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“Programi për zhvillimin e qëndrueshëm lokal dhe decentralizimin në Republikën e Maqedonisë 2015 – 2020” është përgatitur në 
kuadër të projektit të Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale “Zgjidhje inovative për qasje më të mirë deri te shërbimet në nivel lokal”, 
të implementuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP).



Të nderuar, 

Pas nesh është një dekadë e zbatimit efektiv të procesit të decentralizimit 
në të cilën, krahas ballafaqimit të vazhdueshëm me sfidat, mësuam edhe shumë 
leksione të reja. Autoritetet lokale, administrata dhe sektori civil janë iniciatorë 
dhe bartës të një numri të madh të projekteve në bashkësitë lokale, me ç’rast u 
etabluan si promotorë thelbësorë të zhvillimit në mjediset në të cilat veprojnë.

Duke i pasur parasysh rezultatet e arritura, por edhe sfidat e perceptuara, 
Programi për Zhvillimin e Qëndrueshëm Lokal dhe Decentralizimin në 
Republikën e Maqedonisë 2015-2020, siguron një qasje të vazhdueshme të 
planifikuar dhe inkluzive gjatë zbatimit të politikave për zhvillimin ekonomik, 
social dhe demokratik në nivel lokal, në periudhën e ardhshme pesëvjeçare.

 Në këtë periudhë programore, qëllimi kryesor është krijimi i njësive më 
të fuqishme ekonomike, me orientim zhvillimor dhe inkluziv të vetëqeverisjes 
lokale, të afta të sigurojnë një rritje dhe zhvillim gjithëpërfshirës, inovativ dhe 
të qëndrueshëm lokal. 

Parimet e subsidiaritetit dhe participimit janë akoma më të theksuara, si 
garanci se qytetari është dhe do të jetë jo vetëm shfrytëzues i shërbimeve, por 
edhe pjesëmarrës aktiv në miratimin e vendimeve në nivel lokal.

Administrimi i mirë, zhvillimi i integruar i mbështetur në dije përmes fuqizimit 
të konkurrencës dhe inovacionit lokal, qasja e barabartë deri te shërbimet lokale 
për të gjithë qytetarët, si dhe mirëqenia sociale dhe shfrytëzimi i përgjegjshëm 
i resurseve natyrore, janë katër shtyllat kryesore të Programit, të cilat do t’i 
përcaktojnë masat dhe aktivitetet për realizimin e progresit të planifikuar në 
periudhën e ardhshme programore.

Lirim Shabani, 
Ministër i Vetëqeverisjes Lokale



Ky Program, i gjashti me radhë, është kryesisht i orientuar në drejtim të 
mbështetjes së politikave për zhvillimin e ekonomisë lokale të mbështetur në 
dije, reduktimin e varfërisë dhe përjashtimit social, mbrojtjen e mjedisit jetësor 
dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm lokal. 

Njëherësh, afirmohet nevoja për përforcimin e mëtutjeshëm të kapaciteteve të 
autoriteteve lokale dhe institucioneve, si faktor i rëndësishëm në implementimin 
e prioriteteve dhe objektivave nacionale dhe në përmbushjen e standardeve për 
integrimin në BE. Edhe në periudhën e ardhshme programore do të kultivohen 
dhe avancohen përfitimet nga zbatimi i procesit të decentralizimit, veçanërisht 
praktikat demokratike dhe ruajtja e marrëdhënieve të mira midis bashkësive, si 
prioritet kryesor i Qeverisë.

Katër dokumentet e para planore, para së gjithash, iu përkushtuan 
vendosjes së kornizës juridike dhe institucionale në të cilën funksionon sistemi 
i vetëqeverisjes lokale dhe delegimit të kompetencave dhe resurseve nga niveli 
qendror në atë lokal. Me dokumentin e pestë programor, theksi kryesor u vu mbi 
harmonizimin e zhvillimit ekonomik dhe social në nivel lokal, përmes zbatimit 
të koordinuar të politikave zhvillimore lokale me ato të nivelit nacional. 

Në Programin aktual, për Zhvillimin e Qëndrueshëm Lokal dhe 
Decentralizimin në Republikën e Maqedonisë 2015-2020, theksi u vu mbi 
bashkëveprimin e koordinuar të politikave nacionale dhe lokale në zbatimin 
e projekteve të integruara zhvillimore, të përshtatura me nevojat dhe kushtet 
lokale, që duhet të rezultojë me një zhvillim më të balancuar territorial dhe lokal 
dhe gjithsesi, me qytetarë të kënaqur.

Ashtu si në periudhën e përpilimit të Programit, pres që edhe në 
implementimin e tij të përfshihen të gjitha palët e interesuara: ministritë, 
autoritetet lokale, administrata, sektori civil dhe i biznesit, të gjithë në kuadër 
të kompetencave, autorizimeve dhe kapaciteteve të veta të kontribuojnë për 
një zhvillim më dinamik, inkluziv, ekonomik dhe social. 

Lirim Shabani, 
Ministër i Vetëqeverisjes Lokale
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Programi për zhvillimin e qëndrueshëm lokal dhe decentralizimin në 
Republikën e Maqedonisë 2015-2020 (në tekstin në vijim Programi), 
është dokument themelor i planifikimit të zhvillimit të mëtutjeshëm 

të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë në pesë vitet 
e ardhshme. Përmes tij operacionalizohet përcaktimi i Republikës së 
Maqedonisë që të vazhdojë me stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm 
lokal, qeverisjen e mirë lokale dhe krijimin e kushteve për një rol më 
aktiv, më efektiv dhe më inovativ të autoriteteve lokale në realizimin e 
qëllimeve nacionale për rritje dhe zhvillim.

Ky Program është dokumenti i gjashtë me radhë i planifikimit që i përkushtohet 
zhvillimit të mëtutjeshëm të pushtetit të decentralizuar në Republikën 
e Maqedonisë, nga viti 1999 e deri më sot, që e dëshmon interesimin e 
vazhdueshëm të shtetit maqedonas për zhvillimin e qëndrueshëm të 
vetëqeverisjes lokale, si nivel i pushtetit i cili është më pranë qytetarëve.

Katër dokumentet e para të planifikimit, para së gjithash, iu përkushtuan 
vendosjes së kornizës juridike dhe institucionale brenda së cilës funksionon 
sistemi i vetëqeverisjes lokale dhe transferimit të kompetencave dhe 
resurseve nga pushteti qendror në atë lokal. Me dokumentin e pestë 
programor, i cili i referohej periudhës kohore 2011 – 2014, filloi një fazë e 
re në reformat e vetëqeverisjes lokale, brenda së cilës një theks i veçantë 
iu vu harmonizimit të zhvillimit ekonomik dhe social në nivel lokal, përmes 
implementimit të bashkërenditur të politikave zhvillimore lokale me ato 
të nivelit nacional. Kjo qasje u mbështet mbi nevojën e përshtatjes së 
politikave nacionale me nevojat lokale dhe zbatimit të modelit të qeverisjes 
me më shumë nivele (multilevel governance), si një nga mekanizmat për 
krijimin e kushteve për integrimin evropian të Republikës së Maqedonisë.

Në Programin e ri, për periudhën kohore 2015-2020, zhvillimi i qëndrueshëm 
i vetëqeverisjes lokale vazhdon të jetë një instrument për zgjidhjen e sfidave 
nga ndikimet lokale të politikave të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e 
cilësisë së jetës, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore dhe përforcimin e kohezionit ekonomik, social dhe territorial. 
Ideja themelore konsiston me bashkërenditje vertikale dhe horizontale të 
politikave nacionale dhe lokale dhe me zbatimin e projekteve të integruara 
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zhvillimore të përshtatura me nevojat dhe kushtet lokale e që do të rezultojë 
me një zhvillim lokal më të balancuar dhe të orientuar territorial.

Programi, para së gjithash, fokusohet mbi mbështetjen e politikave për: 
zhvillimin e ekonomisë lokale të bazuar në dije, reduktimin e varfërisë 
dhe përjashtimit social, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe në promovimin 
e zhvillimit të qëndrueshëm lokal. Njëherësh, në të njëjtin theksohet 
nevoja e fuqizimit të mëtutjeshëm të kapaciteteve të autoriteteve dhe 
institucioneve lokale, si faktorë të rëndësishëm në realizimin e prioriteteve 
dhe objektivave nacionale, si dhe në përmbushjen e standardeve për 
inkuadrimin në BE. Së këtejmi, do të kultivohen dhe avancohen përfitimet 
nga zbatimi i procesit të decentralizimit dhe veçanërisht sa i përket 
kultivimit të praktikave demokratike dhe ruajtjes së marrëdhënieve të 
mira midis bashkësive.

