23.350.000 kwh. HEC Koz-
jak ka 80 MW me prodhim mesatar vjetor të energjisë elektrike prej 150 GWh, dhe 
HEC Shën Petka ka një kapacitet të instaluar prej 36,4 MWh dhe do të prodhojë 66 
GWh energji elektrike në vit. Termocentrali i kombinuar me gaz-ngrohtore Te-To 
Shkup  ka fuqi elektrike të instaluar maksimale prej 257 MW (turbinë me gaz 180 
MW dhe turbinë me avull 77 MW) dhe prodhim vjetor të vlerësuar prej 1,900 GWh 
energji elektrike. Impianti përdor gaz natyror si lëndë të parë. Në rajonin e Shkupit 
nga burimet alternative të energjisë ekziston mundësia e shfrytëzimit të energjisë 
gjeotermale, diellore dhe të erës. Në qytet ekziston një rrjet i shpërndarë gjerë-
sisht për shpërndarje dhe furnizim me energji elektrike përmes EVN Maqedoni. Në 
pjesët periferike dhe jo të urbanizuara të qytetit, si dhe në zonën qendrore të qytetit 
me ndërtime më intensive si Bunjakovec, Debar Maalo, Qendër e të tjera, kapaciteti 
i instaluar është i mbingarkuar.

Në Shkup kryesisht përdoret energjia termike nga sistemi i qytetit. Gjatë se-
zonit të ngrohjes prodhohen 700,000 MWh energji termike, dhe rreth 600,000 MWh 
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u dërgohen konsumatorëve. Sistemi i ngrohjes përfshin tre termocentrale (ngrohtore 
‘Lindje’, Ngrohtore ‘Perëndim’ dhe Ngrohtore ‘Veri’) dhe një kazan (kazan ‘11 Tetor’), 
si dhe një rrjet përkatës për ngrohje me gjatësi totale. prej 170 km dhe më shumë 
se 2,350 stacione reduktimi. Sistemi mbulon rreth 33% të numrit të përgjithshëm 
të amvisërive në Shkup (rreth 51 mijë amvisëri), me sipërfaqe të përgjithshme prej 
2,740,000 m2. Nga familjet e tjera që nuk janë të kyçura në sistemin qendror, 4% 
kanë instalimin e tyre, ndërsa 63% nuk kanë instalim të tyre. Sistemi i gazsjellësit 
përbëhet nga dy njësi teknologjike me funksione bazë të ndryshme, mënyra e funk-
sionimit dhe presionet e funksionimit, si më poshtë: një gazsjellës kryesor me gjatë-
si totale 98 km dhe një rrjet gazsjellësi të qytetit prej 19.170 km. 13 konsumatorë janë 
të lidhur. Për nevojat e qytetit janë bërë dy stacione rregulluese matëse kryesore, 
përkatësisht Shkup-Veri afër “Zhelezara” dhe Shkup-Jug afër “OHIS”.28

Infrastruktura e ujësjellës kanalizimeve:29 431,153 banorë ose 96,1% janë 
të lidhur me ujësjellësin e qytetit dhe 17,544 banorë ose 3,9% furnizohen nga burimet 
lokale. Konsumi i përgjithshëm i ujit të ujësjellësit të qytetit është 87,032,828 m3/vit. 
ose 516 l/ditë/banor). Më shumë se 240 ndërtesa industriale dhe tregtare përdorin 
ujin nga rrjeti i ujësjellësit të qytetit. Ujësjellësit lokalë furnizojnë vendbanimet: 
Ljubanci dhe Luboten në komunën e Butelit; Rashtak, Strashinic dhe Bulaçan në 
Komunën e Gazi Babës; Jurumleri dhe Idrizovë në komunën e Gazi Babës (në këtë 
sistem janë të lidhura edhe fshatrat fushore nga komuna Ilinden dhe Petrovec). Për 
ujë të pijshëm përdoren 149,6 litra për frymë në ditë, nga 199 litra të prodhuara në 
total, që tregon një humbje uji në tubacione prej 35 litrash (të dhënat për vitin 2017). 
Humbjet teknike janë deri në 33%, dhe humbjet totale janë rreth 50% e totalit të ujit 
të prodhuar. 

Sasia totale e ujërave të zeza të derdhura në sistemin e kanalizimit të qytetit 
është 33,234,043 m3/vit nga amvisëritë 20,064,396 m3/vit dhe nga objektet tregtare 
13,169.647 m3/vit. Deri më tani janë ndërtuar rreth 73.77% e rrjetit fekal dhe 24,95% e 
rrjetit atmosferik. Nga numri i përgjithshëm i banorëve në komunat e qytetit, 85,9% 
janë të lidhur në rrjetin e kanalizimit fekal të qytetit. Pjesa tjetër e popullsisë nga ko-
munat e qytetit i derdhin ujërat e ndotura në gropa septike dhe derdhje në nëntokë 
dhe në kanale të hapura. Vlerësohet se kjo sasi është 5,034,259 m3/vit. Vlerësohet 
se industria që nuk përdor ujin nga rrjeti i ujësjellësit të qytetit për nevojat e saj 
teknologjike, lëshon rreth 70.161.000 m3/vit ujëra të ndotura. Është ndërtuar vetëm 
24.95% e rrjetit të kanaleve atmosferike të parashikuara. Problem i madh janë ujërat 
atmosferike nga shpatet e Vodno-s dhe Skopska Crna Gora që gravitojnë drejt qytet-
it. Për shkak të mos ndërtimit të mjaftueshëm të rrjetit atmosferik apo mirëmbajtjes 
jo të rregullt të kanaleve ekzistuese, sasi të mëdha të ujërave të shiut derdhen në 
ujërat e zeza fekale, gjë që shkakton probleme, përkatësisht derdhje ose përmbytje. 
Në qytetin e Shkupit nuk është ndërtuar asnjë impiant për trajtimin e ujërave të 
zeza.

28.  Qyteti Shkup. Plani Lokal i Veprimit Mjedisor për periudhën 2020 - 2026. 2019. fq. 45.

29. Qyteti Shkup. Plani Lokal i Veprimit Mjedisor për periudhën 2020 - 2026. 2019. fq. 42-45.
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3.1.7 Trashëgimia natyrore 

Në territorin e qytetit të Shkupit gjenden rrallësia natyrore e mbrojtur Kalaja 
e Shkupit-Kale, zona e mbrojtur park-pylli Gazi Baba dhe rrapi monumental i 
mbrojtur Shkupi. Në zonën më të gjerë të qytetit gjenden zonat e mbrojtura Ezerce, 
Arboretum dhe Ostrovë, në afërsi të parkut-pyllit Vodno, dhe pak më tutje ndodhet 
monumenti natyror Kanion Matka, zona me veçori të veçanta natyrore Këneta e 
Katllanovës dhe zona e mbrojtur e Katelanovës.30 

3.1.8 Arsimi, shëndetësia dhe kultura

Arsimi: Në dhjetë komunat në zonën e qytetit janë të regjistruar 104 shkolla fillore 
dhe se sipas komunave ndarja është si vijon: Aerodrom-8, Butel-8, Gazi Baba-16, 
Gjorce Petrov-8, Karposh-13, Kisela Voda-11, Saraj-21, Centar-7, Çair-9, Shuto Orizari 
-3, dhe në to mësimin e ndjekin rreth 55,749 nxënës. Në territorin e rajonit të Shkupit 
janë regjistruar gjithsej 12 shkolla me paralele speciale dhe 10 shkolla për të rritur. 
Në shkollat speciale ka 33 paralele me gjithsej 230 nxënës, ndërsa në shkollat e të 
rriturve 33 paralele me 489 nxënës. Në qytetin e Shkupit ka 25 shkolla për arsimin e 
mesëm në sektorin publik me 1,037 paralele dhe gjithsej 24,001 nxënës. Arsimi i lartë 
në rajonin e Shkupit realizohet në dy universitete shtetërore, Universiteti “Shën 
Cirili dhe Metodi dhe Universiteti Nënë Tereza, 9 institucione private të arsimit të 
lartë dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë.
Shëndetësia: Në territorin e Qytetit të Shkupit funksionon ISHP Qendra 
Shëndetësore Shkup me 10 njësi punuese; Qendra për shëndet publik Shkup, 
Emergjenca mjekësore, 269 ordinanca të mjekësisë së përgjithshme; 41 ordinanca 
gjinekologjike, 163 ordinanca stomatologjike, 73 ordinanca specialistike-konsulente, 
72 farmaci, 4 poliklinika private, njësia shëndetësore e ISHP Shën Cirili dhe Metodi, 
2 laboratorë diagnostike, 15 institute, 2 ente, 2 spitale të përgjithshme, 4 spitale të 
specializuara, 1 institut gerontologjik, 1 spital klinik, 1 transfuzion, 2 klinika dentare.
Kultura dhe trashëgimia historike: Veprimtaria bibliotekare zhvillohet përmes 
dy bibliotekave amë, konkretisht: Biblioteka Universitare Kombëtare “Shën Kliment 
Ohridski “- Shkup, bibliotekë amë që ofron shërbime me libra në tërë territorin e 
Republikës dhe Biblioteka e qytetit “Vëllezërit Miladinovci “-Shkup me 23 biblioteka 
rajonale. 
Institucionet publike dhe kulturore nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit: 
Biblioteka e qytetit “Vëllezërit Miladinovci” - Shkup, Qendra Informative Kulturore 
- Shkup, Shtëpia e Kulturës “Koço Racin” - Shkup, Qendra Kulturore Rinore - Shkup, 
Muzeu i Qytetit të Shkupit, Salla Universale - Shkup , Kopshti Zoologjik - Shkup, 
Muzeu Natyror dhe Qendra Kulturore për Fëmijë “Karposh”. Në qytet funksionojnë 
edhe 8 institucione muzeore (6 nacionale dhe 2 lokale), IN Kinemateka e Maqedonisë, 
5 shtëpi të kulturës, 5 teatro profesionistë, një teatër për fëmijë dhe të rinj dhe një 

30.  Qyteti Shkup. Plani Lokal i Veprimit Mjedisor për periudhën 2020 - 2026. 2019. fq. 20..
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teatër amator. Gjithashtu funksionojnë edhe institucione kombëtare: Filarmonia e 
Maqedonisë, Opera dhe Baleti Kombëtar dhe Ansambli i këngëve popullore Tanec.
Në rajonin e Shkupit ka gjithsej 97 prona të paluajtshme të mbrojtura, shumica 
prej të cilave janë objekte fetare dhe civile, pasuar nga monumentet e luftës 
nacionalçlirimtare dhe lokacionet arkeologjike dhe më së paku objektet dhe 
monumentet e varreve. Janë edhe tri njësi monumentale të mbrojtura me zonën e 
tyre të kontaktit dhe me kufij të përcaktuar, në të cilat gjenden gjithsej 19 të mira 
të mbrojtura individuale/ Ato janë:Kompleksi monumental “Çarshia e Vjetër” me 
Kishat e Shën Spas, Shën Dimitrija, Daut Pashë Amami, Xhamia Mustafa Pashë, 
Xhamia e Murat Pashës, Xhamia Alaxha, Xhamia Hidaverdi, Kurshumli an, Kapan 
an, Suli an, Çifte amam, Gjul - shen amam , Bezisten , Vilajeti Konak (Uqumat) 
dhe Posta e Vjetër Turke; Tërësia Urbane e zonës qendrore të qytetit I-grupi prej 
50 ndërtesash të ndërtuara në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore dhe 1 pus 
i mbrojtur individualisht: Shtëpia në rr. Ilindenska (Qendra kulturore për fëmijë 
Karposh); dhe tërësia Urbane e zonës qendrore e qytetit II-grupi prej 41 ndërtesash 
të ndërtuara në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore (gjithsej 3 të mira të 
mbrojtura individualisht): Kulla Feudale; Shtëpia në rr. “Brigada e 8-të goditëse” nr. 
22 (Shkaperda); Ndërtesa në rr. Marshalli Tito (Pallati Ristiq).



4.  PROFILI I 
RREZIQEVE NGA 
KATASTROFA
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4.1 Të përgjithshme për profilin e rreziqeve

Sipas vlerësimeve të përgatitura, qyteti ka një profil të dallueshëm të rreziqeve, në 
të cilat, sipas intensitetit dhe shpeshtësisë së shfaqjes dhe dëmeve të shkaktuara 
materiale, përmbytjet, zjarret, ngjarjet ekstreme të motit, ndotja e ajrit, ujit dhe 
tokës dhe rreziqe të tjera (tërmetet, NUS, substancat e rrezikshme, rrezatimi 
jonizues, dukuritë kriminogjene dhe antisociale). Në këtë kontekst janë edhe 
ngjarjet katastrofike që kanë ndodhur në të kaluarën, si zjarret e shumta (4,342) 
në pyje dhe zjarret (3,060) të objekteve në periudhën 2008-2014, përmbytjet e vitit 
2016 me 22 viktima, tërmeti në 2016, stuhia me erëra të forta në 2013. Së bashku me 
përkeqësimin e situatës mjedisore dhe ndikimin në rritje të ndryshimeve klimatike, 
pritet që të ketë një rritje të ndjeshme të shpeshtësisë, intensitetit dhe madhësisë së 
këtyre ngjarjeve. Rrjedhimisht, gjithnjë e më shumë njerëz janë të ekspozuar ndaj 
efekteve të tyre. E gjithë kjo plotësohet me sfida të reja në kushte të rreziqeve në 
rritje si kriza e emigrantëve apo pandemia KOVID-19. Prandaj, 

 SHKALLA E PARË GJENDJA E RREGULLT 
(pa rrezik)

Rreziqe të tjera: Erozioni i tokës, aksidente në 
komunikacionin rrugor, erëra të forta, ortekë, rrezatim 
jonizues, fenomene kriminale dhe antisociale

 SHKALLA E DYTË RREZIK I ULËT 
 (gjendje e rregullt me manifestime të 
rralla të rrezikimit)

 • Tërmet

 • Përmbytje

 • Zjarre

 • Kushte ekstreme të motit (shi i fortë, vapë dhe valë të 
ftohta)

 • Epidemi të sëmundjeve të karantinës dhe sëmundjeve 
të tjera infektive 
 te njerëzit, kafshët dhe bimët

 SHKALLA E TRETË RREZIK I RRITUR 
 (fillimi i mundshëm i krizës ose situatës 
së krizës)

Ndotja e tokës, ujit dhe ajrit

 SHKALLA E  
 KATËRT 

RREZIK I LARTË  
(probabiliteti i fillimit të krizës ose 
situatës së krizës)

/

 SHKALLA E PESTË RREZIK MË I LARTË  
(rrezikimi i vlerave jetike dhe krijimi i 
kushteve për shpalljen e krizës ose 
gjendjes së krizës)

Pandemia e KOVID-19

Tabela - Shkalla e kërcënimit të sigurisë në zonën e qytetit të Shkupit31

31. Shkalla e kërcënimit të sigurisë në territorin e Qytetit të Shkupit është bërë në përputhje me nenin 6 të Urdhëresës për Metodologjinë për 
përgatitjen e vlerësimit të kërcënimit të sigurisë së Republikës së Maqedonisë nga të gjitha rreziqet dhe kërcënimet, përmbajtjen dhe struk-
turën e tij mënyra e ruajtjes dhe përditësimit, si dhe përcaktimi i subjekteve në sistemin e menaxhimit të krizave, të cilave u dorëzohet vlerësim 
i plotë ose ekstrakt i vlerësimit (Gazeta Zyrtare e RM nr. 13/11). Pandemia e KOVID-19 edhe pse nuk përfshihet në këto dokumente, duke pasur 
parasysh pasojat dhe gjendjen e shpallur të krizës në të gjithë vendin, ajo renditet si një rrezik i shkallës së pestë, më të lartë.



42

Tabela - Pasqyrë e ngjarjeve në zonën e qytetit të Shkupit në periudhën 2000 - 2016

LLOJI I 
NGJARJES

KOHA E NGJARJES VENDI/LOKACIONI
HUMBJET NJERËZORE 

/ POPULLSIA E 
PREKUR

PËRSHKRIMI I 
NGJARJES

DËMI  
(SHUMA NË 

DENARË)

ZONA E 
PËRFSHIRË 

(HA)

1 Zjarre 2008 - 2014 Më shumë lokacione / Zjarret në vende 
të hapura dhe 
ndërtesa

921,812,200 /

2 Përmbytje 06.08.2016 Fshatrat Hasanbeg, 
Stajkovci, Smilkovci, 
Haraçinë, qarkorja e 
Shkupit

Rritja e shkallës 
atributive të 
vdekshmërisë me 
3,2%

Shi i dendur, 
përmbytje të 
rrëmbyeshme 

2,500,000,000 /

3 Tërmet 11,09,2016 I gjithë territori i 
qytetit të Shkupit

/ Tërmet 500,000,000 /

4 Ngjarjet 
ekstreme të 
motit

44 ditë në 2007

63 ditë në 2012

I gjithë territori i 
qytetit të Shkupit

Зголемена 
атрибутивна стапка 
на смртност за 3,2%

Valët e të nxehtit Rritja e konsumit 
të ujit të pijshëm 
me 30%

/

5 Ngjarjet 
ekstreme të 
motit

107 ditë në 2005 

103 ditë në 2011 

I gjithë territori i 
qytetit të Shkupit

Shkalla e 
vdekshmërisë 24% më 
e lartë se minimumi 
në vit, veçanërisht 
personat e prekur mbi 
65 vjeç

Valët e ftohta / /

6 Ndotja e ajrit 175-279 ditë në 
2012 

110-181 ditë në 
2013 

130-199 ditë në 
2014 

106-181 ditë në 
2016 

I gjithë territori i 
qytetit të Shkupit

/ Rritja e emetimit 
të grimcave të 
pezulluara PM10

Efektet 
shëndetësore 
akute dhe 
kronike

/

7 Rreziqe të 
tjera

(Sëmundje 
infektive)

Tetor 2009 Komunat e Shuto 
Orizarit, Çairit, Butelit 
dhe Çuçer Sandevës

22.500 njerëz, 30 të 
shtruar në spital

Verdhëza infektive / /

8 Rreziqe të 
tjera

(Sëmundje 
infektive)

Shtator 2010 I gjithë territori i 
qytetit të Shkupit

572 persona Fruthi / /

9 Rreziqe të 
tjera

(Sëmundje 
infektive)

Nga 06.01.-
03.06.2014 

I gjithë territori i 
qytetit të Shkupit

122 persona Fruthi / /

10 Rreziqe të 
tjera

(Sëmundje 
infektive)

22.08.2014 K. Shuto Orizar 475 persona Verdhëza infektive / /

11 Rreziqe të 
tjera

(Sëmundje 
infektive)

Shkurt 2020 - maj 
2021

I gjithë territori i 
qytetit të Shkupit

1,758 të vdekur

68,412 pacientë

* përfshirë datën 
25.05.2021.

Pandemia 
KOVID-19
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4.2 Profili i rreziqeve dhe pikat e nxehta në zonën e Qytetit të 
Shkupit

Në bazë të analizës së profilit të rreziqeve, ngjarjeve të ndodhura, si dhe vlerësimeve 
të rrezikimit të zonave të Qytetit të Shkupit, janë identifikuar rreziqet dhe pikat e 
nxehta të mëposhtme popullsi e ekspozuar dhe afati kohor i shfaqjes së rreziqeve:

RREZIK LLOJI
SHKALLA E 

KËRCËNIMIT
PIKAT E NXEHTA PASOJAT E MUNDSHME

POPULLSIA E 
EKSPOZUAR

PERIUDHA 
KOHORE

Tërmet Magnituda 8 
dhe 9 gradë 
sipas shkallës 
së Merkal, 
epiqendra 2-12 
km

 SHKALLA E  
 DYTË 

 • E gjithë zona e qytetit 
të Shkupit

 • Humbja e jetëve njerëzore 
(rreth 9% e popullsisë); 
Ndërtesat (të rrënuara 
7-10% të ndërtesave të 
banimit; infrastrukturë 
kritike e shkatërruar ose e 
dëmtuar); ofrimi i dëmtuar i 
shërbimeve 

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Gjatë gjithë 
vitit

RREZIK I ULET 

(gjendje e rregullt 
me manifestime 
të rralla të 
rrezikimit)

Përmbytje Përmbytje 
(përmbytje 
me derdhjen 
e lumit, 
përmbytje me 
vërshime të 
rrëmbyeshme 
dhe përmbytje 
nga derdhja e 
akumulimeve)

 SHKALLA E  
 DYTË 

 • Vërshimi nga derdhja 
e lumenjve Vardar, 
Lepenec, Treska, Pçinja, 
Kadina Reka, Markova 
Reka; vërshimi nga 
shirat e rrëmbyeshëm, 
luginat etj.

 •  përmbytje nga 
dëmtimi, prishja apo 
derdhja e digave 
Matka, Sveta Petka dhe 
Kozjak.

 • Humbje e jetëve njerëzore, 
e objekte infrastrukturore 
kritike të prekura; 

 • tokave bujqësore të 
përmbytura; 

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Muajt e 
pranverës, 
verës, 
vjeshtës 

RREZIK I ULET 

(gjendje e rregullt 
me manifestime 
të rralla të 
rrezikimit)

Zjarri Zjarre  
(zjarret në 
pyje, zjarre 
të vende të 
hapura dhe 
zjarre në 
objekte)

 SHKALLA E  
 DYTË 

 • Zjarret në pyje dhe 
zjarret e hapura    
(zonat mal. Vodno, 
Skopska Crna Gora, 
Karaxhicë, Zheden i 
Suva Gorës, rezervati 
“Jasen”, zona 
burimore Rashçe) 
Zjarret në objekte 
(objektet në qytetin e 
Shkupit, p.sh. shtëpi 
individuale dhe 
objekte kolektive, 
objekte industriale 
dhe publike, si 
dhe objekte në 
vendbanime)

 • Humbja e jetëve 
njerëzore; 

 • Objekte (banimi, ndërtimi, 
etj.); 

 • Infrastruktura 
(energjetike, për 
komunikim etj.);

 • Toka pyjore dhe 
bujqësore, zona e parkut 
pyjor Vodno, Skopska 
Crna Gora, Karaxhica, 
Zheden dhe Suva Gora, 
rezervati “Jasen”, zona e 
burimit Rashçe. 

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Zjarret në 
pyje dhe 
zjarret në 
vende të 
hapura 
qershor - 
tetor Zjarret 
në objekte 
nëntor 
- mars 
(sezoni i 
ngrohjes)

RREZIK I ULET 

(gjendje e rregullt 
me manifestime 
të rralla të 
rrezikimit)
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Ngjarjet 
ekstreme të 
motit

Temperaturat 
e larta dhe të 
ulëta të ajrit, 
stuhi, reshje 
bore dhe 
rrëshqitje, 
akull

 SHKALLA E  
 DYTË 

 • E gjithë zona e 
qytetit të Shkupit

 • Humbje e jetëve 
njerëzore, objekteve 
(ndërtimet e çatisë së 
ndërtesave të vjetra, 
etj.) toka bujqësore, 
kategoritë e cenueshme 
të popullsisë, popullsia 
e sëmurë kronike dhe 
popullsia që punon dhe 
banon në hapësirë të 
hapur 

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Muajt e 
verës (maj-
shtator) 
dhe muajt 
e dimrit 
(dhjetor-
shkurt)

RREZIK I ULET 

(gjendje e rregullt 
me manifestime 
të rralla të 
rrezikimit)

Ndotja Ndotja e 
ujit, ajrit dhe 
tokës

 TРЕТ СТЕПЕН  • E gjithë zona e 
qytetit të Shkupit

 • Popullsia;

 • Tokë bujqësore dhe 
pyjore

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Gjatë gjithë 
vitit

НИЗОК РИЗИК 

(редовна 
состојба со ретко 
манифестирани 
појави на 
загрозеност)

Epidemi të 
sëmundjeve 
të karantinës 
dhe 
sëmundjeve 
të tjera 
infektive te 
njerëzit dhe 
kafshët

Epidemi të 
sëmundjeve 
të karantinës 
dhe 
sëmundjeve 
të tjera 
infektive te 
njerëzit dhe 
kafshët

 SHKALLA E  
 DYTË 

 • E gjithë zona e 
qytetit të Shkupit

 • Rrezikimi i jetës dhe 
shëndetit të njerëzve dhe 
kafshëve; 

 • Reduktimi i shërbimeve 
ekonomike, sociale dhe 
aktiviteteve të tjera; 

 • Kufizimi i të drejtave dhe 
lirive të popullatës me 
gjendje krize ose gjendje 
të jashtëzakonshme

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Gjatë gjithë 
vitit

RREZIK I ULET 

(gjendje e rregullt 
me manifestime 
të rralla të 
rrezikimit)

Epidemi të 
sëmundjeve 
të karantinës 
dhe 
sëmundjeve 
të tjera 
infektive te 
njerëzit dhe 
kafshët

Pandemia e 
COVID-19

 SHKALLA E  
 PESTË 

 • E gjithë zona e 
qytetit të Shkupit

 • Humbja e jetëve 
njerëzore, pasoja në 
zhvillimin e përgjithshëm 
socio-ekonomik dhe 
social

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Gjatë gjithë 
vitit

НАЈВИСОК 
РИЗИК

(загрозеност 
на виталните 
вредности 
и создадени 
услови за 
прогласување на 
криза или кризна 
состојба)

Rreziqe të 
tjera

Rreziqet 
tekniko-
teknologjike, 
NUS, 
aksidente 
trafiku, 
fenomene 
kriminale dhe 
antisociale

 SHKALLA E  
 DYTË 

 • E gjithë zona e 
qytetit të Shkupit

 • Incidentet me substanca 
të rrezikshme, ekspozimi 
ndaj rrezatimit dhe 
rrezatimit UV; shfaqja 
e dëmtuesve dhe 
sëmundjeve të bimëve, 
aksidentet e shpeshta 
në trafik 

506.962

 • Burra - 249689

 • Gra- 257.237

 • Gjatë gjithë 
vitit

RREZIK I ULET 

(gjendje e rregullt 
me manifestime 
të rralla të 
rrezikimit)
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4.3 Tërmete

Zona urbane e Qytetit të Shkupit në 
tërësi i përket trasesë së zonës së 
thyerjes Shkup-Qystendil, ku zona 
e epiqendrës është e ekspozuar ndaj 
efekteve të tërmeteve shkatërruese, 
magnituda maksimale e pritur 
(shkalla Rihter) është 6.5 gradë, 
ndërsa maksimumi i pritshëm është 
IX gradë (Shkalla Makrosizmike 
Evropiane).

