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1 HYRJE DHE QËLLIMI I PMMJAS 

Ky Plan për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale1 është përpiluar në pajtim 

me Kornizën për menaxhim me mjedisin  jetësorë2 e cila është miratuar për Projektin për 

konkurrencë lokale dhe rajonale dhe ka të bëjë me nën projektin “Vlerat kulturore dhe 

turizmi: Nga stili i jetë deri te privilegji për përjetim” i cili do të implementohet nga Muzeu i 

qytetit të Shkupit. I njëjti është si rezultat i procedurës së skriningut të aktiviteteve 

projektuese të cilët janë të drejtuara në pajtim me politikat e Bankës Botërore për mbrojtje.  

Qëllimi i PMMJAS është identifikimi i ndikimeve të pritura mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet 

sociale të cilat mund të pasojnë gjatë implementimit të aktiviteteve projektuese, të propozojë 

masa për zbutjen e këtyre ndikimeve (duke i përfshirë edhe udhëzimet për njoftime dhe 

bashkëpunim me institucionet përkatëse) dhe të ofrojë udhëzime për monitorimin mbi 

zbatimin e masave të propozuara.      

PMMJAS përbëhet nga përshkrimi i nën projektit, lokaliteti, rrethi dhe mediumet e mjedisit 

jetësorë, në bazë të cilëve vlerësohen rreziqet mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet shoqërore 

si dhe propozon masat për evitimin dhe zbutjen e tyre. Zbatimi i masave për zbutjen e 

rreziqeve të detektuara dhe të ndikimeve të theksuara në PMMJ është i detyrueshëm dhe 

paraqet obligim për Aplikantin / Palën kontraktuese.   

 

1.1 Projekti për konkurrencën lokale dhe rajonale 

Projekti për konkurrencë lokale dhe rajonale paraqet aktivitetet katërvjeçarë për investime, i 

përkrahur nga ana e Bashkimit Evropian që shfrytëzon fondet IPA 2 të përcaktuara për 

konkurrencën dhe inovacionet në Maqedoni. PKLR është i menaxhuar si fond hibrid për 

besueshmëri, i njëjti përbëhet nga katër komponentë dhe është i administruar nga Banka 

Botërore dhe implementohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë përmes Zyrës 

projektuese. Projekti mundëson mjete për investim dhe ndërtim të kapaciteteve për 

përkrahjen e rritjes dhe zhvillimit të sektorit të turizmit, për investime në destinime të 

caktuara dhe për krijimit e prosperitetit në të njëjtit. Në nivel rajonal dhe lokal, projekti 

përkrah destinimet turistike në vend përmes kombinimit të ndihmës teknike për përmirësim 

të menaxhimit me destinimit për investime në infrastrukturën dhe për investimet në lidhjet 

dhe inovacionet. Investimi realizohet përmes skemës së grandeve për palët turistike rajonale 

të përfshira, si për shembull, komunat, institucionet, OJQ dhe sektori privat.  

1.2 Korniza juridike kombëtare 

Procedura për vlerësimin e ndikimeve mbi mjedisin jetësorë3 është përcaktuar në Kapitullin 

e XI, nga neni 76 deri në nenin 94 të Ligjit për mjedisin jetësorë („Gazeta zyrtare e RM-së”, 

nr. 53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 

42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18 dhe 99/18). 

                                                           
1 Tani e më tutje, do të shënohet si PMMJAS 
2 Tani e më tutje, do të shënohet si KMMJ 
3 E harmonizuar me direktivat e BE-së. 



 

   

Procedura fillon kur Aplikuesi i Projektit, i cili ka për qëllim që ta realizojë projektin, dorëzon 

Letrën për qëllime, në trajtë të shkruar dhe elektronike deri te Ministria për Mjedisin jetësorë 

dhe për planifikim hapësinorë (MMJPH – Drejtoria për mjedisin jetësorë), përgjegjës për 

procedurën e tërësishme për vlerësimin e ndikimeve të projektit mbi mjedisin jetësorë 

(Studimi për VNMJ). MMJPH është e detyruar që të jap mendimin në lidhje me lëndën se 

vallë nevojitet ose jo realizimi i procedurës për vlerësimin e ndikimeve të projektit mbi 

mjedisin jetësorë. 

Për projektet që janë me vëllim të vogël, nuk nevojitet realizimi i procedurës për vlerësimin e 

ndikimeve të projektit mbi mjedisin jetësorë. Për këto projekte nevojitet që të përpilohet 

Elaborati për mbrojtjen e mjedisit jetësorë – Raporti për vlerësimet mbi mjedisin jetësorë 

(Raporti për VNMJ) të zbatueshme për projektet e kategorisë B nën procedurën për 

Vlerësimet mbi Mjedisin jetësorë PP 4.0.1. nga Banka Botërore. 

Projektet për të cilët përpilohet Elaborati për mbrojtjen e mjedisin jetësorë (Raporti për 

VNMJ) përkufizohen me: 

 Rregulloren për veprimtaritë dhe aktivitetet për të cilët detyrimisht përpilohet 

Elaborati, dhe për lejimin e të cilëve kompetent është organi për realizimin e punëve 

profesionale nga fusha e mjedisit jetësorë (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 36/12); 

 Rregulloren për veprimtaritë dhe aktivitetet për të cilët detyrimisht përpilohet 

Elaborati, dhe për lejimin e të cilëve kompetent është Kryetari i komunës, Kryetari i 

Qytetit të Shkupit dhe Kryetari i komunave në Qytetin e Shkupit (“Gazeta zyrtare e 

RM-së” numër 32/12). 

Në pajtim me lartpërmendurën, legjislativi kombëtarë, punët adaptuese (të Muzeut të Qytetit 

të Shkupit) nuk i nënshtrohen Elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësorë ose Studimit për 

vlerësimin e ndikimeve mbi mjedisin jetësorë. 

1.2.1 Legjislativi relevant kombëtarë 
Më poshtë është prezantuar lista e legjislativit relevant kombëtarë, e cila e tangon dhe / ose 

mund ta tangojë procedurën dhe menaxhimin me mjedisin jetësorë në kontekst të këtij nën 

projekti: 

 Ligji për mjedisin jetësorë (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 

192/15, 39/16, 28/18, 65/18 dhe 99/18); 

 Ligji për ujërat (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 87/08, 6/09, 16109, 83/10, 51/11, 

44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 dhe 52/16); 

 Ligji për menaxhim me mbeturinat (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 68/04, 71/04, 

107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/11, 51/11, 123/12, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 

192/15, 39/16 dhe 63/16); 

 Ligji për menaxhim me paketimet dhe me mbeturinat nga paketimet (“Gazeta zyrtare e 

RM-së” numër 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13,146/15 dhe 39/16); 

 Lista e llojeve të mbeturinave (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 100/05); 



 

   

 Rregullore për rregullat e përgjithshme për veprim me mbeturinat komunale dhe me 

llojet e mbeturinave tjera të parrezikshme  (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 147/07); 

 Rregullore për procedurat dhe për mënyrën e mbledhjes, transportimit, ri përpunimit, 

deponimit, trajtimit dhe mënjanimit të vajrave mbeturina, mënyrat e drejtimit të 

evidencës së të dhënave (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 156/07, 109/14); 

 Rregullore për kushtet e afërta për veprimin me mbeturinat e rrezikshme dhe për 

mënyrën e paketimit dhe të shënimit të mbeturinave të rrezikshme (“Gazeta zyrtare e 

RM-së” numër 15/08); 

 Ligji për cilësinë e ajrit ambiental (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 67/04, 92/07, 35/10, 

47/11, 59/12, 100/12, 163/13, 10/15, 146/15); 

 Ligji për mbrojtjen nga zhurma në mjedisin jetësorë (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 

79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15); 

 Ligji për ndërtime (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 

71/16, 103/16, 132/16, 35/18, 64/18): 

 Ligji për siguri dhe shëndet gjatë punës (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 92/07, 98/10, 

93/11, 136/11, 60/12, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15, 

30/16 dhe 27/18); 

 Rregullore për kërkesat minimale për siguri dhe shëndet gjatë punës në suaza të 

punishteve të përkohshme dhe mobile (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 105/08); 

 Rregullore për siguri dhe shëndet gjatë shfrytëzimit të pajisjeve të punës (“Gazeta 

zyrtare e RM-së” numër 116/07); 

 Rregullore për pajisjet personale mbrojtëse të cilët të punësuarit i shfrytëzojnë gjatë 

punës (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 116/07); 

 Rregullore për shenjat për siguri dhe shëndet gjatë punës (“Gazeta zyrtare e RM-së” 

numër 127/07); 

 Rregullore për siguri dhe shëndet gjatë punës së të punësuarve të ekspozuar ndaj 

rrezikut nga zhurmat (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 21/08); 

 Rregullore për siguri dhe shëndet gjatë punës së të punësuarve të ekspozuar ndaj 

vibracionet mekanike (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 26/08). 

 Ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 20/04, 

71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14 dhe 154/15); 

 Aktvendimi numër 18-582 i datës 15.07.2011 i dhënë nga Drejtoria për mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore, Objekti i Stacionit të vjetër hekurudhorë (Muzeu i qytetit të 

Shkupit) është i deklaruar si trashëgimi e rëndësishme kulturore dhe ndryshimi i tij me 

vendimin nr. 18-191 të datës 24.06.2015 të dhënë nga Drejtoria për mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore Shkup (e ofruar në Shtojcën 1); 



 

   

 Leja e konservimit për adaptim të një pjese të katit përdhes dhe të oborrit të hapur të 

Muzeut të Qytetit të Shkupit (nr. 08-33/14 të datës 18.02.2019) (prezantuar në Shtojcën 

1). 

 

1.3 Politika e Bankës Botërore për mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale  

Banka Botërore zbaton politikat mbrojtëse, që janë në funksion të përshpejtimit të 

identifikimit efikas të ndikimeve potenciale negative nga projekti mbi mjedisin jetësorë dhe 

aspektet shoqërore, si dhe zbutja e tyre. Këto politika zbatohen paralelisht me politikat 

kombëtare, dhe sipas rregullit dominon politika më rigoroze. 

Meqenëse administratori i Fondit për besim (trust fund) i Projektit për konkurrencë lokale dhe 

rajonale është Banka Botërore, duhet të përmbushen kërkesat e politikës së bankës për 

vlerësim të ndikimeve mbi mjedisin jetësorë. 