Gjatë konceptimit të Programit u mor parasysh specifika e sistemit 
maqedonas të vetëqeverisjes lokale sa i përket madhësisë dhe llojit 
të komunave (mjedise urbane dhe rurale), cilësisë së infrastrukturës 
dhe shërbimeve, karakteristikave të komuniteteve të margjinalizuara 
sociale, specifikave të tregut të punës, tendencave lidhur me plakjen 
e popullatës dhe ndryshime të tjera demografike, mbrojtja dhe 
shfrytëzimi i trashëgimisë kulturore, natyrore dhe të peizazhit, ndikimet 
nga ndryshimet klimatike, shfrytëzimi dhe kufizimi i resurseve të tokës, 
karakteristikat institucionale dhe administrative, si dhe qasja dhe lidhjet 
midis zonave rurale dhe urbane. 

Në përgatitjen e këtij Programi janë marrë parasysh edhe të dhënat e 
rekomandimet e dokumentit të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe 
Rajonale pranë Këshillit të Evropës “Demokracia Lokale në Maqedoni” 
nga data 26 shkurt të vitit 2013, si dhe Raporti i Komisionit Evropian për 
Republikën e Maqedonisë për vitin 2014, në të cilin është konstatuar 
nevoja që në periudhën e ardhshme të sigurohen:

�� resurse përkatëse për mbështetjen e zhvillimit lokal;
�� shpërndarje transparente e granteve kapitale për komunat; dhe 
�� qëndrueshmëri financiare për realizimin e përgjegjësive të cilat u 

janë transferuar komunave.
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II

Vetëqeverisja lokale është njëra nga vlerat themelore të rendit 
kushtetues të Republikës së Maqedonisë. Kushtetuta përmban një 
pako të dispozitave me të cilat përkufizohet koncepti i vetëqeverisjes 

lokale, garantohet pavarësia e komunave gjatë realizimit të kompetencave 
të tyre, si dhe statusi specifik i Qytetit të Shkupit, si kryeqytet i shtetit.

Republika e Maqedonisë ka vetëqeverisje lokale me një nivel. Me Ligjin për 
organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë 
(“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 55/04;12/05;98/08;106/08;149/14;), vetëqeverisja 
lokale në Republikën e Maqedonisë në aspekt territorial është organizuar në 
80 komuna dhe Qytetin e Shkupit, si njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale, 
që rezulton nga karakteri i Qytetit të Shkupit si kryeqytet i Republikës së 
Maqedonisë. 34 njësi të vetëqeverisjes lokale janë me seli në qytet, ndërsa 
pjesa tjetër prej 46 njësive janë me seli në fshat. Të gjitha komunat, përveç 
disave, janë themeluar për rajonin e më shumë vendbanimeve. Komunat i 
realizojnë kompetencat e tyre përmes organeve të zgjedhura në mënyrë 
të drejtpërdrejtë nga qytetarët, për një periudhë kohore katërvjeçare. 
Organet e komunës janë: këshilli dhe kryetari i komunës. Në komunë mund 
të themelohen forma të vetëqeverisjes vendore, edhe atë: në qytete – 
bashkësi urbane; në fshatra-bashkësi vendore.

Sipas të dhënave nga vlerësimi i popullsisë së Entit Shtetëror të Statistikës, 
në vitin 2013, popullsia e përgjithshme në shtet ishte 2.064.032 banorë1. 
Treguesit demografik tregojnë dallime të konsiderueshme të cilat vënë 
në pah disproporcionin e shpërndarjes territoriale të popullsisë. 57,8% 
e popullsisë së përgjithshme jeton në qytete, me ç’rast koncentrimi më i 
madh është në Qytetin e Shkupit dhe në 13 qytete në mbarë vendin, të 
cilët janë të populluar me më shumë se 50.000 banorë. Një pjesë e madhe e 
vendbanimeve rurale kanë një numër jashtëzakonisht të vogël të banorëve 
dhe së shpejti, për shkak të strukturës së pavolitshme të moshës së thyer 
(popullsi e moshës së vjetër), ka gjasa të mëdha të mbeten pa asnjë banor. 
Komunat janë kompetente për kryerjen e punëve në fushat, si vijojnë: 
planifikimi urbanistik (urban dhe rural); lëshimi i lejeve për ndërtimin e 
objekteve me rëndësi lokale, të përcaktuar me ligj; rregullimi i hapësirës 
1 Numri i popullatës është përllogaritur në bazë të rezultateve nga Regjistrimi i popullsisë 

në vitin 2002, përkatësisht të dhënat për rritjen natyrore dhe rritjen mekanike.

Organizimi dhe funksionimi i  
vetëqeverisjes lokale - gjendja rrjedhëse
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dhe rregullimi i truallit ndërtimor; mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës; 
zhvillimi ekonomik lokal; veprimtaritë komunale, kultura; sporti dhe 
rekreacioni; mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve; arsimi fillor dhe i 
mesëm; mbrojtja shëndetësore; mbrojtja dhe shpëtimi i qytetarëve dhe të 
mirave materiale; mbrojtja nga zjarri; dhe punë të tjera të përcaktuara me 
ligj. Të dhënat nga hulumtimi anketues për administrimin lokal dhe ofrimin e 
shërbimeve lokale, të zbatuara nga ana e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale 
në fund të vitit 2013, vënë në pah se një pjesë e komunave nuk i sigurojnë 
të gjitha shërbimet publike të përcaktuara me ligj, e që veçanërisht është e 
theksuar në pjesën e të ashtuquajturave shërbime komunale2.

Komunat, kompetencat e tyre i kryejnë përmes administratës komunale 
ose përmes themelimit të ndërmarrjeve publike lokale dhe institucioneve 
publike, ndërkaq kryerjen e punëve të caktuara mund t’ua delegojnë 
personave të tjerë juridikë ose fizikë, në bazë të kontratës për kryerjen e 
punëve me interes publik, në përputhje me ligjin. Me qëllim të kryerjes 
më efikase dhe më ekonomike të kompetencave dhe për realizimin e 
interesave dhe objektivave të përbashkëta, dy ose më shumë komuna, 
mund të vendosin bashkëpunim ndërkomunal.

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në administratën komunale në 
vitin 2013 ishte 3427, e që është për 635, përkatësisht 8 % më shumë të 
punësuar, krahasuar me vitin 2011.

Sipas të dhënave për realizimin e shpenzimeve të komunave në vitin 
2013 (pjesëmarrje prej 6% në BPV), Republika e Maqedonisë bën pjesë në 
grupin e vendeve të cilat janë decentralizuar. Sot, krahasuar me vitin 2005, 
të ardhurat e përgjithshme të komunave janë rritur për pesë herë (në vitin 
2005 realizimi ishte 5,9 miliardë denarë, ndërsa në vitin 2013 realizimi ishte 
28,2 miliardë denarë). Në periudhën e njëjtë, të ardhurat tatimore mbi të 
cilat komuna ka autonomi t’i arkëtojë3 janë rritur për më shumë se dy herë. 

2 Para së gjithash ato janë shërbimet për: shkarkimin dhe trajtimin e ujërave të zeza dhe 
atmosferik; mirëmbajtjen e pastërtisë publike; varrezave, tregjeve publike, vend-parkimeve 
publike, transportin publik lokal i udhëtarëve; rregullimin e regjimit të komunikacionit; 
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sinjalistikës së komunikacionit rrugor dhe pastrimin e 
oxhaqeve.

3 Burime vetjake të të ardhurave të komunës janë tatimet lokale, kompensimet dhe taksat 
e përcaktuara me ligj, me të cilat disponojnë në mënyrë të pavarur. Komuna financohet 
edhe nga dotacione të shtetit dhe burime të tjera të të ardhurave, në përputhje me ligjin, 
ndërkaq ka të drejtë të ngarkohet me borxh në tregun e kapitalit vendas dhe të huaj, në 
përputhje me ligjin. 
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Pjesëmarrja në tatimet lokale në BPV prej 1%, në vitin 2006, është rritur për 
mbi 1,5% në vitin 2013. Gjatë vitit 2014, pritet që në periudhë afatmesme 
komunat të vazhdojnë me tendencën e arkëtimit të përmirësuar të të 
ardhurave vetjake, fuqizimin e kapaciteteve për zhvillimin e politikave për 
financimin e komunave dhe fuqizimin e kapaciteteve për administrimin 
financiar. Në periudhën kohore 2016-2018 do të sigurohen të ardhura 
shtesë për komunat (nga dotacionet prej TVSH, një pjesë nga qiramarrja 
e tokës bujqësore në pronësi të Republikës së Maqedonisë, një pjesë nga 
kompensimi i cili arkëtohet nga dhënia me koncesion për shfrytëzimin e 
resurseve të ujërave për prodhimin e energjisë elektrike).