Nisur nga karakteristikat 
sizmike, qyteti pritet të preket nga 
tërmetet në të ardhmen, magnituda 
e të cilëve nuk mund të parashikohet, por konsiderohet se periudha e kthimit të 
tërmetit të vitit 1963 është 500 vjeç. Tërmetet katastrofike do të rrezikonin popullsinë, 
ndërtesat dhe të mirat materiale që janë në dispozicion kryesisht në pjesën urbane të 
qytetit të Shkupit. Në territorin e tij janë ndërtuar 66,125 objekte sipas Entit Shtetëror 
të Statistikave, Regjistrimi 2002, Libri III, Banesa, ndërtesa dhe ekonomi familjare) 
nga të cilat 7,1% ose 10,935 konsiderohen apartamente të amortizuara (të ndërtuara 
deri në vitin 1945, pra në periudhën 1945-1960). Më e rrezikuar është popullsia në 
komunën e Qendrës me rreth 45.929 banorë ose 9% e popullsisë së përgjithshme të 
qytetit të Shkupit. Veçanërisht të cenueshëm nga pasojat e tërmetit janë qytetarët 
që i përkasin të ashtuquajturve kategori vulnerabël qytetarësh, p.sh. Gratë, fëmijët, 
të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara fizike dhe intelektuale etj. Përveç pop-
ullsisë, ekspozohet dhe rrezikohet edhe infrastruktura kritike shtetërore dhe lokale, 
p.sh., sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm; infrastruktura hekurudhore dhe rru-
gore, urat, mbikalimet, nënkalimet, tunelet e akseve rrugore A1 dhe A4; Aeroporti 
Ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti Sportiv Stenkovec; rrjeti i energjisë elektrike 
dhe objekte të tjera për furnizim me energji elektrike; Naftësjellësi Selanik-Shkup, 
rrjeti i gazsjellësit, rrjeti i furnizimit me ngrohje; digat Matka, Sveta Petka dhe Koz-
jak; prodhues dhe operatorë tjerë ekonomikë; objekte për aktivitete shëndetësore, 
arsimore dhe sociale. Numri i të vrarëve dhe të plagosurve do të varej nga disa kushte: 
nëse tërmeti ka ndodhur në dimër apo verë; në mëngjes ose pasdite / mbrëmje; gjatë 
javës së punës ose në fundjavë, gjatë manifestimeve masive etj.

Deri më tani ka pasur pasoja fatale të tërmetit dhe shkatërrim të infras-
trukturës kritike, ndaj të njëjtat efekte priten edhe në të ardhmen. Në rast të një 
tërmeti katastrofik, është e pritshme të ketë efekte të mëvonshme dhe të shkak-
tojnë rreziqe, p.sh. përmbytje, zjarre, aksidente tekniko-teknologjike, sëmundje 
infektive, ndotje të ujit dhe tokës etj. Efekti në zhvillimin socio-ekonomik dhe të 
qëndrueshëm do të kishte gjithashtu pasojë. Një tërmet katastrofik gjithashtu do të 
ndikojë ndjeshëm në aftësinë e funksionimit të sistemit për zvogëlimin e rreziqeve 

Tërmetet në të kaluarën

 • viti 518 - Skupi u shkatërrua dhe tërmeti ishte me 
magnitudë 10/11 shkallë;

 • viti 1555 - Tërmet katastrofik;

 • 26.07.1963 - 9 gradë sipas shkallës së Merkalievit, 
200,000 qytetarë të prekur, 1070 viktima (470 burra, 
430 gra dhe 170 fëmijë), 3,300 të lënduar. Dëmi prej 15% 
BPSH i ish-Jugosllavisë ose ndërmjet 3 dhe 5 miliardë 
dollarë. U shkatërruan 85% e pasurisë kombëtare të qytetit 
(infrastruktura, industria, fondi banesor, etj.)

 • 11-14.09.2016 - mbi njëzet tërmete, nga të cilët më i forti 
4.1 gradë. Rreth 50 qytetarë kanë mbetur të plagosur, dëme 
prej 10 milionë dollarësh.

Burimi: Autori
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nga katastrofa dhe në nivel lokal/kombëtar nuk do të ketë kapacitet të mjaftueshëm 
reagimi dhe rikuperim rezistent. Në përgjigje të një tërmeti të madh në territorin e 
qytetit të Shkupit janë NJTKZ, ndërmarrjet publike të qytetit të Shkupit, resurset e 
QMK-së dhe DMSH-së dhe Kryqi i Kuq, kompanitë që kanë pajisjet e duhura dhe 
burimet njerëzore, si dhe subjekte të tjera kompetente. Nuk organizohen trajnime të 
specializuara, ushtrime apo çfarëdo lloj aktiviteti tjetër për ngritjen e kapaciteteve. 
Prandaj, është e nevojshme të organizohen trajnime specialistike për personat që 
do të angazhohen drejtpërdrejt në parandalimin dhe menaxhimin e tërmetit, ndërsa 
për qytetarët të organizohen trajnime bazë për vetëmbrojtje dhe veprimin e tyre në 
rast tërmetesh dhe përballimin e pasojave. Krahas trajnimit është i nevojshëm or-
ganizimi i ushtrimeve demonstruese taktike në të cilat do të ushtrohen praktikisht 
procedurat e subjekteve të sistemit dhe në rast tërmetesh, si dhe do të bëhet vendos-
ja dhe zhvillimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe rajonal në drejtim të parandalimit, 
reagimit dhe rimëkëmbjes nga tërmetet.

4.4 Përmbytjet

Sipas karakteristikave të territorit 
dhe hidrografisë, zona e Qytetit 
të Shkupit është e ekspozuar ndaj 
vërshimeve32 të shkaktuara nga 
derdhja e rrjedhave të lumenjve, 
kryesisht në lumin Vardar, si dhe 
lumenjtë Lepenec, Markova dhe 
Treska; rrjedhjet e rrëmbyeshme 
nga mali Vodno, niveli i ngritur i 
ujërave nëntokësore, vërshimet 
nga niveli i lartë i ujit në rrjetin 
atmosferik ose të kanalizimeve, si 
dhe përmbytjet e shkaktuara nga 
shembja ose derdhja e digave Matka, Shën Petka dhe Kozjak.

Përmbytjet katastrofike që do të shkaktonin vërshim të shtretërve të lumenjve  
do të jetë pasojë e reshjeve të dendura në të gjithë ujëmbledhësin e lumit Vardar33 

përkatësisht kur sasia e reshjeve ishte 80-100 mm për një periudhë 24 ore.  
Gjatë shfaqjes së ujërave të mëdha dhe ndërtimit aktual të objek-
teve për mbrojtje nga uji, rreth 8,730 ha do të përmbyten në Q = 1200 m3/
sek. Në këtë sipërfaqe gjenden kryesisht toka bujqësore dhe një pjesë 

5 përmbytje të mëdha në të kaluarën

 • Dhjetor 1935 - Një pjesë e vogël e qytetit u përmbyt;

 • Dhjetor 1937 - Pjesë të përmbytura në rrjedhën e poshtme 
të qytetit. Kjo pjesë ishte mbrojtur nga argjinatura.

 • Nëntor 1962 - Rrjedha e lumit Vardar ka qenë 1,310 m3/s, 
janë vërshuar 6,753 ha dhe dëmi ka qenë 7% e OBP.

 • Nëntor 1979 - Rrjedha e lumit Vardar ka qenë 980 m3/s, 
janë përmbytur 7,550 ha dhe dëmi ka qenë 7% e BP.

 • Gusht 2016 - 23 viktima, përmbytje të 15 vendbanimeve 
dhe lagjeve dhe dëme prej 50 milionë USD:

Burimi: Shkupi rezistent - Strategjia për ndryshimet klimatike

32. https://drive.google.com/file/d/1sSdsXlGot_mzquHUmW-e2d7fYqLpTwvd/view

33. https://tinyurl.com/shexbus5

https://drive.google.com/file/d/1sSdsXlGot_mzquHUmW-e2d7fYqLpTwvd/view
https://tinyurl.com/shexbus5
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e vendbanimeve urbane, si dhe vendbanime rurale në pjesën fushore. 
Do të përmbyten vendbanimet: Gj. Petrov 1, vendbanimi Hrom, qendra e qytetit, 
Lisice e Poshtme, Maxhari, Hipodromi, zona industriale Gazi Baba, f. Organci, f. 
Rzhaniçino dhe pjesa më e madhe e Fushës së Shkupit. Vërshimet e shkaktuara nga 
derdhja e degëve të lumit Vardar do të jenë të karakterit lokal dhe nga këto derdhje 
do të rrezikoheshin sipërfaqe më të vogla bujqësore, livadhe dhe toka të papunuara 
si dhe objekte individuale.

Vërshime të rrëmbyeshme janë burimi i radhës për shfaqjen e rrezikut që 
i kanoset zonës së qendrës së qytetit. Në malin Vodno janë regjistruar 4 përrenj 
(Martino Brdo, Murtinec, Kisella Voda dhe Pripor), ndërsa në rajonin e gjerë të Shk-
upit janë regjistruar 134 rrjedha të rrëmbyeshme, të cilat janë të grupuara në 7 seri 
rrëkesh (Vodnjanska, Lumi Markova, Zelenikovska, Gj. Petrov. , rrjedha e poshtme 
e Lepenecit, Skopska Crna Gora dhe rrjedha e poshtme e lumit Pçinja). Disa nga 
këto përrenj, veçanërisht ato që sulmojnë zonën urbane, janë rregulluar ndërsa një 
numër dukshëm më i madh i përrenjve duhet të rregullohen. Nga vërshimet e rrëm-
byeshme nga përrenjtë e Vodnos34 ekspozohen pjesët e zonës së gjerë të qytetit 
që gravitojnë drejt tyre. Përmbytjet e rrëmbyeshme pritet të fitojnë shpeshtësi, si 
për shkak të ndryshimeve klimatike dhe reshjeve të shpeshta të rrëmbyeshëm dhe 
afatshkurtër, si dhe për shkak të planifikimit dhe urbanizimit joadekuat të vend-
banimeve, ndërtesave të paligjshme dhe mirëmbajtjes së parregullt dhe të pam-
jaftueshme.

Përmbytjet urbane në zonën urbane shkaktohen edhe uji i tepërt në rrjetin 
atmosferik apo fekal të kanalizimit i cili hyn si sipërfaqësor për shkak të kullimit 
joadekuat të ujërave sipërfaqësore, mungesës së gjelbërimit urban apo kapacitetit 
të pamjaftueshëm të sistemit. Përveç shkaktimit të përmbytjeve në zonat urbane, 
këto përmbytje shpesh pengojnë qarkullimin dhe kalimet e këmbësorëve për shkak 
të përmbytjeve të nënkalimeve apo zonave kritike.

Përmbytjet nga prishja e digave kanë më pak të ngjarë të ndodhin, por janë 
ende pjesë e profilit të rrezikut nga përmbytjet. Siç u përmend më parë, në zonën 
më të gjerë të qytetit dhe të rajonit ekzistojnë tre diga: Matka, Shën Petka dhe Koz-
jak. Në rast të shembjes eventuale të pendës së Matkës, shumica e komunave nga 
Qyteti i Shkupit (Saraj, Gjorçe Petrov, Karposh, Qendër, Çair, Aerodrom, Gazi Babë, 
Kisella Voda) Petrovec, Ilinden dhe një pjesë më e vogël e komunave të Haraçinës 
dhe Zelenikovës nga Rajoni i Shkupit. Gjatë kolapsit, shpejtësia mesatare e lëvizjes 
së valës nëpër Shkup do të ishte 33.4 k/h, që do të thoshte se për një distancë prej 3 
km vala do të arrinte 550 sekonda, ndërsa lartësia e saj do të ishte 6 m. Pasojat që 
do të ndodhnin në rajon do të ishin: përmbytja e rreth 12,418 ha, prej të cilave 1,000 
ha janë në luginën e lumit Treska (nga diga Matka deri në derdhjen e lumit Treska 
në lumin Vardar), dhe rreth 8,158 ha në fushën e Shkupit. Pjesa tjetër prej 3,260 ha 
që do të përmbyten ndodhen në pjesën urbane të qytetit të Shkupit.Do të rreziko-
heshin edhe jetët e rreth 35,000 njerëzve dhe rreth 10, 000 banesave e shtëpive. Do të 

34. https://tinyurl.com/35yp9dhu

https://tinyurl.com/35yp9dhu
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vërshohen disa vendbanime dhe fshatra si: Triangla, Maxhari, Trubarevo, Jurumleri, 
Fusha e Shkupit, Kolonija, Kadino, Mralino, Petrovec, Ognjanci dhe vende të tjera të 
populluara. Një pjesë e zonës industriale gjithashtu do të vërrshohen. Rreth 7 km 
të hekurudhës Shkup-Kumanovë dhe rreth 20 km rrugë do të përmbyten dhe nuk 
do të jenë funksionale. Me prishjen e mundshme të digës “Kozjak”35 i njëjti rrezik 
krijohet nga paraqitja e një vale katastrofike përmbytjeje gjatë rrjedhjes së papritur 
të ujit nga rezervuari, si dhe gjatë shembjes së digës Matka. Shkatërrimi i këtyre di-
gave është i mundur vetëm në rast të një tërmeti katastrofik ose në rast të një sulmi 
terrorist që do të shkatërronte një ose të gjitha digat dhe do të rrezikonte popullsinë 
në zonën në rrjedhën e poshtme të digës. Me ndërtimin e digës “Kozjak”, në fakt 
zvogëlohet rreziku i përmbytjeve përgjatë pellgut të lumit Treska.

Me qëllim të mbrojtjes nga vërshimet, Qyteti i Shkupit që nga vitet e 
shtatëdhjeta të shekullit të kaluar filloi me zbatimin e masave dhe punimeve, siç 
janë rregullimi i shtretërve të lumenjve në zonat urbane, veçanërisht lumi Vardar 
përmes më të madhe të qytetit, kontrolli i vërshimeve, ndërtimi i kanalet kulluese 
nëpër fushën e Shkupit, si dhe pyllëzimi i Vodnos dhe lokacioneve të tjera për të 
parandaluar erozionin, rrëshqitjet e dheut dhe rrjedhjet. Megjithatë, për shkak të 
menaxhimit dhe mirëmbajtjes joadekuate dhe të pamjaftueshme, shumë nga këto 
objekte hidroteknike nuk janë në funksion të mjaftueshëm ose nuk janë fare në funk-
sion. Problem tjetër është urbanizimi intensiv dhe ndërtimet ilegale në zonat mbro-
jtëse të lumenjve dhe kanaleve, si në shtratin e vogël dhe të madh të lumit Vardar në 
qendër të qytetit, si dhe në lokacione të tjera ose përgjatë kanaleve të përrenjve dhe 
kanaleve kulluese të ujit. Në fakt, përmbytja e gushtit 201636 është një shembull se 
si për shkak të mungesës së planifikimit dhe ndërtimit të objekteve të përshtatshme 
rrugore dhe hidroteknike, në një kohë shumë të shkurtër ka pasur humbjet më të 
mëdha në jetë njerëzish (22) dhe dëme (50 milionë dollarë) pas tërmetit të Shkupit 
të vitit 1963.

Deri më tani përmbytjet kanë shkaktuar humbje jete dhe dëme të mëdha. 
Disa lloje të elementeve të rrezikut janë të cenueshëm, të cilët analizohen në deta-
je dhe prezantohen - objekte - shtëpi banimi, ndërtesa, etj. infrastrukturë rrugore, 
rrugë, ura, kanalizime, etj., dhe tokë bujqësore. Deri më tani, përmbytjet kanë shka-
ktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturën kyçe dhe funksionimin e subjek-
teve. Sistemi lokal i zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa ka kapacitet të mjaftue-
shëm për parandalimin e paralajmërimit të hershëm, por pajimi i dobët e bën të 
vështirë reagimin e shpejtë ndaj rrezikut nga përmbytjet. Si kundërpërgjigje ndaj 
vërshimeve të mëdha në territorin e qytetit të Shkupit, njësitet NJTKZ, DMSH, si 
dhe burimet njerëzore dhe materiale të NPK Higjiena Komunale, NP “Rrugë dhe 
rrugica”, NP “Ujësjellës Kanalizime” dhe kompanitë që kanë pajisjet e duhura dhe 
burimet njerëzore. Nuk organizohen trajnime të specializuara, ushtrime apo çfarë-
do lloj aktiviteti tjetër për forcimin e kapaciteteve. Prandaj, është e nevojshme të 
organizohen trajnime specialistike për personat që do të angazhohen drejtpërdrejt 

35. https://tinyurl.com/2by9b9vz

36. https://tinyurl.com/53va5ama

https://tinyurl.com/2by9b9vz
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në parandalimin dhe menaxhimin e tërmetit, ndërsa për qytetarët të organizohen 
trajnime bazë për vetëmbrojtje dhe veprimin e tyre në rast të përmbytjeve dhe për-
ballimin e pasojave. Krahas stërvitjes është i nevojshëm organizimi i ushtrimeve 
taktike-demonstruese në të cilat praktikisht do të praktikohen procedurat e subjek-
teve të sistemit në rast përmbytjeje.

4.5 Zjarret 

Zona e qytetit të Shkupit karakterizohet me zjarre të hapura (zjarret në pyje) dhe 
zjarre nëpër objekte. Arsyet e shfaqjes së tyre janë të ndryshme nga faktori njerëzor 
si më i pranishmi. Sipas analizës së ngjarjeve, profilit të rrezikshmërisë dhe 
ekspozimit të elementeve të rrezikut, zjarret do të shfaqen me një intensitet më të 
shpeshtë në periudhën e ardhshme. Zjarret deri më tani nuk kanë shkaktuar dëme të 
konsiderueshme në infrastrukturën kyçe dhe nuk kanë prishur punën e subjekteve, 
por përbëjnë një kërcënim të madh për fondin pyjor në rajon. Për shkak të zjarreve 
në pyje, deri më tani nuk janë regjistruar epidemi infeksionesh dhe sëmundjesh në 
popullatë, por përveç prerjeve të pyjeve dhe prerjeve të paligjshme, është shkaktar 
edhe i sëmundjeve të bimëve: si për shembull Sëmundja e ahut (Thaumatopoea 
pityocampa) dhe insektet e pishës (Diprion pini). Në periudhën nga viti 2008 deri 
në vitin 2014 kanë ndodhur 8,081 
zjarre, të cilat kanë shkaktuar 
dëme prej 921,812,2000 denarë. 
Nga numri i përgjithshëm i 
zjarreve, 4,333 ose 53% kanë qenë 
zjarre që kanë prekur sipërfaqe 
bujqësore, pyje, kashtë, deponi 
ilegale e të ngjashme. 3,160 ose 
39% kanë prekur ndërtesa të 
ndryshme, 560 zjarre ose 7% kanë 
prekur automjete, ndërsa 120 ose 
1% objekte të tjera (dru zjarri, sanë, 
foragjere, etj.). 

Sipërfaqja e përgjithshme e pyjeve (76,171 ha) dominohet nga pyjet për qël-
lime komerciale, të cilat janë të pranishme në 62,993 ha dhe përfshihen në dhjetë 
njësi pyjore-ekonomike në shpatet e maleve Skopska Crna Gora, Karaxhica, Zheden 
dhe Suva Gora. Me to menaxhon NP “Pyjet e Maqedonisë” – EPK Karaxhica Shkup 
dhe në periudhën 2003-2012 në atë zonë kanë ndodhur 273 zjarre në një sipërfaqe 
totale të djegur prej 8,264 ha. Më të rrezikuara në këtë zonë janë popullsia e komu-
nave në qytetin e Shkupit: Gazi Baba, Çairi, Buteli, Kisella Voda dhe Karposhi, si dhe 
komunat Petrovec dhe Ilinden me 15,278 objekte individuale banesore dhe tubacioni 
i naftës Selanik-Shkup deri te rafineria OKTA. Kategoria e dytë më e zakonshme e 

Pyjet nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit -  i 
mirëmban, rregullon dhe mbron NP Parqe dhe 
Gjelbërime:

 • Parku pyjor Vodno - 4,573 ha;

 • Peizazhi karakteristik i Gazi Babës - 105 ha;

 • Varrezat franceze - 7 ha;

 • Kodra Zajçev - 5 ha.

 • Në këto lokacione në periudhën 2006-2013 kanë ndodhur 
57 zjarre.
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pyjeve janë pyjet për qëllime të veçanta, rezervatet pyjore dhe të gjuetisë (Rezervati 
pyjor “Jasen”) në një sipërfaqe prej 16,560 ha. Në këtë zonë në periudhën 2002-2012 
kanë ndodhur 22 zjarre në sipërfaqe totale prej 2,849 ha me pyll cilësor. Këto zjarre 
nuk paraqesin rrezik më të madh për sigurinë e popullatës dhe të mirave materiale. 
Kategoria e tretë janë pyjet e parkut (në malin Vodno dhe pyjet në zonën e burimit 
Rashçe). Zjarret në këtë zonë mund të shkaktojnë pasoja për shumë ndërtesa dhe 
zona të mbrojtura si trashëgimi natyrore, monumente, objekte fetare, zona arke-
ologjike dhe infrastrukturë kritike. Zjarret në pyje mund të shkaktojnë probleme 
në komunikacion në disa rrugë lokale dhe pjesë të shkurtra drejt fshatrave fqinjë, 
të rrezikojnë pjesë të hekurudhës, si dhe të shkaktojnë ndotje të ajrit dhe mjedisit.

Zjarret në pyje në më shumë se 90% të rasteve ndodhin në periudhën 
qershor-shtator, kur temperaturat e jashtme janë më të larta dhe kur aktivitetet 
njerëzore brenda ose pranë tyre janë më intensive. Gjithashtu, në zonat rurale, per-
iferike të zonës urbane është vënë re praktika e djegies së kashtës dhe mbetjeve bu-
jqësore dhe krahas rrezikut për një zjarr më të madh, ndodh edhe ndotja e ajrit. Siç 
është paraqitur në fotografi Qyteti i Shkupit në vazhdimësi ndërmerr aktivitete dhe 
masa parandaluese37 për të parandaluar djegien e kashtës dhe mbetjeve bujqësore, 
të cilat vitet e fundit kanë dhënë rezultate dhe numri i këtyre zjarreve është ulur 
ndjeshëm. 

Për shuarjen e zjarreve në vende të hapura/zjarret në pyje, më së shpeshti 
angazhohen resurset e NP Karaxhica, NP Parqe dhe Gjelbërim, NP Jasen, NJTKZ, 
NP tjera, NP DMSH Shkup, Policia Pyjore, SHVKZ. Në rast zjarresh të përmasave 
të mëdha shfrytëzohen burimet e DMSH-së dhe shoqërive tregtare, të cilat kanë 
pajisje teknike të përshtatshme që mund të përdoren për të përballuar zjarret në 
vende të hapura. Zjarret në ndërtesa, nga ana tjetër, ndodhin gjatë gjithë vitit, në 
çdo kohë të ditës, pothuajse në çdo lloj godine banimi dhe industriale. NJTKZ Shkup 
është e angazhuar në shuarjen e zjarreve në objekte. 

37. https://starportal.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11606&mid=482&tabId=

https://starportal.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11606&mid=482&tabId=
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Deri më tani, zjarret nuk kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në njerëz, 
dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturën kryesore dhe funksionimin e 
subjekteve. Sistemi i qasjes për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa ka kapacitet të 
mjaftueshëm për parandalimin e paralajmërimit të hershëm, por pajimi i dobët e bën 
të vështirë reagimin e shpejtë ndaj rrezikut nga përmbytjet. Është e nevojshme të 
organizohen trajnime specialistike për personat që do të angazhohen drejtpërdrejt 
në parandalimin dhe menaxhimin e zjarret, ndërsa për qytetarët të organizohen 
trajnime bazë për vetëmbrojtje dhe veprimin e tyre në rast të zjarreve dhe përballimin 
e pasojave. Krahas trajnimit është i nevojshëm organizimi i ushtrimeve taktike-
demonstruese në të cilat do të praktikohen praktikisht procedurat e subjekteve të 
sistemit dhe në rast zjarresh në mjedise të hapura dhe urbane.

4.6 Erozioni dhe rrëshqitjet e tokës 

Komunat më erozive në rajon janë Saraj (Z = 0.53), Gjorçe Petrov (Z = 0.44), Haraçina 
(Z = 0.42) ndërsa vlerat më të ulëta të koeficientit të erozionit kanë Aerodromi, 
Qendra, Çairi dhe Shuto Orizari. 13 rrëshqitje të dheut janë regjistruar në qytetin 
e Shkupit dhe 31 në komunat tjera. Disa nga këto rrëshqitje ndodhen në shpate 
natyrore, disa në shpate artificiale (rrugë). Ato në rrugë janë të rregulluara me masa 
përkatëse, ndërsa të tjerat janë të parregulluara. Në rajonin e Shkupit ndahen 5,874 
ha sipërfaqe erozive (EA) dhe 36,332 ha zona të rrezikuara nga erozioni (EEI), prej të 
cilave në qytetin e Shkupit: (EA = 4,355 ha, AEE = 16,026 ha). Komunat me “sipërfaqet 
erozive” më të mëdha janë Saraj (2,725 ha), Gjorçe Petrov (1,109 ha), Petroveci (577 
ha), Studeniçani (415 ha), Gazi Baba (295 ha) dhe Sopishtja (244 ha). Komunat me 
sipërfaqen më të lartë të rrezikut nga erozioni (EA + AEE) në qytetin e Shkupit janë: 
Saraj (6,959 ha, gjithsej 12% e territorit, Gazi Baba - (3,441 ha), Gjorçe Petrov (2851 
ha) dhe Butel (2561 ha). Komunat me sipërfaqen më të madhe të erozionit (EA + AEE) 
nga rajoni i Shkupit janë: Çucer Sandeva, Studeniçani dhe Petroveci. Shpenzimet e 
përgjithshme fillestare për masat dhe punët (aktivitetet) për mbrojtje nga erozioni 
janë vlerësuar si vijon: Qyteti i Shkupit - 35.95 milionë euro (nga të cilat për pyllëzim 
34.65 ME dhe 1.3 ME për masa të tjera) dhe Rajoni i Shkupit - 43.9 ME, (pyllëzim - 
38,6 ME dhe të tjera 5,34 ME).38

38. Qyteti Shkup. Studim për erozionin dhe plani i veprimit për qytetin e Shkupit. 2017. fq. 15-16.
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4.7 Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës

Ndotja e ajrit të ambientit në territorin e qytetit të Shkupit është problemi më i 
madh akut për rezistencën e qytetit dhe shëndetin e qytetarëve. Pas disa vitesh 
vlerash mbi sasitë maksimale për grimcat e pezulluara me madhësi 10 mikrometra 
(PM10), ato kanë trend të rënies së butë. Përqendrimet ditore të dyoksidit të squfurit, 
dioksidit të azotit dhe monoksidit të karbonit në periudhën 2011-2014 ishin brenda 
vlerave të lejuara. Vetëm në përqendrime të grimcave të pezulluara me madhësi 10 
mikrometra (PM10) në periudhën 2005-2011 ka tejkalim të vlerës kufitare një orë për 
mbrojtjen e shëndetit të njeriut, në të gjitha vitet dhe në të gjitha pikat matëse ku 
kryhen matje. Sipas studimeve të ndryshme, burimi më i madh i ndotjes së ajrit vjen 
nga ngrohja e amvisërive, industria dhe trafiku. Ndikimet e jashtme për ndotjen e 
zgjatur të ajrit në qytet janë kushtet atmosferike (shfaqja e inversionit në muajt e 
dimrit), urbanizimi (lokacionet dhe vendosja e objekteve që pengojnë qarkullimin 
e ajrit) dhe ndërtimet intensive, veçanërisht në zonën qendrore të qytetit, mungesa 
e gjelbërimit vëllimi i trafikut dhe praktikat e paqëndrueshme të transportit, si dhe 
mirëmbajtja joadekuate e higjienës publike.

Sipas analizave të bëra në periudhën e kaluar, burimi më i madh kombëtar 
i emetimeve nga sektorët e përfshirë në inventarin e gazeve serrë është sektori i 
energjisë, i cili merr pjesë me rreth 70% të totalit të shkarkimeve. Burimi i dytë më 
i madh i emetimeve është sektori i bujqësisë me rreth 10-15%, ndërsa secili nga sek-

Harta - Zonat erozive dhe të rrezikuara nga erozioni në rajonin e 
Shkupit (burimi: Studim për erozionin dhe plani i veprimit për  
qytetin e Shkupit)
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torët e tjerë merr pjesë me më pak se 10%. Përjashtim bën vetëm sektori i pyjeve, i 
cili në vitin 2000 merrte pjesë me 14% të totalit të emetimeve, për shkak të numrit 
të madh të zjarreve në pyje. Për të përcaktuar masat për reduktimin e emetimeve 
të gazeve serrë, është e nevojshme t’i kushtohet vëmendje identifikimit të burimeve 
kryesore të emetimeve.