  

PO. 4.01 Vlerësimi i mjedisit jetësorë 

Në pajtim me procedurën operative / procedura e bankës PO / PB 4.01 Vlerësimi i 

ndikimeve mbi mjedisin jetësorë, hapi i parë është përcaktimi i aspektit të detajuar me të cilin 

duhet të realizohet vlerësimi, përkatësisht skriningu. Në bazë të skriningur të realizuar, 

projektet mund të përcaktohen në njërin prej kategorive vijuese: 

• Kategoria А – projektet nga të cilët priten ndikime të konsiderueshme negative; 

• Kategoria B – projektet nga të cilët priten ndikime më të vogla negative krahas 

projekteve të kategorizuar në kategorinë A, të cilët më shpesh janë të karakterit 

përsëritës. Këtu mund të dallohen projektet e kategorisë B+ nga të cilët mund të priten 

ndikime më të mëdha negative (më afër kategorisë A) dhe projektet e kategorisë B, 

nga të cilët priten ndikime më të vogla negative (më afër kategorisë C) 

•  Kategoria C – projektet nga të cilët priten ndikime negative, ose nëse shfaqen 

ndikimet e tilla, të njëjtit menjëherë mund të ndalohen përmes procedurave rrjedhëse 

rutinore; 

• Kategoria FI – projekte që janë investime të Bankës Botërore përmes ndërmjetësuesit 

financiarë dhe nga të cilët mund të priten ndikime negative mbi mjedisin jetësorë dhe 

mbi aspektet shoqërore. 

Banka Botërore, ka përpiluar listat indikative të projekteve të cilët mund të radhitjen në 

njërën prej kategorive të theksuara. 

Njësia për realizimin e PKLR më datën 22.05.2018 dorëzoi shkresën me nr. 05-224/2 me të 

cilën e njoftoi Muzeun e qytetit të Shkupit – për rezultatin nga skriningu i realizuar për 

projektin, për nga aspekti i vlerësimit të ndikimeve mbi mjedisin jetësorë. Sipas raportit të 

skriningut, nën projekti: “Vlerat kulturore dhe turizmi: Nga stili i të jetuarit deri te privilegji për 

përjetim“ i takon kategorisë B, përkatësisht rekomandohet, mes tjerave, që të përpilohet 

Plani për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe me aspektet sociale (PMMJAS).  



 

   

 

PP / PB 4.11 Resurset fizike kulturore 

Politika e resurseve Fizike kulturore, aktivizohet atëherë kur nën – projektet në suaza të 

Komponentës 3 – Infrastruktura, potencialisht përfshijnë projektet me ndikime të 

drejtpërdrejta ose indirekte mbi resurset e palëvizshme kulturore. Që nën - projektet ta 

aktivizojnë këtë politikë, duhet të përpilohet Plani për menaxhim të aktiviteteve për 

trashëgimi kulturore. 

Meqenëse aktivitetet nën projektuese i përfshijnë ndikimet e mundshme të drejtpërdrejta ose 

indirekte mbi resurset e palëvizshme kulturore (Muzeu i qytetit të Shkupit) aktivizohet PP / 

PB 4.11 Resurset Fizike Kulturore. Që të përmbushen kërkesat e kësaj politike, duhet të 

përpilohet Plani për menaxhim të aktiviteteve për trashëgiminë kulturore (Plani për 

menaxhim me trashëgiminë kulturore).  

Ky plan mund të bëhet pjesë e PMMJAS ose të VNMJ. Kjo praktikë i qaset resurseve 

kulturore fizike, që janë të përkufizuara si objekte të lëvizshme ose të palëvizshme, 

struktura, grupe të strukturave, që kanë rëndësi arkeologjike, paleontologjie, historike, 

arkitektonike, religjioze, estetike ose rëndësi kulturore. Resurset Fizike Kulturore, mund të 

jenë mbi ose nën sipërfaqen e tokës, ose nën sipërfaqen e ujit. Rëndësia e tyre kulturore, 

mund të jetë e nivelit lokal, rajonal ose e nivelit kombëtarë ose të sillet në suaza të 

bashkësisë ndërkombëtare. Resurset fizike kulturore, janë të rëndësishme si burime të 

informacioneve të rëndësishme shkencore dhe historike, si vlera për zhvillimin ekonomik dhe 

social de si pjesë e integruar e identitetit kulturorë. 

Pjesa më e madhe e resurseve kulturore, janë atraksione turistike dhe është mundur që një 

pjesë e tyre të prezantojnë lokalitete ku projektet potenciale, që i përkasin nën – 

komponentës 3 të PKLR mund të zbatohen, si dhe ky nën projekt “Vlerat kulturore dhe 

turizmi: Nga stili i të jetuarit deri te privilegji për përjetim”. 

Objekti “Muzeu i qytetit të Shkupit”, ku parashikohen aktivitetet nën projektuese, është 

shpallur si trashëgimi kulturore. Sipas kësaj, në raportin nga skriningu i LRCP, për nën 

projektin: “Vlerat kulturore dhe turizmi: Nga stili i të jetuarit deri te privilegji për përjetim” 

nevojitet që të përpilohet Plani për menaxhim me trashëgiminë kulturore. Raporti nga 

skriningu i realizuar është prezantuar në Shtojcat e këtij dokumenti. 

 

1.4 Qëllimi i Planit për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale dhe i 

Planit për menaxhim me trashëgiminë kulturore / Shpallja publike dhe 

konsultimet me opinionin 

 

Qëllimi i Planit për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale për projektin: 

“Vlerat kulturore dhe turizmi: Nga stili i të jetuarit deri te privilegji për përjetim” është 

identifikimi në kohë i ndikimeve mbi mjedisin jetësorë të cilët do të pasojnë nga realizimi i 

aktiviteteve të parapara projektuese, për zbutjen, përkatësisht për minimizimin e të cilëve 

janë propozuar masat për mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe periudha kohore e realizimit të 



 

   

këtyre masave, me personat përgjegjës për realizimin e Planit si dhe shpenzimet e 

parapara. 

Plani i përgatitur për menaxhimin me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale, duke përfshirë 

edhe Planin për menaxhim me punët lidhur me trashëgiminë kulturore për nën – projektin e 

propozuar, do të jetë pjesë e Kontratës me Aplikantin i cili është i detyruar që ti zbatojë 

masat e parapara të dhëna në Planin për amortizim. Inxhinieri mbikëqyrës është i obliguar 

që ta vrojtojë dhe vlerësojë realizimin e masave të parapara në pajtim me Planin për 

përcjellje dhe ta njoftoj Aplikantin dhe Zyrën projektuese (Muzeu i qytetit të Shkupit dhe 

Projekti për konkurrencë lokale dhe rajonale / PKLR). 

Në procedurën për vlerësimin e ndikimeve mbi mjedisin jetësorë, opinioni do të përfshihet 

me pjesëmarrjen në debatin publik. Plani për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe për 

aspektet shoqërore do të jetë në qasje në ueb – faqen e: PKLR, Muzeu i Qytetit të Shkupit 

dhe Qyteti i Shkupit. Versioni i botuar i këtij Plani duhet të jetë në qasje para opinionit në 

Muzeun e Qytetit të Shkupit, Qyteti i Shkupit dhe PKLR. Plani për menaxhim me mjedisin 

jetësorë dhe aspektet shoqërore, do të jenë qasje në një periudhë prej 14 ditëve. Të gjitha 

palëve të përfshira potenciale, si dhe opinionit më të gjerë, duhet tu mundësohet inkuadrimi 

në procedurën e lartpërmendur, përmes dhënies së mendimeve, pyetjeve dhe komenteve. 

Së bashku me shpalljen e PMMJAS do të shpallet edhe thirrja publike për pjesëmarrjen në 

debatin publik (me kohën dhe vendin e caktuar). Debati publik do të organizohet gjatë 

periudhës së fundit të përcaktuar për konsultime, dhe për këtë Muzeu i Qytetit të Shkupit do 

ti informojë dhe ftojë palën e përfshira si dhe opinionin e gjerë, duke i përfshirë edhe OJQ 

lokale dhe bashkësitë tjera të tanguara. 

Drejtoria e Muzeut do të emërojë personin për kontakte, do ti tuboj komentet për nga aspekti 

i Planit për menaxhim me mjedisit jetësorë dhe aspektet sociale dhe Planin për menaxhim 

me trashëgiminë kulturore, të dorëzuar gjatë periudhës së përcaktuar për shqyrtim publik 

dhe periudha për dorëzim të vërejtjeve dhe propozimet në lidhje me planet, dhe të njëjtit do ti 

përfshijë në Raportin nga komunikimi me opinionin, i cili do të bëhet pjesë e Planit. Në këtë 

mënyrë do të mundësohet që komentet relevante të merren parasysh si dhe përgjigjet e 

pranuara nga komentet dhe vërejtjet e dhëna të prezantohen në Planin final për menaxhimin 

me mjedisin jetësorë dhe në Planin për menaxhim me punët që kanë të bëjnë me 

trashëgiminë kulturore. 

 

2 PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

 

Projekti është i fokusuar drejtë pasurimit, zhvillimit dhe promovimit të ofertës turistike të 

qytetit të Shkupit, përmes regjenerimit të kuptimësuar me kujdes, regjenerimit programor 

dhe hapësinorë të shembujve të theksuar nga trashëgimia e saj ndërtimore, monumentale 

dhe kulturore. 

Në kuptimin specifik, nënprojekti është i fokusuar drejtë shfrytëzimit të potencialeve 

hapësinore dhe institucionale të monumentit të vlefshëm historik dhe kulturologjik “Stacioni i 

vjetër hekurudhorë” në Shkup, në të cilin sot është i akomoduar Muzeu i qytetit të Shkupit. 

Në gjendjen e tij të sotme, monumenti paraqet vetëm një segment të objektit të Stacionit të 



 

   

vjetër hekurudhorë në Shkup (i cili ka filluar së ndërtuari në vitin 1937, në vendin e stacionit 

të parë hekurudhorë, më datën 26.07.1963, me ç’rast pësuan pjesa lindore dhe qendrore e 

Stacionit Hekurudhorë, kurse vetëm një e treta është ruajtur dhe restauruar (pjesa 

perëndimore e vëllimit qendrorë me partinë hyrëse). Pjesa e ruajtur e ndërtesës, që tani 

njihet si stacioni i “vjetër” hekurudhorë, me orën e ndalur në çastin e tërmetit, mbetet si 

monument dhe simbol i ngjarjes tragjike, të vuajtjeve që i ka përjetuar një qytet me banorët e 

tij. Në vitin 1966, është miratuar vendimi që ky simbol i Qytetit të ri adaptohet në një muze, 

tema kryesore e të cilit është vet qyteti – Shkup. Stacioni hekurudhorë, është shpallur si 

trashëgimi e rëndësishme kulturore, monument i tërmetit katastrofal dhe i LNÇ, kurse nga 

viti 1970, objektin në hapësirat e veta do ta pranojë Muzeu i qytetit të Shkupit. 
 