Rezultatet e anketës, lidhur me atë se sa janë të kënaqur qytetarët nga 
shërbimet të cilat i sigurojnë autoritetet lokale, e realizuar në muajin nëntor 
2014, tregojnë se në përgjithësi qytetarët janë të kënaqur nga shërbimet të 
cilat i sigurojnë autoritetet lokale, veçanërisht në sferën e: mbrojtjes nga zjarri, 
si fushë me nota më larta; arsimit fillor dhe të mesëm, kultura, sporti dhe 
rekreacioni. Më dobët janë notuar shërbimet në: urbanizëm dhe planifikimin 
urbanistik; shërbimet komunale4, mbrojtjen sociale, mbrojtjen e mjedisit 
jetësor dhe mbrojtjen shëndetësore. Më së dobti janë vlerësuar fushat:

�� zhvillimi ekonomik lokal, veçanërisht në pjesën e aktiviteteve për 
rritjen e punësimit;

�� demokracia, transparenca dhe llogaridhënia në punë, veçanërisht 
në pjesën e informacioneve për shpenzimin e buxhetit komunal, 
luftimin e korrupsionit dhe pjesëmarrjen e qytetarëve gjatë 
miratimit të vendimeve strategjike me rëndësi lokale.

Sipas të dhënave nga hulumtimi i realizuar në vitin 2013, për atë se sa 
janë të kënaqur kryetarët e komunave, këshilltarët dhe administrata 
komunale, pjesa më e madhe e njësive të anketuara të vetëqeverisjes 
lokale nuk kanë miratuar programe të integruara dhe plane të veprimit 
për zhvillimin lokal, e që paraqet një faktor kufizues për zhvillimin e 
ardhshëm të vetëqeverisjes lokale, përfshirjen e saj drejt realizimit të 
objektivave makroekonomike të vendit, si dhe të cilësisë dhe sasisë së 
shërbimeve lokale të ofruara për qytetarët.

4 Furnizimi me ujë, kanalizimi, menaxhimi i mbeturinave (grumbullimi, transporti dhe 
deponimi), rrugët dhe rrugicat lokale, sinjalistika rrugore, ndriçimi publik i rrugëve, 
hapësira për parkim, rregullimi i komunikacionit dhe transportit publik, parqe dhe 
sipërfaqe të gjelbra, tregje për konsum të gjerë (tregje të fruta-perimeve) mirëmbajtja e 
varrezave, mirëmbajtja e shtretërve të lumenjve, mirëmbajtja e kanaleve për ujitje/kullim 
dhe trajtimi i kafshëve endacake.
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Objektivat, prioritetet dhe aktivitetet për 
realizimin e ProgramitIII

1. Procesi i identifikimit të objektivit kryesor   
dhe prioriteteve specifike

Përcaktimi i objektivit kryesor dhe boshteve prioritare të këtij Programi 
është bërë në bazë të rezultateve nga procesi i konsultimeve5, i 
zbatuar nga ana e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, përmes së 

cilit u identifikuan sfidat kryesore me të cilat përballen sot komunat 
maqedonase. Në kuadër të këtij procesi u organizuan:

�� Dhjetë tryeza të rrumbullakëta dhe punëtori tematike, me përfaqësues 
nga 51 institucione nacionale (ministri, agjenci, ente), me dy trupat 
punues të Qeverisë që kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit 
(Grupi i Punës për Decentralizim dhe Komisioni për Monitorimin e 
Zhvillimit të Sistemit të Financimit), 13 komisionet e Bashkësisë të 
Vetëqeverisjes Lokale dhe me 15 ekspertë vendas dhe të huaj. 

�� Hulumtim lidhur me aspektet e administrimit lokal dhe ofrimit të 
shërbimeve lokale dhe realizimi i Programit për decentralizimin 
dhe zhvillimin e vetëqeverisjes lokale për periudhën kohore 2011 
– 2014, si dhe Plan Veprimi i tij për periudhën kohore 2012 – 2014, 
zbatuar në 52 komuna (65%) dhe Qytetin e Shkupit.

�� Hulumtimi përmes anketës lidhur me atë se sa janë të kënaqur 
qytetarët nga shërbimet lokale, mbështetur mbi modelin 
reprezentativ statistikë të popullsisë (1.000 të anketuar), zbatuar 
me intervista të drejtpërdrejta, sy më sy.

�� Hulumtime të rregullta vjetore, sa i përket realizimit të Programit 
për zbatimin e procesit të decentralizimit dhe zhvillimit të 
vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë për vitet 2011 – 
2014 për vitet 2012 - 2013 dhe 2014.

�� Hulumtime të rregullta lidhur me financimin e autoriteteve lokale 
në Republikën e Maqedonisë në vitin 2013, nga ana e Komisionit 
për Monitorimin e Zhvillimit të Sistemit të Financimit të Komunave.

�� Hulumtim lidhur me gjendjen ekzistuese sa i përket ofrimit të 
E-shërbimeve lokale (në 33 komuna dhe përmes monitorimit on-
line të ueb-faqeve të të gjitha komunave).

5 Zbatuar në përputhje me Metodologjinë për monitorimin e implementimit të Programit 
për Decentralizim dhe Zhvillim të Vetëqeverisjes Lokale 2011 – 2014 (miratuar nga Qeveria 
e Republikës së Maqedoni në nëntor 2012)
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�� Dy konferenca me temë: “Decentralizimi dhe zhvillimi lokal përmes 
perspektivës së anëtarësimit të ardhshëm në BE”, të organizuara na 
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale dhe BNJVL, si ngjarje përmbyllëse 
vjetore për përmbledhjen e aspekteve kualitative të hulumtimit 
gjithëpërfshirës sa u përket aspekteve prioritare nga procesi i 
decentralizimit. 

Në bazë të të gjitha aktiviteteve të zbatuara u konstatua se njësitë e 
vetëqeverisjes lokale përballen me një sërë sfidash, të cilat kanë ndikime 
të ndryshme mbi efikasitetin dhe efektivitetin gjatë punës së tyre. Nga 
njëra anë këto janë sfidat e mëdha shoqërore me të cilat ballafaqohet 
Republika e Maqedonisë, rajoni më i gjerë i Evropës Juglindore dhe 
Bashkimi Evropian, dhe para së gjithash kriza globale ekonomike, 
ndryshimet demografike dhe migracioni, degradimi i mjedisit jetësor, 
ndryshimet klimatike dhe shfrytëzimi i energjisë. Nga ana tjetër, bëhet 
fjalë për sfidat e përcaktuara nga shkalla dhe natyra e decentralizimit të 
zbatuar (në të gjitha dimensionet e saj), i cili ua përcakton komunave 
“hapësirën” për veprim, “aftësinë për të vepruar” në nivel lokal, rolin e tyre 
vis-à-vis aktorëve dhe resurseve të tjera nacionale dhe ndërkombëtare që 
janë të aksesshme për ta. Së fundmi, bëhet fjalë për kapacitetin e çdo 
komune veç e veç, i cili varet nga potencialet zhvillimore specifike të cilat 
të njëjtat i kanë në dispozicion në kontekstin e kapitalit njerëzor, fizik dhe 
natyror, dijes dhe institucioneve. 

Gjatë përcaktimit të objektivit kryesor dhe objektivave specifike të 
Programit janë marrë në konsideratë përcaktimet e dokumenteve të 
planifikimit afatmesëm dhe afatgjatë në nivel nacional, si vijojnë: 

�� Prioritetet Strategjike të Republikës së Maqedonisë 2015-2017, 
�� Programi për punë i Qeverisë 2014-2018, 
�� Strategjia Fiskale e Republikës së Maqedonisë 2015-2017,
�� Programi Ekonomik Para-aderues 2014 – 2016,
�� Strategjia për Zhvillimin Rajonal e Republikës së Maqedonisë 

(2009-2019),
�� Strategjia Nacionale për Bujqësi dhe Zhvillimin Rural (2014-2020).
�� Strategjia Nacionale për Reduktimin e Varfërisë dhe Përjashtimit 

Social në Republikën e Maqedonisë (2010-2020), 
�� Strategjia për Zhvillimin e Kulturës në Republikën e Maqedonisë 

2012-2017 
�� Strategjia Nacionale për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Republikën 

e Maqedonisë (2009 - 2030),
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�� Strategjia Nacionale për Mbrojtje dhe Shpëtim (2014 - 2018)
�� Strategjia për Menaxhim me Mbeturinat e Republikës së Maqedonisë 

(2008 – 2020)
�� Strategjia për Reforma në Administratën Publike në Republikën e 

Maqedonisë (2010 – 2015),
�� Strategjia Nacionale për Ujëra 2011-2041
�� Politika Industriale e Republikë së Maqedonisë 2009-2020,
�� Strategjia për Inovacione e Republikës së Maqedonisë 2012-2020,
�� Strategjia për Zhvillimin e Energjetikës në Republikën e Maqedonisë 

deri në vitin 2030
�� Strategjia për Avancimin e Efikasitetit Energjetik në Republikën e 