Prania e substancave të dëmshme në rrjedhat ujore sipërfaqësore në ra-
jonin e Shkupit është kryesisht për shkak të shkarkimeve të ujërave të zeza të pa 
trajtuara nga objektet industriale në rajon. Si pasojë e depërtimit të ndotësve nëpër 
shtresat e tokës, ka ndotje indirekte të ujërave nëntokësore. Nga sasia totale e ujit 
të trajtuar nga objektet industriale në rajon, ujërat e zeza teknologjike marrin pjesë 
me 94%, dhe ujërat e zeza sanitare me 4%. Në rajonin e Shkupit ka shumë pak objek-
te që kryejnë trajtimin e plotë të ujërave të zeza.

Analiza e cilësisë së tokës në fushën e Shkupit tregoi se tokat në zonën ur-
bane janë më të kontaminuara, krahasuar me tokat në zonën rurale.

Cilësia e ujërave nëntokësore që ushqejnë burimin Rashçe dhe zonën e 
pusit Nerezi-Lepenec plotëson standardet e përcaktuara të cilësisë që korrespondo-
jnë me klasën I-II. Në territorin e qytetit të Shkupit nuk ka monitorim apo hulumtim 
më sistematik për ndotjen e tokës me preparate agrokimike. Mesatarja vjetore e 
përdorimit të tyre është 960 kg/ha dhe është brenda mesatares evropiane. Përqen-
drimet e metaleve të rënda (plumb, zink, bakër, nikel, kobalt, krom) janë vërejtur si 
pasojë e djegies së naftës, qymyrit, benzinës në mjetet motorike etj. 

Ndotja e ujit dhe e tokës është proces i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit, ndër-
sa ajri në periudhën tetor-mars dhe pasojat mund t’i ndjejë e gjithë popullata e qyte-
tit të Shkupit. Shërbimet kompetente që janë përgjegjëse kryesore për parandalim-
in dhe tejkalimin e rreziqeve nga gjendja me ndotjen janë të trajnuar profesionalisht 
për t’u përballur me rrezikun. Është e nevojshme pajisja dhe rinovimi i mjeteve dhe 
pajisjeve materialo-teknike në dispozicion të subjekteve nga SMK. Për angazhimin 
e personave të tjerë nga subjektet e tjera në sistemin e menaxhimit të krizave (nëse 
paraqitet nevoja) është e nevojshme të organizohen trajnime të specializuara, ndër-
sa për qytetarët të organizohet edukim për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për 
mbrojtjen e mjedisit nga ajri, ndotjen e ujit dhe tokës dhe marrjen e masave paran-
daluese dhe mbrojtëse për të reduktuar dëmet e shkaktuara nga rreziku. Krahas 
edukimeve, është e nevojshme të organizohen edhe ushtrime demonstruese në të 
cilat praktikisht do të ushtrohen veprimet e qytetarëve dhe të subjekteve të sistemit.

4.8 Sëmundjet infektive 

Në rajonin e Qytetit të Shkupit në të kaluarën kanë ndodhur epidemi të karantinës 
dhe sëmundjeve tjera infektive te njerëzit dhe kafshët dhe ekziston mundësia që 
ato të ndodhin në të ardhmen dhe të shkaktojnë dëme për njerëzit dhe kafshët. 
Sëmundjet infektive që mund të shfaqen në Qytetit të Shkupit janë: salmonela, 
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dizenteria, enterokoliti, hepatiti akut (A, B, C, D), meningjiti, streptokoku i anginës, 
bruceloza, tuberkulozi, askarlatina, gripi1 (sezonal, gripi1) dhe sëmundje të tjera. 
Deri në vitin 2021 epidemia e gripit sezonal ishte një dukuri e rregullt, me numrin e 
rasteve gjithmonë mbi 1,000. Zona e Qytetit të Shkupit nga shkurti i vitit 2020 është 
prekur nga sëmundja KOVID-19, duke shkaktuar pasoja shëndetësore, ekonomike, 
arsimore, sociale dhe të tjera për popullatën, biznesin dhe subjektet tjera. Në 
periudhën deri më 25 maj 2021 gjithsej u sëmurën 68,412 qytetarë, prej të cilëve 
1,728 vdiqën.

4.9 Fenomenet ekstreme të motit

Dukuritë më të shpeshta ekstreme të motit në territorin e Qytetit të Shkupit janë 
ndryshimet e temperaturës (valët e të nxehtit dhe të ftohtit), erërat, mjegulla, akulli 
dhe breshëri. Rritja e temperaturave mund të ndikojë negativisht në shëndetin e 
njerëzve, veçanërisht të sëmurëve kronikë, burimet ujore, bujqësinë dhe florën 
dhe faunën në përgjithësi. Valët e të nxehtit kontribuojnë gjithashtu në shfaqjen 
e ndotjes së ajrit gjatë verës, duke rritur përqendrimet e ozonit. Kjo ka një ndikim 
serioz në rritjen e sëmundjeve dhe vdekshmërisë, në radhë të parë nga sëmundjet 
kardiovaskulare dhe të mushkërive në atë periudhë. Për rrjedhojë, në periudhën 
maj-shtator, shkalla e vdekshmërisë pritet të rritet mesatarisht me 10%, veçanërisht 
në zonat urbane, ku temperatura zakonisht është disa gradë më e lartë se në zonat 
rurale. Gjithashtu, moti i nxehtë mund të shkaktojë dëmtime të disa kategorive të 
infrastrukturës, si rrugët e asfaltuara, hekurudhat, linjat ajrore dhe të ngjashme. 
Ulja e morbiditetit dhe vdekshmërisë mund të arrihet duke ndërmarrë disa 
aktivitete, si: forcimi dhe zbatimi i sistemit të njoftimit dhe paralajmërimit të valëve 
të të nxehtit (sistemi i paralajmërimit të hershëm); trajtimi përkatës i personave në 

Tabela - Pasqyrë e rasteve me KOVID-19 në zonën e Qytetit të Shkupit më 25.05.202139

39. https://www.arcgis.com/apps/dashboards/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/2096bd4b051b42948ac3f5747e80c3a5


55

kujdesin parësor shëndetësor; parashikimi i pasojave të shfaqjes së sëmundjeve 
të reja infektive që lidhen me nxehtësinë ose ndryshimet klimatike :; informimi në 
kohë i popullatës për pasojat e mundshme të valëve të të nxehtit dhe mënyrën e 
trajtimit të tyre; rritja e ndërgjegjësimit të publikut për lidhjen e mundshme midis 
ndryshimeve klimatike dhe sëmundjeve infektive; identifikimi i personave në rrezik 
të shtuar gjatë valës së të nxehtit, etj.

Në kuadër të rritjes së temperaturave, veçanërisht në zonën e qendrës së 
qytetit, qyteti bëri një analizë dhe zbuloi Ishujt e ftohtë dhe të nxehtë urban të 
cilët ndodhin për shkak të mbulimit të tokës me beton, asfalt, ndërtesa, sipërfaqe 
që thithin, mbajnë dhe lëshojnë nxehtësi, ndryshe nga sipërfaqet nën gjelbërim dhe 
bimësi. Për këtë qëllim është përgatitur studim,40 i cili përveç identifikimit parashi-
kon një plan veprimi me më shumë se 70 masa që do të forconin qëndrueshmërinë 
urbane të qytetit (p.sh. shtimi i sipërfaqeve të gjelbra, çative të gjelbra dhe kop-
shteve, pyllëzimi i parqeve të qytetit, çative dhe trotuareve të ftohta, infrastrukturës 
së gjelbër dhe zhvillimi urban i gjelbër etj.

Kur bëhet fjalë për shëndetësinë si sektor i cenueshëm ndaj ndryshimeve klimatike, 
duke përfshirë kushtet ekstreme të motit, është e rëndësishme të theksohet se Shkupi 
Rezistent - Strategjia për Ndryshimet Klimatike identifikon grupet e rrezikuara 
në rajonin e Shkupit ndaj efekteve të drejtpërdrejta të ndryshimeve klimatike mbi 
shëndetin, si dhe efektet e ndryshimeve klimatike dhe presionet që mund të ndodhin 
në rajonin e Shkupit. Ato janë si më poshtë:

40. https://tinyurl.com/3wjszatj

41. https://tinyurl.com/277ybaf8

Harta e zonave të zbuluara të nxehta dhe të ftohta në qytetin e Shkupit41

https://tinyurl.com/3wjszatj
https://tinyurl.com/277ybaf8
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 › Grupet etnike - veçanërisht ato që jetojnë në kushte të pafavorshme jetese dhe 
me standard të ulët socio-ekonomik dhe arsim të ulët.

 › Të moshuarit - përqindja e popullsisë së vjetër në Shkup dhe në vend është në 
rritje, kushtet e tyre të jetesës po përkeqësohen veçanërisht kur jetojnë vetëm 
ose në shtëpi pleqsh, ndjeshmëria e tyre ndaj ekstremeve klimatike është e lartë, 
rezistenca e tyre zvogëlohet. 

 › Punëtorët e shërbimeve komunale - më shumë se 2.500 punëtorë në sferën 
komunale në Shkup kanë aktivitete intensive në natyrë, duke përfshirë profesione 
të tjera që përfshijnë qëndrimin në natyrë, siç janë policët, zjarrfikësit, punëtorët 
në bujqësi dhe ndërtim.

 › Të pastrehët - ekziston  vetëm një qendër për rreth 70 persona të pastrehë në 
gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe disa strehimore të Kryqit të Kuq për rreth 
150 persona. Shumica  flenë në natyrë absolutisht të pambrojtur, dhe veçanërisht 
jo nga ndryshimet klimatike.

 › Persona të tjerë - pacientë dhe të burgosur për shumë vite.42

Nga ana tjetër, i njëjti studim regjistroi edhe efektet e drejtpërdrejta të ndryshimeve 
klimatike mbi shëndetin, si vdekshmëria nga ekstremet e temperaturës (temperaturat 
e larta, rritja e përqendrimit të ozonit, temperaturat jashtëzakonisht të ulëta), 
helmimi nga ushqimi (rriten me 2,8 % gjatë rritjes prej një gradë Celsius mbi kufirin 
17,9 ° C), melanoma e lëkurës (ka një rritje të lehtë të shkallës së vdekshmërisë së 
regjistruar nga melanoma e lëkurës).43

4.10 Rreziqet tekniko-teknologjike 

Shumica e instalimeve që menaxhojnë substancat kimikisht të rrezikshme dhe 
i përdorin ato në procesin e prodhimit apo depozitimit të tyre ndodhen në zonën 
urbane të Shkupit. Këtu bëjnë pjesë: SH.A. “OHIS”, SH.A. “Alkaloid”, SH.A. “Okta”, 
SH.A. “Makpetrol”, “BALKAN ENERGY”, SH.A. “Gazet Teknike”, Fabrika e Çimentos 
“Usje” e të tjera. Në rast të aksidenteve/emergjencave tekniko-teknologjike, ato 
paraqesin rrezik për qytetarët dhe të mirat materiale dhe mund të shkaktojnë 
pasoja të rënda për shëndetin e popullatës dhe mjedisin. Në territorin e qytetit të 
Shkupit në periudhën e kaluar janë regjistruar disa incidente të aksidenteve me 
prani të substancave të rrezikshme në impiante të ndryshme: në kompaninë “Zhito 
Luks” - Kombinati Silos, ndezje e agjentëve kimikë kundër minjve (pesticideve) 

42. Qyteti Shkup. Shkupi rezistent - Strategjia për ndryshimet klimatike. 2017. fq. 47.

43. Qyteti Shkup. Shkupi rezistent - Strategjia për ndryshimet klimatike. 2017. fq. 47.
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që janë ruajtur në mënyrë jo të duhur; në kompaninë “Arcelor Mittal”, shkarkim i 
kimikateve në lumin Vardar që rezultoi me ngjyrën e kuqe të ujit; zjarri ka shpërthyer 
në zonën e fabrikës “Zhelezara” gjatë shkrirjes në vend të hapur; kompani private në 
Trubarevë, zjarr në një depo ku ruhej materiali PVC; si dhe zjarr në një ndërmarrje 
piroteknike në Komunën e Sopishtës.44 Me qëllim të parandalimit dhe ballafaqimit 
me rreziqet, Qyteti i Shkupit në vitin 2019 miratoi plan të jashtëm për gjendje 
urgjente nga fatkeqësitë teknologjike. Problem i veçantë është vendndodhja e ish-
fabrikës OHIS ku ende ruhen sasi të mëdha të lëndëve shumë toksike, të ndezshme 
dhe shpërthyese. Për shembull, deponia e madhe ka 13.000 ton lindan, të ruajtur në 
mënyrë të papërshtatshme dhe të mbuluar me 20.000 ton tokë, e cila për shkak të 
dekadave të ekspozimit ndaj kimikatit toksik në vetvete është e kontaminuar dhe 
gjithashtu paraqet mbetje të rrezikshme. Këtë vit ka nisur pastrimi i deponisë së 
vogël me 650 tonë lindan.

Rreziqet nga fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet teknike rrezikojnë vetë 
objektet e prodhimit, por edhe infrastrukturën dhe objektet që ndodhen në afërsi të 
tyre, jetën dhe shëndetin e popullsisë. Në varësi të kushteve atmosferike (shpejtësia 
dhe drejtimi i erës, temperaturat e jashtme etj.), shëndeti dhe jeta e popullatës në 
tërë territorin e qytetit të Shkupit dhe më gjerë në rajon mund të rrezikohet duk-
shëm. Gjatë incidenteve të tilla nuk pritet të shfaqen sëmundje infektive. 

4.11 Rrezatimi jonizues dhe jo jonizues 

Rrezatimi jonizues vjen nga rrezatimi i radonit (gaz me origjinë natyrore) si 
kontribuuesi kryesor në ekspozimin e popullsisë ndaj rrezatimit radioaktiv nga 
natyra, ndërsa rrezatimi jo jonizues është pjesa e spektrit elektromagnetik që 
nuk ka energji të mjaftueshme për të shkaktuar lëvizjen e elektroneve në orbitë të 
atomit përkatësisht krijimi i joneve.45 Për monitorimin e tij është përgjegjës Instituti 
i Shëndetit Publik, ndërsa kompetencë e Qytetit të Shkupit është të propozojë 
masa mbrojtëse. Në disa raste janë bërë matje, por nuk janë vërejtur vlera mbi 
maksimumin e lejuar. Megjithatë, Qyteti i Shkupit në vazhdimësi e përcjell situatën 
në bashkëpunim me institutin dhe institucionet tjera kompetente.

44. Qyteti Shkup. Plani Lokal i Veprimit Mjedisor për periudhën 2020 - 2026. 2019. fq. 227 - 228.

45. Qyteti Shkup. Plani Lokal i Veprimit Mjedisor për periudhën 2020 - 2026. 2019. fq. 220 - 221.



58

4.12 Parashikimet për ndryshimet e mundshme të klimës në të 
ardhmen

Bazuar në rezultatet e modelimit të bërë në kuadër të Planit të Tretë Kombëtar të 
Ndryshimeve Klimatike nga viti 201446 mund të konkludohet në vijim:

 › Ka të ngjarë se do të ketë rritje të vazhdueshme të temperaturës midis viteve 
2025-2100;

 › Krahasuar me periudhën ndërmjet viteve 1961 dhe 1990, ndryshimet e 
parashikuara për periudhën ndërmjet viteve 2025 dhe 2100 do të jenë më 
intensive në periudhën më të ngrohtë të vitit dhe është e mundur që temperaturat 
mesatare mujore gjatë kalimit midis dimrit dhe pranverës të jenë të barabarta 
me këtë periudhë;

 › Temperaturat në vitin 2025 mund të rritet me 1.2 C, 2050 deri në 2.0 C, 2075 deri 
në 3.1 C dhe deri në vitin 2100 deri në 3.9 C.

 › Për periudhën ndërmjet viteve 2025 dhe 2100 parashikohet një zvogëlim i 
reshjeve, në të gjitha stinët dhe çdo vit, ndërsa zvogëlimi më i madh do të jetë 
gjatë verës;

 › Për shembull, pritet që reshjet të ulen deri në vitin 2025 për 4%, deri në vitin 
2050 për 10%, deri në vitin 2017 me 15% dhe deri në vitin 2100 për 19%.

 › Intensiteti i ndryshimeve është më i madh në pjesën më të ngrohtë të vitit (në 
korrik dhe gusht mund të mos ketë fare reshje) dhe në periudhën e ftohtë të vitit 
parashikohet rënie e reshjeve deri në 40% të sasisë mesatare mujore.

46. https://tinyurl.com/x5zw67ht

https://tinyurl.com/x5zw67ht
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4.13 Matrica e streseve kronike dhe goditjeve akute për zonën 
e qytetit të Shkupit 

Kjo matricë ka për qëllim të kuptojë trendet e ardhshme të rezistencës së Qytetit 
të Shkupit, duke mbështetur profilizimin e rreziqeve dhe kërcënimeve, kuptimin 
e ekspozimit dhe cenueshmërinë dhe faktorët themelorë të rrezikut. Stresi kronik 
dhe goditjet akute47 të renditura në tabelën e mëposhtme ndikojnë në realizimin e 
funksioneve bazë të qytetit, duke ndikuar seriozisht në qëndrueshmërinë urbane 
të qytetit, si dhe në qëndrueshmërinë e komunitetit dhe qytetarëve. Prandaj 
është e nevojshme të identifikohen dhe më pas përmes masave dhe aktiviteteve të 
parashikuara t’i përgjigjemi reduktimit të tyre.

STRESET KRONIKE SHOKET AKUTE

 • Ndryshim I demografisë

 • Zbatim i dobët i legjislacionit

 • Kuadri institucional joadekuat për zvogëlimin e rreziqeve 
nga katastrofa

 • Infrastruktura e vjetër dhe e rrënuar

 • Ish objektet industriale që paraqesin pika të nxehta 
mjedisore

 • Cilësia e ofrimit të shërbimeve 

 • Përfshirja e pamjaftueshme e ZRK-ve në dokumentet 
strategjike, programore dhe planifikuese

 • Mungesa e planifikimit të integruar

 • Rritja e shkallës së urbanizimit

 • Urbanizimi dhe ndërtimi i paplanifikuar

 • Shkalla e papunësisë

 • Rritja e pabarazisë sociale

 • Shkalla e migrimit

 • Praktikat e këqija të ndërtimit

 • Praktika të pamjaftueshme në fushën e mjedisit jetësor

 • Nuk janë përfshirë zgjidhjet e bazuara në natyrë48 për 
zvogëlimin e e rreziqeve nga katastrofa

 • Ndryshimet klimatike

 • Ndotja e ajrit, tokës dhe e ujit

 • Dukuritë antisociale dhe kriminogjene

 • Korrupsioni dhe praktikat korruptive

 • Paraqitja e migrantëve/refugjatëve

 • Tensionet ndëretnike

 • Disponueshmëria e kufizuar e mjeteve financiare

 • Rritja e shkallës së dhunës në familje

 • Rritja e shkallës së dhunës nga bashkëmoshatarët

 • Tërmet

 • Përmbytje

 • Zjarre

 • Ngjarjet ekstreme të motit

 • Erozioni

 • Rrëshqitjet e dheut 

 • Valët e të nxehtit

 • Valët e ftohta

 • Thatësira

 • Shpërthimet e sëmundjeve infektive

 • Pandemia KOVID-19

 • Defekte të infrastrukturës së komunikimit dhe energjisë

 • Aksidentet e trafikut

 • Fatkeqësi tekniko-teknologjike 

 • Dhunë

 • Aktet ekstremiste

 • Lajme të rreme

 • Sulmet kibernetike në komunikimet digjitale

47. Под хронични стресови се подразбираат оние што се повторуваат и ја слабеат урбаната текстура на општините и градовите на 
континуирана основа, а под акутни шокови се подразбираат настани што настануваат одеднаш и го нарушуваат функционирањето 
на општините и градовите.

48. Vendime të bazuara në natyrë (Nature based Solutions) për mbrojtjen, menaxhimin e qëndrueshëm dhe restaurimin e ekosistemeve 
natyrore ose të modifikuara që trajtojnë në mënyrë efektive dhe efikase sfidat shoqërore (për shembull ndryshimet klimatike, sigurinë 
ushqimore dhe ujit ose fatkeqësitë natyrore), duke garantuar mirëqenien njerëzore dhe përfitimet nga biodiversiteti. https://www.iucn.org/
sites/dev/files/content/documents/adapt_flyer_mac_web.pdf 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/adapt_flyer_mac_web.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/adapt_flyer_mac_web.pdf
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ANALIZA SWOT

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA

FA
KT

O
R

ËT
 E

 B
R

EN
D

SH
ËM

 • Pozicioni i favorshëm gjeografik 

 • Koordinim i mirë në nivel lokal dhe rajonal

 • Bashkëpunimi ndërkomunal për reduktimin e rreziqeve nga 
katastrofa

 • Miratimi i dokumentacionit strategjik

 • Staf me eksperiencë dhe të përkushtuar

 • Burime me përvojë dhe të trajnuar

 • Ekzistenca e praktikave të mira dhe mësimeve të nxjerra

 • Dosja pozitive e reagimeve të realizuara ndaj katastrofave 
dhe krizave

 • Bashkëpunimi rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar në këtë 
fushë

 • Hartimi i vlerësimeve bazë, dokumente programore dhe 
planifikuese

 • Përvoja e fituar gjatë reagimit ndaj pandemisë KOVID-19

 • Ekzistenca e praktikave inovative

 • Gatishmëria për të bashkë financuar masat dhe aktivitetet 
për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa

 • Përfshirja e pamjaftueshme e zvogëlimit të rreziqeve nga 
katastrofa në dokumentet strategjike dhe planifikuese 
lokale

 • Financimi i pamjaftueshëm buxhetor për zbatimin e masave 
dhe aktiviteteve për parandalimin, zbutjen, gatishmërinë, 
reagimin dhe rimëkëmbjen nga katastrofa

 • Financimi i pamjaftueshëm për qëndrueshmërinë e 
infrastrukturës kritike

 • Integrim i pamjaftueshëm gjinor në zvogëlimin e rreziqeve 
nga katastrfoa në nivel lokal

 • Mirëmbajtja e pamjaftueshme e infrastrukturës ekzistuese 
për parandalimin dhe zbutjen e katastrofave

 • Rritja e pamjaftueshme e ndërgjegjësimit për reduktimin e 
rrezikut nga katastrofa

 • Edukimi dhe trajnimi i pamjaftueshëm i popullatës për 
mbrojtje dhe vetëmbrojtje nga katastrofa

 • Mungesa e burimeve njerëzore dhe materialo-teknike

 • Investime të pamjaftueshme në masa dhe aktivitete 
parandaluese

 • Vendosja specifike e Qytetit të Shkupit vs. NJVL brenda 
qytetit 

MUNDËSI KËRCËNIME
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KT
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 • Angazhimi i qeverisë për reforma në sektor dhe 
mbështetjen për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa

 • Qyteti i Shkupit duhet të jetë subjekti i parë që ofron 
parandalim dhe i pari që përgjigjet ndaj krizave dhe 
fatkeqësive

 • Miratim i Programit të ri për zhvillim të qëndrueshëm 
lokal dhe decentralizim 2021 - 2026

 • Zvogëlim i rrezikut nga katastrofa përmes planifikimit 
strategjik ngrihet më lart në agjendën e qytetit në 
periudhën e ardhshme

 • Miratimi i Planit të ri të Përgjithshëm Urbanistik 2023 
- 2033

 • Zbatimi i aktiviteteve për sensibilizimin e aktorëve 
kryesorë në nivel lokal për ZRK

 • Zbatimi i zgjidhjeve të bazuara në natyrë për ZRK

 • Zbatimi i masave dhe aktiviteteve nëpërmjet 
programeve rajonale ose ndërkufitare

 • Krijimi i një partneriteti dhe bashkëpunimi me sektorin 
privat për krijimin e politikave lokale dhe zbatimin e 
aktiviteteve për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa

 • Sektori joqeveritar dhe organizatat e shoqërisë civile 
janë një nga aktorët kryesorë për qëndrueshmërinë e 
komunitetit ndaj katastrofave

 • Vazhdimi i pandemisë KOVID-19 dhe shfaqja e epidemive/
pandemive të ardhshme

 • Praktikat e ndryshuara të kryerjes së aktiviteteve si pasojë 
e pandemisë

 • Ndikimi i ndryshimeve klimatike

 • Reduktimi i elasticitetit urban 

 • Praktika të papërshtatshme

 • Mungesa e burimeve financiare për zbatimin e masave dhe 
aktiviteteve për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa

 • Fokusi kryesor është në gatishmërinë dhe reagimin ndaj 
katastrofave sesa në parandalimin/zbutjen e tyre

 • Mungesa e planeve për situata urgjente dhe vazhdimi i 
funksionimit të komunës në rast katastrofe

 • Planifikimi urban joadekuat

 • Aktivitetet e ndërtimit në zona të ekspozuara në rrezik

 • Largimi i kuadrove profesionale nga qyteti dhe subjektet e 
sistemit

 • Mungesa e zonave të gjelbra

 • Ndërtime të paplanifikuara dhe intensive, veçanërisht në 
qendër të qytetit
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ANALIZA E PALËVE TË INTERESUARA

Qëllimi i analizës së palëve të interesuara synon të sigurojë një pasqyrë të rëndësisë 
dhe ndikimit, interesave dhe roleve të mundshme të grupeve të ndryshme të palëve 
të interesuara në fushën e zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa. Rrjedhimisht, 
analiza e palëve të interesuara kërkon të identifikojë marrëdhëniet me palët e 
interesuara dhe mënyrën se si të përfshihen në procesin e zvogëlimit të rreziqeve 
nga katastrofa, pasi ai është shumë-sektorial, duke depërtuar në kompetencat e 
shumë sektorëve dhe organizatave. Në fakt, rishikimi i kompetencave të Qytetit të 
Shkupit në fushat e menaxhimit të krizave, mbrojtjes dhe shpëtimit, mbrojtjes nga 
zjarri dhe mbrojtjes shëndetësore ilustron kompleksitetin e kornizës ekzistuese dhe 
nevojën për koordinim në kohë, efikas dhe efektiv. Rrjedhimisht, për të elaboruar 
interesin dhe ndikimin e palëve të interesuara, ata grupohen në grupe të brendshme, 
të jashtme dhe grupe të tjera të interesit.

 › Palët e brendshme të interesit - NJVL Qyteti i Shkupit, komunat në 
Qytetin e Shkupit, NP, njësitë rajonale të ministrive, organet dhe organizatat 
administrative, organet shtetërore ose me një fjalë të gjitha organet që gjatë 
realizimit të kompetencës dhe aktiviteteve të punës bashkëpunojnë ose varen 
nga puna e NJVL-së.

 › Palët e jashtme të interesuara - qytetarët, grupet e caktuara të synuara, 
organizatat joqeveritare, organizatat komunale të Kryqit të Kuq, institucionet 
arsimore, ekspertët, sektori privat, mediat dhe institucionet tjera të cilat 
drejtpërdrejt ose tërthorazi preken ose vuajnë nga puna e NJVL-së, përkatësisht 
nga programet dhe aktivitetet e saj në fushën e uljes së rreziqeve nga katastrofa.