 

Fotografia 1 Muzeu i qytetit të Shkupit 

Nën projekti i propozuar ka për qëllim që ti theksoj vlerat autentike të ndërtesës; ti zbuloj dhe 

t’ua ofroj dhe prezantoj opinionit të gjerë shtresat e ndërtesës autentike, të cilët gjatë viteve 

të përdorimit të tij dhe për shkak mënyrës specifike të shfrytëzimit kanë qenë të fshehura. 

Nga ana tjetër, projekti ka për qëllim që ta pasuroj me përmbajtje të reja programore dhe të  

siguroj modernizimin e tij (përmes modernizimit të instalimeve të vendosura dhe përmes 

mënyrës së kërkimit dhe përcjelljes së materialeve të muzeut). Si vlerë e veçantë e projektit, 

duhet të theksohet edhe implementimi i relacionit të ri në mes Muzeut dhe rrethit të afërt të tij 

me shfrytëzuesit dhe qytetin në tërësi. 

Projekti parashikon edhe lëshimin në përdorim të hapësirës së hapur lindore të Muzeut dhe 

krijimin e të a.q. “dhoma ditore” e muzeut në mjedis të hapur – hapësirë e hapur publike që 

do të jetë në qasje për qytetarët, e mbuluar me gjelbërim, amfiteatër të vogël, hapësirë për 

projektime, etj. 

Aktivitetet e nën projektit, janë në drejtim të adaptimit të infrastrukturës ekzistuese, në pjesë 

saktë të përcaktuara të objektit të Muzeut, me qëllim të modernizimit të tyre si dhe 

shfrytëzimit më adekuat të hapësirës së brendshme. 

Aktvendimi parashikon adaptimin e hapësirës për ekspozime me qëllim që të krijohen 

përmbajtje të reja, siç janë: 

1. Foaje e Muzeut me shitore; 

2. Hapësira arsimore; 

3. Auditoriumi; 



 

   

4. Tualetet; 

5. Hapësira për shërbimet teknike; 

6. Kafeteria në oborrin e hapur; 

7. Oborri i hapur; 

8. Hyrja zyrtare e pjesës perëndimore me kthimin e pamjes origjinale të hyrjes së Muzeut. 

 

1. Salla kryesore e ekspozimeve, është paraparë që të adaptohet në foaje të muzeut, me një 

sipërfaqe më të vogël krahas sipërfaqes momentale prej 152 m2, në të cilin do të vendosej 

përmbajtja e shitores së muzeut, hapësira për shitjen e biletave dhe për informimin fillestarë 

të vizitorëve, përmes monitorit interaktiv në pjesën e djathtë të hyrjes. 

2. Hapësira shumë qëllimore me qëllim edukativ, me dispozitë fleksibile të pajisjeve, ku në 

një sipërfaqe prej 100 m2 do të mbahen ligjëratat, punëtorit dhe vizitorëve do tu mundësohej 

qasja interaktive deri te informacionet, lidhur me historinë dhe fushat tjera të funksionimit 

kulturorë dhe urban të qytetit të Shkupit. 

3. Hapja e qasjes drejtë shkallëve historike që shpijnë drejtë peronëve hekurudhorë, nga 

hapësira më shumë qëllimore arsimore dhe adaptimi i tyre në një auditorium, sallë të vogël 

me gjashtë radhë të vendosura në kaskada, me rreth 40 vende të përcaktuara për ulje, 

skenën e vogël me hapësirën për projektime dhe hapësirën për media në vazhdim të 

skenës, në nivelin e bodrumit, me një sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 42 m2. 

Hapësira e mbetur për ekspozime do të mbetet në dimensionet e saja fizike, me ndryshimin 

e dispozitës së ekspozimeve në sallën për ekspozimet permanente dhe me vendosjen e 

tramit për tejkalimin e denivelimit në mes hapësirës së shkallëve 4 dhe 6 (h =15 cm), në një 

gjatësi prej 300 cm. 

Në hapësirën për ekspozime të peronit hekurudhorë, në pjesën perëndimore të sallës (nga 

trami), përkatësisht nga hapësira me një gjatësi prej 25.0 m`, parashikohet që të formohet 

ndarje për formimin e hapësirës ndihmëse, me qëllim të akomodimit të paketimeve të 

eksponateve ekspozuese për kohëzgjatjen e ekspozitës në një gjerësi prej 150 cm. 

Në hapësirën në mes para hapësirës dhe foajesë, parashikohet vendosja e hapësirës për 

ekspozime, vitrinave në të cilat do të akomodohen dokumentet dhe sendet për ekspozime 

që kanë të bëjnë me qytetin e Shkupit, si një lloj i hyrjes së eksponateve ekspozuese të 

muzeut. 

4. dhe 5 Në vendin e tualeteve të tanishme, do të vendoset një konstruksion i shkallëve nga 

çeliku, deri në nivelin e katit të parë, ku do të akomodohej shërbimi teknik. Nën këtë 

hapësirë, në një sipërfaqe prej 30,0 m2 është paraparë që të realizohet adaptimi i tualeteve 

ekzistuese: edhe atë për femrat me 2 kabina, për meshkujt me 1 kabinë, si dhe tualeti për 

personat me nevoja të posaçme dhe pjesa për vendosjen e gjësendeve higjienike. 

6. Kafeteria në suaza të oborrit të hapur, është paraparë që të rinovohet në një hapësirë me 

një sipërfaqe prej 17 m2, e cila edhe më parë ka pasur këtë funksion (është shfrytëzuar si 

kefeteri në të kaluarën). 



 

   

 

7. Oborri i hapur, parashikohet që të adaptohet për dy përmbajtjet vijuese: 

 

- Tarraca me dysheme të drurit, të llojit “decking” ku do të sigurohet hapësira për 80 

vende për ulje, në vazhdim të kafeterisë. 

- Hapësira për projektime, me ekranin e vendosur në fasadën lindore të foajesë, mbi 

dyer me hapësirën për publikun me tribuna të lëvizshme për ulje. 

 

8. Parashikohet kthimi i qëllimit fillestarë të përdorimit të hyrjes zyrtare në pjesën 

perëndimore, me kthimin e pamjes origjinale të hyrjes në të cilin duhet të sigurohen dy hyrje, 

prej tyre një hyrje zyrtare për të punësuarit me lidhje të drejtpërdrejtë me shkallët drejtë katit 

të tretë dhe hyrja në hapësirën për ekspozime në foto galerinë e cila do të lidhet përmes 

sallës 4 me hapësirën e mbetur për projektime. 

 Aktivitetet e parapara për adaptim të Muzeut të qytetit të Shkupit, janë të prezantuara në 

fotografitë vijuese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia 2 Baza e katit përdhes (gjendja ekzistuese) me lokalitetet e shënuara për Baza e katit përdhes (gjendja ekzistuese) me lokalitetet e shënuara për demontim

  

demontim 



  

 

  

Fotografia 3 Baza e katit përdhes (dizajni i ri) 

 



 

   

 

Fotografia 4 Baza e tavanit të katit përdhes (gjendja ekzistuese) me lokalitetet e shënuara për demontim 



  

Fotografia 

 

  

Fotografia 5 Baza e tavanit të katit përdhes (gjendja e re e projektuar) 

 



 

   

 

Fotografia 6 Gjendja ekzistuese prerja А-А me lokalitetet e shënuara për demontim 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

Fotografia 7 Gjendja e re e projektuar prerja A1-A1 



 

   

 

 

Fotografia 8 Gjendja e re e projektuar prerja A2-A2 

 



 

   

 

Fotografia 9 Gjendja ekzistuese prerja В-В me lokalitetet e shënuara për demontim 



  

Fotografia 

 

 

  

Fotografia 10 Gjendja e re e projektuar prerja B2-B2 

 



 

   

  

Fotografia 11 Gjendja ekzistuese e fasadës veriore (me ngjyrë të kuqe janë shënuar lokalitetet për demontim) 

 

Fotografia 12 Gjendja e re e projektuar e fasadës veriore (me ngjyrë të kaltër janë prezantuar lokalitetet e dyerve dhe dritareve të reja) 



 

   

 

Fotografia 13 Gjendja ekzistuese e fasadës jugore (me ngjyrë të kuqe janë shënuar lokalitetet për demontim) 

 

Fotografia 14 Gjendja e re e projektuar e fasadës jugore (me ngjyrë të kaltër janë prezantuar lokalitetet e dyerve dhe dritareve të reja) 



 

   

  

Fotografia 15 Gjendja ekzistuese e fasadës perëndimore (me ngjyrë të kuqe janë shënuar lokalitetet për demontim) 



 

   

 

Fotografia 16 Gjendja e re e projektuar e fasadës perëndimore (me ngjyrë të kaltër janë prezantuar lokalitetet e dyerve dhe dritareve të reja) 

 

Fotografia 17 Gjendja ekzistuese e fasadës lindore (me ngjyrë të kuqe janë shënuar lokalitetet për demontim) 



 

   

 

 

Fotografia 18 Gjendja e re e projektuar e fasadës lindore (me ngjyrë të kaltër janë prezantuar lokalitetet e dyerve dhe dritareve të reja) 



 

   

 

Fotografia 19 Gjendja e re e projektuar – oborri i hapur 



Adaptimi i Muzeut përfshinë: 

Aktivitetet punuese përgatitore:  

 Demontimi i: dritareve (gjithsej 11 copë, me dimensione të ndryshme), të dyerve 

(gjithsej 16 copë, me dimensione të ndryshme), i stolarisë së brendshme (gjithsej 13 

copë, me dimensione të ndryshme), maska të radiatorëve nga travertini (3 copë, me 

dimensione të ndryshme), gips kartoni (1092,2 m2), pllaka qeramike të dyshemeve 

dhe të mureve (126 m2), shtresa mbështjellëse nga dërrasa në dyshemetë dhe në 

mure (35 m2), llaç (30 m2), pllaka nga betoni (300 m2), llaminati (100 m2) formojnë 

shkallë dhe tarraca (32 m2), streha leksan (10 m2) dhe pllaka nga qelqi (9 m2). 
 