Maqedonisë deri në vitin 2020
�� Strategjia për Shfrytëzimin e Burimeve të Rinovueshme të Energjisë 

në Republikën e Maqedonisë deri në vitin 2020
�� Strategjia për Investime në Mjedisin Jetësor (2009-2013). 
�� Strategjia për Mjedisin Jetësor dhe Klimën (2014-2020) 
�� Dokumente të tjerë të planifikimit afatmesëm dhe afatgjatë për 

zhvillimin e sektorëve të caktuar

Përkufizimi i fushave prioritare të Programit është në përputhje me 
përcaktimet e:

�� Strategjisë BE 2020, për realizimin e “rritjes së qëndrueshme, 
inkluzive dhe të mençur”,

�� Strategjisë Rajonale për Evropën Juglindore 2020: Vende Pune dhe 
Prosperitet në Perspektivën Evropiane, dhe 

�� Instrumentit për Ndihmë Para-aderimit (IPA II) – Dokument Indikativ 
Strategjik i Komisionit Evropian për Maqedoninë (2014-2020).
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2. Objektivat, prioritetet, rezultatet e pritshme  
dhe aktivitetet indikative 

Në bazë të gjendjeve të konstatuara, ndërkaq duke u nisur nga fakti se 
fuqizimi i autoriteteve lokale dhe përmirësimi i zhvillimit ekonomik lokal, 
në përputhje me parimet e subsidiaritetit dhe zhvillimit participativ, e 
ndihmojnë kohezionin social, zhvillimin demokratik dhe marrëdhëniet e 
mira ndëretnike, u përcaktua objektivi kryesor i Programit

“ 
Krijimi i njësive më të fuqishme ekonomike, me 
orientim zhvillimor dhe inkluziv të vetëqeverisjes 
lokale, të afta që të sigurojnë një rritje dhe zhvillim 
gjithëpërfshirës, inovativ dhe të qëndrueshëm lokal 
në rajonin në të cilin veprojnë”

Aktivitetet për arritjen e objektivit kryesor janë kategorizuar në katër 
boshte prioritare:

1. Administrimi i mirë dhe zhvillimi i mirë i kornizës institucionale për 
rritje dhe zhvillim të integruar lokal.

2. Stimulimi i rritjes, i bazuar mbi dije përmes përforcimit të 
konkurrencës dhe inovacionit lokal.

3. Stimulimi i rritjes inkluzive, përmes mundësimit të qasjes së 
barabartë deri te shërbimet lokale për të gjithë qytetarët.

4. Stimulimi i rritjes së qëndrueshme përmes zhvillimit lokal i 
bazuar në mirëqenien sociale dhe shfrytëzimin e përgjegjshëm të 
resurseve natyrore.

Këto katër boshte prioritare janë të ndërlidhura mes vete. Aktivitetet e 
parashikuara për realizimin e objektivave specifike të njërit nga boshtet 
ndikojnë mbi realizimin e objektivave specifike të boshteve të tjera dhe së 
këtejmi edhe nevoja për zbatimin e sinkronizuar të Programit. 

Objektivat specifike, rezultatet e pritshme dhe aktivitetet indikative për 
secilin nga boshtet prioritare janë elaboruar në vazhdim.
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Boshti prioritar 1: Administrimi i mirë dhe zhvillimi i kornizës institucionale 
për rritje dhe zhvillim të integruar lokal

Nga këndvështrimi sistemor, theks i veçantë, në këtë Program, vihet mbi 
përmirësimin e ofrimit të shërbimeve lokale, qëndrueshmërisë financiare 
të komunave dhe transparencës dhe llogaridhënies gjatë punës së tyre.
Vetëm institucione lokale publike të fuqishme dhe kredibël mund të 
kontribuojnë në drejtim të prosperitetit të Republikës së Maqedonisë dhe 
integrimit në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim një rëndësi të veçantë 
kanë aktivitetet me të cilat mbështetet transformimi i administratës 
lokale e orientuar kah qytetarët dhe sektori privat, e cila është tërësisht e 
aftësuar të inkorporohet në hapësirën administrative evropiane. 

Objektiva specifike:

�\ Të rritet kapaciteti i administratës publike lokale dhe të përforcohet 
sundimi i së drejtës në nivel lokal, përfshirë këtu edhe reduktimin e 
korrupsionit. 

�\ Të sigurohen të ardhura përkatëse vetjake të komunave, bashkë me 
dotacione të parashikueshme dhe adekuate, të harmonizuara me 
parimet e përcaktuara në Kartën e BE-së për vetëqeverisjen lokale.

�\ Të sigurohet një shkallë e lartë e respektimit të parimit të subsidiaritetit 
përmes përkufizimit më të qartë të fushëveprimit të kompetencave të 
niveleve të ndryshme të pushtetit, duke i marrë parasysh përparësitë 
komparative të komunave. 

�\ Të krijohen lidhje të fuqishme integruese midis faktorëve kryesorë 
të rritjes dhe zhvillimit lokal, të vendosen sinergji vertikale dhe 
horizontale dhe të sigurohet shkëmbim papengesë i të dhënave, si 
dhe informim i ndërsjellë. 

�\ Në matjen e punës së ofruesve të shërbimeve lokale të mbizotërojnë 
kriteret meritokratike dhe në këtë mënyrë të realizohet një shkallë 
e lartë e profesionalizimit dhe depolitizimit të administratës lokale, 
ndërmarrjeve dhe institucioneve publike. 

Rezultate të pritshme:

�\ Koherencë e rritur midis ligjeve me të cilat rregullohen sektorë të 
veçantë me ligjet sistemorë për vetëqeverisjen lokale, 

�\ Autonomi më e madhe fiskale dhe qëndrueshmëri financiare të 
autoriteteve lokale,
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�\ Administratë publike e depolitizuar dhe llogaridhënëse e cila i 
respekton parimet e meritës dhe në mënyrë transparente dhe 
participative siguron shërbime publike më efikase dhe më cilësore për 
qytetarët dhe subjektet afariste,

�\ Model i vendosur i qeverisjes me më shumë nivele (multilevel 
governance) si parakusht për programim dhe planifikim të integruar 
të rritjes dhe zhvillimit lokal.

Aktivitete indikative në kuadër të boshtit prioritar:

�� Stimulim i participimit më efikas të qytetarëve në procesin e planifikimit 
dhe vendimmarrjes në nivel lokal, përmes:
�� Zhvillimit të kapaciteteve të administratës lokale për zbatimin e 

mekanizmave për komunikim proaktiv me qytetarët dhe sigurim të 
pjesëmarrjes së tyre të vazhdueshme në procesin e vendimmarrjes 
për çështje me rëndësi lokale;

�� Inkorporimit të procedurave formale për të ashtuquajturin 
“buxhetim participativ” në nivel lokal dhe informimi sa i përket 
shpenzimit të mjeteve financiare publike në nivel lokal;

�� Buxhetimit përkatës të procesit participativ nga ana e komunave;
�� Stimulimit të mekanizmave për informimin e qytetarëve, 

veçanërisht për çështje në lidhje me ofrimin e shërbimeve të 
cilat i siguron komuna, të drejtat e tyre nga mbrojtja sociale dhe 
punësimi, obligimet gjatë realizimit të së drejtës së legalizimit të 
objekteve të ndërtuara pa leje dhe ngjashëm;

�� Stimulimit të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve në 
procesin e vendimmarrjes për çështje me rëndësi lokale.

�� Stimulimit të punës së trupave konsulente të këshillit (komisionet 
për marrëdhënie midis bashkësive dhe këshilli i konsumatorëve);

�� Përforcimi i kapacitetit të administratës komunale për administrim të 
mirë, përmes:
�� Inkorporimit të procedurave dhe instrumenteve për përmirësimin 

e vazhdueshëm të kompetencave të nëpunësve shtetërorë dhe 
publikë lokal, kalimi gradual në E-mësim/nxënie;

�� Shfrytëzimit optimal të mundësive teknike dhe hapësinore të 
Qendrës për Trajnime pranë BNJVL, përmes mbështetjes për 
përgatitjen dhe realizimin e trajnimeve tematike prioritare, në 
përputhje me vlerësimin e nevojave për dije dhe aftësi të të 
punësuarve në komuna.
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�� Promovimi dhe mbështetja e inkorporimit të mëtutjeshëm të 
sistemeve për integritet në të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale.

�� Mundësimi i zbatimit adekuat të parimit të subsidiaritetit, përmes:
�� Sigurimit të shkallës së lartë të respektimit të parimit të subsidiaritetit 

gjatë shpërndarjes së kompetencave midis pushteti qendror dhe 
komunave në Republikën e Maqedonisë;

�� Përmirësimit të kornizës normative për zbatimin e kompetencave 
“të ndara” (menaxhimi me ujërat, zhvillimi ekonomik lokal, mbrojtja 
sociale dhe adresimi i nevojave të grupeve vulnerabile, sporti dhe 
rekreacioni, etj.) dhe riprecizimi i fushëveprimit dhe përfshirjes së 
mbikëqyrjes inspektuese.