Për rrjedhojë, në bazë të këtij kuadri, përcaktohen mënyrat e përfshirjes së palëve të 
interesuara në zbatimin praktik të planit strategjik me detyrimet, përgjegjësitë dhe 
kontributin e tyre përkatës për realizimin e masave dhe aktiviteteve të identifikuara, 
si dhe kanalet e komunikimit mes tyre, gjithnjë me qëllim zvogëlimin me sukses të 
rreziqeve nga katastrofa.
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VIZIONI, MISIONI DHE QËLLIMI I PLANIT STRATEGJIK PËR ZVOGËL-
LIMIN E RREZIQEVE NGA KATASTROFA E QYTETIT TË SHKUPIT 

VIZIONI Qyteti i Shkupit është qytet i mençur dhe i gjelbër, me infrastrukturë të zhvilluar 
dhe mobilitet të qëndrueshëm, i përshtatur ndaj ndryshimeve klimatike i cili siguron 
zhvillim të qëndrueshëm dhe mirëqenie të qytetarëve të tij duke menaxhuar me sukses 
sfidat e rezistencës ndaj katastrofave.

MISIONI Zhvillim i dokumentit të planifikimit strategjik për rajonin e Qytetit Shkup i cili 
avancon zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa duke siguruar zhvillim rezistues dhe të 
qëndrueshëm.

OBJEKTIVI KRYESOR Deri në vitin 2025, Qyteti i Shkupit është rezistues ndaj stresit kronik dhe goditjeve 
akute me kapacitet adekuat, të menaxhuara në nivel lokal dhe të qëndrueshëm për 
parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve, gatishmërinë dhe reagimin ndaj fatkeqësive dhe 
rimëkëmbjen e qëndrueshme të komunitetit.

PRIORITETET STRATEGJIKE Prioritet strategjik 1: Informimi për rreziqet dhe kërcënimet - zbatimi i politikëve lokale, 
masave dhe aktiviteteve për qëndrueshmëri ndaj katastrofave 

Prioriteti strategjik 2: Investime për qëndrueshmëri të Qytetit të Shkupit

Prioriteti strategjik 3: E përgatitur Shkupi - Gatishmëri e shtuar për reagim në kohë, 
efikas dhe efektiv ndaj katastrofave dhe rimëkëmbje e qëndrueshme e Qytetit të 
Shkupit

QËLLIMI Plani Strategjik për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofa i Qytetit të Shkupit synon të 
kontribuojë në forcimin e rezistencës ndaj katastrofave duke përmirësuar menaxhimin 
lokal, me zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa me zbatim të masave dhe aktiviteteve 
të përcaktuara, me përfshirjen dhe mbështetjen e plotë të subjekteve kompetente dhe 
komunitetit. 

VËLLIMI Plani Strategjik për Zvogëlimin e Rrezikut nga fatkeqësitë fokusohet në fatkeqësitë 
natyrore që kërcënojnë Qytetin e Shkupit dhe përmban një sërë masash dhe 
aktivitetesh prioritare për përmirësimin e parandalimit, gatishmërisë, reagimit dhe 
rimëkëmbjes, duke përfshirë qytetarët brenda kompetencave dhe përgjegjësive të 
qytetit. 

ARSYETIM Bazat e Planit Strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa gjenden në 
kuadrin ekzistues legjislativ dhe institucional të qasjes për menaxhim me zvogëlimin 
e rreziqeve nga katastrofa, vetëqeverisjes lokale, prioriteteve të dokumenteve 
strategjike, programore dhe planifikuese kombëtare, rajonale dhe lokale, si dhe 
në mekanizmat globalë për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa dhe zhvillim të 
qëndrueshëm, nënshkruese e të cilave është Republika e Maqedonisë së Veriut.
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PARIMET UDHËZUESE  • Plani Strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa zbatohet në të gjitha fazat 
e ciklit të zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa;

 • Qëllimet e planit strategjik lidhen me dokumentet dhe planet strategjike globale, 
kombëtare, rajonale dhe lokale;

 • Qyteti i Shkupit dhe subjektet e qasjes për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa 
janë forcat kryesore lëvizëse për forcimin e rezistencës së komunitetit, por plani 
kërkon përfshirjen e gjithë shoqërisë, përkatësisht sektori privat, akademia, OJQ-të, 
qytetarët.

 • Procesi i identifikimit, realizimit dhe monitorimit të aktiviteteve është 
gjithëpërfshirës;

 • Qasja drejt realizimit të qëllimeve strategjike dhe multi - hazard, multi - risk dhe 
multi - sektoriale;

 • Plani strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa i KQytetit të Shkupit është 
i orientuar drejt arritjes së rezultateve të pritura me qëllim të forcimit të rezistencës 
së komunitetit;

 • Masat dhe aktivitetet që zbatohen synojnë parandalimin ose zbutjen e atyre 
ekzistuese, si dhe shfaqjen e rreziqeve të reja. 



8.  PRIORITETET 
DHE QËLLIMET 
STRATEGJIKE
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8.1. Shqyrtim i shkurtër

Plani strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa i Qytetit të Shkupit është 
plan gjithëpërfshirës dhe inkluziv për të forcuar rezistencën ndaj krizave dhe 
fatkeqësive duke përmbushur qëllimin e tij kryesor: Deri në vitin 2025, Qyteti i 
Shkupit është më rezistues ndaj stresit kronik dhe goditjeve akute me kapacitete të 
përshtatshme, të menaxhuara në nivel lokal dhe të qëndrueshme për parandalimin 
dhe zbutjen e rreziqeve, gatishmëri dhe reagim ndaj katastrofave dhe rimëkëmbje 
së qëndrueshme të komunitetit. Rrjedhimisht, struktura e planit strategjik bazohet 
në tre prioritete strategjike dhe tetë qëllime që mbulojnë aspektet e ndryshme të 
zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa që janë të pranishme në komunë. Çdo qëllim 
ka një sërë masa dhe aktivitete që janë planifikuar të zbatohen deri në vitin 2025. 
Plani strategjik ka dy faza të zbatimit:

 › Faza afatshkurtër (2021/2022)  e cila përfshin aktivitetet që realizohen gjatë 
vitit të parë të zbatimit të planit dhe synojnë të vendosin bazën për ndërtimin e 
qëndrueshmërisë së qytetit. Ato i referohen reagimit ndaj rreziqeve ekzistuese, 
forcimit të kapaciteteve lokale për KKK, zbatimit të aktiviteteve parandaluese 
dhe zbutëse, si dhe përgatitjes më të mirë të burimeve dhe qytetarëve.

 › Faza afatmesme (2022/2025) e cila përfshin aktivitete që do të zbatohen në 
periudhën e mbetur të vlefshmërisë së planit dhe synojnë të kontribuojnë në 
përmirësimin e kornizës për rezistencën e komunitetit lokal. Ato i referohen 
institucionalizimit të mëtejshëm të masave dhe aktiviteteve për forcimin e 
rezistencës, si dhe përfshirjen më të ngushtë të KKK-ve në zhvillimin dhe 
planifikimin komunal.

Prioritet strategjik janë fushat e identifikuara, qëllimet e përcaktuara të të 
cilave do të arrihen përmes zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parapara dhe do 
të kontribuojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse në forcimin e rezistencës së Qytetit të 
Shkupit. Prioritetet strategjike janë realiste, të arritshme dhe kontribuojnë në real-
izimin e vizionit kryesor në këtë plan: Qyteti i Shkupit është qytet i mençur dhe i 
gjelbër, me infrastrukturë të zhvilluar dhe mobilitet të qëndrueshëm, i përshtatur 
ndaj ndryshimeve klimatike i cili siguron zhvillim të qëndrueshëm dhe mirëqenie të 
qytetarëve të tij duke menaxhuar me sukses sfidat e rezistencës ndaj katastrofave. 
Ato identifikohen përmes një procesi konsultativ dhe gjithëpërfshirës së bashku 
me përfaqësuesit e palëve të interesuara. Në fakt, realizimi i tyre do të vazhdojë të 
jetë gjithëpërfshirës në partneritet me subjekte në nivel lokal, por edhe sipas nev-
ojave dhe aftësive të të gjithë qytetarëve, duke u kujdesur që të mos mbetet asnjë 
qytetar. Prioritetet bazohen në masa dhe aktivitete që janë realiste dhe pragmatike 
dhe mund të zbatohen në bazë të mjeteve dhe burimeve në dispozicion të komunës 
dhe në partneritet me komunat, subjektet, institucionet shtetërore, bashkëpunimin 
ndërkufitar dhe ndërkombëtar. Secili prioritet ka rëndësi të njëjtë për komunën dhe 
renditja e tyre nuk do të thotë se është bërë prioritizimi i tyre. Duke qenë se ky është 
plani i parë i këtij lloji, për qasjen e zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa, zbatimi i 
gjysmës së masave të planifikuara është i kënaqshëm.
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Secili prioritet ka rëndësi të njëjtë për komunën dhe renditja e tyre nuk 
do të thotë se është bërë prioritizim. Gjithashtu, në kuadër të masave dhe 
aktiviteteve individuale, identifikohen bartësit dhe institucionet partnere 
të përgjithshme. Për çdo aktivitet jepet një tregues i suksesit/rezultatit të 
pritshëm, afati kohor i zbatimit, si dhe vlerësim i shpenzimeve për zbatimin e 
tij dhe burimi i mundshëm i financimit. Vlerësimi i financimit është vendosur 
në tre nivele - buxhet i vogël – buxhet i vogël: •• / buxhet mesatar: •• •• / 
dhe buxhet i lartë: •• •• ••. Përcaktimi i mjeteve të nevojshme financiare do të 
përcaktohet në baza vjetore, përmes buxhetit të Qytetit të Shkupit (QSH), buxhetit të 
komunave në rajonin e qytetit (NJVL); buxhetet e RMV-së dhe subjekteve të tjera, si dhe 
pjesëmarrja e donatorëve dhe burime të tjera.

Gjithashtu, në kuadër të masave dhe aktiviteteve individuale, identifikohen 
bartësit dhe institucionet partnere të përgjithshme. Për çdo aktivitet jepet një treg-
ues i suksesit/rezultatit të pritshëm, afati kohor i zbatimit, si dhe vlerësim i shpenzi-
meve për zbatimin e tij dhe burimi i mundshëm i financimit. Lista e prioriteteve dhe 
synimeve, duke përfshirë planin e veprimit, është paraqitur më poshtë.

PRIORITETET STRATEGJIKE QËLLIMET STRATEGJIKE

Prioritet strategjik 1: 
Informimi për rreziqet dhe 
kërcënimet - zbatimi i politikëve 
lokale, masave dhe aktiviteteve për 
qëndrueshmëri ndaj katastrofave

Njohuri të përmirësuara për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa

Vlerësim multi - hazard, multi - risk dhe multi - sektorial për rajonin e komunës

Përfshirja e zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa në planifikimin strategjik dhe zhvillimor 
në nivel lokal

Prioritet strategjik 2: 
Investime për qëndrueshmëri të 
Qytetit të Shkupit

Zbatimi i punimeve strukturore dhe jostrukturore për parandalimin dhe zbutjen e 
katastrofave

Qytetarët e Qytetit të Shkupit janë të informuar me kohë për rreziqet dhe kërcënimet dhe 
janë të përfshirë në kornizën lokale për rezistencë

Prioritet strategjik 3: 
E përgatitur nga Shkupi - 
Gatishmëri e shtuar për reagim 
në kohë, efikas dhe efektiv ndaj 
katastrofave dhe rimëkëmbje e 
qëndrueshme e Qytetit të Shkupit

Qyteti i Shkupit dhe qytetarët e tij janë të gatshëm të përgjigjen 

Reagimi në kohë, efikas dhe efektiv ndaj katastrofave

Sigurimi i rimëkëmbjes rezistente të qytetit të Shkupit dhe qytetarëve të tij

Tabela - Pasqyrë e prioriteteve dhe qëllimeve strategjike për Planin Strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga 
katastrofa të Qytetit të Shkupit

Gjithashtu, në kuadër të matricës së planit të veprimit, paraqitet lidhja e aktiviteteve 
me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) dhe prioritetet e Kornizës për 
zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa të Sendai (KZRKS).
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8.2 MATRICA E PLANIT TË VEPRIMIT TË PLANIT STRATEGJIK 
PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE NGA KATASTROFA E QYTETIT 
TË SHKUPIT PËR PERIUDHËN 2021 - 2025  

PRIORITETI STRATEGJIK 1: Informimi për rreziqet dhe kërcënimet - zbatimi i politikëve lokale, masave dhe aktiviteteve 
për qëndrueshmëri ndaj katastrofave

QËLLIMI STRATEGJIK 1.1: Njohuri të përmirësuara të subjekteve lokale për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa

MASA 1.1.1: Edukimi i vazhdueshëm i administratës së qytetit dhe subjekteve në nivel lokal për njohuri të përmirësuara për vlerësimin e 
rreziqeve dhe kërcënimeve

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

1 Zhvillimi i rregullt 
i trajnimeve për 
administratën 
e qytetit dhe 
subjektet lokale 
për zvogëlimin 
e rreziqeve nga 
katastrofa

 • Një trajnim për vlerësimin e 
rreziqeve dhe kërcënimeve, 
duke përfshirë rreziqet 
klimatike dhe shëndetësore;

 • Trajnim online për 
menaxhimin e krizave në 
ueb platformën për mësim 
në internet  
https://opstinski.mk

 • Trajnim për mbrojtje dhe 
shpëtim për qytetarët dhe 
të mirat materiale;

 • Trajnimi i administratës 
së qytetit për përdorimin 
e sistemit elektronik për 
vlerësim.

Qyteti i Shkupit 
në bashkëpunim 
me QRMK Shkup, 
NJR DMSH Shkup, 
subjekte në nivel lokal

2021 - 2025

vazhdimisht
• • Buxheti i QSH Prioriteti 1

Prioriteti 2

QZHQ 11

QZHQ 13

QËLLIMI STRATEGJIK 1.2: Vlerësim i integruar multi hazard, multi - rrezik dhe multi - sektorial për zonën e Qytetit të Shkupit

MASA 1.1.2: Miratimi dhe përditësimi i rregullt i vlerësimeve të kërcënimeve dhe dokumenteve bazë planifikuese për zvogëlimin e 
rreziqeve nga katastrofa në territorin e Qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

2 Përditësim i 
rregullt i vlerësimit 
të rreziqeve dhe 
kërcënimeve

 • Vlerësimi i përditësuar i 
kërcënimeve në territorin e 
Qytetit të Shkupit një herë 
në vit ose pas çdo ngjarje 
katastrofike;

 • Vlerësim i përditësuar 
për rrezikimin e qytetit 
të Shkupit nga rreziqet 
natyrore dhe aksidentet 
tjera.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, QRMK Shkup, 
QMK

2021 - 2025

në vit
•• Buxheti i QSH-

së, buxheti 
i NJVL-së, 
buxheti i QMK-
së,

Buxheti i DMSH-
së

Приоритет 
1

Приоритет 
2

ЦОР 11

ЦОР 13

https://opstinski.mk
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3 Miratimi dhe 
përditësimi i 
dokumenteve 
bazë planifikuese 
për zvogëlimin 
e rrezikut nga 
katastrofa në 
territorin e Qytetit 
të Shkupit

 • Plani i përditësuar për 
mbrojtje dhe shpëtim i 
Qytetit të Shkupit nga 
fatkeqësitë natyrore dhe 
aksidente të tjera;

 • Miratim i Planit operativ për 
mbrojtje nga vërshimet për 
qytetin e Shkupit;

 • Miratohet Plani për mbrojtje 
nga zjarri në territorin e 
qytetit të Shkupit;

 • Miratohet Planin Operativ 
për mbrojtjen nga 
rrëshqitjet e borës;

 • Miratohet Programi vjetor 
për aktivitetet e Qytetit 
të Shkupit në fushën e 
mbrojtjes nga zjarri;

 • Plan Operativ i miratuar për 
ballafaqim me paraqitjen 
e sëmundjes infektive 
KOVID-19 te njerëzit;

 • Program i miratuar për 
zbatimin e masave të 
përgjithshme për mbrojtjen 
e popullatës nga sëmundjet 
infektive në territorin e 
Qytetit të Shkupit në baza 
vjetore.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, QMK Shkup, 
QMK, NJR DMSH 
Shkup, DMSH, NP, 
NJTKZ, MMJPH, 
MBPEU, MSH, ISHP, 
konsulentët

2021 – 2024

годишно
•• Buxheti i NJVL-

së, buxheti i 
QMK-së,

buxheti i DMSH-
së,

buxheti i 
MMJPH, 
donatorë

Prioriteti 1

Prioriteti 2

QZHQ 3

 QZHQ 11

QZHQ 13

4 Përgatitja e hartave 
të rreziqeve dhe 
kërcënimeve të 
Qytetit të Shkupit 
dhe publikimi në 
skopje.gov.mk 

 • Hartat e rrezikut dhe 
kërcënimeve janë përgatitur 
për zonën e Qytetit të 
Shkupit dhe janë publikisht 
të qasshme

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QRMK Shkup, QKM, 
NJR DMSH Shkup, 
DMSH, sektori privat

2022 - 2023 •• Buxheti QSH, 
donatorë

Prioriteti 1

 QZHQ 11

QËLLIMI STRATEGJIK 1.3: Përfshirja e zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa në planifikimin strategjik dhe zhvillimor në nivel lokal

MASA 1.1.3: Përfshirja e zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa në sektorët kryesorë në nivel lokal

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

5 Përfshirja e 
zvogëlimit të 
rreziqeve nga 
katastrofa në nivel 
lokal

 • Përgatitja e formularëve 
vertikal dhe horizontal për 
planifikimin strategjik;

 • Trajnim i realizuar i 
administratës së qytetit 
për përfshirjen e ZRK-ve 
në programet strategjike 
dhe zhvillimore, planet dhe 
sektorët kryesorë;

 • Program strategjik prioritar 
i miratuar dhe dokumente 
për zhvillim nga sektorët 
kryesorë, duke përfshirë 
zvogëlimin e rreziqeve nga 
katastrofa.

Qyteti i Shkupit 
në bashkëpunim 
me NJVL, QRMK 
Shkup, NJR DMSH 
Shkup, NP, QMSH 
Shkup, MTL, MMJPH, 
MBPEU, IDSCS, 
donatorë

2021

2022

2023

•• Buxheti i QSH 
Buxheti i 
donatorëve

Prioriteti 1

Prioriteti 2

QZHQ 11

QZHQ 13

skopje.gov.mk
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6 Përfshirja e 
zvogëlimit të 
rreziqeve nga 
katastrofa në PPU 
2023 - 2033

 • Trajnimi i realizuar i 
administratës së qytetit dhe 
ekspertëve të AKZ-së për 
përfshirjen e zvogëlimit të 
rreziqeve nga katastrofa në 
planifikimin hapësinor dhe 
urban;

 • Integrimi i vlerësimeve, 
planeve dhe studimeve 
përkatëse të rrezikut në 
PPU e ri të Qytetit të 
Shkupit.

 • Monitorimi i zbatimit të PPU 
Shkup 2022-2032 përmes 
indikatorëve të përcaktuar: 
vërshimet urbane (rrjet 
atmosferik të ndërtuar/
renovuar), sipërfaqe 
të gjelbër (të ngritur/
renovuar), infrastrukturë 
kritike (gjendje, e ndërtuar/
renovuar, mbikëqyrje), 
korridoret e evakuimit 
(gjendja, gjatësia dhe 
profilin e rrjetit të trafikut, 
qasjen etj.)

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, APP, QRMSH 
Shkup, NP DMSH 
Shkup, NP, MTL, 
donatorë

2021

2022

2023

2024

2025

•• Buxheti i QSH 
Buxheti i 
donatorëve

Prioriteti 1

Prioriteti 2

QZHQ 11

QZHQ 13

7 Shkupi rezistent 
- Strategjia për 
ndryshimet 
klimatike

 • Përditësimi i Shkupi 
Rezistent- Strategjia për 
Ndryshimet Klimatike për 
periudhën e ardhshme

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
UNDP, QMK, DMSH; 
MMJPH

2022 •• Buxheti i QSH, 
UNDP

Prioriteti 1

Prioriteti 2

 QZHQ 11

QZHQ 13

PRIORITETI STRATEGJIK 2: INVESTIME PËR QËNDRUESHMËRI TË QYTETIT TË SHKUPIT

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2.1: Zbatimi i punimeve strukturore dhe jostrukturore për parandalimin dhe zbutjen e katastrofave

MASA 2.1.1: Realizimi i punimeve strukturore për parandalimin dhe zbutjen e katastrofave

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

8 Zbatimi i masave 
strukturore për 
mbrojtje nga zjarri

 • Janë ndërtuar masa për 
mbrojtje nga përhapja e 
zjarreve në pyje;

 • Në rrjedhat ujore në zonat 
pyjore janë ndërtuar pjesë 
për të siguruar ujë për 
shuarje.

NJVL Qyteti i Shkupit 
në bashkëpunim me 
PK EP Karaxhica, NP, 
NJR DMSH, NJRKZ 

2022, 2023, 
2024, 2025

• •• • Buxheti i SHP, 
buxheti i PK 
EP Karaxhica, 
donatorë

Prioriteti 3

 QZHQ 11

QZHQ 13

QZHQ 15

9 Ndërtimi i një 
rrjeti hidranti për 
ndërhyrje të shpejtë 
dhe efikase ndaj 
zjarrit në mjediset 
urbane

 • Rrjet hidranti i ndërtuar për 
ndërhyrje të shpejtë dhe 
efikase gjatë zjarreve në 
ndërtesa të përzgjedhura 
të qytetit dhe sipërfaqe 
publike

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, BTKZ, NP, NJR 
DMSH, subjekte në 
nivel lokal

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• • • • 
••

Buxheti i 
QSH, buxheti 
i subjekteve 
në nivel lokal, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11
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10 Zbatimi i masave 
strukturore për 
mbrojtje nga 
përmbytjet

 • Zgjerim i shtretërve të 
lumenjve dhe janë pastruar 
brigjet në pika kritike;

 • Në pikat kritike janë 
ndërtuar argjinatura 
mbrojtëse;

 • Shtretërit e lumenjve të 
rregulluar në pikat e nxehta.

 • Kanalizimet atmosferike 
janë ndërtuar dhe 
mirëmbahen rregullisht.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, NJR DMSH 
Shkup, MMJPH, 
MBPEU, rajoni planor

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• • • • 
••

Buxheti i QSH, 
buxheti i NJVL, 
buxheti i RMV-
së, donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11

11 Pastrimi dhe 
rregullimi i kanaleve

 • Rrjedhat e rrëmbyeshme 
dhe kanalet në pikat 
kritike janë pastruar dhe 
rregulluar.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, NJR DMSH 
Shkup, MMJPH, 
MBPEU, rajoni planor.

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i NJVL-
ve, buxheti 
i RMV-së, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11

12 Pastrimi dhe 
rregullimi i kanaleve 
të hapura për ujitje 
dhe kullim

 • Janë pastruar dhe 
rregulluar kanalet e hapura 
për ujitje dhe kullim në 
vendet kritike.

 • Rindërtimi i kanalit në 
Fushën e Shkupit.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, NJR DMSH 
Shkup, MMJPH, 
MBPEU, rajoni planor

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i NJVL-
ve, buxheti i 
RMV-së, buxheti 
i SHA Ekonomi 
Ujore, donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11

13 Realizimi i 
aktiviteteve 
ndërtimore për 
stabilizimin e 
terrenit dhe 
riparimin e 
rrëshqitjeve dhe 
erozioneve

 • Realizohen aktivitete 
ndërtimore për stabilizimin 
e terrenit dhe sanimin e 
rrëshqitjeve dhe erozioneve 
në lokacione prioritare.

NJVL Shkup në 
bashkëpunim me 
NPK, QRMK Shkup, 
NJR DMASH, MTL, 
MMJPH, sektori 
privat - kontraktorë, 
donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i NJVL-
ve, buxheti 
i RMV-së, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11

14 Përforcimi (retrofit) 
për mbrojtjen nga 
tërmeti i ndërtesave 
prioritare në 
pronësi të qytetit 
(institucionet e 
qytetit, ndërtesat e 
shkollave, etj.)

 • Të paktën 4 ndërtesa 
prioritare të identifikuara në 
pronësi të qytetit mbrohen 
nga tërmetet.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, QRMK Shkup, 
NJR DMSH Shkup, 
MASH, MPPS, IZIIS, 
subjekte në nivel 
lokal, donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, donatorët

Приоритет 
3

ЦОР 9

ЦОР 11

15 Përforcimi (retrofit) 
për mbrojtje nga 
erërat e forta në 
ndërtesat prioritare 
në pronësi të 
qytetit (ndërtesa të 
qytetit, ndërtesat e 
shkollave, etj.)

 • Të paktën 6 ndërtesa 
prioritare të identifikuara 
në pronësi të qytetit janë të 
mbrojtura nga erërat e forta

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QRMK Shkup, NJR 
DMSH Shkup, MASH, 
MPPS, subjekte në 
nivel lokal, rajoni 
planor, donatorë

2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV 
së, donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 4

QZHQ 9

 QZHQ 11

16 Rritja dhe 
përmirësimi i 
gjelbërimit publik 
për rritjen e 
rezistencës urbane 
(p.sh. nxehtësia 
urbane, valët e të 
nxehtit, ndotja e 
ajrit, erërat e forta, 
etj.)

 • Sipërfaqet e gjelbërimit 
publik janë shtuar, të cilat 
kontribuojnë në rritjen e 
rezistencës urbane;

 • Korridoret dhe 
infrastrukturën e gjelbër të 
realizuar.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL; NP, MMJPH, 
sektori privat, 
subjektet në nivel 
lokal, rajoni planor, 
donatorët

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i QSH 
Buxheti i NJVL-
ve, buxheti i 
RMV-së, sektori 
privat, donatorët

Prioriteti 3

 QZHQ 11

QZHQ 13
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17 Ndërtimi i kulmeve 
të gjelbra dhe 
fasadave të gjelbra 
të ndërtesave 
publike komunale 
për përmirësimin e 
rezistencës urbane 
(p.sh. ishujt e 
nxehtësisë urbane, 
valët e nxehtësisë, 
grumbullimi i 
ujërave atmosferik, 
etj.)

 • Deri në vitin 2025, janë 
ndërtuar 3 çati të gjelbra 
dhe fasada të gjelbra të 
ndërtesave publike të 
qytetit për rezistencë 
urbane të përmirësuar

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL; NP, MMJPH, 
sektori privat, 
subjektet në nivel 
lokal, rajoni planor, 
donatorët

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i NJVL-
ve, buxheti i 
RMV-së, sektori 
privat, donatorët

Prioriteti 3

 QZHQ 11

QZHQ 13

18 Instalimi dhe 
mirëmbajtja 
e rregullt e 
instalimeve për 
panik (llamba, 
sirena, etj.) dhe 
infrastrukturës për 
raste emergjente 
(shenjat për 
evakuim, tabelat, 
udhërrëfyes, etj.)