Konstruksione nga çeliku; 

 Montimi i shkallëve nga çeliku (455 kg), konstruksioni  nga çeliku për auditoriumin 

(355 kg), serklazhe për dyert nga çeliku (4 copë me dimensione të ndryshme), 

korniza për profilin e çelikut për qasjen e personave me nevoja të posaçme (1182 

kg), gardhi nga profili i çelikut për shkallët (6 m`), gardhi për tramin e profilit të 

aluminit (25 m`). 
 

Aktivitetet lidhur me punët e izolimit: 

 Përgatitja e shtresës së çimentos (93,9 m2) dhe vendosja e hidro – izolimit mes 

kateve (24,57 m2). 
Aktivitete pune lidhur me qeramikën: 

 Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave qeramike të murit me dimensione të 

ndryshme (157 m2). 

 Furnizimi, transportimi dhe montimi i pllakave montuese nga qeramika me 

dimensione të ndryshme (70 m2). 

 Furnizimi, transportimi dhe montimi i coklave nga pllakat e qeramikës me dimensione 

të ndryshme (60 m`). 
 

Aktivitete pune lidhur me vendosjen e nën shtresave: 

 Instalimi i tepihut nga poliamidi në pllakat (60 m2); 

 Instalimi i pllakave nga vinili (13,2 m2); 

 Instalimi i pllakave nga OSB (50 m2); 

 Instalimi i shiritit nga alumini (1100 m2); 

 Lustrimi i dyshemesë nga mermeri (1130 m2) dhe i shkallëve (50 m`). 
 

Aktivitetet punuese lidhur me vendosjen e gipsit,  që përfshijnë: 

 Furnizimin, transportin dhe montimin e gips kartonit nëpër tavane dhe mure (1930,2 

m2) me nën konstruksion nga metali. 



 

   

Aktivitetet punuese lidhur me bojatisjen: 

 Gletimi i sipërfaqeve të mureve dhe të tavaneve (1865,95 m2); 

 Ngjyrosja e sipërfaqeve të mureve dhe të tavaneve (1705,4 m2); 

 Ngjyrosja e shtyllave të dukshme (20 m2); 

 Ngjyrosja e pjesës hyrëse. 
 

Aktivitetet punuese lidhur me stolarinë: 

 Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve dhe i dritareve nga druri, dritareve dhe 

dyerve nga alumini (eksterieri dhe enterieri) me dimensione të ndryshme. 
 

Aktivitete të ndryshme punuese: 

 Instalimi i ekranit rrëshqitës nga druri me 3 pjesë 92 copë me dimensione të 

ndryshme); 

 Vendosja e 7 ulëseve nga druri; 

 Instalimi i rrjetit mbrojtës nga çeliku (2 copë). 
 

Aktivitete të punës lidhur me ujësjellësin, që përfshijnë: 

 Montimi i elementeve ekzistuese: lavamanëve dhe guaskave të WC-ve (gjithsej 11 

copë), i çezmave dhe i ventileve (gjithsej 11 copë) dhe i ujësjellësit dhe kanalizimit në 

një gjatësi prej 30 m; 

 Gërmimi i dheut në një vëllim prej 109,7 m3 (për formimin e istikamit për vendosjen e 

linjës së re për furnizim me ujë nga pusetat ekzistuese të ujësjellësit dhe lidhjen me 

rrjetin ekzistues të kanalizimit), për furnizimin me ujë, kanalizimin dhe për mbledhjen 

e ujërave atmosferike; 

 Vendosja e rërës në bazamentin e istikamit (12 m3); 

 Transporti i tepricës së dheut të gërmuar (gjithsej 17,7 m3); 

 Betonimi i pusetës së ujësjellësit; 

 Instalimin i tubacionit ZF në një gjatësi prej 305 m me diametër të ndryshëm; 

 Instalimi i 15 copëve të ventileve qarkulluese për rrjetin e ujësjellësit; 

 Instalimi i 4 pusetave reviduese nga betoni; 

 Instalimi i rrjeteve nga hekuri i shkrirë në një gjatësi prej 68 m (mbledhja e ujërave 

atmosferike), etj. 

 Furnizimi, transportimi dhe montimi i lavamanëve, pasqyrave dhe etj. 
 

 Aktivitetet punuese mekanike: 

 Instalimi i pompës për ujin e ngrohtë "rooftop" me fuqi prej 21,8 KW (me kapacitet për 

ftohje prej 62,4 KW, me kapacitet për ngrohje prej 55,9 kW) dhe me ventilim të 

foajesë dhe hapësirës për edukim (WKH 200 TRANE ose të ngjashëm); 

 Instalimi i pompës për ngrohje "rooftop" me fuqi prej 11,6 KW (me kapacitet për ftohje 

prej 39,9 KW, me kapacitet për ngrohje prej 34,7 kW) dhe me ventilim të vend 

ekspozimit të përkohshëm – peroni (WKH 125 TRANE ose të ngjashëm); 

 Instalimi i pompës për ngrohje "rooftop" me fuqi prej 5,6 KW (me kapacitet për ftohje 

prej 17,2 KW, me kapacitet për ngrohje prej 15,3 kW) dhe me ventilim të studios 

grafike – galeria me punëtorinë (WSH 060 TRANE ose të ngjashëm); 



 

   

 Instalimi i pompës për ngrohje "rooftop" me fuqi prej 5,6 KW (me kapacitet për ftohje 

prej 17,2 KW, me kapacitet për ngrohje prej 15,3 kW) dhe me ventilim të auditoriumit 

(WSH 060 TRANE ose të ngjashëm); 

 Instalimi i 4 kontrolluesve digjital programues termostatik me disple THP03 TRANE 

etj. 
 

Instalimet elektrike: 

 

 Instalimi i tabelave për distribuim të energjisë; 

 Instalimi i kabllos për furnizim të distribuimit primarë  (tipi NYY-J - 4x120mm² + NYY-

J - 1x70 mm²) në një gjatësi prej 50 m, si dhe i llojit tjetër të kabllove (në gjatësi prej 

4121 m); 

 Gërmimi i istikamit nën tokë në një gjatësi prej 30 m; 

 Instalimi i LED poçeve dhe i pajisjeve tjera të domosdoshme për menaxhim me 

ndriçimin. 

 Instalimi i audio dhe video pajisjeve; 

 Instalimi dhe lidhja e instalimit të telefonisë dhe i instalimeve kompjuterike; 

 Demontimi dhe deponimi i 24 projektorëve; 

 Demontimi dhe deponimi i lidhëseve elektro – mekanike dhe i largpërçuesve (gjithsej 

112 copë); 

 Demontimi dhe deponimi i mureve lineare dhe i poçeve rrethore (39 copë). 
 

Mbrojtja nga zjarret, përfshin: 

 Instalimi i sistemit për mbrojtje kundër zjarreve, i sendorëve të sigurisë për alarmime 

në raste të shfaqjes së tymit, video mbikëqyrja, alarmet e sigurisë, instalimin i 

tërësishëm i sistemit dhe i njoftuesve në raste të shfaqjes së zjarreve. 
 

Pajisja dhe inventari përfshijnë: 

 Furnizimin dhe transportin e kolltukëve, karrigeve dhe tryezave për lobin e muzeut, 

makinën për espreso, frigoriferin, shtrydhësin e lëngjeve dhe të tjera, ashtu që 

pajisjet janë të nevojshme për kafeterinë. 
 

Aktivitetet punuese lidhur me fasadën, përfshijnë: 

 Pastrimin e shtresës së llaçit në fasadën perëndimore, që përfshijnë futjen e shtresës 

së rërës dhe konservimin (ky aktivitet do të merret parasysh në Planin për menaxhim 

me trashëgiminë kulturore). 
 

2.1 Lokaliteti i nën projektit 

Qyteti i Shkupit është i lokalizuar në pjesën qendrore të Fushëgropës së Shkupit, i lokalizuar 

në pjesën e sipërme të lumit Vardar. Fushëgropa shtrihet nga veri – perëndimi drejtë jug – 

lindjes. Territori i fushëgropës është 2100 km2, me pikën më të lartë – Jakupicën (2450 m), 

kurse pika më e ulët është në lartësinë mbidetare prej 225 deri më 340 m. Grykat e thella 

malore me kreshtat e gjera dhe të larta mundësojnë kushte të mira të komunikimit me 

rajonet fqinje. Qyteti i Shkupit shtrihet në një sipërfaqe prej 1818 km2, 23 km në gjatësi dhe 9 



 

   

km në gjerësi dhe gjendet në lartësinë mbidetare prej 245 metra. Qyteti shtrohet në 

gjerësinë veriore gjeografike prej 42º00' dhe në gjatësinë lindore gjeografike prej 21º26'. 

Qyteti i Shkupit është qendër administrative, ekonomike, kulturore dhe arsimore e 

Republikës së Maqedonisë, dhe si njësi e posaçme e vetëqeverisjes lokale atë e përbëjnë 

dhjetë komunat e prezantuara në fotografinë vijuese: 

 

Fotografia 20 Organizimi territorial i qytetit të Shkupit 

Më konkretisht, lokaliteti në të cilin realizohen aktivitetet nën projektuese gjendet në 

komunën Qendër, O.K. Qendër 2, PK nr. 113/5, të përkufizuar në Fletën e pronësisë nr. 

55636. Trualli dhe objektet janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë. 

 

Fotografia 21 Kufijtë e PK 113/5 dhe i rrethit të Muzeut të qytetit të Shkupit 



 

   

 

Fotografia 22 Vend pozita e Muzeut të qytetit të Shkupit në incizimin satelitor 

2.2 Lëndët e para dhe materialet 

Lëndët e para dhe materialet ndihmëse, të cilët do të jenë të nevojshme për realizimin e 

aktiviteteve nën projektuese, janë të punuar në mënyrë të detajuar në llogaritjet e para 

matjes së projektit arkitektonik (faza e makinerisë, elektrikës, ujësjellësit dhe të kanalizimit) 

dhe të njëjtit janë të lejuar nga organi kompetent për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për 

adaptim të një pjese të katit përdhes dhe të oborrit të hapur të Muzeut të qytetit të Shkupit 

(që janë dhënë si shtojcë e aplikacionit të tërësishëm të nën projektit). Gjatë implementimit 

të projektit nuk do të shfrytëzohen materialet të cilat përmbajnë substanca të rrezikshme, të 

theksuara në listën kombëtare dhe në suaza të Bashkimit Evropian. Nuk do të shfrytëzohen 

materialet ndërtimore të cilat përmbajnë azbest si dhe poçet me shufra radioaktive. 