�� Instalimi i programimit dhe planifikimit të integruar shumëvjeçar të 
zhvillimit lokal, përmes:
�� Vendosjes së mekanizmave për planifikim të integruar të zhvillimit 

lokal, si qasje që i përfshin institucionet dhe aktorët e të dy niveleve 
të pushtetit (nacional dhe lokal) dhe e lehtëson realizimin e atyre 
politikave në nivel lokal (zhvillim i udhëhequr nga bashkësia);

�� Fuqizimit të kapaciteteve të administratës komunale dhe të 
punësuarve në institucionet lokale dhe ndërmarrjet publike për 
planifikimin e integruar të zhvillimit lokal dhe përgatitjen dhe 
zbatimin e projekteve të integruara, me qëllim që të përforcohet 
kapaciteti absorbues i komunave;

�� Fuqizimit të kapacitetit të komunave për planifikimin afatmesëm të 
të ardhurave dhe shpenzimeve për realizimin e buxheteve në bazë 
të programeve dhe planeve të integruara shumëvjeçare.

�� Programimi i transferteve efektive në drejtim të nevojave prioritare 
lokale, përmes:
�� Rritjes së transparencës dhe përmirësimit të bashkërenditjes së 

financimit të projekteve infrastrukturore lokale me grante kapitale 
dhe përmes programeve investuese të ministrive, duke e marrë në 
konsideratë edhe koeficientin e zhvillimit të rajoneve planore;

�� Krijimit të bazave optimale statistikore dhe të informacionit për 
përkufizimin e faktorëve/elementëve të saktë dhe objektivë për 
balancimin e transferteve, me qëllim që të reduktohen disparitetet 
e të ardhurave për financimin e shërbimeve lokale për komunat të 
cilat kanë të ardhura më të ulëta. 
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�� Sigurimi i stabilitetit financiar të njësive të vetëqeverisjes lokale:
�� Avancimi i menaxhimit me mjete dhe obligime (arkëtimi i të 

ardhurave vetjake, shpenzimi me dedikim, kontrolli i brendshëm 
financiar), si dhe menaxhimi me borxhin e komunës (ngarkimi me 
borxh i komunës dhe lëshimi i garancive);

�� Instalimi i standardeve ISO/CAF, si dhe i standardeve për fitimin e 
reputacionit ndërkombëtar kreditor të komunave;

�� Inicimi i procesit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
përmbarim me qëllim që përmbarimi i mjeteve nga llogaritë e 
njësive të vetëqeverisjes lokale të mos mund të ekzekutohet nga 
mjetet e dedikuara për paga dhe kompensime për të punësuarit.

�� Shfrytëzimi optimal i burimeve lokale të të ardhurave:
�� Përmirësimi i evidencës së obliguesve tatimorë (persona juridikë 

dhe fizikë) deri në përfshirjen e plotë të bazës tatimore, por 
edhe zgjerimin e së njëjtës me përfshirjen e: infrastrukturës së 
operatorëve mobil dhe operatorëve të instalimeve të gazit, elektrike 
dhe termike;

�� Konsolidimi i një pjese të burimeve lokale të të ardhurave përmes 
precizimit shtesë të procedurave (pjesa e arkëtimit të taksës për 
ndriçim rrugor, financimi i mbrojtjes nga zjarret, etj.)

�� Minimizimi i shpenzimeve të komunave lidhur me shfrytëzimin e të 
dhënave nga evidencat dhe regjistrat e organeve të administratës 
shtetërore dhe institucioneve të tjera shtetërore;

�� Vlerësim të arsyeshmërisë për inkorporimin e instrumenteve të reja 
për grumbullimin e të ardhurave lokale;

�� Shfrytëzimi i fletë-obligacioneve komunale, si formë alternative 
dhe efektive për financimin e shërbimeve lokale dhe infrastrukturës 
kapitale në komuna për shkak të periudhës më të gjatë të pagesës, 
në raport me huamarrjet bankare dhe kostos më të ulët të 
huamarrjeve në krahasim me huamarrjet afatgjata.
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Boshti prioritar 2: Stimulimi i rritjes i bazuar në dije përmes përforcimit të 
konkurrencës dhe inovacionit lokal

Për realizimin e rritjes lokale, të bazuar mbi dije, duhet të sigurohet 
mbështetje konkrete dhe e vazhdueshme për hulumtimet e zbatuara dhe 
inovacionet në komunat, si në aspekt të aktiviteteve afariste, ashtu edhe 
në aspekt të shërbimeve lokale. 
Fushëveprimi i kompetencave lokale mundëson zbatimin e aktiviteteve 
komplementare për zhvillimin e infrastrukturës kapitale, përmirësimin e 
mikro-klimës afariste, tërheqjen e investimeve dhe rritjen e konkurrencës 
ekonomisë lokale në bazë përparësive komparative dhe specifikave të 
çdo njësie të vetëqeverisjes lokale. 

Me këtë Program përcaktohen aktivitetet konkrete me të cilat përforcohet 
roli i komunave sa i përket ndërtimit të kapacitetit inovativ të ndërmarrjeve 
dhe mbështetjes së sipërmarrësisë në nivel lokal, si dhe për zhvillimin e 
mëtutjeshëm të shoqërisë digjitale dhe industrive kulturore e kreative në 
komunat e Republikës së Maqedonisë.

Objektiva specifike:

�\ Të mundësohet qasje e gjerë, mirë e organizuar dhe transparente 
në nivel lokal deri te arsimi dhe trajnime me cilësi të lartë dhe vlerë 
aplikative sa i përket tregut ekonomik dhe tregut të punës.

�\ Të krijohen parakushte lokale për krijimin e produkteve/shërbimeve të 
reja, të cilat gjenerojnë rritje të vendeve të punës dhe ndihmojnë në 
zgjidhjen e sfidave shoqërore.

�\ Të rriten kapacitetet lokale për ofrimin inovativ dhe më efikas të 
shërbimeve me interes të përgjithshëm.

Rezultate të pritshme:

�\ Arsim i avancuar dhe aftësi e mobilitet i të rinjve, por edhe i personave 
të rritur dhe veçanërisht i grupeve të margjinalizuara dhe vulnerabile 
të popullsisë në njësitë e vetëqeverisjes lokale,

�\ Numër i rritur i hulumtimeve të zbatuara dhe inovacioneve që kanë të 
bëjnë me aktivitetet afariste,

�\ Krijim i shërbimeve inovative dhe shërbimeve të përmirësuara në masë 
të konsiderueshme, metoda për komunikim, procese dhe modele 
organizative në sektorin publik në nivel lokal,
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�\ Shfrytëzim i mundësive të TIK për sigurimin me kohë të informatave 
për planifikimin e zhvillimit dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët 
dhe subjektet afariste,

�\ Transformim i komunave në pika të vetme për kontakt me qytetarët, sa 
u përket shërbimeve lokale por edhe shërbimeve të tjera të organeve 
të administratës shtetërore,

�\ Zhvillim i industrive kulturore dhe kreative në komuna, në përputhje 
me përparësitë dhe specifikat e tyre krahasuese,

�\ Numër i rritur i investimeve të huaja të drejtpërdrejta, si rezultat i 
involvimit të përforcuar të komunave në procesin absorbues të tyre,

�\ Atraktivitet i rritur territorial, mbrojtja dhe zhvillimi i kapitalit territorial 
të komunave,

�\ Vëllim i rritur i aktivitetit afarist profitabil dhe qëndrueshmëri e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe klasterët e tyre, si rezultat i 
mbështetjes së komunave,

�\ Ofrim më ekonomik dhe më efikas i shërbimeve lokale, përmes 
zbatimit të mekanizmave alternativë (bashkëpunimit ndërkomunal, 
koncesione, partneritete publiko-private dhe delegim i kompetencave 
tek shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet).

Aktivitete indikative në kuadër të fushës prioritare:

�� Avancimi i arsimit dhe aftësive në njësitë e vetëqeverisjes lokale, përmes:
�� Vendosjes së bashkëpunimit të tyre të ngushtë me institucionet 

kompetente nacionale, me qëllim që:
�të shkëmbehen informata dhe të bëhen analiza për nevojat e 

tregut lokal të punës,
�të sajohen programe përkatëse për zhvillimin e profileve 

profesionale për profesione deficitare, dhe 
�të zbatohen aktivitete të përbashkëta për promovimin e 

programeve për arsim dhe mobilitet të qytetarëve.
�� Shfrytëzimit të kapaciteteve ekzistuese të institucioneve 

profesionale për sigurimin e arsimit për të rritur, përfshirë edhe 
vendosjen e formave përkatëse të bashkëpunimit ndërkomunal;

�� Inkurajimit të njerëzve të të gjitha grupmoshave që të fitojnë aftësi 
të reja, t’i përshtaten tregut të ndryshueshëm të punës dhe të bëjnë 
ndryshim të suksesshëm në karrierë;

�� Promovimit të arsimit të njerëzve të rinj dhe grupeve të 
margjinalizuara për tregun e punës dhe veçanërisht përmes 
inkorporimit të evidencave për gjendjet në tregun e punës në 
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rajonin e tyre dhe zbatimin e përbashkët të masave të Planit të 
Veprimit për punësimin e të rinjve.