 • Instalimi për panik dhe 
infrastruktura emergjente 
është instaluar dhe 
mirëmbahet rregullisht 
në të gjitha objektet në 
pronësi të Qytetit të 
Shkupit 

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QRMK Shkup, NJR 
DMSH Shkup, KK, 
BTKZ, MASH, MPPS, 
donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i NJVL-
ve, buxheti 
i RMV-së, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 4

 QZHQ 11

19 Sigurimi dhe 
vendosja e 
instalimeve 
për panik dhe 
detektorë për tym 
dhe monoksidit 
të karbonit 
për banesat e 
kategorive të 
rrezikuara të 
qytetarëve

 • Të paktën 300 familje të 
kategorive të njerëzve në 
rrezik kanë instalime paniku 
dhe detektorë të integruar 
për tym dhe monoksidit të 
karbonit

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QRMK Shkup, NJR 
DMSH Shkup, BTKZ, 
KK, MPPS, rajoni 
planor, donatorët

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, donatorët

Prioriteti 3

 QZHQ 11

MASA 2.1.2: Realizimi i punimeve strukturore për parandalimin dhe zbutjen e katastrofave

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

20 Realizimi i 
punimeve jo 
strukturore për 
mbrojtje nga zjarri

 • Në pikat e nxehta janë 
vendosur 30 tabela 
informuese për ndalimin e 
djegies së kashtës;

 • Janë vendosur 40 tabela 
informuese për rrezik nga 
zjarret në vend të hapur 
/ndalim për ndezjen e 
zjarreve në pika të nxehta;

 • Heqja e rregullt e barit 
dhe vegjetacionit përgjatë 
rrugëve lokale; 

 • Janë përgatitur projektet e 
nevojshme për mbrojtje nga 
zjarri dhe rrjetin hidrant

 • Janë përgatitur projekte 
dhe elaborate për AKZ dhe 
instalim panik të objekteve.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NP, QRMK, NJR 
DMSH, BTKZ, PK EO 
Karaxhica, Akademia, 
KK

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i NJVL-
ve, buxheti 
i RMV-së, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 11

QZHQ 13

QZHQ 15

21 Fushata informuese 
për mbrojtjen nga 
zjarri të ndërtesave 
duke ulur 
ndjeshmërinë ndaj 
zjarrit të ndërtesave

 • Realizohet fushata për 
mbrojtjen nga zjarri të 
objekteve duke ulur 
ndjeshmërinë ndaj zjarrit të 
ndërtesave 

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, BTKZ, 
NJR DMSH Shkup, 
subjekte në nivel 
lokal, sektori privat

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH-
së, sektori privat, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11
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22 Realizimi i 
punimeve 
jostrukturore për 
mbrojtjen nga 
përmbytjet

 • Shënimi i valës së 
përmbytjeve në rrjedhën e 
poshtme nga digat e larta 
në zonat e rrezikuara.

 • Përgatitja e 
dokumentacionit planor/
projekt për rregullimin/
zgjerimin e shtretërve dhe 
përrenjve të lumenjve sipas 
programit prioritar;

 • Hartimi i projekteve sipas 
zgjidhjeve të bazuara në 
natyrë.

 • Përgatitja e 
dokumentacionit planor/
projekt për ndërtimin e 
kanalizimit atmosferik;

 • Përgatitja e 
dokumentacionit planor 
dhe projektor për 
rregullimin e kanaleve 
ujitëse dhe kulluese, si dhe 
rikonstruksioni i kanalit në 
fushën e Shkupit.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, NJR DMSH 
Shkup, MMJPH, 
MBPEU, rajoni planor, 
sektori privat

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i 
operatorëve të 
digave, Buxheti 
i QSH, buxheti 
i SHA, buxheti 
i RMV-së, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 11

QZHQ 13

23 Formimi i sistemit 
të alarmit në rast 
shembjeje të digave 
Matka dhe Kozjak

 • Është krijuar një sistem 
alarmimi i popullsisë në 
rrjedhën e poshtme nga 
digat Matka dhe Kozjak

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me SHA 
Ekonomi ujore, EVN, 
ELEM, QRMK Shkup, 
NP

2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i ELEM-
it, buxheti 
i EVN-së, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 11

QZHQ 13

24 Përgatitja e 
dokumentacionit 
planor dhe 
projektor për 
përforcimin (retrofit) 
për mbrojtjen nga 
tërmeti të objekteve 
prioritare në pronësi 
të qytetit të Shkupit

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me NP, 
IZIIS, donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 4

QZHQ 9

QZHQ 11

25 Përgatitja e 
dokumentacionit 
planor dhe 
projektor për 
përforcimin (retrofit) 
për mbrojtjen nga 
erëra të forta të 
objekteve prioritare 
në pronësi të 
qytetit të Shkupit

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me NP, 
IZIIS, donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11

26 Përgatitja e 
dokumentacionit 
planor dhe 
projektor për 
stabilizimin e 
terrenit dhe sanimin 
e rrëshqitjeve 
të dheut dhe 
erozioneve

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

 • Hartimi i projekteve sipas 
zgjidhjeve të bazuara në 
natyrë.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me NP, 
IZIIS, akademia 

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, donatorët 
donatorë

Prioriteti 3

 QZHQ 11
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27 Përgatitja e 
dokumentacionit 
të planifikimit 
dhe projektit 
për ndërtimin e 
kulmeve të gjelbra 
dhe fasadave 
të gjelbra të 
ndërtesave publike 
të qytetit për 
përmirësimin e 
qëndrueshmërisë 
urbane

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL; NP, MMJPH, 
sektori privat, rajoni 
planor, donatorët

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, donatorët 
donatorë

Prioriteti 3

QZHQ 9

QZHQ 11

28 Pyllëzimi i tokave 
të zhveshura dhe 
hapësirave publike 
për mbrojtje nga 
erozioni, erërat e 
forta etj.

 • Realizimi i aktiviteteve të 
rregullta për pyllëzimin e 
tokave të zhveshura dhe 
hapësirave publike

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, PK EP 
Karaxhica, rajoni 
planor, sektori privat

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i QSH, 
Buxheti i 
NJVL-së, NP, NP 
EP Karaxhica, 
sektori privat, 
donatorët

Prioriteti 3

QZHQ 11

QZHQ 13

QZHQ 15

29 Monitorimi i 
ndotjes së ajrit, 
ujit dhe tokës nga 
operatorët me B me 
leje mjedisore

 • Realizimi i monitorimit të 
rregullt

NJVL Qyteti i Shkupit, 
QSHP Shkup

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i NJVL, 
NP, QSHP 

Prioriteti 3

 QZHQ 11

30 Mbrojtja e pronave 
bujqësore nga 
fatkeqësitë e motit

 • Ngjarje edukative për 
sigurimin e sipërfaqeve 
bujqësore;

 • Aplikimi i sistemit pikë pas 
pike për kursim të ujit;

 • Mbrojtja e të mbjellave 
nga breshri duke vendosur 
rrjeta sigurie.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
MBPEU, AMZHB, 
MMJPH, QMK, 
sektorin privat, 
akademia

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i 
MBPEU, 
donatorët, 
sektori privat

Prioriteti 3

QZHQ 2

QZHQ 11

31 Vlerësimi i 
rregullt i nivelit 
të mbrojtjes nga 
zjarri dhe rreziqe 
të tjera të shtëpive 
të personave 
nga kategoritë 
e rrezikuara të 
qytetarëve

 • Vlerësimi i shkallës së 
mbrojtjes nga zjarri të të 
paktën 300 familjeve të 
kategorive të rrezikuara të 
qytetarëve 

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, BTKZ, NP 
DMSH Shkup

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i Sh, 
buxheti i NJVL, 
buxheti i RMV-
së, donatorët, 
sektori privat

Prioriteti 3

 QZHQ 11

32 Dezinfektimi i 
hapësirave dhe 
institucioneve 
publike

 • Realizohet dezinfektimi 
i hapësirave publike 
dhe institucioneve sipas 
nevojave të reagimit ndaj 
KOVID-19

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me NP, 
BTKZ, QSHP

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH, 
buxheti i NP-ve, 
donatorët, 
sektori privat

Prioriteti 3

QZHQ 3

QZHQ 11
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QËLLIMI STRATEGJIK 2.2: Qytetarët e Qytetit të Shkupit janë të informuar me kohë për rreziqet dhe kërcënimet dhe janë të përfshirë 
në kornizën lokale për rezistencë

MASA 2.2.1: Informimi në kohë dhe përfshirja aktive e kategorive të rrezikuara të qytetarëve në kuadrin lokal të qëndrueshmërisë

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

33 Përfshirja e 
kategorive më 
të rrezikuara të 
popullsisë që 
do të prekeshin 
më shumë nga 
fatkeqësitë 
natyrore, 
ndryshimet 
klimatike dhe krizat 
shëndetësore 
në zvogëlimin 
e rreziqeve nga 
katastrofa, në 
mënyrë që të 
planifikohet 
mbështetje dhe 
ndihmë efektive 

 • Është bërë hartë e 
kategorive më të rrezikuara 
të qytetarëve në komunë;

 • Grupet e rrezikuara të 
qytetarëve janë përfshirë në 
përgatitjen e vlerësimeve 
dhe dokumenteve të 
planifikimit;

 • Janë realizuar aktivitete 
të synuara për forcimin 
e ndërgjegjësimit dhe 
njohurive për ZRK-në e 
kategorive të rrezikuara të 
qytetarëve;

 • Janë bërë 200 plane për 
mbrojtjen dhe shpëtimin 
e familjeve të personave 
me aftësi të kufizuara/
personave nga grupet e 
rrezikuara të qytetarëve 
nga territori i komunës;

 • Të paktën 200 persona 
me aftësi të kufizuara/
nga grupe të rrezikuara 
të qytetarëve kanë marrë 
pjesë në edukimin për 
mbrojtje dhe vetëmbrojtje.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, QRMSH Shkup, 
NJT DMSH Shkup, NP, 
institucionet e qytetit, 
MPPS, KK, donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i NJVL-
së, donatorët

Prioriteti 3

Prioriteti 4

QZHQ 3

 QZHQ 11

QZHQ 13
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MASA 2.2.2: Informimi dhe edukimi i vazhdueshëm i popullatës së qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

34 Realizimi i 
aktiviteteve 
për informimin 
dhe edukimin e 
popullatës për 
zvogëlimin e 
rreziqeve nga 
katastrofa

 • Qasja e Qytetit të Shkupit 
në iniciativën e UNDRR-
së Make Cities Resilient 
(T’i bëjmë qytetet më të 
qëndrueshme) 
https://mcr2030.undrr.org/ 

 • Një herë në vit, më 13 
tetor, realizohet Dita 
Ndërkombëtare për 
zvogëlimin e rreziqeve nga 
katastrofa, ditë e hapur e 
qytetit dhe NP për takime 
me qytetarët dhe nisma 
qytetare për ZRK-në;

 • Aktivitete të zbatuara 
rregullisht për 
ndërgjegjësimin e 
publikut për ZRK-të dhe 
ndryshimet klimatike 
përmes përmbajtjes së ueb 
faqes së qytetit, vendosjes 
së posterave të ilustruar, 
leksioneve publike etj.

 • Janë formuar dhjetë 
ekipe për edukimin e 
bashkëmoshatarëve me 
tema ZRK dhe ndryshimet 
klimatike dhe janë 
realizuar aktivitete për 
ndërgjegjësimin e të rinjve.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, QRMK 
Shkup, NJT DMSH 
Shkup, BTKZ, Shkup, 
OJQ, donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH-
së, buxheti 
i NJVL-së, 
donatorët

Prioriteti 2

Prioriteti 4

QZHQ 3

QZHQ 11

QZHQ 13

35 Forcimi i njohurive 
dhe kapaciteteve 
për ZRK të 
anëtarëve të 
Këshillit lokal për 
parandalim dhe 
grupe këshillimore 
të qytetarëve 
në komunitetet 
vendore

 • Forcimi i njohurive dhe 
kapaciteteve për ZRK të 
anëtarëve të Këshillit Lokal 
për parandalim;

 • Forcimi i njohurive dhe 
kapaciteteve për ZRK të 
anëtarëve të grupeve 
këshillimore të qytetarëve 
në komunitetet vendore

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, QRMK Shkup, 
NJT DMSH Shkup, 
BTKZ, MPB SPB 
Shkup, OJQ, donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH-
së, buxheti 
i NJVL-së, 
donatorët

Prioriteti 2

Prioriteti 4

 QZHQ 11

QZHQ 13

36 Promovimi i 
Doracakut për 
qytetarë për 
menaxhim me kriza

 • Botim i Doracakut për 
qytetarë për menaxhim 
me kriza dhe promovim në 
komunitet

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
IDSCS, QMK

2021 •• Buxheti i 
donatorëve

Prioriteti 2

Prioriteti 4

 QZHQ 11

QZHQ 13

37 Promovimi i 
vazhdueshëm i 
vullnetarizmit dhe i 
punës së shoqërive 
vullnetare të 
zjarrfikësve në 
qytetin e Shkupit

 • Realizohet promovimi i 
vullnetarizmit dhe punës së 
NJTKZ në qytetin e Shkupit, 
si dhe Unioni i Zjarrfikësve

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, BTKZ, NJT 
DMSH Shkup, DMSH 
në qytetin e Shkupit

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i NjVL-
së

Prioriteti 2

Prioriteti 4

 QZHQ 11

QZHQ 13

38 Edukim i 
vazhdueshëm për 
ZRK-në, rreziqet 
klimatike dhe 
shëndetësore të 
pjesëtarëve të 
njësisë së zbulimit 
në qytetin e Shkupit

 • Organizon aktivitete të 
rregullta për forcimin e 
njohurive dhe kapaciteteve 
të QKR-së të pjesëtarëve të 
reparteve të zbulimit 

NJVL Qyteti i Shkupit 
në bashkëpunim 
me QRMK Shkup, 
NJT DMSH Shkup, 
BTKZ Shkup, KK i 
Qytetit të Shkupit, 
njësitet skaut, Unioni i 
skautëve

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i NJVL-
së, donatorët

Prioriteti 2
Prioriteti 4
QZHQ 3
QZHQ 4
 QZHQ 11
QZHQ 13

https://mcr2030.undrr.org/
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PRIORITETI STRATEGJIK 3: E përgatitur nga Shkupi - Gatishmëri e shtuar për reagim në kohë, efikas dhe efektiv ndaj katastrofave 
dhe rimëkëmbje e qëndrueshme e Qytetit të Shkupit

QËLLIMI STRATEGJIK 3.1: Qyteti i Shkupit dhe qytetarët e tij janë të gatshëm të përgjigjen

MASA 3.1.1: Përgatitja e dokumentacionit planor për gatishmëri

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

39 Plani për mbrojtje 
dhe shpëtim i 
qytetit të Shkupit 
dhe institucioneve 
të qytetit

 • Miratuar/përditësuar Planin 
për mbrojtje dhe shpëtim i 
Qytetit të Shkupit;

 • U miratuan/përditësuan 
plane për mbrojtje dhe 
shpëtim të enteve dhe 
institucioneve të qytetit në 
zonën e qytetit të Shkupit

Qyteti i Shkupit, 
NP, entet dhe 
institucionet e qytetit, 
NJT DMSH Shkup

2021 - 2024 •• Buxheti i 
QSH, buxheti i 
institucioneve 
të qytetit

Prioriteti 4

 QZHQ 11

QZHQ 13

40 Miratimi i Planit 
për veprim të 
vazhduar (Business 
Continuity Plan) të 
Qytetit të Shkupit

 • Për herë të parë u miratua 
Plani për veprim të zgjeruar 
të Qytetit të Shkupit

Qyteti i Shkupit, QMK, 
DMSH, donatorë

2024 •• Buxheti i 
donatorëve

Prioriteti 2

Prioriteti 4

 QZHQ 11

QZHQ 13

41 Përditësimi i Planit 
të Jashtëm për 
raste emergjente (të 
jashtëzakonshme)

 • Plani i jashtëm për raste 
urgjente (emergjenca) i 
përditësuar në bazë të Ligjit 
për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor

Qyteti i Shkupit, 
QMK, DMSH, MMJPH, 
donatorë

2022 •• Buxheti i QSH Prioriteti 1

Prioriteti 4

 QZHQ 11

42 Miratimi i Planit për 
komunikim gjatë 
rasteve urgjente/
krizave/gjendjeve 
emergjencave

 • Është miratuar për herë 
të parë plan komunikimi 
për raste urgjente/kriza/
emergjencat

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QKM, DMSH, BTKZ, 
donatorë

2023 •• Buxheti QSH, 
donatorë

Prioriteti 1

Prioriteti 2

Prioriteti 4

 QZHQ 11

43 Përgatitja e studimit 
të komunikacionit 
me model për 
evakuim për qytetin 
e Shkupit

 • Për herë të parë u 
përgatit një studim për 
komunikacionin dhe një 
model evakuimi i qytetit të 
Shkupit

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QKM, DMSH, BTKZ, 
APP, NP, donatorë

2024 •• Buxheti QSH, 
donatorë

Prioriteti 1

Prioriteti 4

 QZHQ 11

MASA 3.1.2: Sigurimi i pajisjes përkatëse dhe trajnim profesional

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

44 Forcimi i 
kapaciteteve 
të anëtarëve të 
shtabit të qytetit 
për mbrojtje dhe 
shpëtim (me fokus 
në përmirësimin 
e komandës, 
koordinimit, 
komunikimit dhe 
bashkëpunimit 
në nivel lokal 
në kuadër të 
menaxhimit me 
kriza dhe sistemeve 
të mbrojtjes dhe 
shpëtimit)

 • Trajnim vjetor me qëllim të 
forcimit të njohurive dhe 
kapaciteteve të anëtarëve 
të shtabit të qytetit;

 • Krijimi i një moduli GIS për 
koordinimin, komandimin 
dhe vendimmarrje të 
Shtabit të Krizave të 
Qytetit;

 • Rregullimi infrastrukturor 
i ambienteve të Shtabit 
të Krizave të qytetit dhe 
prokurimi i pajisjeve të 
nevojshme.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QRMK Shkup, NJT 
DMSH Shkup, BTKZ, 
NP, QSHP Shkup, KK, 
donatorë

2022, 2023, 
2024

• •• • Buxheti QSH, 
donatorë

Prioriteti 1

Prioriteti 3

Prioriteti 4

 QZHQ 11

QZHQ 13
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45 Fuqizimi i 
kapaciteteve të 
forcave hapësinore 
për mbrojtje dhe 
shpëtim të qytetit 
të Shkupit

 • Prokurohet minimumi i 
pajisjeve dhe mjeteve të 
nevojshme;

 • Është realizuar trajnimi 
dhe stërvitja profesionale e 
forcave hapësinore

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me NJT 
DMSH, DMSH, BTKZ, 
NJTKZ, donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i NJVL-
ve, buxheti 
i RMV-së, 
donatorët

Prioriteti 4

 QZHQ 11

46 Forcimi i 
kapaciteteve të 
NJTKZ

 • Është prokuruar minimum 
pajisja minimale e kërkuar;

 • Dy nën qendra janë krijuar 
në Butel dhe Kisella Vodë

 • Është realizuar trajnimi 
dhe stërvitja profesionale e 
forcave hapësinore

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, BTKZ, NP 
DMSH Shkup, DMSH, 
donatorë

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i SHP-
së, buxheti 
i NJVL-së, 
buxheti i RMV-
së, donatorët

Prioriteti 4

 QZHQ 11

47 Trajnim i rregullt i 
përfaqësuesve të 
Qytetit të Shkupit 
për përdorimin e 
mjeteve të TIK-ut 
për zvogëlimin 
e rreziqeve nga 
katastrofa

 • Personat kyç nga Qyteti i 
Shkupit janë trajnuar për 
përdorimin e mjetit SIMZP;

 • Personat kryesorë nga 
Qyteti i Shkupit janë 
trajnuar për përdorimin e 
mjetit NIKS.

NJVL Shkup me 
mbështetjen e QRMK 
Shkup dhe QMK

2022, 2024 •• Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, QMK

Prioriteti 4

QZHQ 11

QZHQ 13

48 Trajnim për 
komunikim në rast 
katastrofe apo 
krize për personat 
përgjegjës për 
komunikim dhe për 
anëtarët e shtabit 
të qytetit

 • Njerëzit kryesorë janë 
trajnuar për të komunikuar 
me sukses dhe efektivitet 
në kohë katastrofe ose kriza.

NJVL Shkup me 
mbështetjen e 
QMK-së, DMSH-së, 
donatorëve

2023, 2025 •• Buxheti i QSH-
së, buxheti i 
donatorëve

Prioriteti 4

 QZHQ 11

MASA 3.1.3: Realizimi i aktiviteteve për gatishmëri të qytetarëve të Qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

49 Realizimi i 
trajnimeve, 
ushtrimeve 
simuluese dhe 
ushtrimeve për 
evakuimin e 
qytetarëve në 
bashkësitë lokale 
në kushtet e 
pandemisë

 • Të paktën 5 trajnime, 
ushtrime simuluese ose 
ushtrime evakuimi janë 
realizuar në komunitetet 
lokale më të ekspozuara.

 • Janë realizuar të paktën 
5 trajnime, ushtrime 
simuluese dhe ushtrime 
evakuimi për banorët e 
ndërtesave të larta më të 
ekspozuara. 

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me NP, 
institucionet e qytetit, 
QRMK Shkup, NJR 
DMSH Shkup, BTKZ, 
KK, NME, MPB SPB 
Shkup, OJQ, subjekte 
lokale.

2022, 2023, 
2024, 2025

•• Buxheti i NJVL-
së, donatorët

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

50 Realizimi i 
aktiviteteve të 
rregullta për 
gatishmëri dhe 
reagim ndaj 
katastrofave në 
institucionet 
publike (p.sh. 
objekte të qytetit, 
shkolla të mesme 
etj.) duke përfshirë 
trajnime, ushtrime 
simuluese dhe 
ushtrime evakuimi 
me pjesëmarrjen e 
burimeve lokale në 
situata emergjente 
dhe në kushte 
pandemie

 • Realizimi i rregullt i 
ushtrimeve në institucionet 
qytetit në kushtet e 
pandemisë dhe në 
kushtet pas përfundimit të 
pandemisë.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NP, institucionet e 
qytetit, QRMK Shkup, 
NJR DMSH Shkup, 
BTKZ, NME, MPB SPB 
Shkup, OJQ, subjekte 
lokale

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i 
QSH, buxheti i 
institucioneve 
të qytetit

Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13
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51 Edukimi i popullatës 
së ekspozuar ndaj 
rreziqeve në pikat e 
nxehta

 • Edukimi i fokusuar i 
popullsisë së ekspozuar nga 
rreziku i zjarreve në pyje, 
zjarreve në objekte dhe 
përmbytje.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, BTKZ, NP 
DMSH Shkup, KK, 
NJTKZ 

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH Приоритет 
4

ЦОР 11

ЦОР 13

52 Forcimi i fokusuar 
i njohurive dhe 
kapaciteteve 
për përgatitjen 
dhe reagimin 
e kategorive të 
rrezikuara të 
qytetarëve (gra, 
të rinj, të moshuar, 
persona me aftësi 
të kufizuar, etj.)

 • Edukimi i fokusuar për 
gatishmëri dhe reagim të 
kategorive të rrezikuara të 
qytetarëve

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, BTKZ, NP 
DMSH Shkup, KK 

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i NjVL-
së

Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 11

ЦОР 13

53 Forcimi i 
vazhdueshëm 
i njohurive dhe 
ndërgjegjësimit 
të publikut 
për mbrojtje 
shëndetësore dhe 
kriza shëndetësore 
në nivel lokal, 
me referencë 
të veçantë për 
nevojat dhe aftësitë 
e kategorive të 
rrezikuara të 
qytetarëve.

 • Realizimi i edukimit 
shëndetësor me referencë 
të veçantë për kategoritë e 
rrezikuara të qytetarëve

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, PE, BPPZ, NJT 
DMSH Shkup, QSHP 
Shkup, ISHP SHSH 
Shkup

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i NjVL-
së

Приоритет 
4

ЦОР 3

ЦОР 11

ЦОР 13

QËLIMI STRATEGJIK 3.2: Reagimi në kohë, efikas dhe efektiv ndaj katastrofave

MASA 3.2.1: Organizimi i reagimit emergjent të Qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

54 Përcaktimi i rrugëve 
dhe lokacioneve 
për evakuimin e 
qytetarëve dhe 
shënjimi i tyre

 • Janë identifikuar dhe 
shënuar rrugët kryesore 
dhe lokacionet për evakuim 
dhe pika grumbullimi në 
Qytetin Shkup

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, NJR DMSH 
Shkup, NJTKZ

2023 •• Buxheti i NjVL-
së

Prioriteti 4

QZHQ 11

55 Kontrolli i 
përmirësuar i 
cilësisë së ujit 
të pijshëm nga 
sistemet e furnizimit 
me ujë dhe kontrolli 
i ujit nga burimet 
natyrore në rast 
të thatësirave dhe 
fatkeqësive të tjera 
natyrore

 • Zbatimi i kontrolleve të 
shpeshta të cilësisë së ujit 
të pijshëm nga ujësjellësit 
dhe kontrolli i ujit nga 
burimet natyrore

QSHP në 
bashkëpunim me 
Qytetin e Shkupit 
dhe NP

2022, 2023, 
2024, 2025, 
2026 

по потреба

•• Buxheti i QSH, 
buxheti i QSHP

Prioriteti 4

QZHQ 5

56 Informimi i rregullt i 
popullatës

 • Informim i rregullt përmes 
njoftimeve të përgatitura, 
për mediat lokale, rrjetet 
sociale etj.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
QRMK Shkup, DMSH 
Shkup, QSHP Shkup

2022 – 2026

континуирано
•• Buxheti i QSH Prioriteti 4

QZHQ 11

57 Dorëzimi i pajisjeve 
mbrojtëse për 
KOVID-19 për 
kategoritë e 
rrezikuara të 
qytetarëve

 • Dorëzimi i rregullt i pajisjeve 
mbrojtëse (p.sh. maska 
mbrojtëse, dezinfektues, 
doreza mbrojtëse, etj.) për 
KOVID-19 për kategoritë e 
rrezikuara të qytetarëve 

Qyteti i Shkupit, në 
bashkëpunim me KK, 
NP, sektorin privat

2022 – 2023 •• Buxheti i NJVL-
së, donatorët, 
sektori privat

Prioriteti 4

QZHQ 3

QZHQ 11
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QËLLIMI STRATEGJIK 3.3: Sigurimi i rimëkëmbjes rezistente të qytetit të Shkupit dhe qytetarëve të tij

MASA 3.3.1: Krijimi i një sistemi për përcaktimin e shpejtë dhe të saktë të dëmeve dhe nevojave të popullatës

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

58 Krijimi i bazës së të 
dhënave të Qytetit 
të Shkupit për 
dëmet, humbjet 
dhe nevojat e 
popullatës së 
prekur

 • Baza e të dhënave për 
dëmet, humbjet dhe 
nevojat e popullsisë së 
prekur është krijuar në 
formë digjitale

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NJR DMSH 
Shkup, QRMK Shkup, 
NP, BTKZ, KK 

2022, 2023 •• Buxheti QSH, 
donatorë

Prioriteti 4

 QZHQ 11

59 Vlerësimi i nevojave 
të popullsisë pas 
një katastrofe duke 
iu referuar nevojave 
të grupeve të 
rrezikuara të 
popullsisë (gratë, të 
rinjtë, të moshuarit, 
personat me aftësi 
të kufizuara, etj.)

 • Nevojat e popullatës u 
vlerësuan menjëherë pas 
ngjarjes katastrofike

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NJT DMSH 
Shkup, QRMSH 
Shkup, MPPS, 
OJQ, organizata 
ndërkombëtare

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

•• Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, KK, MPPS, 
donatorët

Prioriteti 4

QZHQ 3

QZHQ 4

 QZHQ 11

QZHQ 13

60 Vlerësimi i nevojave 
të popullsisë pas 
një katastrofe duke 
iu referuar nevojave 
të grupeve të 
rrezikuara të 
popullsisë (gratë, të 
rinjtë, të moshuarit, 
personat me aftësi 
të kufizuara, etj.)