 

3 VLERËSIMI I NDIKIMEVE MBI MJEDISIN JETËSORË 

Të gjitha ndikimet e pritura negative mbi mjedisin jetësorë, janë të shqyrtuara në dy fazat 

nga realizimi i projektit – faza e adaptimit dhe faza operative.  

Faza e adaptimit i përfshin të gjitha aktivitetet lidhur me adaptimin e ndërtesës së Muzeut të 

qytetit të Shkupit (të përshkruara në kapitullin 2. Përshkrimi i nën projektit). 

 Faza operative e përfshin funksionimin e kafeterisë dhe funksionimin e Muzeut, (në lidhje 

me hapësirën administrative dhe vend ekspozimet e muzeut, si dhe mbajtjen e 

manifestimeve tjera), që paraqesin frekuencën e rregullt të njerëzve / turistëve dhe 

vizitorëve. 

 Vlerësimi i ndikimeve mbi mjedisin jetësorë, është përpiluar me karakterizimin e aktiviteteve 

të parapara me projektin krahas kritereve të caktuara të cilët më shpesh shfrytëzohen gjatë 

kësaj procedure, siç janë: fuqia e ndikimeve, rëndësia e ndikimeve, besueshmëria e 

shfaqjes, përfshirja e ndikimeve, kohëzgjatja e tyre dhe etj. Gjatë vlerësimit të ndikimit të 

projektit mbi mjedisin jetësorë, është përcaktuar se për të gjitha ndikimet e identifikuara, 



 

   

është i munduar zbatimi i masave për zbutjen e tyre dhe / ose eliminimin e tyre. Këto masa 

janë të prezantuara në këtë PMMJAS 4 MASAT PËR ZBUTJEN E NDIKIMEVE MBI 

MJEDISIN JETËSORË dhe Planin për zbutjet e ndikimeve të prezantuar më poshtë (masat 

janë prezantuar në Planin për zbutjen e ndikimeve, të prezantuara më poshtë që janë të 

detyrueshme). 

Tabela 1 Kriteret e shfrytëzuara për vlerësimin e ndikimeve 

Kriteret  Vlerësimi i ndikimit krahas kritereve 

Karakteri i ndikimit Pozitiv (+) Negativ (-) Nuk ka - Neutral 0 

Tipi i ndikimit Direkt Indirekt Kumulativ 

Intensiteti i ndikimit I madh I mesëm I vogël 

Koha e shfaqjes Menjëherë I përsëritshëm I vazhduar 

Kohëzgjatja e ndikimit Afatshkurtër Afatmesëm Afatgjatë 

Besueshmëria e shfaqjes I sigurt I mundshëm I pamundshëm 

Rëndësia Lokal Kombëtarë Tej kufitar / Global 

 

3.1 Faza e adaptimit 

3.1.1 Emetimet në ajër  
Burimet kryesore të ajrit në fazën e adaptimit janë mekanizimi dhe automjetet (përdorimi i 

tyre, transporti i punëtorëve, lëndëve të para, mbeturinave dhe etj.) dhe gërmimi i dheut për 

vendosjen e tubacioneve (për ujësjellësin dhe kanalizimin), me këtë do të gjenerohen: 

 Emetimi fugitive të pluhurit; 

 Gazrat dalëse nga automjetet transportuese dhe nga pajisjet (SO2, NOX, CO, CO2). 

Vlerësimi i ndikimeve: të sigurta, negative, me intensitet të vogël dhe me kohëzgjatje të 

shkurtër (e kufizuar për kohën e realizimit të aktiviteteve lidhur me adaptimin). 

3.1.2 Emetimet në ujin dhe në kanalizimin  
Nga aktivitetet adaptuese nuk priten emetime në ujërat sipërfaqësore, meqenëse në 

territorin projektues dhe në rrethin më të ngushtë, mungojnë lumenjtë. 

Projekti parashikon menaxhimin e rregullt me ujërat e zeza sanitare, përkatësisht të njëjtit do 

të derdhen në rrjetin e kanalizimit të qytetit të Shkupit. 

Vlerësimi i ndikimeve: neutrale. 

3.1.3 Gjenerimi i mbeturinave 
Në fazën adaptuese pritet që të gjenerohen këto lloje të mbeturinave: 

15 – Mbeturinat nga paketimi, absorbuesit, leckat për fshirje, materialet nga filtrat dhe 

kostumet mbrojtëse, të cilët nuk janë të specifikuara më ndryshe. 

 15 01 01 – Paketimet nga letra dhe kartoni 

 15 01 02 – Mbeturinat nga paketimet plastike 

 15 01 04 – Paketimet nga metali 

 15 01 06 – Paketime të përziera 



 

   

 15 01 10* - Paketimet që përmbajnë mbeturina ose të cilët janë të ndotura me 

substanca të rrezikshme. 

 

16 – Mbeturina të cila nuk janë të specifikuara më ndryshe 

 16 02 13* Pajisje të hedhura që përmbajnë komponentë të rrezikshëm, që dallohet 

nga ato të specifikuara në 16 02 09 deri 16 02 12, si rezultat i dëmtimit të poçeve të 

ekzistuese (nëse të njëjtit përfshijnë komponentë të rrezikshëm) gjatë kohës së 

demontimit dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike (nëse përmbajnë komponentë të 

rrezikshëm). 

  16 02 14 – Pajisje të hedhura elektrike dhe elektronike, që dallohet nga ajo e 

theksuar në 16 02 09 deri në 16 02 13. 

17 – Mbeturinat ndërtimore dhe rrënojat 

 17 01 01 – betoni 

 17 01 02 – tulla 

 17 01 03 – qeramidhe dhe qeramikë 

 17 02 01 – druri 

 17 02 02 – qelqi 

 17 02 03 – plastika 

 17 04  05 – hekuri dhe çeliku 

 17 05 06 dheu i gërmuar i pa përmendur në 17 05 05 

 17 04 11 – kabllo të pa përmendura në 17 04 11 

 17 08 02 – materiale ndërtimore në bazë të gipsit 

20 – Mbeturinat komunale (mbeturinat nga amvisëritë dhe mbeturinat e ngjashme nga 

veprimtaria komerciale dhe administrative), duke i përfshirë fraksionet e mbeturinave të 

selektuara 

 20 03 01 – mbeturinat e përziera komunale 

Menaxhimi i pa rregullt me llojet e ndryshme të mbeturinave të gjeneruar, mund të shkaktojë 

ndikime negative mbi shëndetin e njerëzve dhe mbi cilësinë e dheut dhe mbi ujërat 

nëntokësore, ndikimet vizuale në territorin, etj. 

Vlerësimi i ndikimeve: të mundshme, negative, lokale, me intensitet të vogël dhe me 

kohëzgjatje të shkurtër ( të kufizuar). 

 

3.1.4 Ndikimet mbi sipërfaqen e tokës dhe mbi ujërat tokësore 
 

Aktivitet nën projektue4se, do të realizohen në suaza të territorit urban. Për këtë arsye, nga 

realizimi i aktiviteteve nën projektu4ese nuk priten ndikime të drejtpërdrejta negative mbi 

cilësinë e sipërfaqes tokësore. 

Prapëseprapë, cilësia e sipërfaqes së dheut dhe e ujërave nëntokësore, mund të cenohet në 

rast të deponimit të parregullt të lëndëve të para, materialeve ndihmëse dhe mbeturinave; 



 

   

parkimi i mekanizimit në sipërfaqet tokësore; sjellja e vajrave dhe e naftës në lokalitete jo 

përkatëse; situatat që përcillen me incidente dhe etj. 

Vlerësimi i ndikimeve: të mundshme, negative, lokale, me intensitet të vogël dhe me 

kohëzgjatje të shkurtër (kufizuar). 

3.1.5 Zhurma dhe vibracionet 
 

Aktivitetet për adaptimin e Muzeut do të jenë burimet e zhurmës, dhe në veçanti aktivitetet 

lidhur me demontimin dhe rrënimet. Gjithashtu, si rezultat i shfrytëzimit të mekanizimit dhe të 

pajisjeve për realizimin e aktiviteteve nën projektuese, aktivitetet transportuese për 

transportin e lëndëve të para, materialeve ndihmëse dhe të mbeturinat do të gjenerojnë 

nivele të zmadhuara të zhurmës dhe vibracioneve. Prezenca e numrit të zmadhuar të 

punëtorëve në këtë territor, mund të shkaktojnë edhe dukurinë e zhurmës. 

Nivelet e zmadhuara të zhurmës dhe të vibracioneve, negativisht mund të ndikojnë mbi 

banorët që jetojnë në rrethin e ngushtë të objektit. 

Vlerësimi i ndikimeve: të mundshme, negative, lokale, me intensitet të vogël dhe me 

kohëzgjatje të shkurtër (kufizuar). 

 

3.1.6 Siguria dhe shëndeti i punëtorëve dhe i popullatës  
 

Gjatë realizimit të aktiviteteve nën projektuese, janë të mundshme ndikimet negative mbi 

punëtorët nëse: aktivitetet punuese i realizojnë kuadro të pa kualifikuara; nëse në mënyrë jo 

përkatëse janë të shënuara lokalitetet ku do të realizohen aktivitetet e adaptimit; nëse në 

mënyrë jo përkatëse shfrytëzohet ose mungon shfrytëzimi i pajisjeve për mbrojtje personale, 

nëse mungojnë masat e përcaktuara dhe procedurat për punë të sigurt dhe etj. 

Ndikimet negative mbi popullatën janë të mundshme në raste të informimit të vonuar të 

opinionit për aktivitetet e planifikuara; për shkak të shënimit jo përkatës të lokalitetit; për 

shkak të mos vendosjes së tabelave për informim të popullatës dhe të shenjave për qasje të 

ndaluar dhe etj. 

Vlerësimi i ndikimeve: të mundshme, negative, me intensitet të vogël dhe me kohëzgjatje të 

shkurtër dhe me karakter lokal. 

 

3.1.7 Trashëgimia kulturore 
 

Aktivitete adaptuese dhe restaurimi i fasadës, mund të rezultojnë me ndikime negative mbi 

trashëgiminë kulturore. Për këtë arsye, detyrimisht duhet të implementohen masat e 

përkufizuara në Planin për menaxhim me trashëgiminë kulturore dhe me masat e 

përkufizuara nga ana e organit kompetent. 



 

   

 

3.2 Faza operative 

3.2.1 Emetimet në ajër 
Në fazën operative nuk priten emetime në ajër. 

3.2.2 Emetimet në ujin dhe në kanalizimin 
Ujërat e zeza sanitare të cilat do të gjenerohen nga vizitorët dhe të punësuarit në Muzeun do 

të derdhen në rrjetin e kanalizimit të qytetit të Shkupit dhe në këtë mënyrë në mënyrë të 

rregullt do të menaxhohet me të njëjtit. 