�� Mbështetje të hulumtimeve aplikative dhe inovacioneve në nivel 
lokal, përmes:
�� Detektimit të rolit përkatës produktiv për komunat në lidhje me 

zbatimin e programeve të Fondit për Inovacione dhe Zhvillim 
Teknologjik dhe mbështetjen e aktiviteteve afariste të sektorit 
privat, por edhe për stimulimin e shërbimeve inovative, më cilësore 
dhe më efikase publike në nivel lokal, në bashkëpunim me sektorin 
joqeveritar dhe sektorin privat;

�� Mbështetjes për krijimin e partneriteteve funksionale midis 
pushtetit qendror dhe palëve të interesuara lokale, veçanërisht 
midis universiteteve dhe sektorit privat për hulumtime aplikative, 
inovacione dhe krijimin e ekonomisë lokale të bazuar në dije;

�� Rritjes së numrit të hulumtimeve nga ana e komunave, të fokusuara 
mbi përparësitë e komunave/rajoneve funksionale, 

�� Vendosjes së formave të bashkëpunimit ndërkomunal për 
hulumtim dhe zhvillim (inovacione).

�� Mbështetja e strategjive për zhvillim “të mençur” lokal dhe rajonal dhe 
transformimi gradual i një pjese të shërbimeve lokale në E-shërbime, 
përmes: 
�� Stimulimit të inovacioneve dhe konkurrencës përmes zgjidhjeve të 

përshtatshme të autoriteteve lokale për E-inkluzion, E-transparencë 
dhe E-qeverisje,

�� Thjeshtëzimit të proceseve dhe procedurave për përgatitjen 
e shërbimeve lokale, si parakusht për transformimin e tyre në 
E-shërbime;

�� Sigurimit të shkallës së lartë të inter-operabilitetit institucional, 
veçanërisht në lidhje me sigurimin e të dhënave për qytetarët nga 
regjistrat zyrtarë të cilët udhëhiqen në nivel qendror dhe lokal;

�� Formimin e qendrave funksionale komunale për shërbime, si pika të 
vetme për kontakt me qytetarët sa u përket shërbimeve lokale por 
edhe shërbimeve të tjera të organeve të administratës shtetërore.

�� Zhvillimit të E-komunave dhe stimulimit të përdorimit të teknologjive 
digjitale në nivel lokal (internet-portale, platforma për shkëmbimin 
e të dhënave – dash-boards, krijimin dhe azhurnimin e katalogëve 
elektronikë dhe katalogëve të aksesshëm publik të të dhënave, të 
cilët i gjenerojnë komunat, koncepti - big/open data aplikacione 
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për telefona mobil të lidhur me shërbimet lokale dhe shfrytëzimin 
e mediave sociale për ofrimin e përmirësuar të shërbimeve lokale);

�� Demonstrimit të konceptit të “smart cities” në qendrat më të 
mëdha urbane, me theks mbi integrimin e shërbimeve lokale dhe 
modernizimin e tyre (digjitalizimi dhe rrjetëzimi);

�� Fuqizimi i kapaciteteve të të punësuarve në administratën 
komunale, institucionet lokale dhe ndërmarrjet publike për 
përgatitjen dhe ofrimin e E-shërbimeve;

�� Zhvillimit të metodologjisë për matjen e raportit të shpenzimeve 
dhe përfitimeve nga inkorporomi i E-shërbimeve lokale duke e 
përfshirë edhe matjen e rregullt të kënaqësisë së konsumatorëve 
nga shërbimet e komunave, të ofruara në mënyrë tradicionale dhe 
E-shërbimeve, me qëllim që të vlerësohet benefiti nga të njëjtat për 
qytetarët kundrejt investimit të bërë;

�� Zgjerimit të aktiviteteve rrjedhëse për mbështetjen e hapjes së 
pikave të internetit publik të aksesshme dhe falas për shfrytëzimin 
e E-shërbimeve në komunat rurale dhe përmirësimin e edukimit 
digjital dhe aftësive për përdorimin e TIK dhe Internetit, veçanërisht 
për grupet vulnerabile;

�� Digjitalizimit gradual të shërbimeve prioritare lokale, në përputhje 
me nevojat e shprehura nga komuna.

�� Zhvillimi i industrive kulturore dhe kreative në komuna, përmes:
�� Hartimit dhe përgatitjes së regjistrave për potencialet e zhvillimit 

të turizmit rural dhe zhvillimit ekonomik të fshatrave, me qëllim që 
të bëhen tërheqës për mbajtjen e popullatës rurale dhe kthimin e 
personave dhe familjeve të migruara;

�� Vendosjes së partneriteteve dhe rrjetit territorial në komunat 
me karakter rural për promovimin e përparësive komparative të 
mjediseve rurale përmes përfshirjes së komunës, institucioneve 
të pushtetit qendror, operatorëve turistikë dhe pronarëve të 
kapaciteteve për turizëm rural;

�� Promovimit të koncepteve inovative për zhvillim lokal rural, përmes 
mbështetjes të zbatimit të projekteve të integruara dhe aktiviteteve 
për zhvillimin e turizmit rural;

�� Mbështetjes së vazhdueshme për krijimin e grupeve lokale të 
veprimit dhe zbatimit të aktiviteteve prioritare për zhvillimin rural, 
në përputhje me Strategjitë për zhvillim rural;

�� “Etiketimi ekologjik” i objekteve, si mundësi për rritjen e atraktivitetit 
të lokaliteteve turistike.
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�� Përforcimi i aktiviteteve investuese dhe tërheqjen e IDH në nivel lokal, 
përmes:
�� Mbështetjes së komunave për zhvillimin e zonave industriale dhe 

zonave të “blerta” zhvillimore dhe promovimin e tyre, përfshirë 
edhe mbështetjen e bashkëpunimit ndërmjet zonave zhvillimore 
teknologjike-industriale (ZZHTI) dhe komunave, përmes:
�Hartimit të programeve të përbashkëta për tërheqjen e 

investitorëve të huaj dhe vendas;
�Identifikimit të avantazheve komparative të bizneseve dhe 

marketingut investues në rajonin e zonave.

�� Mbështetjes për certifikimin e komunave si “Mjedis i favorshëm afarist” 
(proces i bashkërenditur nga ana e BNJVLJ);

�� Thjeshtësimit të procedurës për fitimin e pëlqimit nga pushteti qendror 
dhe racionalizimit të shpenzimeve të komunave për përgatitjen 
dhe miratimin participativ të planeve urbanistike (si pikënisje për 
përshpejtimin e zhvillimit ekonomik lokal); 

�� Përfundimit të proceseve për denacionalizimin e tokës dhe legalizimin 
e ndërtimeve informale; 

�� Fuqizimit të kapaciteteve të administratës lokale për menaxhimin me 
të dhënat hapësinore dhe numerike dhe parashikimi i tendencave 
hapësinore dhe socio-ekonomike, konform kërkesave të Direktivës 
INSPIRE të BE;

�� Përmirësimit të atraktivitetit territorial dhe mbrojtjes, si dhe zhvillimit 
të kapitalit territorial të komunave.

�� Rritja e kapaciteteve të administratës komunale dhe të personave të 
zgjedhur për çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e politikave efektive 
për mbështetjen e klasterëve industrial dhe inovator, mbështetjen e 
sipërmarrësisë, konkurrencës dhe inovacionit,

�� Stimulimi i mekanizmave inovativ për sigurimin e shërbimeve publike 
në nivel lokal dhe rajonal, përmes:
�� Rritjes së vetëdijes për rëndësinë dhe rolin e inovacioneve në 

krijimin e mënyrave të reja inovative për sigurimin/ofrimin e 
shërbimeve lokale;
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�� Lehtësimit të bashkëpunimit midis komunave, përmes mbështetjes 
për krijimin e gjeneratës së re të formave të bashkëpunimit 
ndërkomunal, të orientuara kah realizimi i zhvillimit të menduar 
mirë, të integruar dhe inkluziv lokal;

�� Përmirësimit të kornizës normative për bashkëpunim ndërkomunal 
dhe ndërkombëtar të komunave dhe mbështetjes dhe promovimit 
të vazhdueshëm të përfitimeve nga vendosja e bashkëpunimit 
ndërkomunal për zhvillim të përshpejtuar lokal;

�� Optimalizimit të mundësive për “outsourcing“ të shërbimeve 
lokale, me qëllim të kryerjes më efikase dhe më ekonomike të 
kompetencave nga ana e komunave përmes koncesioneve, 
partneriteteve publiko-private dhe delegimit të kompetencave tek 
shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet..
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Boshti prioritar 3: Stimulimi i rritjes inkluzive, përmes mundësimit të qasjes 
së barabartë deri te shërbimet lokale për të gjithë qytetarët 

Realizimi i rritjes dhe zhvillimit inkluziv lokal është boshti prioritar 
i këtij Programi, për shkak të nevojës që përfitimet nga zhvillimi t’i 
ndjejnë të gjithë qytetarët, pavarësisht statusit të tyre socio-ekonomik, 
gjinisë, përkatësisë etnike dhe përcaktimit fetar, veçanërisht grupet e 
margjinalizuara dhe vulnerabile. 