 • Nevojat e popullatës u 
plotësuan menjëherë pas 
ngjarjes katastrofike

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NJR DMSH 
Shkup, KK, organizata 
ndërkombëtare, OJQ

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, KK, MPPS, 
donatorët

Prioriteti 4

QZHQ 3

QZHQ 4

 QZHQ 11

QZHQ 13

      MASA 3.3.2: Realizimi i aktiviteteve për rimëkëmbjen rezistente të popullatës së qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA
BARTËS I 

AKTIVITETEVE
AFATI KOHOR

SHUMA 
MKD

BURIMI I 
FINANCIMIT

KZRKS / 
QZHQ

61 Zbatimi i masave 
për rivitalizimin 
pas ngjarjeve 
katastrofike

 • Rivitalizimi pas tërmeteve, 
zjarreve në pyje, zjarreve 
në vende të hapura dhe 
përmbytjeve dhe rreziqe 
të tjera.

Qyteti i Shkupit në 
bashkëpunim me 
NJVL, NP, QRMK 
Shkup, NJR DMSH 
Shkup, BTKZ, PK EP 
Karaxhica, NJTKZ, 
QSHP, pronarët e 
tokave, pronarët e 
objekteve, sektori 
privat

2021, 2022, 
2023, 2024, 
2025

• •• • Buxheti QSH, 
NP, donatorë

Prioriteti 4

 QZHQ 11

62 Rehabilitimi i 
qëndrueshëm 
i ndërtesave të 
prekura nga një 
ngjarje katastrofike 
sipas parimit Ndërto 
sërish më mirë

 • Deri në vitin 2024, 4 objekte 
në pronësi të qytetit janë 
rehabilituar ose rindërtuar

NJVL Shkup në 
bashkëpunim 
me NP, DMSH, 
QMK, Qeverinë e 
RMV-së, ministritë 
kompetente, 
donatorët

2024, 2025 • •• • Buxheti i QSH, 
buxheti i RMV-
së, donatorët

Prioriteti 4

QZHQ 9

QZHQ 11
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9.1 Realizimi i planit strategjik 

Plani strategjik për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa për periudhën 2021 - 2024 
do të zbatohet nga administrata e qytetit të Shkupit në koordinim me Kryetarin e 
Komunës dhe Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe partneritet dhe bashkëpunim me 
subjektet tjera në sistemin e menaxhimit të zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa 
në nivel lokal dhe kombëtar. Nga kryetari i komunës do të emërohet koordinator për 
zbatimin e Planit strategjik (më së shpeshti është personi që i përmbush detyrat dhe 
përgjegjësitë për menaxhim me zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa) dhe ai/ajo në 
bashkëpunim me pjesët tjera të administratës së qytetit do të sigurojë:

 › Në bashkëpunim me kryetarin e komunës do të përcaktojë ekipin/grupin punues 
për realizimin e planit; 

 › Zbatimi praktik i aktiviteteve nga plani i veprimit përmes koordinimit të realizimit 
të aktiviteteve të planifikuara;

 › Monitorimi dhe raportim për zbatimin e planit, si në nivel të masave dhe njësive 
të veçanta, ashtu edhe në nivel të gjithë planit;

 › Inicimi i procedurës për përditësimin e planit;

 › Përgatitja e raporteve tremujore dhe vjetore për zbatimin e planit për Këshillin e 
Komunës, Kryetarin e Komunës, donatorët dhe organizatat partnere;

 › Do të kryejë edhe aktivitete të tjera të përcaktuara nga kryetari dhe këshilli i 
qytetit që janë të nevojshme për realizimin e planit.

Për zbatimin e suksesshëm, në kohë dhe efikas të planit strategjik është i nevojshëm 
sigurimi i burimeve të nevojshme njerëzore dhe financiare 

 › Burimet financiare - Në përputhje me planin e veprimit, komuna duhet të 
planifikojë me kohë mjetet financiare të parashikuara për realizimin e masave 
dhe aktiviteteve në radhë të parë përmes buxhetit të saj, por duke qenë se është 
i kufizuar, duke gjetur mjete nga burime të tjera, për shembull buxheti i shtetit, 
programet kombëtare dhe rajonale, donatorët shumëpalësh dhe dypalësh, fonde 
evropiane dhe fonde të tjera.

 › Burimet njerëzore - Zbatimi i planit strategjik do të realizohet me pjesëmarrjen 
e stafit ekzistues të administratës së qytetit, veçanërisht të personave përgjegjës 
për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa. Megjithatë, plani parasheh masa dhe 
aktivitete për ngritjen e kapaciteteve të administratës së qytetit në periudhën 
e ardhshme, paralelisht me zbatimin e tyre, si në aspektin tematik, ashtu edhe 
në aspektin e përvetësimit të njohurive dhe shkathtësive në menaxhimin e 
projekteve, qasjen ndaj fondeve dhe të ngjashme.
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9.2 Monitorimi dhe vlerësimi i planit strategjik

Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit është pjesë përbërëse e procesit të planifikimit 
strategjik dhe ofrimit të mbështetjes në arritjen e qëllimeve strategjike të planit, 
monitorimin e ecurisë së zbatimit të tij, identifikimin e sfidave ekzistuese dhe 
rezultateve të arritura, së bashku me sigurimin e masave dhe aktiviteteve nga plani, si 
dhe reflektimin mbi përvojën e fituar dhe mësimet e nxjerra. Për rrjedhojë, ky sistem 
monitorimi dhe vlerësimi është krijuar sipas kuadrit ekzistues për monitorimin dhe 
vlerësimin e programeve dhe projekteve në nivel lokal. Për të monitoruar arritjet 
e planit, vlerat mesatare të disponueshme nga viti 2020 do të përdoren si tregues 
bazë. Përditësimi i vlerave mund të bëhet gjatë rishikimit afatmesëm të planit para 
përfundimit të vitit të dytë nga miratimi i tij.

Monitorimi i planit i referohet mbledhjes dhe përpunimit sistematik të të 
dhënave që mund të jenë të dobishme për përmirësimin e procesit të vendimmar-
rjes, informimin e palëve të interesuara dhe sigurimin e kontributit të tyre, si dhe 
identifikimin e ecurisë së zbatimit të masave dhe aktiviteteve, identifikimin e ngec-
jeve të strategjive për tejkalimin e tyre, si dhe përditësimin e duhur të kuadrit të 
veprimit të planit. 

Planifikohet të ketë dy vlerësime të Planit Strategjik për zvogëlimin e 
rreziqeve nga katastrofa për Qytetin e Shkupit, bazuar në qëllimet strategjike dhe 
rezultatet e arritura - vlerësimi afatmesëm pas përfundimit të vitit të dytë të planit 
dhe vlerësimi përfundimtar pas përfundimit të tre muajve të fundit, në vitin e katërt 
të miratimit të planit. Vlerësimi do të marrë parasysh jo vetëm indikatorët e planit, 
por edhe indikatorët më të gjerë në fushën e menaxhimit me zvogëlimin e rreziqeve 
nga katastrofa dhe zhvillimit të qëndrueshëm të komunës. Metodologjia përkatëse 
e vlerësimit do të zbatohet nga vlerësuesi kompetent. Vlerësimet rekomandohen të 
kryhen nga subjekt për vlerësim të jashtëm.

Realizimi dhe monitorimi i përmbushjes së planit do të bëhet nga adminis-
trata kompetente të qytetit të Shkupit, e caktuar nga kryetari i komunës. Më pas, do 
të përgatiten raporte vjetore për ecurinë e zbatimit, si dhe një përditësim i duhur i 
planit nëse është e nevojshme në bazë të aktiviteteve shtesë ose nismave qytetare që 
mund të zbatohen brenda kornizës kohore të parashikuar.
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9.3  Plani strategjik për zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë e Qytetit 
të Shkupit - Korniza monitoruese 

PRIORITET STRATEGJIK 1: Informimi për rreziqet dhe kërcënimet - zbatimi i politikëve lokale, masave dhe aktiviteteve për 
qëndrueshmëri ndaj katastrofave

QËLLIMI STRATEGJIK 1.1: Njohuri të përmirësuara të subjekteve lokale për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa

MASA 1.1.1: Edukimi i vazhdueshëm i administratës së qytetit dhe subjekteve në nivel lokal për njohuri të përmirësuara për 
vlerësimin e rreziqeve dhe kërcënimeve

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

1 Zhvillimi i rregullt 
i trajnimeve për 
administratën 
e qytetit dhe 
subjektet lokale 
për zvogëlimin 
e rreziqeve nga 
katastrofa

 • Një trajnim për 
vlerësimin e rreziqeve 
dhe kërcënimeve, 
duke përfshirë 
rreziqet klimatike dhe 
shëndetësore;

 • Trajnim online për 
menaxhimin e krizave 
në ueb platformën 
për mësim në internet 
https://opstinski.mk

 • Trajnimi i administratës 
së qytetit për 
përdorimin e sistemit 
elektronik për vlerësim.

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
në trajnimin 
për vlerësimin 
e rreziqeve dhe 
kërcënimeve (m/f);

 • Numri i 
pjesëmarrësve në 
trajnimin online 
(m/f);

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
në trajnimin për 
përdorimin e 
sistemit të Vlerësimit 
elektronik (m / f).

 • 8 pjesëmarrës 
në trajnimin 
për vlerësimin 
e rreziqeve dhe 
kërcënimeve;

 • 20 pjesëmarrës në 
trajnimin online;

 • 5 pjesëmarrës 
në trajnimin 
për përdorimin 
e sistemit të 
vlerësimit elektronik

Në nivel vjetor  • Kurrikula për 
trajnim;

 • Ueb platformë 
nga një platformë 
online;

 • Raporti i trajnimit;

 • Certifikata për 
trajnim

QËLLIMI STRATEGJIK 1.2: Vlerësim i integruar multi hazard, multi - rrezik dhe multi - sektorial për zonën e Qytetit të Shkupit

MASA 1.1.2: Miratimi dhe përditësimi i rregullt i vlerësimeve të kërcënimeve dhe dokumenteve bazë planifikuese për zvogëlimin 
e rreziqeve nga katastrofa në territorin e Qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

2 Përditësim 
i rregullt i 
vlerësimit të 
rreziqeve dhe 
kërcënimeve

 • Vlerësimi i përditësuar 
i kërcënimeve në 
territorin e Qytetit të 
Shkupit një herë në 
vit ose pas çdo ngjarje 
katastrofike;

 • Vlerësim i përditësuar 
për rrezikimin e qytetit 
të Shkupit nga rreziqet 
natyrore dhe aksidentet 
tjera.

 • Përditësimi i 
vazhdueshëm i të dy 
vlerësimeve.

 • Vlerësimet e 
kërcënimeve 
përditësohen 
rregullisht ose sipas 
nevojës

Në nivel vjetor  • Vlerësimet e 
publikuara të 
kërcënimeve;

 • Vendimet për 
përditësimin e 
vlerësimeve;

 • Vendimi për 
miratimin e 
vlerësimit nga 
Këshilli i komunës:

 • Gazeta Zyrtare e 
Qytetit të Shkupit.

https://opstinski.mk
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3 Miratimi dhe 
përditësimi i 
dokumenteve 
bazë planifikuese 
për zvogëlimin 
e rrezikut nga 
katastrofa në 
territorin e Qytetit 
të Shkupit

 • Plani i përditësuar për 
mbrojtje dhe shpëtim i 
Qytetit të Shkupit nga 
fatkeqësitë natyrore dhe 
aksidente të tjera;

 • Miratim i Planit operativ 
për mbrojtje nga vërshimet 
për qytetin e Shkupit;

 • Miratohet Plani për 
mbrojtje nga zjarri në 
territorin e qytetit të 
Shkupit;

 • Miratohet Planin Operativ 
për mbrojtjen nga 
rrëshqitjet e borës;

 • Miratohet Programi vjetor 
për aktivitetet e Qytetit 
të Shkupit në fushën e 
mbrojtjes nga zjarri;

 • Plan Operativ i miratuar 
për ballafaqim me 
paraqitjen e sëmundjes 
infektive KOVID-19 te 
njerëzit;

 • Program i miratuar 
për zbatimin e masave 
të përgjithshme për 
mbrojtjen e popullatës 
nga sëmundjet infektive 
në territorin e Qytetit të 
Shkupit në baza vjetore.

 • Miratimi ose 
përditësimi i 
vazhdueshëm

 • Dokumentet bazë 
të planifikimit 
miratohen ose 
përditësohen 
rregullisht

Në nivel vjetor  • Dokumentet bazë 
të planifikimit, të 
publikuara;

 • Vendimet për 
miratimin/
përditësimin e 
dokumenteve bazë 
të planifikimit;

 • Vendim për 
miratimin e 
dokumenteve bazë 
të planifikimit nga 
Këshilli Komunal;

 • Gazeta Zyrtare e 
Qytetit të Shkupit.

4 Përgatitja e hartave 
të rreziqeve dhe 
kërcënimeve të 
Qytetit të Shkupit 
dhe publikimi në 
skopje.gov.mk

Hartat e rrezikut dhe 
kërcënimeve janë përgatitur 
për zonën e Qytetit të 
Shkupit dhe janë publikisht të 
qasshme

 • Numri i hartave 
të rreziqeve dhe 
kërcënimeve

 • Janë publikuar 6 
harta për 6 rreziqe 
dhe kërcënime

Në nivel vjetor  • Hartat e publikuara 
të rreziqeve dhe 
kërcënimeve;

 • Faqja e internetit e 
qytetit.

QËLLIMI STRATEGJIK 1.3: Përfshirja e zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa në planifikimin strategjik dhe zhvillimor në nivel lokal

MASA 1.3.1: Përfshirja e zvogëlimit të rreziqeve nga katastrofa në sektorët kryesorë në nivel lokal

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

5 Përfshirja e 
zvogëlimit të 
rreziqeve nga 
katastrofa në nivel 
lokal

 • Përgatitja e formularëve 
vertikal dhe horizontal për 
planifikimin strategjik;

 • Trajnim i realizuar i 
administratës së qytetit 
për përfshirjen e ZRK-ve 
në programet strategjike 
dhe zhvillimore, planet dhe 
sektorët kryesorë;

 • Program strategjik prioritar 
i miratuar dhe dokumente 
për zhvillim nga sektorët 
kryesorë, duke përfshirë 
zvogëlimin e rreziqeve nga 
katastrofa

 • Publikimi mbi 
formularët vertikal 
dhe horizontal;

 • Numri i trajnimeve 
për administratën e 
qytetit;

 • Numri i zyrtarëve të 
trajnuar të qytetit 
(m/f);

 • Numri i strategjive 
/ programeve /
dokumente 
planifikuese nga tre 
sektorë kryesor

 • Janë publikuar 
modelet vertikale 
dhe horizontale;

 • Është realizuar 
trajnimi i 
administratës së 
qytetit;

 • Janë trajnuar 12 
profesionistë;

 • Tre dokumente 
strategjike/
programe/
planifikuese nga tre 
sektorë kryesorë.

Në nivel vjetor  • Modele të 
publikuara vertikale 
dhe horizontale;

 • Raporti i trajnimit;

 • Certifikata për 
pjesëmarrje në 
trajnim;

 • Vendim për 
miratimin e dy 
dokumenteve 
strategjike/
programore/
planifikuese nga dy 
sektorë kryesorë;

 • Gazeta Zyrtare e 
Qytetit të Shkupit

skopje.gov.mk
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6 Përfshirja e 
zvogëlimit të 
rreziqeve nga 
katastrofa në PPU 
2023 - 2033

 • Trajnimi i realizuar i 
administratës së qytetit 
për përfshirjen e zvogëlimit 
të rreziqeve nga katastrofa 
në planifikimin hapësinor 
dhe urban;

 • Integrimi i vlerësimeve dhe 
planeve në PPU-in e ri.

 • Numri i trajnimeve 
për administratën e 
qytetit;

 • Numri i zyrtarëve të 
trajnuar të qytetit 
(m/f);

 • Numri i fushave/
sektorëve të 
integrimit;

 • Numri i rreziqeve të 
integruara.

 • Janë trajnuar 12 
nëpunës;

 • Të gjithë sektorët 
përkatës janë të 
mbuluar

 • Të gjitha rreziqet 
nga profili i rrezikut 
janë të integruara.

Në nivel vjetor  • Raporti i trajnimit;

 • Certifikata për 
pjesëmarrje në 
trajnim;

 • Vendim për 
miratimin e PPU;

 • Gazeta Zyrtare e 
Qytetit të Shkupit

7 Shkupi rezistent 
- Strategjia për 
ndryshimet 
klimatike

 • Përditësimi i Shkupi 
Rezistent- Strategjia për 
Ndryshimet Klimatike për 
periudhën e ardhshme

 • Numri i ngjarjeve për 
përditësim;

 • Numri i ekspertëve 
dhe pjesëmarrësve 
(m/f);

 • Numri i masave dhe 
aktiviteteve.

 • Është kryer 
monitorimi dhe 
vlerësimi i strategjisë 
ekzistuese.

 • Janë identifikuar 
të dhëna dhe 
informacione të reja.

 • Ekspertët, 
praktikuesit dhe 
palët e interesuara 
janë të përfshirë 
në mënyrë 
gjithëpërfshirëse 
dhe pjesëmarrëse.

Sipas nevojës  • Raporti i 
monitorimit dhe 
vlerësimit;

 • Raporti i ngjarjeve;

 • Strategjia e 
përditësuar e 
publikuar.

PRIORITETI STRATEGJIK 2: INVESTIME PËR QËNDRUESHMËRI TË QYTETIT TË SHKUPIT

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2.1: Zbatimi i punimeve strukturore dhe jostrukturore për parandalimin dhe zbutjen e katastrofave

MASA 2.1.1: Realizimi i punimeve strukturore për parandalimin dhe zbutjen e katastrofave

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

8 Zbatimi i masave 
strukturore për 
mbrojtje nga zjarri

 • Janë ndërtuar masa për 
mbrojtje nga përhapja e 
zjarreve në pyje;

 • Në rrjedhat ujore në zonat 
pyjore janë ndërtuar pjesë 
për të siguruar ujë për 
shuarje.

 • Numri i lokacioneve

 • Gjatësia në metra 
e seksioneve të 
ndërtuara.

 • Numri i ndërhyrjeve 
të ndërtuara;

 • Vëllimi i ujit të zënë.

 • Forcimi i mbrojtjes 
nga zjarret në pyje 
sipas prioriteteve 
për veprim.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

9 Ndërtimi i një 
rrjeti hidranti 
për ndërhyrje të 
shpejtë dhe efikase 
ndaj zjarrit 

 • Rrjet hidranti i ndërtuar për 
ndërhyrje të shpejtë dhe 
efikase gjatë zjarreve në 
ndërtesa të përzgjedhura 
të qytetit dhe sipërfaqe 
publike

 • Gjatësia në m e rrjetit 
hidrant;

 • Numri i hidranteve/
lidhjeve;

 • Numri i ndërtesave 
me rrjet hidranti.

 • Forcimi i mbrojtjes 
nga zjarri në zonat 
urbane.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

10 Zbatimi i masave 
strukturore për 
mbrojtje nga 
përmbytjet

 • Zgjerim i shtretërve të 
lumenjve dhe janë pastruar 
brigjet në pika kritike; 

 • Në pikat kritike janë 
ndërtuar argjinatura 
mbrojtëse;

 • Janë rregulluar shtretërit 
e lumenjve dhe brigjet e 
pikave të nxehta.

 • Numri i vendeve 
kritike;

 • Gjatësia në metra 
e shtretërve dhe 
brigjeve të lumenjve 
të pastruar, të 
rregulluar.

 • Forcimi i mbrojtjes 
nga përmbytjet 
duke mirëmbajtur 
ekzistuesin dhe 
duke investuar në 
infrastrukturën e re.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.
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11 Pastrimi dhe 
rregullimi i kanaleve

 • Rrjedhat e rrëmbyeshme 
dhe kanalet në pikat 
kritike janë pastruar dhe 
rregulluar

 • Numri i vendeve 
kritike;

 • Gjatësia në metra e 
rrjedhave ujore dhe 
kanaleve të pastruara 
dhe të rregulluara.

 • Forcimi i mbrojtjes 
nga përmbytjet 
përmes mirëmbajtjes 
së sistemit 
ekzistuesin dhe 
me investime në 
infrastrukturën e re.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

12 Pastrimi dhe 
rregullimi i kanaleve 
të hapura për ujitje 
dhe kullim

 • Janë pastruar dhe 
rregulluar kanalet e hapura 
për ujitje dhe kullim në 
vendet kritike.

 • Rindërtimi i kanalit në 
Fushën e Shkupit.

 • Numri i vendeve 
kritike;

 • Gjatësia në metra e 
kanaleve të pastruara 
dhe të rregulluara.

 • Forcimi i mbrojtjes 
nga përmbytjet 
përmes mirëmbajtjes 
së sistemit 
ekzistuesin dhe 
me investime në 
infrastrukturën e re.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

13 Realizimi i 
aktiviteteve 
ndërtimore për 
stabilizimin e 
terrenit dhe 
riparimin e 
rrëshqitjeve dhe 
erozioneve

 • Të paktën 4 rrëshqitje 
dheu/blloqe guri të 
pasigurt janë identifikuar 
në lokacione prioritare dhe 
janë stabilizuar/riparuar.

 • Numri i vendeve/
lokacioneve kritike;

 • Numri i blloqeve të 
gurit të pasigurt;

 • Sipërfaqja e 
stabilizuar.

 • Mbrojtje e forcuar 
kundër rrëshqitjeve 
të dheut dhe 
erozionit.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

14 Përforcimi (retrofit) 
për mbrojtjen nga 
tërmeti i ndërtesave 
prioritare në 
pronësi të qytetit 
(institucionet e 
qytetit, ndërtesat e 
shkollave, etj.)

 • Të paktën 4 ndërtesa 
prioritare të identifikuara 
në pronësi të qytetit 
mbrohen nga tërmetet.

 • Numri i lokacioneve;

 • Lloji i vendndodhjes.

 • Të paktën 4 
ndërtesa në pronësi 
të qytetit janë 
forcuar.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

15 Përforcimi (retrofit) 
për mbrojtje nga 
erërat e forta në 
ndërtesat prioritare 
në pronësi të 
qytetit (ndërtesa të 
qytetit, ndërtesat e 
shkollave, etj.)

 • Të paktën 6 ndërtesa 
prioritare të identifikuara 
në pronësi të qytetit janë 
të mbrojtura nga erërat 
e forta.

 • Lloji i objekteve;

 • Sipërfaqja totale e 
përforcuar.

 • Forcimi i mbrojtjes 
së objekteve me 
prioritet për qytetin 
nga erërat e forta.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

16 Rritja dhe 
përmirësimi i 
gjelbërimit publik 
për rritjen e 
rezistencës urbane 
(p.sh. nxehtësia 
urbane, valët e të 
nxehtit, ndotja e 
ajrit, erërat e forta, 
etj.)

 • Rritja e sipërfaqes së 
gjelbërimit publik;

 • Mbjellja e gjelbërimit për të 
reduktuar ndotjen e tokës 
me metale të rënda.

 • Korridoret dhe 
infrastrukturën e gjelbër të 
realizuar.

 • Numri i lokacioneve;

 • Zonë nën gjelbërim 
publik.

 • Rritja e 
qëndrueshmërisë 
urbane.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

17 Ndërtimi i kulmeve 
të gjelbra dhe 
fasadave të gjelbra 
të ndërtesave 
publike komunale 
për përmirësimin e 
rezistencës urbane 
(p.sh. ishujt e 
nxehtësisë urbane, 
valët e nxehtësisë, 
grumbullimi i 
ujërave atmosferik, 
etj.)

 • Janë ndërtuar të paktën 3 
çati të gjelbra dhe fasada 
në ndërtesa publike të 
qytetit për rezistencë 
urbane të përmirësuar

 • Numri i lokacioneve;

 • Sipërfaqja nën çatitë 
e gjelbra / fasadat e 
gjelbra.

 • Të paktën 3 çati/
fasada të gjelbra.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.
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18 Instalimi dhe 
mirëmbajtja 
e rregullt e 
instalimeve për 
panik (llamba, 
sirena, etj.) dhe 
infrastrukturës për 
raste emergjente 
(shenjat për 
evakuim, tabelat, 
udhërrëfyes, etj.)

 • Instalimi për panik dhe 
infrastruktura për raste 
urgjente është instaluar 
dhe mirëmbahet rregullisht 
në të gjitha objektet në 
pronësi të Qytetit të 
Shkupit. 

 • Numri i objekteve 
dhe lokacioneve;

 • Tipi dhe lloji i 
instalimit dhe 
infrastrukturës për 
panik.

 • Forcimi i mbrojtjes 
së qytetarëve dhe 
institucioneve në 
raste emergjente 
dhe ngjarje

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

19 Sigurimi dhe 
vendosja e 
instalimeve 
për panik dhe 
detektorë për tym 
dhe monoksidit të 
karbonit për banesat 
e kategorive të 
rrezikuara të 
qytetarëve

 • Të paktën 300 familje të 
kategorive të njerëzve 
në rrezik kanë instalime 
paniku dhe detektorë të 
integruar për tym dhe 
monoksidit të karbonit

 • Numri i objekteve 
dhe lokacioneve;

 • Tipi dhe lloji i 
instalimit për panik 
dhe detektorë;

 • Numri i përdoruesve 
m/f.

 • 300 objekte në 
qytetin e Shkupit;

 • Përafërsisht 
1000 njerëz janë 
përdorues.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët.

MASA 2.1.2: Realizimi i punimeve strukturore për parandalimin dhe zbutjen e katastrofave

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

20 Realizimi i 
punimeve jo 
strukturore për 
mbrojtje nga zjarri

 • Në pikat e nxehta janë 
vendosur 30 tabela 
informuese për ndalimin e 
djegies së kashtës;

 • Janë vendosur 40 tabela 
informuese për rrezik nga 
zjarret pyjore/ndalim për 
ndezjen e zjarreve në pika 
të nxehta;

 • Heqja e rregullt e barit 
dhe vegjetacionit përgjatë 
rrugëve lokale; 

 • Janë përgatitur projektet e 
nevojshme për mbrojtje nga 
zjarri dhe rrjetin hidrant.

 • Janë përgatitur projekte 
dhe elaborate për AKZ dhe 
instalim panik të objekteve.

 • Numri i lokacioneve;

 • Lloji i tabelave;

 • Sipërfaqja e pastruar 
në m2 nga bari dhe 
bimësi përgjatë 
akseve rrugore lokale.

 • Numri i projekteve të 
përfunduara.

 • 30 tabela 
informative për 
ndalimin e djegies së 
kashtës;

 • 40 tabela 
informuese për 
rrezikun e zjarrit në 
pyje / ndalim për 
ndezjen e zjarrit;

 • Sipërfaqja në m2.

 • 5 projekte të 
përfunduara

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Specifikime teknike;

 • Certifikata për 
dorëzimin e tabelave;

 • Libri i ndërtimit;

 • Raport për punët;

 • Foto dokumentacion.

21 Fushata informuese 
për mbrojtjen nga 
zjarri të ndërtesave 
duke ulur 
ndjeshmërinë ndaj 
zjarrit të ndërtesave

 • Realizohet fushata për 
mbrojtjen nga zjarri të 
objekteve duke ulur 
ndjeshmërinë ndaj zjarrit të 
ndërtesave 

 • Lloji i fushatës;

 • Numri i përdoruesve / 
grupi i synuar (m/f)

 • Fushata e realizuar 
për rezistencë më të 
madhe ndaj zjarrit

Në nivel vjetor  • Material informativ;

 • Raportet e 
ngjarjeve.
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22 Realizimi i 
punimeve për 
mbrojtjen nga 
përmbytjet

 • Shënimi i valës së 
përmbytjeve në rrjedhën e 
poshtme nga digat e larta 
në zonat e rrezikuara.