Për këtë arsye nuk priten ndikime negative mbi kanalizimin dhe ujërat.  

3.2.3 Gjenerimi i mbeturinave  
Në fazën operative pritet gjenerimi i këtyre llojeve të mbeturinave:  

15 – Mbeturinat nga paketimet, absorbentët, leckat për fshirje, materialet nga filtrat dhe 

kostumet mbrojtëse të cilët nuk janë të specifikuara ndryshe 

 15 01 01 – paketimet nga letra dhe kartoni 

 15 01 02 -  paketimet nga plastika 

 15 01 07 – paketimet nga qelqi 
 

20 – Mbeturinat komunale (mbeturinat nga amvisëria dhe mbeturinat e ngjashme nga 

veprimtaria komerciale, industriale dhe nga veprimtaria administrative), duke i përfshirë edhe 

fraksionet e mbeturinave të selektuara 

 20 01 01 letër dhe karton 

 20 01 02 qelq 

 20 02 01 mbeturinat bio - shpërbërës 

 20 03 01 mbeturinat e përziera komunale 
 

Sasi të vogla të mbeturinave të rrezikshme – pëlhura të kontaminuara dhe kanoçe për vajin 

dhe ngjyrat, etj. Në rast të menaxhimit të pa rregullt, të njëjtit mund të ushtrojnë ndikime 

negative mbi mjedisin jetësorë. 

Vlerësimi i ndikimeve: të mundshme, negative, lokale, me intensitet të vogël dhe me 

kohëzgjatje të gjatë. 

 

3.2.4 Emetimet në sipërfaqet tokësore  
Me aktivitetet operative, nuk priten ndikime mbi sipërfaqet tokësore dhe mbi ujërat 

nëntokësore. 

3.2.5 Zhurma dhe vibracionet 
Burimet potenciale të zhurmës në suaza të fazës operative janë: vizitorët e Muzeut të qytetit 

të Shkupit dhe automjetet e vizitorëve dhe të punësuarve. Për shkak të faktit se Muzeu i 

qytetit të Shkupit gjendet në qendrën rigoroze të qytetit të Shkupit, kjo zhurmë do të jetë e pa 

konsiderueshme, për shkak të ekzistimit të hapësirave të mbyllura dhe të hapura të parkimit, 



 

   

por edhe për shkak të faktit se zhurma kumulative komunale është e pranishme. Për këtë 

arsye, ndikimet nga funksionimi i vet objektit, vlerësohen si neutrale. 

3.2.6 Siguria e punëtorëve dhe e popullatës 
Aktivitetet projektuese në suaza të fazës operative nuk pritet që të manifestojnë ndikime 

negative mbi sigurinë e popullatës. Prapëseprapë, rreziku mbi sigurinë e punëtorëve dhe 

mbi popullatën është i mundshëm në rast të situatave të jashtëzakonshme (tërmete, zjarre 

dhe të ngjashme). 

Ndikimet mbi sigurinë e punëtorëve dhe popullatës, vlerësohen si të pa parashikueshme.  

3.2.7 Trashëgimia kulturore 
Në fazën operative, nuk priten ndikime mbi trashëgiminë kulturore. 

 

4 MASAT PËR ZBUTJEN E NDIKIMEVE MBI MJEDISIN JETËSORË 

Niveli i aspektit të detajuar të masave që janë prezantuar në këtë Plan, është përkatës dhe 

komplementarë me vlerësimin e ndikimeve mbi mjedisin jetësorë. Në parim, gjatë zbutjes së 

ndikimeve mbi mjedisin jetësorë, si opsion më i preferuar konsiderohet evitimi i vet ndikimit, 

kurse si masë më e pavolitshme – kompensimi.  

 

Fotografia 23 Opsionet e preferuara dhe opsionet e pa preferuara gjatë zbutjes së ndikimeve mbi 
mjedisin jetësorë 

Masat që janë përcaktuar në PMMJAS sado që të jetë e mundur, përbëhen nga aktivitetet të 

cilët Aplikanti dhe / ose Pala kontraktore duhet ti ndërmerr para ose gjatë funksionimit, dhe 

me këtë të pengoj ndonjë ndikim negativ të përcaktuar. 

Me qëllim që të parandalohet edhe ndikimi më i vogël i mundshëm i cili mund të shfaqet 

gjatë fazës ndërtimore / adaptuese dhe gjatë fazës operative të projektit, Plani 

parashikon masat të cilat duhet të implementohen qysh në fazën para ndërtimore / para 

adaptuese, përkatësisht para fillimit të aktiviteteve ndërtimore. Përmes planifikimit në kohë 

për menaxhim të qëndrueshëm me mjedisin jetësorë dhe me aspektet sociale, në fazën 

para adaptuese, sigurohet që Aplikanti / Para kontraktuese orvatet për menaxhim të rregullt 

me mjedisin jetësorë dhe me aspektet sociale, duke i zbatuar dituritë dhe teknikat më të mira 

që janë në qasje. 



 

   

Këto masa kanë të bëjnë me dokumentacioni teknik të përpiluar në mënyrë përkatëse, me 

informimin e popullatës për aktivitetet ndërtimore / adaptuese, me informimin e organeve 

relevante, si dhe me sigurimin e lejeve përkatëse. 

Sipas kërkesave nga Korniza për mjedisin jetësorë4, në Planin që pason është prezantuar 

edhe orar i zbatimit të masave për zbutjen e përgjegjësive për zbatimin e masave, si dhe 

shpenzimet lidhur me të njëjtit.    

                                                           
4 Plani i masave i përmbahet mënyrës së prezantimit të tij në Aneksin 4 të Kornizës për mjedisin jetësorë. Ndikimet mbi 
mediumet dhe fushat e mjedisit jetësorë janë të përkufizuara në pjesë të posaçme të tabelës.  



 

   

Tabela 2 Plani i masave për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe me aspektet sociale 

Aktiviteti Ndikimet e pritura 
mbi mjedisin 
jetësorë dhe 

aspektet sociale 

Masa e propozuar për zbutje Përgjegjësia 
për realizimin e 

masës për 
zbutje 

Periudha për realizimin e 
masës për zbutje 

Shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
masës për 

zbutje 

FAZA PARA ADAPTUESE 

Përgatitja e 
dokumentacionit 
teknik 

/   Sigurimi i të gjitha pëlqimeve 
të/lejeve të nevojshme për adaptim të 
Muzeut të qytetit të Shkupit. 

Pala kontraktore, 

Inxhinieri 
mbikëqyrës 

Para fillimit të adaptimit Masa nuk 
implikon 
shpenzime 
financiare 

Ndikimet mbi 
popullatën dhe mbi 
shëndetin dhe 
sigurinë e 
punëtorëve 

 Para fillimit të aktiviteteve adaptuese 
(së paku 8 ditë) të dorëzohet njoftimi 
deri te Inspektorati shtetërorë i punës 
për fillimin e planifikuar të 
aktiviteteve, që do të shpallen në 
vend të dukshëm në objektin i cili do 
të adaptohet; 

 Njoftimi i popullatës lokale për kohën 
e fillimit dhe kohëzgjatjen e 
aktiviteteve adaptuese, i cili do të 
postohet në ueb faqen e internetit të 
Qytetit të Shkupit dhe të Muzeut të 
Qytetit të Shkupit; 

 Njoftimi për realizimin e punëve 
adaptuese lidhur me rekonstruksionin 
do të vendosen në afërsi të objektit. 

Pala kontraktore, 

Inxhinieri 
mbikëqyrës 

Para fillimit të adaptimit Masa nuk 
implikon 
shpenzime 
financiare 

Ndikimet mbi 
trashëgiminë  

 Përpilimi i Planit për menaxhim me 
trashëgiminë kulturore; 

Pala kontraktore, 

Inxhinieri 
mbikëqyrës 

Para fillimit të adaptimit Shpenzimi është 
llogaritur në 
shpenzimet e 
rregullta 
punuese të 
Institucionit 

                                                                             FAZA ADAPTUESE  

NDIKIMET MBI AJRIN AMBIENTAL 



 

   

Aktiviteti Ndikimet e pritura 
mbi mjedisin 
jetësorë dhe 

aspektet sociale 

Masa e propozuar për zbutje Përgjegjësia 
për realizimin e 

masës për 
zbutje 

Periudha për realizimin e 
masës për zbutje 

Shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
masës për 

zbutje 

1. Shfrytëzimi i 
mekanizmit 
dhe aktivitetet 
transportuese. 

Cenimi i cilësisë së 
ajrit nga emetimet 
fugitive të gazrave 
dalëse dhe nga 
pluhuri. 

 Zbatimi i praktikave të mirëfillta të 
adaptimit. 

 Shfrytëzimi i mekanizmit dhe i 
automjeteve të cilët me rregull 
servisohen. 

Pala kontraktore, 

Inxhinieri 
mbikëqyrës, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht Shpenzimet janë 
të përfshira në 
ofertën e 
realizuesit. 

NDIKIMET MBI SIPËRFAQET TOKËSORE 

1. Menaxhimi jo 
përkatës me 
ujërat e zeza, 
deponimi i 
lëndëve të 
para dhe i 
mbeturinave. 

Çrregullimi i cilësisë 
së sipërfaqeve 
tokësore për shkak 
të derdhjes së 
lëndëve djegëse të 
lëngshme, vajrave 
motorike dhe / ose të 
vajrave tjera në 
sipërfaqen tokësore. 

 Respektimi i masave për menaxhim 
me mbeturinat. 

 Deponimi i lëndëve të para, i 
materialeve ndihmëse dhe i 
mbeturinave të sipërfaqeve të 
betonuara dhe jo lëshuese për ujin. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht Shpenzimet janë 
të përfshira në 
ofertën e 
realizuesit. 

2. Parkimi i pa 
ndërgjegjshëm 
i mekanizimit 
dhe Incidentet 
lidhur derdhjen 
e vajrave, 
lubrifikantëve, i 
naftës nga 
mekanizimi 

Çrregullimi i cilësisë 
së sipërfaqeve 
tokësore dhe i 
ujërave të zeza. 

 Servisimi i rregullt i mekanizimit dhe i 
automjeteve të cilët shfrytëzohen. 

 Parkimi të realizohet në sipërfaqen e 
betonit që nuk lëshon ujin, të siguruar 
me sistemin për mbledhjen e 
derdhjeve sipërfaqësore dhe i 
separatorit të vajrave dhe 
lubrifikantëve motorik. 