Në përputhje me standardet dhe praktikat e mira të BE-së, zgjidhjet 
aktuale normative në Republikën e Maqedonisë mundësojnë përfshirje 
komplementare të vetëqeverisjes lokale në sistemin e mbrojtjes sociale, 
meqë janë krijuar kushtet për instalimin e formave institucionale dhe 
jashtë-institucionale, të orientuara kah nevojat specifike të individëve 
dhe grupeve të rrezikuara të qytetarëve. Së këtejmi, edhe nevoja për 
përforcimin e rolit të autoriteteve lokale në përballjen me varfërinë dhe 
pabarazinë sociale, përkatësisht krijimin e kapaciteteve dhe resurseve 
në funksion të ndërtimit të kohezionit social dhe shkallës së lartë të 
tolerancës dhe solidaritetit në bashkësinë lokale.

Objektiva specifike:

�\ Të arrihet shkallë e lartë e kohezionit social dhe territorial, të reduktohet 
dispariteti midis dhe në kuadër të komunave dhe të rritet cilësia e jetës 
e të gjithë qytetarëve, 

�\ Të krijohet sektor efikas publik në nivel lokal, i aftësuar të përballet 
me varfërinë dhe pabarazinë sociale dhe të siguroj shërbime të 
qëndrueshme dhe shërbime të parashikueshme për qytetarët dhe 
subjektet afariste.

Rezultate të pritshme:  

�\ Financim i qëndrueshëm i kompetencave të komunave nga sfera 
sociale dhe qasje e barabartë deri te shërbimet sociale kualitative 
(arsimi fillor dhe i mesëm, mbrojtja sociale dhe e fëmijëve, kultura, 
sporti, rekreacioni dhe mbrojtja shëndetësore),

�\ Shkallë e reduktuar e papunësisë dhe qasje e përmirësuar në tregun e 
punës, veçanërisht të personave të rinj,

�\ Qasje e siguruar fizike deri te të gjitha institucionet lokale për personat 
me invaliditet (pengesa trupore),
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�\ Bashkëpunim i vendosur sistemor midis pushtetit qendror dhe njësive 
të vetëqeverisjes lokale për zgjidhjen e të gjitha sfidave sociale,

�\ Partneritete dhe forma të vendosura inovative sociale të bashkëpunimit 
ndërkomunal,

�\ Përfshirje e plotë e fëmijëve, të moshës parashkollore dhe shkollore, 
në institucionet lokale dhe format e mbrojtjes jashtë-institucionale të 
fëmijëve;

�\ Shkallë e reduktuar e delikuencës së të miturve,
�\ Buxhetim i instaluar sensitiv gjinor në të gjitha komunat,
�\ Përfaqësim i drejtë gjatë punësimit në administratën komunale dhe 

në shërbimet publike në të gjitha komunat,
�\ Rol i përforcuar i vetëqeverisjes vendore,
�\ Rol i përforcuar i komunave në disenjimin e programeve nacionale për 

mbështetjen e kulturës,
�\ Sistem i vendosur i integruar institucional, për mbështetjen e 

personave të rinj në komuna,
�\ Marrëdhënie të zgjidhura pronësore-juridike, që kanë të bëjnë me 

infrastrukturën për sport dhe rekreacion në komuna, 
�\ Qasje e barabartë për të gjithë qytetarët deri te shërbimet cilësore, të 

siguruara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale,
�\ Ndërmarrje komunale të reformuara dhe financiarisht të qëndrueshme,
�\ Siguri e rritur në komunikacion në rajonin e komunave.

Aktivitete indikative në kuadër të fushës prioritare:

�� Tejkalimi i problemeve të financimi të kompetencave të komunave 
për mbrojtje nga zjarri, arsimin fillor dhe të mesëm, mbrojtjen 
sociale, mbrojtjen e personave të moshuar, kultura, sporti, siguria në 
komunikacion, mbrojta e mjedisit jetësor dhe natyrës, përmes:
�� Analizës së thellë se a janë të mjaftueshme mjetet nga bllok-

dotacionet në pjesën e arsimit fillor dhe të mesëm, mbrojtjes së 
fëmijëve dhe kujdesit për personat e moshuar, si dhe kultura dhe 
efikasiteti i faktorëve në metodologjitë përkatëse, duke i marrë 
në konsideratë specifikat të një pjese të njësive të vetëqeverisjes 
lokale;

�� Hartimit të Metodologjisë së standardizuar për shpërndarjen e 
dotacioneve nëpër shkolla në nivel të komunës;

�� Miratimit të akteve nënligjore për rregullimin më të saktë të 
mobilitetit (transportit) të nxënësve nga një qytet në qytet tjetër, 
përkatësisht në komunë tjetër; 
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�� Vendosjes së partneriteteve (me sektorin privat dhe shoqatat e 
qytetarëve) për realizimin e veprimtarive të deleguara, në lidhje 
me mbrojtjen e fëmijëve, kujdesin ndaj personave të moshuar dhe 
kulturës në komunat në të cilat nuk ekzistojnë institucione nga 
fushat përkatëse;

�� Financimit më efikas të mbrojtjes nga zjarri, përmes përcaktimit 
të saktë të kritereve për shpërndarjen e dotacioneve me dedikim 
për financimin e pagave të të punësuarve dhe parashikueshmëri 
e rritur, sa i përket akordimit të mjeteve të detyrueshme nga 
kompanitë e sigurimit; 

�� Avancimit të burimeve të financimit të njësive territoriale 
zjarrfikëse (NJTZ), me qëllim që të mundësohet funksionimi i tyre 
i qëndrueshëm, si dhe të themelohen NJTZ nëpër komunat të 
cilat kanë një distancë më të madhe se 20 km nga komuna e cila 
aktualisht siguron shërbime zjarrfikëse. 

�� Përforcimi i rolit të komunave në drejtim të reduktimit të papunësisë 
në Republikën e Maqedonisë, përmes përcaktimit të nevojave 
të punësimit në sektorin privat në territorin e tyre (struktura e të 
punësuarve dhe të të papunësuarve, mundësi për trajnime, oferta dhe 
kërkesa, si dhe çështje të tjera që janë të rëndësishme për analizën e 
nevojave sa i përket dijes dhe aftësive) dhe zbatimit të masave aktive 
inovative për bashkëpunim në koordinim me ministritë dhe agjencitë 
kompetente;

�� Investime në infrastrukturën sociale, përmes rritjes së numrit të 
institucioneve publike dhe formave të tjera për sigurimin e shërbimeve 
nga fusha e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve (kopshte për 
fëmijë, qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve, azile për vendosjen 
e personave të moshuar dhe të pamundur, qendra për fëmijë me 
nevoja të veçanta, qendra për fëmijë në rrugë, etj.).

�� Sigurimi i qasjes fizike deri te institucionet për personat me invaliditet 
(pengesa trupore).

�� Organizim gjithëpërfshirës dhe inkluziv të kujdesit social nëpër 
komuna dhe tranzicioni nga shërbime institucionale në shërbime të 
bazuara në bashkësinë, përmes:
�� Miratimit të qasjes “nga poshtë lart” për kodizejnimin e shërbimeve 

lokale bashkë me shfrytëzuesit e fundit – qytetarët dhe veçanërisht 
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me grupet vulnerabile të popullsisë;
�� Miratimit të programeve lokale për mbrojtje sociale, reduktimin e 

varfërisë dhe përjashtimit social dhe parandalimin e delikuencës së 
të miturve;

�� Vendosjes së bashkëpunimit sistematik midis qendrave për 
punë sociale, komunave, qendrave të punësimit, organizatave 
joqeveritare, shkollave, stacioneve policore dhe organizatave të 
tjera për zgjidhjen e problemeve të caktuara sociale;

�� Përforcimit të partneriteteve ekzistuese dhe krijimi i partneriteteve 
të reja të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve me autoritetet 
lokale dhe sektorin privat, duke përfshirë edhe partneritete dhe 
forma inovative sociale të bashkëpunimit ndërkomunal, me fokus 
të veçantë ndaj rinisë, personave me invaliditet (pengesa) dhe 
grupeve vulnerabile;

�� Përforcimit të kapaciteteve administrative të komunave dhe 
vendosjes së formave të bashkëpunimit ndërkomunal dhe 
bashkëpunimit të përforcuar me Qendrat për punë sociale;

�� Sigurimit të përfshirjes së plotë të fëmijëve të moshës parashkollore 
në territorin e komunës dhe mbështetje të formave funksionale të 
mbrojtjes jashtë-institucionale të fëmijëve, personave të moshuar 
dhe grupeve vulnerabile të qytetarëve;

�� Disenjimit të mekanizmave dhe instrumenteve efikas komunal për 
identifikimin (përcaktimin) dhe përfshirjen e personave të varfër 
dhe grupeve vulnerabile;

�� Sigurimit të burimeve të qëndrueshme për financimin e aktiviteteve 
nga fusha e mbrojtjes sociale në nivel lokal;

�� Mundësimit të komunave të disponojnë me fondin e shërbimit 
për banim me qëllim që të strehohen familjet dhe personat, të 
cilët e kanë humbur hapësirën e banimit për shkak të fatkeqësive 
elementare (zjarre, vërshime dhe ngjashëm) ose hapësirat e banimit 
nuk sigurojnë kushte elementare për jetë dinjitoze.