 • Përgatitja e 
dokumentacionit planor/
projekt për rregullimin/
zgjerimin e shtretërve dhe 
përrenjve të lumenjve 
sipas programit prioritar;

 • Hartimi i projekteve sipas 
zgjidhjeve të bazuara në 
natyrë.

 • Përgatitja e 
dokumentacionit planor 
dhe projektor për 
rregullimin e kanaleve 
ujitëse të hapura 
dhe kulluese, si dhe 
rikonstruksioni i kanalit në 
fushën e Shkupit.

 • Numri i lokacioneve 
me shenja për valën e 
përmbytjeve;

 • Numri i planeve/
projekteve.

 • 20 lokacione;

 • 10 dokumente plani 
/ projekti.

 • 2 zgjidhje të bazuara 
në natyrë.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Specifikime teknike;

 • Revizion i projektit;

 • Raport për punët.

23 Formimi i sistemit 
të alarmit në rast 
shembjeje të digave 
Matka dhe Kozjak

 • Është krijuar një sistem 
alarmimi i popullsisë në 
rrjedhën e poshtme nga 
digat Matka dhe Kozjak

 • Lloji i sistemit të 
alarmit;

 • Lloji i medias 
raportuese;

 • Numri i lokacioneve;

 • Numri i përdoruesve 
(m/f).

 • Përmirësimi i 
mbrojtjes nga 
përmbytjet e 
shkaktuar nga 
vërshimi/ shembja 
e digave Matka dhe 
Kozjak

Në nivel vjetor  • Specifikime teknike 
/

 • studim;

 • Dokumentacioni 
teknik;

 • Libër ndërtimor / 
ditar;

 • Raport për punët e 
realizuara.

24 Përgatitja e 
dokumentacionit 
planor dhe 
projektor për 
përforcimin 
(retrofit) për 
mbrojtjen nga 
tërmeti të 
objekteve prioritare 
në pronësi të 
qytetit të Shkupit

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

 • Numri i planeve/
projekteve;

 • Numri i objekteve;

 • Lloji i objekteve;

 • Lokacionet.

 • 4 ndërtesa të 
përforcuara nga një 
tërmet.

Në nivel vjetor  • Specifikime teknike;

 • Dokumentacion 
i planifikimit / 
dokumentacioni i 
projektit;

 • Raporte për 
punimet.

25 Përgatitja e 
dokumentacionit 
planor dhe 
projektor për 
përforcimin 
(retrofit) për 
mbrojtjen nga 
erëra të forta të 
objekteve prioritare 
në pronësi të 
qytetit të Shkupit

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

 • Numri i planeve/
projekteve;

 • Numri i objekteve;

 • Lloji i objekteve;

 • Lokacionet.

 • 6 objekte të 
përforcuara nga 
erërat e forta.

Në nivel vjetor  • Specifikime teknike;

 • Dokumentacion 
i planifikimit / 
dokumentacioni i 
projektit;

 • Raporte për 
punimet.

26 Përgatitja e 
dokumentacionit 
planor dhe 
projektor për 
stabilizimin e 
terrenit dhe sanimin 
e rrëshqitjeve 
të dheut dhe 
erozioneve

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

 • Hartimi i projekteve sipas 
zgjidhjeve të bazuara në 
natyrë.

 • Numri i lokacioneve;

 • Lloji i rrezikut;

 • Popullsia e prekur 
(m/f).

 • 4 projekte 
rehabilitimi/
stabilizimi të 
rrëshqitjeve.

 • 2 projekte zgjidhjesh 
të bazuara në 
natyrë.

Në nivel vjetor  • Specifikime teknike;

 • Dokumentacion 
i planifikimit / 
dokumentacioni i 
projektit;

 • Raporte për 
punimet.
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27 Përgatitja e 
dokumentacionit 
të planifikimit 
dhe projektit 
për ndërtimin e 
kulmeve të gjelbra 
dhe fasadave 
të gjelbra të 
ndërtesave publike 
të qytetit për 
përmirësimin e 
qëndrueshmërisë 
urbane

 • Dokumentacioni i 
planifikimit dhe projektit 
përgatitet sipas listës 
prioritare të investimeve

 • Numri i planeve/
projekteve;

 • Numri i objekteve;

 • Lloji i objekteve;

 • Lokacionet.

 • 3 objekte me çati/
fasada të gjelbra.

Në nivel vjetor  • Specifikime teknike;

 • Dokumentacion 
i planifikimit / 
dokumentacioni i 
projektit;

 • Raporte për 
punimet.

28 Pyllëzimi i tokave 
të zhveshura dhe 
hapësirave publike 
për mbrojtje nga 
erozioni, erërat e 
forta etj.

 • Realizimi i aktiviteteve të 
rregullta për pyllëzimin e 
tokave të zhveshura dhe 
hapësirave publike

 • Numri i lokacioneve 
për pyllëzim;

 • Lloji i fidanëve;

 • Numri i fidanëve.

 • Lokacionet e 
pyllëzuara;

 • Numri i fidanëve.

Në nivel vjetor  • Specifikime teknike;

 • Raport mbi fidanët 
e siguruar;

 • Raport për punët.

29 Monitorimi i 
ndotjes së ajrit, 
ujit dhe tokës nga 
operatorët me B me 
leje mjedisore

 • Realizimi i monitorimit të 
rregullt.

 • Numri i lokacioneve;

 • Numri i stacioneve 
matëse;

 • Numri i operatorëve.

 • 12 lokacione;

 • 12 stacione matëse;

 • 8 operatorë me leje 
ekologjike B.

Në nivel vjetor  • Specifikimi teknik;

 • Raportet e 
monitorimit;

 • Elaborat për lejet 
mjedisore B.

30 Mbrojtja e pronave 
bujqësore nga 
fatkeqësitë e motit

 • Ngjarje edukative për 
sigurimin e sipërfaqeve 
bujqësore;

 • Aplikimi i sistemit pikë pas 
pike për kursim të ujit;

 • Mbrojtja e të mbjellave 
nga breshri duke vendosur 
rrjeta sigurie

 • Numri i ngjarjeve 
edukative;

 • Numri i fermerëve të 
pranishëm + m/f;

 • Numri i policave të 
sigurimit të lëshuara;

 • Numri i kulturave 
të mbrojtura nga 
breshri;

 • Sipërfaqe e tokës 
bujqësore e mbrojtur 
nga breshëri.

 • 5 ngjarje edukative;

 • 30 prona me sistem 
pikë pas pike;

 • 30 kultura të 
mbrojtura nga 
breshëri.

Në nivel vjetor  • Raport mbi ngjarjet 
edukative;

 • Lista e fermerëve 
të pranishëm;

 • Polica të sigurimit 
të lëshuara;

 • Specifikimi teknik 
për sistemin pikë 
pas pike;

 • Specifikimi teknik i 
rrjetave mbrojtëse;

 • Raport për punët.

31 Vlerësimi i 
rregullt i nivelit 
të mbrojtjes nga 
zjarri dhe rreziqe 
të tjera të shtëpive 
të personave 
nga kategoritë 
e rrezikuara të 
qytetarëve

 • Vlerësimi i shkallës së 
mbrojtjes nga zjarri të të 
paktën 300 familjeve të 
kategorive të rrezikuara të 
qytetarëve 

 • Numri i lokacioneve;

 • Numri i përdoruesve 
- familje + m/f + grup 
mosha.

 • 300 amvisëri në 
vendbanime sipas 
prioritetit;

 • Përafërsisht 
1000 njerëz janë 
përdorues.

Në nivel vjetor  • Raporti i 
përzgjedhjes së 
lokacioneve;

 • Vlerësimet e bëra.

32 Dezinfektim, 
dezinsektim 
dhe deratizim i 
hapësirave dhe 
institucioneve 
publike

 • Realizohet dezinfektimi 
i hapësirave publike 
dhe institucioneve sipas 
nevojave të reagimit ndaj 
KOVID-19;

 • U realizua dezinsektimi dhe 
deratizimi për parandalimin 
e sëmundjeve ngjitëse 
vektoriale dhe zoonozave.

 • Numri i ndërtesave 
publike;

 • Sipërfaqja në m2 që 
është e dezinfektuar.

 • Sipërfaqja në m2 në 
të cilën është kryer 
dezinsektimi;

 • Numri i objekteve/
lokacioneve ku është 
kryer deratizimi.

 • 25 objekte publike;

 • Sipërfaqja 15,000 
m2.

 • 60 lokacione

Në nivel vjetor  • Raporti i 
përzgjedhjes së 
lokacioneve;

 • Raporti i punës.
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QËLLIMI STRATEGJIK 2.2: Qytetarët e Qytetit të Shkupit janë të informuar me kohë për rreziqet dhe kërcënimet dhe janë të 
përfshirë në kornizën lokale për rezistencë

MASA 2.2.1: Informimi në kohë dhe përfshirja aktive e kategorive të rrezikuara të qytetarëve në kuadrin lokal të qëndrueshmërisë

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

33 Përfshirja e 
kategorive më 
të rrezikuara të 
popullsisë që 
do të prekeshin 
më shumë nga 
fatkeqësitë 
natyrore, 
ndryshimet 
klimatike dhe krizat 
shëndetësore 
në zvogëlimin 
e rreziqeve nga 
katastrofa, në 
mënyrë që të 
planifikohet 
mbështetje dhe 
ndihmë efektive 

 • Është hartuar hartë e 
kategorive më të rrezikuara 
të qytetarëve në qytet;

 • Grupet e rrezikuara 
të qytetarëve janë 
përfshirë në përgatitjen 
e vlerësimeve dhe 
dokumenteve të 
planifikimit;

 • Janë realizuar aktivitete 
të synuara për forcimin 
e ndërgjegjësimit dhe 
njohurive për ZRK-në e 
kategorive të rrezikuara të 
qytetarëve;

 • Janë bërë 200 plane për 
mbrojtjen dhe shpëtimin 
e familjeve të personave 
me aftësi të kufizuara/
personave nga grupet e 
rrezikuara të qytetarëve 
nga territori i komunës;

 • Të paktën 200 persona 
me aftësi të kufizuara/
nga grupe të rrezikuara 
të qytetarëve kanë marrë 
pjesë në edukimin për 
mbrojtje dhe vetëmbrojtje.

 • Numri i lokacioneve;

 • Numri i personave - 
familje + m/f + grup 
mosha.

 • Të gjitha 
vendbanimet në 
zonën e qytetit;

 • Të gjitha grupet 
e rrezikuara janë 
hartuar;

 • 200 familje në 
vendbanime;

 • 200 persona janë 
përdorues.

Në nivel vjetor  • Raporti i 
përzgjedhjes së 
lokacioneve/
personave;

 • Harta e bërë;

 • Vlerësimet e kryera;

 • Raportet e 
aktivitetit.

MASA 2.2.2:Informimi dhe edukimi i vazhdueshëm i popullatës së qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

34 Realizimi i 
aktiviteteve 
për informimin 
dhe edukimin e 
popullatës për 
zvogëlimin e 
rreziqeve nga 
katastrofa

 • Qasja e Qytetit të Shkupit 
në iniciativën e UNDRR-
së Make Cities Resilient 
(T’i bëjmë qytetet më të 
qëndrueshme) 
mcr2030.undrr.org

 • Një herë në vit, më 13 
tetor, realizohet Dita 
Ndërkombëtare për 
zvogëlimin e rreziqeve nga 
katastrofa, ditë e hapur e 
qytetit dhe NP për takime 
me qytetarët dhe nisma 
qytetare për ZRK-në;

 • Aktivitete të zbatuara 
rregullisht për 
ndërgjegjësimin e 
publikut për ZRK-të dhe 
ndryshimet klimatike 
përmes përmbajtjes së ueb 
faqes së qytetit, vendosjes 
së posterave të ilustruar, 
leksioneve publike etj.

 • Janë formuar dhjetë 
ekipe për edukimin e 
bashkëmoshatarëve me 
tema ZRK dhe ndryshimet 
klimatike dhe janë 
realizuar aktivitete për 
ndërgjegjësimin e të rinjve.

 • Numri i 
pjesëmarrësve;

 • Numri i iniciativave;

 • Lloji i aktiviteteve për 
ngritjen e vetëdijes 
publike;

 • Numri i 
pjesëmarrësve;

 • Popullsia e mbuluar 
+ m/f;

 • Numri i anëtarëve 
të ekipeve 
për edukim të 
bashkëmoshatarëve

 • 150 pjesëmarrës në 
ditën e hapur;

 • 6 iniciativa në vit;

 • 10 aktivitete vjetore;

 • 30 persona 
janë anëtarë 
të 10 ekipeve 
të edukimit të 
bashkëmoshatarëve.

Në nivel vjetor  • Raporti i Ditës së 
Hapur;

 • Material informues 
dhe edukativ;

 • Raportet nga 
aktivitetet e 
realizuara;

 • Vendimi për 
formimin e ek-
ipeve për edukim-
in e bashkëmosha-
tarëve;

 • Raportet e punës 
në ekip.

https://mcr2030.undrr.org/
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35 Forcimi i 
njohurive dhe 
kapaciteteve për 
ZRK të anëtarëve 
të Këshillit lokal 
për parandalim 
dhe grupe 
këshillimore të 
qytetarëve në 
komunitetet 
vendore

 • Forcimi i njohurive dhe 
kapaciteteve për ZRK 
të anëtarëve të Këshillit 
Lokal për parandalim;

 • Forcimi i njohurive 
dhe kapaciteteve për 
ZRK të anëtarëve të 
grupeve këshillimore 
të qytetarëve në 
komunitetet vendore

 • Numri i 
pjesëmarrësve;

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i bashkësive 
lokale.

 • 30 anëtarë të 
këshillit lokal;

 • 40 anëtarë 
të grupeve 
këshillimore të 
qytetarëve;

 • 30 bashkësi lokale.

Në nivel vjetor  • Raport mbi 
ngjarjet për 
edukim;

 • Material 
informues dhe 
edukativ;

 • Raportet nga 
aktivitetet e 
realizuara.

36 Promovimi i 
Doracakut për 
qytetarë për 
menaxhim me 
kriza

 • Botim i Doracakut për 
qytetarë për menaxhim 
me kriza dhe promovim 
në komunitet

 • Numri i kopjeve;

 • Numri i ngjarjeve 
promovuese;

 • Numri i qasjeve në 
versionin online të 
doracakut.

 • Qytetarët e qytetit 
të Shkupit janë 
të edukuar për 
menaxhim me 
kriza.

Në nivel vjetor  • Është botuar 
doracak për 
qytetarë për 
menaxhim me 
kriza;

 • Raportoni 
për ngjarjet 
promovuese.

37 Promovimi i 
vazhdueshëm 
i vullnetarizmit 
dhe i punës 
së shoqërive 
vullnetare të 
zjarrfikësve në 
qytetin e Shkupit

 • Promovimi i 
vullnetarizmit për 
mbrojtjen nga zjarri;

 • Përcaktimi i nevojës 
dhe formimi i shoqatës 
vullnetare zjarrfikëse

 • Numri i aktiviteteve 
të realizuara;

 • Numri i thirrjeve 
për përfshirjen e 
vullnetarëve në 
SHVKZ;

 • Numri i vullnetarëve 
të rinj - anëtarë të 
SHVKZ (m/f).

 • Vullnetarizmi 
në mbrojtjen 
nga zjarri dhe 
anëtarësimi 
në SHVKZ 
promovohet 
vazhdimisht.

Në nivel vjetor  • Raporti i 
aktivitetit;

 • Raport nga 
SHVKZ.

38 Edukim i 
vazhdueshëm për 
ZRK-në, rreziqet 
klimatike dhe 
shëndetësore të 
pjesëtarëve të 
njësisë së zbulimit 
në qytetin e 
Shkupit

 • Ngjarje vjetore për 
forcimin e njohurive dhe 
kapaciteteve të QKR-
së të pjesëtarëve të 
reparteve të zbulimit 

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i unioneve të 
skauteve;

 • Numri i skautëve.

 • 9 ngjarje;

 • Tre njësi skaute;

 • 60 skautë.

Në nivel vjetor  • Raporti i 
aktivitetit.

PRIORITETI STRATEGJIK 3: E përgatitur nga Shkupi - Gatishmëri e shtuar për reagim në kohë, efikas dhe efektiv ndaj 
katastrofave dhe rimëkëmbje e qëndrueshme e Qytetit të Shkupit

QËLLIMI STRATEGJIK 3.1: Qyteti i Shkupit dhe qytetarët e tij janë të gatshëm të përgjigjen

MASA 3.1.1: Përgatitja e dokumentacionit planor për gatishmëri

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

39 Plani për mbrojtje 
dhe shpëtim 
i qytetit të 
Shkupit dhe 
institucioneve të 
qytetit

 • Miratuar/përditësuar 
Planin për mbrojtjen 
dhe shpëtimin e qytetit 
të Shkupit (ndërtesa 
administrative);

 • U miratua plan për 
mbrojtje dhe shpëtim 
të enteve dhe 
institucioneve të qytetit 
në zonën e qytetit të 
Shkupit

 • Plani i Miratuar 
për mbrojtje dhe 
shpëtim;

 • Numri i 
institucioneve 
komunale me plane 
për mbrojtje dhe 
shpëtim.

 • Janë përgatitur 
dhe miratuar 
planet për mbrojtje 
dhe shpëtim të 
NJVL-së, Shkup 
dhe institucioneve 
të saj.

Në nivel vjetor  • Plani i publikuar 
për mbrojtjen 
dhe shpëtimin i 
qytetit të Shkupit;

 • Planet e 
publikuara për 
mbrojtje dhe 
shpëtim të 
institucioneve të 
qytetit;

 • Vendimet për të 
bërë plane për 
mbrojtje dhe 
shpëtim.



95

40 Miratimi i Planit 
për veprim 
të vazhduar 
(Business 
Continuity Plan) 
të Qytetit të 
Shkupit

 • Për herë të parë u 
miratua Plani për veprim 
të zgjeruar të Qytetit të 
Shkupit

 • Miratim i Planit për 
veprim të zgjeruar 
të Qytetit të 
Shkupit

 • Ofrohet aksion i 
vazhdueshëm i 
Qytetit të Shkupit

Në nivel vjetor  • Vendim për 
miratimin e Planit 
për veprim të 
zgjeruar;

 • Plan për Veprim 
të vazhduar;

 • Vendim për 
miratim.

41 Përditësimi i 
Planit të Jashtëm 
për raste 
emergjente (të 
jashtëzakonshme)

 • Plani i jashtëm për raste 
urgjente (emergjenca) 
i përditësuar në bazë 
të Ligjit për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor

 • Është përditësuar 
plani i jashtëm 
për emergjenca të 
Qytetit të Shkupit

 • Forcimi i 
parandalimit dhe 
gatishmërisë për 
incidente dhe 
katastrofa tekniko-
teknologjike

Në nivel vjetor  • Vendimi për 
miratimin e Planit 
të jashtëm;

 • Plani i jashtëm 
për raste urgjente 
(emergjencës);

 • Vendim për 
miratim.

42 Miratimi i Planit 
për komunikim 
gjatë rasteve 
urgjente/krizave/
gjendjeve 
emergjencave

 • Është miratuar për herë 
të parë plan komunikimi 
për raste urgjente/kriza/
emergjencat

 • Është miratuar 
Plan komunikimi 
për raste urgjente/
kriza/emergjencat.

 • Komunikimi i 
forcuar dhe në 
kohë krize.

Në nivel vjetor  • Vendim për 
miratimin e Planit;

 • Plani i 
komunikimit:

 • Vendim për 
miratimin e planit.

43 Përgatitja e 
studimit të 
komunikacionit 
me model për 
evakuim për 
qytetin e Shkupit

 • Për herë të parë u 
përgatit një studim për 
komunikacionin dhe një 
model evakuimi i qytetit 
të Shkupit

 • Miratimi i Studimit 
të Komunikacionit 
dhe modelit të 
evakuimit të Qytetit 
të Shkupit;

 • Numri i rrugëve të 
evakuimit;

 • Numri i qytetarëve 
të evakuuar (m/f)

 • Sigurohet 
evakuimi i sigurt 
dhe në kohë i 
qytetarëve në rast 
të katastrofave.

Në nivel vjetor  • Vendimi për 
kryerjen e 
studimit;

 • Studim për 
komunikacionin 
me model për 
evakuim për 
qytetin e Shkupit

 • Vendim për 
miratim dhe 
inkorporim 
në Planin për 
mbrojtje dhe 
shpëtim të qytetit 
të Shkupit

MASA 3.1.2: Sigurimi i pajisjes përkatëse dhe trajnim profesional 

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

44 Forcimi i 
kapaciteteve 
të anëtarëve të 
shtabit të qytetit 
për mbrojtje dhe 
shpëtim (me fokus 
në përmirësimin 
e komandës, 
koordinimit, 
komunikimit dhe 
bashkëpunimit 
në nivel lokal 
në kuadër të 
menaxhimit 
me kriza dhe 
sistemeve të 
mbrojtjes dhe 
shpëtimit)

 • Trajnim vjetor me qëllim 
të forcimit të njohurive 
dhe kapaciteteve të 
anëtarëve të shtabit të 
qytetit;

 • Krijimi i një moduli 
GIS për koordinimin, 
komandimin dhe 
vendimmarrje të Shtabit 
të Krizave të Qytetit;

 • Rregullimi infrastrukturor 
i ambienteve të Shtabit 
të Krizave të qytetit dhe 
prokurimi i pajisjeve të 
nevojshme.

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
(m / f);

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i moduleve 
të platformës GIS;

 • Tipi dhe lloji i 
harduerit dhe 
softuerit

 • 15 anëtarë dhe 
zëvendës anëtarë;

 • Trajnim i realizuar 
për dy vite.

Në nivel vjetor  • Material edukativ;

 • Specifikime 
teknike;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.
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45 Fuqizimi i 
kapaciteteve 
të forcave 
hapësinore për 
mbrojtje dhe 
shpëtim të qytetit 
të Shkupit

 • Janë prokuruar minimumi 
i pajisjeve dhe mjeteve të 
nevojshme;

 • Është realizuar trajnimi 
dhe stërvitja profesionale 
e forcave hapësinore

 • Tipi/lloji i pajisjeve 
dhe mjeteve të 
blera;

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i anëtarëve 
të forcave 
hapësinore (m / f).

 • Pjesëtarët e 
forcave për 
mbrojtje dhe 
shpëtim të 
hapësirës, kanë 
në dispozicion 
pajisjet dhe mjetet 
e nevojshme dhe 
me kapacitete të 
përmirësuara.

Në nivel vjetor  • Specifikime 
teknike;

 • Vërtetim për 
pranimin e 
pajisjeve/mjeteve;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

46 Forcimi i 
kapaciteteve të 
NJTKZ Shkup

 • Është prokuruar 
minimum pajisja 
minimale e kërkuar;

 • Janë themeluar dy nën 
qendra në Butel dhe 
Kisella Vodë

 • Është realizuar trajnimi 
dhe stërvitja profesionale 
e NJTKZ

 • Tipi/lloji i pajisjeve 
dhe mjeteve të 
blera;

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i anëtarëve 
të NJTKZ (m/f).

 • Anëtarët e NJTKZ 
kanë pajisjet 
dhe burimet e 
nevojshme dhe 
ambiente të 
përmirësuara.

 • 2 nënqendra në 
Butel dhe Kisella 
Vodë.

Në nivel vjetor  • Specifikime 
teknike;

 • Vërtetim për 
pranimin e 
pajisjeve/mjeteve;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

47 Trajnim i rregullt 
i përfaqësuesve 
të NJVL Shkup 
për përdorimin e 
mjeteve të TIK-ut 
për zvogëlimin 
e rreziqeve nga 
katastrofa

 • Personat kyç nga NJVL 
Shkup janë trajnuar 
për përdorimin e mjetit 
SIMZP;

 • Personat kryesorë 
nga NJVL Shkup janë 
trajnuar për përdorimin e 
mjetit NIKS.

 • Numri i ekspertëve 
nga administrata e 
qytetit.

 • 6 ekspertë janë 
trajnuar për 
përdorimin e 
mjeteve SIMZP 
dhe NIKS.

Në nivel vjetor  • Material edukativ;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

48 Trajnim për 
komunikim në rast 
katastrofe apo 
krize për personat 
përgjegjës për 
komunikim dhe 
për anëtarët e 
shtabit të qytetit

 • Njerëzit kryesorë 
janë trajnuar për të 
komunikuar me sukses 
dhe efektivitet në kohë 
katastrofe ose krize

 • Numri i ekspertëve 
nga administrata e 
qytetit.

 • 15 profesionistë 
janë trajnuar për 
komunikim.

Në nivel vjetor  • Material edukativ;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

MASA 3.1.3: Realizimi i aktiviteteve për gatishmëri të qytetarëve të Qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

49 Realizimi i 
trajnimeve, 
ushtrimeve 
simuluese dhe 
ushtrimeve për 
evakuimin e 
qytetarëve në 
bashkësitë lokale 
në kushtet e 
pandemisë

 • Të paktën 5 trajnime, 
ushtrime simuluese ose 
ushtrime evakuimi janë 
realizuar në komunitetet 
lokale më të ekspozuara

 • Janë realizuar të paktën 
5 trajnime, ushtrime 
simuluese dhe ushtrime 
evakuimi për banorët e 
ndërtesave të larta më të 
ekspozuara.

 • Lloji i ushtrimeve;

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
(m / f).

 • 5 ushtrime;

 • 160 persona janë 
pjesëmarrës.

Në nivel vjetor  • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.
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50 Realizimi i 
aktiviteteve të 
rregullta për 
gatishmëri dhe 
reagim ndaj 
katastrofave në 
institucionet 
publike (p.sh. 
objekte të qytetit, 
shkolla etj.) 
duke përfshirë 
trajnime, ushtrime 
simuluese dhe 
ushtrime evakuimi 
me pjesëmarrjen 
e burimeve 
lokale në situata 
emergjente 
dhe në kushte 
pandemie

 • Realizimi i rregullt 
i ushtrimeve në 
institucionet e qytetit 
në kushtet e pandemisë 
dhe në kushtet 
pas përfundimit të 
pandemisë.

 • Lloji i ushtrimeve;

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
(m / f).

 • 10 ushtrime;

 • 200 persona janë 
pjesëmarrës.

Në nivel vjetor  • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

51 Edukimi i 
popullatës së 
ekspozuar ndaj 
rreziqeve në pikat 
e nxehta

 • Edukimi i fokusuar i 
popullsisë së ekspozuar 
nga rreziku i tërmeteve, 
zjarreve në pyje, 
zjarreve në objekte dhe 
përmbytje.

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
(m / f).

 • 20 vendbanime;

 • 600 persona janë 
pjesëmarrës.

Në nivel vjetor  • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

52 Forcimi i fokusuar 
i njohurive dhe 
kapaciteteve 
për përgatitjen 
dhe reagimin 
e kategorive 
të rrezikuara 
të qytetarëve 
(gra, të rinj, të 
moshuar, persona 
me aftësi të 
kufizuar, etj.)

 • Edukimi i fokusuar për 
gatishmëri dhe reagim të 
kategorive të rrezikuara 
të qytetarëve

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
(m / f)

 • 20 vendbanime;

 • 200 persona janë 
pjesëmarrës.

Në nivel vjetor  • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

53 Forcimi i 
vazhdueshëm 
i njohurive dhe 
ndërgjegjësimit 
të publikut 
për mbrojtje 
shëndetësore 
dhe kriza 
shëndetësore 
në nivel lokal, 
me referencë 
të veçantë 
për nevojat 
dhe aftësitë e 
kategorive të 
rrezikuara të 
qytetarëve.