 Sipërfaqet e ndotura tokësore dhe / 
ose gurët të mblidhen në enë të 
posaçme dhe ti dorëzohen kompanisë 
që vepron me mbeturinat e 
rrezikshme. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht Shpenzimet janë 
të përfshira në 
ofertën e 
realizuesit. 

MENAXHIMI ME MBETURINAT 



 

   

Aktiviteti Ndikimet e pritura 
mbi mjedisin 
jetësorë dhe 

aspektet sociale 

Masa e propozuar për zbutje Përgjegjësia 
për realizimin e 

masës për 
zbutje 

Periudha për realizimin e 
masës për zbutje 

Shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
masës për 

zbutje 

1. Gjenerimi i 
mbeturinave të 
përziera 
komunale nga 
punëtorët 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës. 

 Mbledhja dhe mënjanimi i 
mbeturinave të përziera komunale  
nga kontejnerët / lokalitetet e 
licencuara për deponim të llojit të tillë 
të mbeturinave. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht Shpenzimet do 
të përkufizohen 
në kontratën të 
cilën Realizuesi 
do ta lidh me 
personin juridik 
të autorizuar. 

2. Mbeturinat nga 
paketimet 
(letra, kartoni, 
plastika, qelqi, 
etj.). 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës me 
mbeturinat. 

 Selektimi dhe mbledhja e ndarë; 

 Dorëzimi deri te kompania e 
autorizuar që posedon lejen për 
deponim, trajtim dhe / ose përpunim. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht Shpenzimet do 
të përkufizohen 
në kontratën të 
cilën Realizuesi 
do ta lidh me 
personat fizik 
ose juridik të 
autorizuar. 

 

3. Paketimi i cili 
përmban 
mbetje nga 
substancat e 
ndotura ose të 
rrezikshme, 
mbeturinat e 
rrezikshme 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës me 
mbeturinat. 

 Selektimi dhe mbledhja e ndatë në 
enët përkatëse; 

 Dorëzimi deri te kompania e 
autorizuar që posedon lejen për 
deponim, trajtim dhe / ose përpunim 
të mbeturinave të rrezikshme. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht 

4. Mbeturinat 
inerte nga 
aktivitetet 
adaptuese dhe 
aktivitetet 
lidhur me 
rrënimet. 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës me 
mbeturinat. 

 Mbeturinat inerte të mblidhen në 
vendin saktë të përcaktuar në kufijtë e 
territorit projektues; 

 Rregullisht të mënjanohen nga 
lokaliteti. 

  Posedojnë lejen për deponim të 
mbeturinave inerte. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht 

5. Mbeturina të 
pajisjeve 
elektrike dhe 
elektronike. 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës me 
mbeturinat. 

 Selektimi dhe mbledhja e ndarë; 

 Dorëzimi deri te kompania e 
autorizuar që posedon lejen për 
deponim, trajtim dhe / ose përpunim 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht 



 

   

Aktiviteti Ndikimet e pritura 
mbi mjedisin 
jetësorë dhe 

aspektet sociale 

Masa e propozuar për zbutje Përgjegjësia 
për realizimin e 

masës për 
zbutje 

Periudha për realizimin e 
masës për zbutje 

Shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
masës për 

zbutje 

6. Mbeturina nga 
pajisjet 
elektrike dhe 
elektronike që 
përmbajnë 
materie të 
rrezikshme. 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës me 
mbeturinat. 

 Selektimi dhe mbledhja e ndarë në 
enët përkatëse; 

 Dorëzimi deri te kompania e 
autorizuar që posedon lejen për 
deponim, trajtim dhe / ose përpunim 
të Dorëzimi deri te kompania e 
autorizuar që posedon lejen për 
deponim, trajtim dhe / ose përpunim 
të mbeturinave të rrezikshme. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht 

ZHURMA DHE VIBRACIONET 

1. Përdorimi i 
mekanizimit 
dhe i 
automjeteve 

Gjenerimi i zhurmës 
dhe i vibracioneve 

 Përdorimi i automjeteve, mekanizimit 
dhe i pajisjeve që mirëmbahen dhe 
servisohen me rregull; 

 Kufizimi i shpejtësisë së qarkullimit të 
mekanizimit dhe të pajisjeve; 

 Mënjanimi i automjeteve dhe i 
mekanizimit kur nuk do të shfaqet 
nevoja për funksionimin e tyre; 

 Aktivitetet adaptuese të realizohen 
gjatë ditës (nga ora 07:00-19:00). 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht Masa nuk 
implikon 
shpenzime 
financiare 

SIGURIA DHE SHËNDETI I PUNËTORËVE DHE I POPULLATËS 

Zbatimi i i 
aktiviteteve 
adaptuese. 

Rreziqet mbi sigurinë 
dhe shëndetin e 
punëtorëve. 

 Shfrytëzimi i rregullt i pajisjeve 
mbrojtëse personale; 

 Të përpilohet plani për siguri dhe 
shëndet gjatë punës; 

 Lokalitete të rrezikshme (gropa, 
istikame dhe etj.) qartë do të 
shënohen dhe do të rrethohen ose 
mbulohen kur nuk realizohen 
aktivitetet punuese; 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht 18000-30000 
denarë  



 

   

Aktiviteti Ndikimet e pritura 
mbi mjedisin 
jetësorë dhe 

aspektet sociale 

Masa e propozuar për zbutje Përgjegjësia 
për realizimin e 

masës për 
zbutje 

Periudha për realizimin e 
masës për zbutje 

Shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
masës për 

zbutje 

 Të implementohen procedurat për 
situatat e jashtëzakonshme. 

 Punëtorët janë të trajnuar në mënyrë 
përkatëse dhe janë certifikuar për 
punën që e kryejnë. 

Rreziku për nga 
siguria e popullatës. 

 Lokaliteti ku do të zhvillohen 
aktivitetet adaptuese është i rrethuar 
me gardh dhe është i shënuar.  

 Janë  vendosur shenja për hyrjen e 
ndaluar për personat e pa autorizuar 
në lokalitetin ku realizohen aktivitetet 
adaptuese. 

 Të implementohen procedurat për 
situatat e jashtëzakonshme. 

 Të mos realizohet parkimi i 
automjeteve në trotuare dhe në 
shiritat automobilistike. 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht Masa nuk 
implikon 
shpenzime 
financiare 

TRASHËGIMIA KULTURORE 

1. Realizimi i 
aktiviteteve 
adaptuese 

Ndikimet mbi 
trashëgiminë 
kulturore 

 Respektimi i masave të përcaktuara 
në Planin për menaxhim me 
trashëgiminë kulturore 

Pala kontraktore, 

Mbikëqyrja 

Vazhdimisht / 

FAZA OPERATIVE 

MENAXHIMI ME MBETURINAT 



 

   

Aktiviteti Ndikimet e pritura 
mbi mjedisin 
jetësorë dhe 

aspektet sociale 

Masa e propozuar për zbutje Përgjegjësia 
për realizimin e 

masës për 
zbutje 

Periudha për realizimin e 
masës për zbutje 

Shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
masës për 

zbutje 

1. Mbeturinat 
komunale dhe 
fraksionet e 
ndara nga 
mbeturinat 
komunale (letra, 
kartoni, plastika, 
qelqi). 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës me 
mbeturinat. 

 Vendosja e enëve mbledhëse për 
mbeturinat komunale në Muzeun e 
qytetit të Shkupit. 

 Mënjanimi i mbeturinave komunale në 
kontejner nga kompania e licencuar 
dhe e autorizuar.  

Pala kontraktore Vazhdimisht Shpenzimet do ti 
përcaktoj NP 
Higjiena 
komunale dhe 
janë të parapara 
në punën e 
rregullt të 
objektit. 

Mbeturinat nga 
paketimi, prej letrës 
dhe kartonit, 
plastikës, qelqit 
dhe etj. 

Ndikime negative në 
raste të menaxhimit 
jo përkatës me 
mbeturinat. 

 Vendosja e enëve mbledhëse për 
selektimin dhe për mbledhjen e 
selektuar të llojeve të ndryshme të 
mbeturinave nga paketimi. 

 Lidhja e Kontratës me kompaninë e 
autorizuar për pranimin dhe për 
veprimin e mëtutjeshëm me 
mbeturinat nga paketimi. 

Pala kontraktore, 

 

Vazhdimisht Masa nuk 
implikon 
shpenzime të 
rëndësishme 
financiare dhe 
do të 
përcaktohet në 
pajtim me 
Kontratën me 
kompaninë e 
autorizuar. 

SIGURIA DHE SHËNDETI I TË PUNËSUARVE DHE VIZITORËVE 

1. Realizimi i 
aktiviteteve 
rrjedhëse. 

Rreziku për nga 
siguria e popullatës 
dhe vizitorëve në 
Muzeun. 

 Trajnimi i të punësuarve për MKZ, 
trajnimi për ndihmën e parë etj. 

 Vendosja e aparateve ZF; 

 Implementimi i procedurave për 
reagim në situatat e 
jashtëzakonshme. 

Pala kontraktore Vazhdimisht Shpenzimet do 
të përkufizohen 
me kompanitë e 
angazhuara në 
kontratat e 
lidhura. 



 

   

5 MONITORIMI DHE NJOFTIMI 

Monitorimi mbi menaxhimin me mjedisin jetësorë është segment i rëndësishëm, meqenëse 

me të njëjtin realizohet përcjellja e zbatimit të masave për zbutjen e ndikimeve mbi mjedisin 

jetësorë dhe efektivitetin e tyre. Monitorimi duhet të realizohet nga ana e inxhinierit 

mbikëqyrës i cili me rregull do ta njoftojë administratorët e PKLR për gjendjen lidhur me 

suksesin e realizimit të masave, dhe nëse nevojitet kjo masë mund të realizohet edhe nga 

trupat tjerë të brendshëm dhe të jashtëm. Për këtë arsye, Aplikanti, gjatë adaptimit dhe fazës 

operative të projektit, në fazën e hershme do të emërojë personin i cili do të jetë i detyruar 

që ti mbikëqyrë dhe përcjell gjendjet lidhur me mjedisin jetësorë dhe i cili do të jetë në 

komunikim me administratorin e PKLR dhe me trupat tjera të brendshme dhe të jashtme 

kompetente. 