 • Realizimi i edukimit 
shëndetësor me 
referencë të veçantë për 
kategoritë e rrezikuara të 
qytetarëve

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Numri i 
pjesëmarrësve 
(m / f).

 • 30 vendbanime;

 • 300 persona janë 
pjesëmarrës.

Në nivel vjetor  • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.
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QËLIMI STRATEGJIK 3.2: Reagimi në kohë, efikas dhe efektiv ndaj katastrofave

MASA 3.2.1: Organizimi i reagimit emergjent të Qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

54 Përcaktimi i 
rrugëve dhe 
lokacioneve 
për evakuimin e 
qytetarëve dhe 
shënjimi i tyre

 • Janë identifikuar dhe 
shënuar rrugët kryesore 
dhe lokacionet për 
evakuim dhe pika 
grumbullimi në qytet

 • Numri i lokacioneve;

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Numri i shenjave.

 • Rrugët dhe 
lokacionet janë 
identifikuar dhe 
shënuar për 
evakuim të pa 
penguar.

Në nivel vjetor  • Harta e rrugëve 
dhe lokacioneve;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

55 Kontrolli i 
përmirësuar 
i cilësisë së 
ujit të pijshëm 
nga sistemet e 
furnizimit me ujë 
dhe kontrolli i 
ujit nga burimet 
natyrore në rast 
të thatësirave dhe 
fatkeqësive të 
tjera natyrore

 • Zbatimi i kontrolleve 
të shpeshta të cilësisë 
së ujit të pijshëm nga 
ujësjellësit dhe kontrolli i 
ujit nga burimet natyrore

 • Numri i kontrolleve;

 • Lloji i kontrolleve;

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Sipas programeve 
dhe planeve, 
kontrolli bëhet 
në të gjitha 
vendbanimet e 
përfshira.

Në nivel vjetor  • Harta e 
vendbanimeve;

 • Rezultatet nga 
kontrollet e 
zbatuara me 
vlera;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

56 Informimi i rregullt 
i popullatës

 • Informim i rregullt 
përmes njoftimeve të 
përgatitura, për mediat 
lokale, rrjetet sociale etj.

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Popullsia e mbuluar 
(m/f).

 • Të gjitha 
vendbanimet dhe 
të gjithë qytetarët

Në nivel vjetor  • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

57 Dorëzimi i 
pajisjeve 
mbrojtëse për 
KOVID-19 për 
kategoritë e 
rrezikuara të 
qytetarëve

 • Dorëzimi i rregullt i 
pajisjeve mbrojtëse 
(p.sh. maska mbrojtëse, 
dezinfektues, doreza 
mbrojtëse, etj.) për 
KOVID-19 për kategoritë 
e rrezikuara të qytetarëve 

 • Numri i pjesëve të 
pajisjeve;

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Numri i qytetarëve 
pranues (m / f)

 • Ofrohet 
mbrojtje kundër 
transmetimit të 
KOVID-19 për 
kategoritë më 
të rrezikuara të 
qytetarëve

Në nivel vjetor  • Specifikim;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

QËLLIMI STRATEGJIK 3.3: Sigurimi i rimëkëmbjes rezistente të qytetit të Shkupit dhe qytetarëve të tij 

MASA 3.3.1: Krijimi i një sistemi për përcaktimin e shpejtë dhe të saktë të dëmeve dhe nevojave të popullatës

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

58 Krijimi i bazës 
së të dhënave 
të Qytetit të 
Shkupit për 
dëmet, humbjet 
dhe nevojat e 
popullatës së 
prekur

 • Baza e të dhënave për 
dëmet, humbjet dhe 
nevojat e popullsisë së 
prekur është krijuar në 
formë digjitale

 • Lloji i bazës së të 
dhënave;

 • Popullsia e 
përfshirë (m/f).

 • Popullsia e 
prekur përfshihet 
në bazën e të 
dhënave.

Në nivel vjetor  • Raporti i bazës së 
të dhënave;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

59 Vlerësimi i 
nevojave të 
popullsisë pas një 
katastrofe duke iu 
referuar nevojave 
të grupeve 
të rrezikuara 
të popullsisë 
(gratë, të rinjtë, 
të moshuarit, 
personat me aftësi 
të kufizuara, etj.)

 • Nevojat e popullatës u 
vlerësuan menjëherë pas 
ngjarjes katastrofike

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Lloji i nevojave;

 • Popullsia e mbuluar 
(m/f).

 • Janë vlerësuar 
nevojat e 
popullsisë së 
prekur pas ngjarjes 
katastrofike.

Në nivel vjetor  • Raporti i 
vlerësimit;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.
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60 Vlerësimi i 
nevojave të 
popullsisë pas një 
katastrofe duke iu 
referuar nevojave 
të grupeve 
të rrezikuara 
të popullsisë 
(gratë, të rinjtë, 
të moshuarit, 
personat me 
aftësi të kufizuara, 
etj.)

 • Nevojat e popullatës u 
plotësuan menjëherë pas 
ngjarjes katastrofike

 • Numri i 
vendbanimeve;

 • Lloji i nevojave 
urgjente;

 • Popullsia e mbuluar 
(m/f);

 • Kategoritë e 
rrezikuara të 
qytetarëve të 
përfshirë (m/f).

 • Janë siguruar 
nevojat urgjente 
të popullsisë së 
prekur.

Në nivel vjetor  • Raporti i 
vlerësimit;

 • Raport mbi 
aktivitetet e 
realizuara.

MASA 3.3.2: Realizimi i aktiviteteve për rimëkëmbjen rezistente të popullatës së qytetit të Shkupit

AKTIVITETI REZULTATET E PRITURA TREGUESIT QËLLIMI I DËSHIRUAR
FREKUENCA E 
MONITORIMIT

BURIMI I VERIFIKIMIT

61 Zbatimi i masave 
për rivitalizimin 
pas ngjarjeve 
katastrofike

 • Rivitalizimi pas 
tërmeteve, zjarreve në 
pyje, zjarreve në vende të 
hapura dhe përmbytjeve 
dhe rreziqe të tjera.

 • Numri i ngjarjeve;

 • Numri i planeve të 
rivitalizimit;

 • Numri i masave 
rivitalizuese;

 • Popullsia e mbuluar 
(m/f).

 • Pas ngjarjeve 
katastrofike u 
realizuan planet 
dhe masat për 
rivitalizimin.

Në nivel vjetor  • Planet e 
rivitalizimit;

 • Raport mbi masat 
dhe aktivitetet e 
realizuara.

62 Rehabilitimi i 
qëndrueshëm 
i ndërtesave 
të prekura nga 
një ngjarje 
katastrofike sipas 
parimit Ndërto 
sërish më mirë

 • Deri në vitin 2025 
janë rehabilituar ose 
rikonstruktuar 4 objekte 
në pronësi të komunës

 • objekte sipas 
prioritetit.

 • Janë rehabilituar/
rindërtuar 4 
objekte prioritare.

Në nivel vjetor  • Dokumentacioni 
teknik;

 • Dokumentacioni i 
projektit;

 • Libër ndërtimor 
/ ditar;

 • Raport për punën 
e përfunduar.
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10. PASQYRË PËR TË ARDHMEN 

Imagjinoni se jeni në vitin 2030...
Në disa fjali të shkurtra shkruani se sa rezistent është qyteti i Shkupit ndaj fatkeqësive, çfarë 
masash janë marrë, si ndiheni për këtë
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Komuna Kryetar i komunës Këshilli i komunës 
(Këshilltarët)

Sektorët/njësitë 
(20 Sektorë me 69 Njësi)

Qyteti Shkup Danela Arsovska 45 1. Sektori për Menaxhim me Burime Njerëzore

-Njësia për punësim, avancim, mobilitet dhe të 
drejtat dhe përgjegjësitë nga marrëdhënia e punës; 

-Njësia për motivim, vlerësim, aftësim dhe zhvillim 
profesional;

2. Sektori për çështje financiare

-Njësia për koordinim buxhetor;

-Njësia për kontroll buxhetor;

-Njësia për kontabilitetit dhe pagesa;

3. Sektori për tatime dhe taksa komunale

-Njësia për përcaktimin dhe arkëtimin e tatimit 
mbi shitjen e patundshmërive dhe tatimin mbi 
trashëgiminë dhe dhuratën;

-Njësia për përcaktimin dhe mbledhjen e tatimit mbi 
pronën;

-Njësia për përcaktimin dhe mbledhjen e tarifave 
komunale dhe kompensime të tjera;

-Njësia për arkëtim të detyrueshëm, kontabilitet dhe 
pagesat e tatimit mbi pronën, taksat komunale dhe 
kompensime të tjera;

-Njësia për pranim, lëshim, verifikim të dokumenteve 
për tatimin mbi pronën, taksa komunale dhe 
kompensime të tjera;

-Njësia për vlerësimin e pasurive të paluajtshme;

4. Sektori për Çështje Juridike

- Njësia normative

-Njësia për mbrojtje ligjore

5. Sektori për Zhvillim Ekonomik Lokal

-Njësia për mbështetjen e zhvillimit të ndërmarrjeve 
të vogla dhe të mesme, sipërmarrjes dhe 
inovacioneve;

-Njësia për mbështetjen e zhvillimit të zejtarisë dhe 
tregtisë;

-Njësia për mbështetjen e zhvillimit të turizmit dhe 
hotelierisë;

6. Sektori për Planifikim dhe Rregullim të Hapësirës

-Njësia për planifikim hapësinor dhe urban;

-Njësia për rregullimin e tokës ndërtimore;

-Njësia për punë përgatitore, patundshmëri, 
procedurë për shpronësimin e patundshmërive dhe 
punët juridike pronësore;

-Njësia për ndërtimin e objekteve infrastrukturore 
dhe tregtare (kapitale);

-Njësia për përgatitjen e dokumentacionit teknik në 
fushën e planifikimit hapësinor;

-Njësia e pajisjeve urbane;

-Njësia për dhënien e lejeve të ndërtimit;

SHTOJCA 1 - Administrata e Qytetit të Shkupit   
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7. Sektori për Punë Komunale

-Njësia për punët komunale në fushën e ujësjellësit 
dhe kullimit të ujërave të zeza urbane;

-Njësia për punë komunale në fushën e higjienës 
komunale dhe për punë të tjera komunale;

-Njësia për punët komunale në fushën e 
mirëmbajtjes dhe shfrytëzimit të parqeve dhe 
gjelbërimit;

-Njësia për kategorizimin, numërimin dhe emërtimin 
e objekteve të infrastrukturës;

8. Sektori për Komunikacion

-Njësia për organizimin e transportit publik;

-Njësia për monitorim dhe kontroll;

-Njësia për rregullim teknik të komunikacionit;

-Njësia për planifikimin e lëvizshmërisë së 
qëndrueshme urbane;

-Njësia për trafikun e mallrave dhe logjistikës 
urbane;

9. Sektori Aktivitete Publike

-Njësia për sport dhe rini;

-Njësia e kulturës;

-Njësia për mbrojtjen sociale, të fëmijëve dhe 
shëndetësisë;

10. Sektori për Arsim

-Njësia për arsim;

-Njësia për mbështetje të proceseve në arsim;

11. Sektori për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor dhe 
Natyrës

-Njësia për cilësinë e ajrit të ambientit, përshtatjen 
dhe reduktimin e ndryshimeve klimatike, mbrojtjen 
nga zhurmat dhe rrezatimi jojonizues;

-Njësia për mbrojtjen dhe promovimin e natyrës dhe 
gjelbërimit;

-Njësia për mbrojtje dhe parandalim nga ndotja e 
ujit dhe tokës;

-Njësia për menaxhimin dhe planifikimin strategjik të 
mjedisit dhe rritjen e vetëdijes publike për mjedisin;

- Njësia për energji, efikasitet energjetik dhe burime 
të rinovueshme të energjisë;

12. Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe 
Përkrahje të Shoqatave të Qytetarëve

-Njësia për Bashkëpunim Ndërkombëtar;

-Njësia për bashkëpunim dhe përkrahje të 
shoqatave dhe fondacioneve;

-Njësia për Integrime Evropiane;
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13. Sektori për Teknologji Informatike dhe 
Modernizim

- Sektori për Zhvillim të Sistemit Informativ të 
Qytetit të Shkupit;

-Njësia për Sistemin Informativ Gjeografik (SIG);

-Njësia për infrastrukturën e informacionit dhe 
komunikimit;

14. Sektori për mbështetjen e Kryetarit të Komunës

-Njësia për koordinimin e aktiviteteve të kryetarit të 
komunës;

-Njësia për marrëdhënie me publikun dhe informim 
të qytetarëve;

-Njësia për menaxhim të cilësisë;

15. Sektori për mbështetjen e Këshillit të Qytetit të 
Shkupit

- Njësia për organizimin e seancave të Këshillit të 
Qytetit të Shkupit;

-Njësia për mbështetjen e komisioneve dhe trupit 
koordinues të kryetarëve të komunave;

16. Sektori për çështje të përgjithshme

-Njësia për çështje profesionale dhe profesionale-
administrative;

-Njësia për përkthim dhe lektorim;

- Njësia për punë ndihmëse;

17. Sektori - Inspektorati i Qytetit të Shkupit

-Njësia për inspektim komunal;

-Njësia për rojet komunale;

-Njësia për inspektimin e komunikacionit rrugor dhe 
inspektimin rrugor;

-Njësia për inspektim tatimor dhe inspektim për 
mbledhjen e taksave komunale dhe të tjera;

-Njësia për mbikëqyrje inspektuese nga 
kompetencat tjera të Qytetit të Shkupit dhe 
mbështetje profesionale-administrative të sektorit;

- Njësia për mbikëqyrje inspektuese mbi mjedisin 
jetësor në Qytetin e Shkupit;

18. Sektori për revizion të brendshëm

-Njësia për revizion të brendshëm në administratën 
e Qytetit të Shkupit;

- Njësia për revizion të brendshëm të ndërmarrjeve 
publike i themeluar nga Qyteti i Shkupit;

-Njësia për revizion të brendshëm të institucioneve 
publike i themeluar nga Qyteti i Shkupit;

19. Sektori për mbrojtje dhe shpëtim

- Njësia për mbrojtje dhe shpëtim dhe mbështetje 
administrative të Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit i 
Qytetit të Shkupit (NJTKZ);

- Njësia Territoriale Zjarrfikëse e Qytetit të Shkupit;

20. Sektori për prokurime publike

-Njësia për çështjet normative juridike dhe 
administrative në fushën e prokurimit publik;

-Njësia për kryerjen e procedurave të prokurimit 
publik;
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SHTOJCA 2 - Kompetencat e Qytetit të Shkupit  

Në pajtim me Ligjin për Qytetin e Shkupit, kompetencat në fushat e përcaktuara 
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut i kryejnë organet e qytetit 
të Shkupit dhe organet e komunave në qytetin e Shkupit. Punët me rëndësi lokale 
që janë funksionalisht të pandashme dhe po aq të rëndësishme për tërë hapësirën 
e qytetit të Shkupit, i kryejnë organet e qytetit të Shkupit. Ndërsa, punët me rëndësi 
lokale që funksionalisht janë të ndashme sipas karakterit të tyre dhe kanë rëndësi 
për komunat në qytetin e Shkupit, i kryejnë organet e komunave në qytetin e Shkupit.

Kompetencat, përkatësisht çështjet me interes publik të rëndësisë lokale të 
qytetit të Shkupit janë:

1. Planifikimi dhe rregullimi i hapësirës

 › miratimi i planit hapësinor të qytetit të Shkupit;

 › miratimi i planit të përgjithshëm urbanistik të qytetit të Shkupit;

 › dhënia e mendimit për propozimin e planeve të detajuara urbanistike, projekteve 
urbanistike dhe

 › planet urbanistike për vendbanime të miratuara nga komunat në qytetin e 
Shkupit;

 › rregullimi i tokës ndërtimore, dhe vendosja e standardeve dhe dhënia e pëlqimit 
për vendosjen e objekteve të përkohshme, mobilieve dhe pajisjeve urbane në 
territorin e qytetit të Shkupit.

2. Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe e natyrës

 › mbrojtja, marrja e masave dhe parandalimi i ndotjes së ujit, ajrit, tokës, mbrojtjes 
së natyrës, mbrojtjes nga zhurma dhe rrezatimi jo jonizues në zonën e qytetit të 
Shkupit.

3. Zhvillimi ekonomik lokal

 › planifikimi i zhvillimit ekonomik lokal të qytetit të Shkupit;

 › vendosja e prioriteteve zhvillimore dhe strukturore në nivel të qytetit të Shkupit;

 › udhëheqja e politikës ekonomike lokale në nivel të qytetit të Shkupit;

 › përcaktimi i strategjisë dhe mbështetje e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme dhe sipërmarrje;

 › zhvillimi dhe nxitja e turizmit alternativ dhe kulturor, dhe

 › përmirësimi i kushteve për qëndrimin e turistëve në qytetin e Shkupit dhe 
propaganda turistike informimi.
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4. Veprimtaritë komunale

 › ndërtimi, përdorimi, mbrojtja dhe mirëmbajtja e rrugëve magjistrale dhe rrugëve 
të tjera objektet e infrastrukturës;

 › kategorizimin dhe emërtimin e vendbanimeve urbane, rrugëve, shesheve, urave 
dhe objekteve tjera infrastrukturore;

 › furnizimi me ujë të pijshëm nga i vetmi ujësjellës i qytetit të Shkupit;

 › kullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza;

 › kullimi dhe shkarkimi i ujërave atmosferike;

 › përpunimi dhe shpërndarja e ujit teknologjik;

 › ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në rrugët kryesore dhe të bashkimit 
në zonën e qytetit të Shkupit;

 › grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave komunale dhe mbeturinave tjera jo 
të rrezikshme;

 › mirëmbajtja e deponive për mbeturina komunale dhe mbeturina të tjera jo të 
rrezikshme;

 › rregullimi dhe organizimi i transportit publik urban dhe periferik i udhëtarëve; 
ruajtja e pastërtisë publike të zonave të trafikut publik;

 › mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parqeve të qytetit, park-pyjeve në zonën e qytetit 
të Shkupit, zonave ujore dhe sportive-rekreative të përcaktuara me planin e 
përgjithshëm urban dhe zonave tjera të mbrojtura në pajtim me ligj;

 › mirëmbajtja e gjelbërimit në rrugët kryesore dhe rrugëve të tjera;

 › ndërtimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i parkingjeve publike me rëndësi për 
qytetin e Shkupit, të përcaktuara me plan urbanistik;

 › instalimi, ndërrimi, heqja dhe mirëmbajtja e shenjave të komunikacionit dhe 
pajisjeve mbrojtëse në rrugët dhe rrugët lokale;

 › përcaktimin e kushteve dhe regjimit të komunikacionit në territorin e qytetit të 
Shkupit;

 › mirëmbajtjen e varreve, varrezave, krematoriumeve dhe ofrimin e shërbimeve 
mortore në varrezat e qytetit, të përcaktuara me plan urbanistik;

 › furnizimi me gaz natyror dhe energji termike;

 › ndërtimi, menaxhimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i sistemit unik informativ 
gjeografik të qytetit të Shkupit;

 › rregullimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i shtretërve të lumenjve në zonat urbane;

 › dezinsektimi në zonën e qytetit të Shkupit;
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 › ndërtimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e tregjeve me shumicë dhe tregjeve për 
shitjen e automjeteve në rajonin e qytetit të Shkupit;

 › zhdukja e kafshëve endacake;

 › përcaktimi i vendeve për varrimin e kafshëve të ngordhura dhe mirëmbajtjen e 
tyre, dhe

 › dekorimi i qytetit të Shkupit.

5. Kultura

 › mbështetja institucionale dhe financiare e institucioneve kulturore dhe 
projekteve me rëndësi për qytetin e Shkupit;

 › kultivimi i folklorit, zakoneve, zejeve të vjetra dhe vlerave të ngjashme kulturore;

 › organizimi i ngjarjeve kulturore; duke inkurajuar një shumëllojshmëri formash 
specifike të Kreativitetit, dhe

 › shënimi i ngjarjeve dhe personaliteteve me rëndësi për qytetin e Shkupit;

6. Arsimi

 › themelimi, financimi dhe pjesëmarrja me përfaqësuesit e saj në organet drejtuese 
të shkollave të mesme publike në territorin e qytetit të Shkupit, në pajtim me 
ligjin;

 › emërimi i drejtorëve të shkollave të mesme publike dhe konvikteve, në përputhje 
me ligjin, dhe

 › organizimin e transportit, ushqim dhe akomodim të studentëve në konvikte, në 
përputhje me ligjin.

7. Sport

 › sigurimin e kushteve për zhvillimin e sportit cilësor në qytetin e Shkupit;

 › organizimi, inkurajimi dhe ndihma e ngjarjeve sportive dhe ngjarjeve me rëndësi 
për qytetin e Shkupit dhe

 › ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive me rëndësi për qytetin e Shkupit.

8. Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

 › realizimi i kujdesit social për personat me aftësi të kufizuara, fëmijët pa prindër 
dhe kujdes prindëror, fëmijët me probleme arsimore dhe sociale, fëmijët me 
nevoja të veçanta, fëmijët nga familjet me një prind, fëmijët e rrugës, personat 
në rrezik social, personat e prekur nga abuzimi me drogën dhe alkoolin, 
ndërgjegjësimi i publikut, strehimi për personat në rrezik social;

 › pronësia, menaxhimi, themelimi, financimi dhe mirëmbajtja e institucioneve 
publike-shtëpive të të moshuarve, në përputhje me ligjin;
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 › pronësia, menaxhimi, themelimi, financimi dhe mirëmbajtja e institucioneve 
publike 

 › fëmijë vendpushimet, në përputhje me ligjin, dhe

 › pjesëmarrje me përfaqësues të saj në organet drejtuese në institucionet publike 
për fëmijë kopshte për fëmijë, në zonën e qytetit të Shkupit, në pajtim me ligjin.

9.Mbrojtja shëndetësore

 › pjesëmarrje në menaxhimin me rrjetin e institucioneve publike shëndetësore dhe 
objekteve për kujdesin parësor shëndetësor me rëndësi për qytetin e Shkupit;

 › marrjen e masave për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtjen në 
punë;

 › edukimi shëndetësor; promovimi i shëndetit; aktivitete parandaluese;

 › mbikëqyrje shëndetësore e mjedisit jetësor dhe sëmundjeve infektive dhe

 › asistencë për pacientët me nevoja të veçanta.

10. Mbrojtje dhe shpëtim

 › koordinimin e aktiviteteve për mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetarëve dhe të mirave 
materiale nga shkatërrimet ushtarake, fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet e 
tjera dhe pasojat e shkaktuara prej tyre.

11. Mbrojtje nga zjarri

 › mbrojtje nga zjarri në zonën e qytetit të Shkupit.

12. Mbikëqyrja

 › mbikëqyrjen e kryerjes së punëve nga kompetenca e Qytetit të Shkupit.

Në kryerjen e punëve me kompetencë të tij, Qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin 
e Shkupit realizojnë bashkëpunim të ndërsjellë përmes: 

 › shkëmbimi i materialeve brenda kompetencës së tij për informim të ndërsjellë 
ose dhënie pëlqimi; 

 › iniciativa për akte dhe masa për rregullimin e çështjeve me interes të përbashkët 
për qytetin e Shkupit; 

 › ndërmarrjen e veprimeve dhe masave të përbashkëta për zgjidhjen dhe kryerjen 
e detyrave nga kompetenca e tij dhe 

 › ofrimin e ndihmës profesionale në zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera. 

Me qëllim të realizimit të bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet kryetarit të qytetit 
të Shkupit dhe kryetarëve të komunave në qytetin e Shkupit, themelohet Trupi 
Koordinues i Kryetarëve të Komunave (në tekstin e mëtejmë: Trupi Koordinues). 
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Trupin koordinues e përbëjnë kryetari i qytetit të Shkupit dhe kryetarët e komunave 
në qytetin e Shkupit. Trupi Koordinues udhëhiqet nga Kryetari i Qytetit të Shkupit. 

Trupi koordinues: 

 › shqyrton dhe jep rekomandime për çështje me interes të përbashkët për 
qytetin e Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit në drejtim të zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe harmonik të qytetit të Shkupit dhe komunave të qytetit të 
Shkupit. 

 › harmonizon strategjitë dhe planet që ndikojnë në zhvillimin e qytetit si njësi e 
vetme hapësinore dhe funksionale; 

 › harmonizon detyrimisht pikëpamjet lidhur me planin e detajuar dhe të 
përgjithshëm urban, planet e transportit publik, planet e infrastrukturës teknike, 
administrimin dhe mbledhjen e të hyrave vetanake, nevojat për të hyra dhe 
shpenzime të qytetit dhe komunave dhe 

 › miraton rregullore për punën e tij. 

Trupi koordinues mblidhet të paktën një herë në muaj. Seancat përgatiten dhe 
organizohen nga administrata e qytetit të Shkupit.
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Informacione rreth projektit

Projekti “Përmirësimi i kapacitetit për menaxhim me kriza të komunave në Maqedoninë
e Veriut” synon të forcojë menaxhimin strategjik me kriza në tetë komuna të zgjedhura,
dhe të tregojë procesin e zhvillimit të planeve strategjike lokale për zvogëlimin e
rrezikut nga fatkeqësi dhe katastrofa. Përmes projektit do të analizohet struktura ligjore
dhe institucionale e sistemit për menaxhim me kriza, rolin e komunave që parashikon,
dhe do të identifikohen boshllëqet dhe sfidat sistematike. Projekti financohet nga
Mbretëria e Bashkuar, përmes Ambasadës Britanike në Shkup

Për më shumë informacion në lidhje me projektin, kontaktoni:

Misha Popoviq, Hulumtues i lartë | misha@idscs.org.mk
Marko Pankovski, hulumtues | pankovski@idscs.org.mk
Sara Janeska, hulumtuese e re | sara@idscs.org.mk

Informacione rreth IDSCS-ë

Idscs është tink tenk organizatë, që hulumton Zhvillimin e qeverisjes së mirë, sundimin
e së Drejtës dhe integrimet evropiane të maqedonisë. Idscs ka mision të ndihmojë
përfshirjen qytetare Në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën politike Participative.
Përmes forcimit të vlerat liberaliste, Idscs kontribuon në bashkëjetesën ndërmjet
Diversiteteve.

Të dhëna për kontakt, për IDSCS

Adresa: rr. Mirosllav Krlezha nr. 52/1 / 2, 1000 Shkup
Тel. nr./ faks: +389 2 3094 760
Posta elektronike: contact@idscs.org.mk

contact@idscs.org.mk


Informacione për autorin

Mr. Vasko Popovski është konsulent dhe praktikues i pavarur me përvojë shumë
vjeçare në fushat e menaxhimit me rreziqet nga katastrofat, menaxhimi me kriza,
inovacione me rezistencë. Ekspertiza e tij në fushat profesionale të veprimtarisë
shtrihet në vendet e rajonit të Evropës dhe Azisë Qendrore dhe Juglindore. Ka kryer
fakultetin juridik, studime pasuniversitare në shkencat politike dhe është kandidat për
doktoraturë në shkencat e sigurisë. Gjatë vitit 2018/2019, si bashkëpunëtor i Fulbright
dhe shkencëtar i ftuar, ishte pjesë e ekipit të Qendrës për Studimin e Katastrofave
në Universitetin e Delaware, SHBA, ku realizoi pjesë të kërkimit të tij shkencor mbi
temën e rezistencës dhe modelin e një shoqëri rezistente dhe mori pjesë në realizimin
e kurrikulës mësimore