Aplikanti duhet të orvatet për implementimin e sistemit për komunikim në mes Realizuesit të 

aktiviteteve punuese në terren, personin përgjegjës për mjedisin jetësorë, menaxhmentin, 

administratorin e projektit, si dhe palë të tjera të përfshira. Realizuesi, si person i kyçur në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në implementimin e aktiviteteve punuese në fazën adaptuese, 

duhet ta njoftojë personin përgjegjës për mjedisin jetësorë për çfarëdo lloj të ndryshimeve që 

mund të shfaqen gjatë punës. 

Sipas Aneksit 4 të Kornizës për mjedisin jetësorë dhe për aspektet sociale, në pjesën e 

monitorimit të PMMJAS duhet të theksohen: 

 Përshkrimi konkret dhe detajet teknike për masat e monitorimit, duke i përfshirë edhe 

parametrat që duhet të maten, metodat që do të shfrytëzohen, lokalitetet e marrjes 

së mostrave, shpeshtësia e matjeve, kufijtë për zbulimin (atje ku është e 

domosdoshme) dhe përkufizimin e kufijve që sinjalizojnë nevojën për masat 

korrigjuese, dhe 

 Procedurat për monitorimin dhe njoftimin që të sigurohet detektimi i hershëm i 

kushteve që imponojnë nevojën e masave të zbutjes dhe sigurimi i informacioneve 

për avancimin dhe rezultatet nga masat zbutëse. 

 

Plani për monitorimin e PMMJAS është i përpiluar në pajtim me Kornizën për mjedisin 

jetësorë dhe aspektet sociale. 

Aplikanti (Muzeu i qytetit të Shkupit) është i obliguar që të dorëzojë raporte mujore për 

realizimin e Planit për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale si dhe Planin për 

menaxhim me trashëgiminë kulturore. Përcjellja e masave për zbutje, duhet të realizohet në 

trajtë të pasqyrës tabelore (tabelat për planin e përcjelljes dhe tabelat për planin me masat 

për zbutje) me shtyllën plotësuese në të cilën prezantohet statusi i masës dhe përcjellja e 

masës (realizuar / e pa realizuar, kur, nga ana e cilit subjekt etj.). 



 

   

Tabela 3 Pani për monitorim të PMMJ 

Cili 

Parametër duhet 
të monitorohet ? 

Ku 

Duhet të 
monitorohet 

ky 
parametër? 

Si 

Duhet të 
përcillet ky 
parametër 

(çfarë duhet 
të 

monitorohet 
dhe si)? 

Kur 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(koha dhe sa 

shpesh) 

Nga kush 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(përgjegjësia)? 

Sa 

Është 
shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
monitorimit? 

FAZA PARA ADAPTUESE 

Pëlqimi / leja për 
adaptim dhe për 
aktivitetet tjera  

Në hapësirat 
e Muzeut të 
qytetit të 
Shkupit 

Kontrollimi i 
pëlqimit / 
lejes së 
dhënë 

Para fillimit të 
aktiviteteve 
adaptuese 

 Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori i 

ndërtimtarisë dhe 
/ ose inspektori 
për veprimtari 
komunale; 

 PKLR - (projekti 
për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale). 

/ 

Njoftimi për fillimin 
e aktiviteteve deri 
te Inspektorati 
shtetërorë për 
punë. 

Në hapësirat 
e Muzeut të 
qytetit të 
Shkupit 

Kontrollimi i 
njoftimit të 
dorëzuar 

Para fillimit të 

aktiviteteve 

adaptuese 

/ 

Njoftimi i 
popullatës lokale 
për kohën e fillimit 
dhe kohëzgjatjen e 
aktiviteteve 
adaptuese. 

Tabela për 
njoftime dhe 
në faqen e 
internetit të 
Qytetit të 
Shkupit dhe 
të komunës 
Qendër. 

Vizualisht Para fillimit të 

aktiviteteve 

adaptuese 

/ 

FAZA ADAPTUESE 

Emetimet fugitive 
të pluhurit 

Sfera 
projektuese 

Vizualisht Sipas nevojës 
(zakonisht  
gjatë motit të 
thatë dhe me 
erëra) 

 

 Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

/ 

Rregullsia e 
mekanizimit dhe 
automjeteve. 

Sfera 
projektuese 

Evidenca për 
servisim të 
mekanizimit 
dhe të 
automjeteve 

Në fillim të 
fazës 
adaptuese  

 Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

/ 

Është siguruar 
vendi me 
bazamentin që nuk 

Sfera 

projektuese 
Vizualisht Në fillim të 

fazës 
adaptuese  

 Pala kontraktore ; 
 Pala kontraktore ; 
 Inspektori për 

 



 

   

Cili 

Parametër duhet 
të monitorohet ? 

Ku 

Duhet të 
monitorohet 

ky 
parametër? 

Si 

Duhet të 
përcillet ky 
parametër 

(çfarë duhet 
të 

monitorohet 
dhe si)? 

Kur 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(koha dhe sa 

shpesh) 

Nga kush 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(përgjegjësia)? 

Sa 

Është 
shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
monitorimit? 

lëshon ujin, për 
deponim të 
lëndëve të para 
dhe të materialeve 
ndihmëse. 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

Është siguruar 
vendi që nuk 
lëshon depërtimin 
e ujit për parkimin 
e automjeteve. 

Sfera 

projektuese 
Vizualisht Në fillim të 

fazës 
adaptuese 

 Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

/ 

Derdhje incidente 
të vajrave dhe 
yndyrave 

Sfera 

projektuese 
Vizualisht Vazhdimisht  Pala kontraktore ; 

 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

/ 

 

Sasitë e mëdha të 
mbeturinave 
inerte, janë 
mënjanuar nga 
lokaliteti. 

Sfera 

projektuese 
Vizualisht Vazhdimisht / 

Koha e realizimit 
të aktiviteteve 
adaptuese. 

Sfera 

projektuese 
Vizualisht Vazhdimisht / 

Mbeturinat 
mblidhen të ndarë 
në kontejnerë të 
veçantë dhe 
përkatës dhe 
dorëzohen deri te 
kompanitë e 
autorizuara. 

Muzeu i 
qytetit të 
Shkupit 

Vizualisht Vazhdimisht  Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

/ 

Janë lidhur 
kontratat me 
kompanitë e 
autorizuara për 
mbledhje dhe 
trajtim të 

Muzeu i 
qytetit të 
Shkupit 

Vizualisht Në fillim të 
fazës 
adaptuese. 

 Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 

/ 



 

   

Cili 

Parametër duhet 
të monitorohet ? 

Ku 

Duhet të 
monitorohet 

ky 
parametër? 

Si 

Duhet të 
përcillet ky 
parametër 

(çfarë duhet 
të 

monitorohet 
dhe si)? 

Kur 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(koha dhe sa 

shpesh) 

Nga kush 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(përgjegjësia)? 

Sa 

Është 
shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
monitorimit? 

mbeturinave. lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

Niveli i zhurmës. Sfera 

projektuese 
Aparati për 
matjen e 
zhurmës 

Në raste kur 
pranohen 
ankesa dhe 
parashtresa 
nga popullata 
ose pas 
detyrimit të 
inspektorit të 
autorizuar. 

 Laboratori i 
akredituar; 

 Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

mjedisin jetësorë; 
 PKLR - (projekti 

për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale); 

 Personi 
përgjegjës për 
mjedisin jetësorë. 

Në varësi 
prej ofertës 
dhe numrit 
të vendeve 
matëse 

Numri i 
fatkeqësive dhe i 
lëndimit të 
punëtorëve.  

Sfera 

projektuese 
Kontrollimi 
vizual, 
procesverbali 
për lëndimet 
në vendin e 
punës (raporti 
nga 
kontrollimi i 
realizuar 
mjekësorë). 

Një herë në 
muaj 

 Pala kontraktore ; 
 Mbikëqyrja ; 
 Inspektori për 

veprimtari 
komunale; 

 PKLR - (projekti 
për konkurrencë 
lokale dhe 
rajonale). 

/ 

Numri i lëndimeve 
te popullata. 

Sfera 
projektuese 

Kontrollimi 
vizual, 
procesverbal
et dhe etj. 

Një herë në 
muaj 

/ 

FAZA OPERATIVE 

Janë vendosur 
enët mbledhëse 
për mbeturinat 
komunale në 
Muzeun. 

Muzeu i 

qytetit të 

Shkupit 

Kontrollimi 

vizual 

Dy herë në vit  Inspektori i 
autorizuar për 
mjedisin jetësorë. 

 

/ 

Fraksionet e 
dobishme të 
mbeturinave 
komunale 
mblidhen të ndara  

 (mbetje të 
plastikës, qelqit, 
letrës dhe 
kartonit). 

Muzeu i 

qytetit të 

Shkupit 

Kontrollimi 

vizual 
Një herë në 
javë 

/ 



 

   

Cili 

Parametër duhet 
të monitorohet ? 

Ku 

Duhet të 
monitorohet 

ky 
parametër? 

Si 

Duhet të 
përcillet ky 
parametër 

(çfarë duhet 
të 

monitorohet 
dhe si)? 

Kur 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(koha dhe sa 

shpesh) 

Nga kush 

Duhet të 
monitorohet ky 

parametër 
(përgjegjësia)? 

Sa 

Është 
shpenzimi 
lidhur me 

realizimin e 
monitorimit? 

Mbeturinat janë 
selektuar dhe 
klasifikuar në enë 
përkatëse. 

Muzeu i 

qytetit të 

Shkupit 

Kontrollimi 

vizual 
Dy herë në vit / 

Janë lidhur 
kontratat me 
kompanitë e 
autorizuara për 
mbledhje, 
transportim dhe 
veprim të 
mëtutjeshëm me 
mbeturinat e 
gjeneruar. 

Muzeu i 

qytetit të 

Shkupit 

Kontrollimi 

vizual 
Një herë në vit / 

Të punësuarit janë 
të tranuar për 
MВKZ dhe për 
ndihmë të parë. 

Muzeu i 

qytetit të 

Shkupit 

Kontrollimi 
vizual  

Vërtetimi për 
trajnime për 
MKZ dhe 
ndihmë të 
parë 

Një herë në vit  Inspektori i 
autorizuar për 
punë. 

 

/ 

Janë vendosur 
aparatet ZF. 

Muzeu i 

qytetit të 

Shkupit 

Kontrollimi 

vizual 
Një herë në vit / 

Janë 
implementuar 
procedurat për 
reagime në situata 
të 
jashtëzakonshme. 

Muzeu i 

qytetit të 

Shkupit 

Kontrollimi 

vizual 
Një herë në vit / 



 

Shtojca 1 – Vendimi për shpalljen e trashëgimisë kulturore dhe lejimin e konservimit
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