�� Organizim gjithëpërfshirës dhe inkluziv për mbrojtjen e fëmijëve në 
arsimin fillor dhe të mesëm përmes pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë 
të prindërve, bashkësive dhe institucioneve lokale në zbatimin e 
aktiviteteve për reduktimin e shkallës së braktisjes së parakohshme 
nga shkollat fillore dhe të mesme dhe delikuencës së të miturve;

�� Parandalimi i diskriminimit dhe promovimi i mundësive të barabarta 
në nivel lokal, përmes:
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�� Përforcimit të lidhjeve strukturore ndërmjet komisioneve për 
mundësi të barabarta dhe këshillave komunal;

�� Inkorporimit të konceptit të buxhetimit sensitiv gjinor në politikat 
buxhetore në nivel lokal;

�� Përgatitjes participative dhe zbatimit të programeve për kohezion 
social, mosdiskriminim dhe mundësi të barabarta në nivel lokal 
dhe përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale për 
zbatimin e tyre.

�� Kultivimi i marrëdhënieve të mira midis bashkësive në nivel lokal, 
përmes:
�� Përforcimit të lidhjes strukturore ndërmjet komisioneve për 

marrëdhënie midis bashkësive dhe këshillave komunal dhe 
përforcimit të rolit parandalues të këtij organi përmes mbështetjes 
për implementimin e aktiviteteve parandaluese; 

�� Promovimit të mëtutjeshëm të parimit të përfaqësimit të drejtë 
gjatë punësimit në administratën komunale, institucionet lokale 
dhe ndërmarrjet publike;

�� Realizimit të obligimeve ligjore të njësive të vetëqeverisjes lokale, sa 
i përket përdorimit zyrtar të gjuhëve të bashkësive dhe simboleve 
të tyre, si dhe çështje të tjera, zgjidhja e të cilave është në funksion 
të ruajtjes dhe avancimit të kohezionit social në nivel lokal;

�� Përmirësimi i shërbimeve lokale nga fusha e kulturës, përmes: 
�� Rolit të përforcuar të komunave në disenjimin e programeve 

nacionale për mbështetje të kulturës dhe në organet nacionale 
për krijimin e politikave nga fusha e kulturës (Këshilli për Kulturë 
dhe Këshilli Nacional për Trashëgimi Kulturore), si dhe mbrojtja dhe 
menaxhimi me objektet të cilat janë pjesë të trashëgimisë kulturore 
të Republikës së Maqedonisë;

�� Bartjes së mëtutjeshme të institucioneve kulturore me rëndësi 
lokale6.

�� Përmirësimi i shërbimeve lokale nga fusha e të rinjve, sportit dhe 
rekreacionit, përmes: 
�� Krijimit të sistemit të integruar institucional për mbështetjen e 

personave të rinj në komuna;

6 Deri më tani komunave u janë bartur 49 institucione prej të cilave, 28 pallate të kulturës 
dhe institucione të regjistruara për veprimtari skenike-artistike, 13 biblioteka, 6 muze dhe 
2 kopshte zoologjike 
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�� Zgjidhjes sistematike të sfidave në lidhje me marrëdhëniet 
pronësore-juridike për një pjesë të infrastrukturës për sport 
dhe rekreacion në komunat, me qëllim që të sigurohet kryerje 
papengesë të veprimtarive përkatëse;

�� Mbështetjes për vendosjen e partneriteteve të sektorit privat, 
komunave dhe shkollave fillore e të mesme për formimin e 
skuadrave sportive shkollore si pikënisje për ndërtim institucional 
të sportit masiv në komuna.

�� Përmirësimi i shërbimeve lokale, nga fusha e mbrojtjes shëndetësore, 
përmes vendosjes së sistemit këshillëdhënës dhe edukativ, sa u përket 
problemeve shëndetësore të cilat janë specifike për atë rajon dhe 
përforcimi i lidhjes strukturore me këshillat komunal, si dhe buxhetimi 
përkatës i aktiviteteve për mbrojtje preventive shëndetësore, në 
përputhje me specifikat e komunave.

�� Sigurimi i qasjes së barabartë deri te shërbimet cilësore komunale, 
veçanërisht për: furnizimin me gaz natyror dhe energji termike; 
furnizimin me ujë, shkarkimin dhe trajtimin e ujërave atmosferik, 
mirëmbajtjen e pastërtisë publike; grumbullimin, transportimin dhe 
trajtimin e mbetjeve inerte dhe teknologjike komunale; ndriçimin 
publik; mirëmbajtjen e varreve, varrezave, krematoriumeve dhe 
ofrimin e shërbimeve funerale; ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve; 
pastrimin e oxhaqeve; mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e parqeve, 
gjelbërimit, park-pyjeve dhe sipërfaqeve rekreative; rregullimin, 
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e shtretërve të lumenjve në zonat e 
urbanizuara, transportin publik;

�� Reformimi i ndërmarrjeve komunale, me qëllim të sigurimit të 
shërbimeve komunale më të lira dhe më cilësore, të aksesshme për të 
gjithë qytetarët, të organizuara në mënyrë që të sigurohet nivel i lartë 
i të drejtave të konsumatorëve dhe shfrytëzuesve;

�� Rritja e sigurisë në komunikacion në rajonin e komunave.

�� Inkorporimi i Indeksit për cilësinë e jetës në komuna, si instrument 
për vlerësimin periodik kuantitativ dhe kualitativ të cilësisë së jetës në 
kuadër të komunave.
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Boshti prioritar 4: Stimulimi i rritjes së qëndrueshme përmes zhvillimit lokal 
i bazuar në mirëqenien sociale dhe shfrytëzimin e përgjegjshëm të resurseve 
natyrore

Zhvillimi dhe rritja e qëndrueshme lokale nënkupton shfrytëzim të 
qëndrueshëm të resurseve lokale për qëllime ekonomike dhe zhvillim 
të infrastrukturës energjetike dhe të transportit, së këtejmi pa u cenuar 
cilësia e mjedisit jetësor dhe natyrës. Në të vërtetë, i njëjti synon kah arritja 
e një shkalle sa më të lartë të sinergjisë midis politikave për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor dhe zhvillimit socio-ekonomik. 

Fusha e kompetencave të vetëqeverisjes lokale në Republikën e 
Maqedonisë mundëson që komunat ta avancojnë transportin lokal, si dhe 
menaxhimin e ujërave dhe mbeturinave, megjithatë edhe të zbatojnë 
masa konkrete për përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimin 
e burimeve të rinovueshme të energjisë, duke kontribuar në mënyrë 
konkrete në ruajtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës. 

Investimet në infrastrukturën ekologjike dhe masat e tjera për mbrojtjen 
e mjedisit jetësor, në mënyrë të drejtpërdrejtë realizojnë efekte 
jashtëzakonisht pozitive ekonomike, sa i përket jetësimit të segmenteve 
specifike të tregut (ndërtimtaria dhe zbatimi i teknologjive të reja), 
si dhe sa i përket rritjes së vlerës së shtuar në përmbajtjet e të mirave 
dhe shërbimeve të prodhuara lokale, në këtë mënyrë duke e fuqizuar 
konkurrencën e ekonomisë lokale. Pikërisht, konkurrenca më e madhe 
me të ashtuquajturat “eko” shërbime dhe produkte mund ta lehtësojë 
kalimin në modelin zhvillimor ekonomik që mbështetet në eksport. 

Në lidhje me zhvillimin e kapitalit njerëzor, përmes fitimit të dijeve dhe 
aftësive të avancuara specifike për zbatimin e teknologjive “të pastra”, 
modeli i rritjes së qëndrueshme lokale rezulton me hapjen e vendeve 
të reja dhe kualitative të punës. Gjithashtu, përmirësimi i efikasitetit të 
përgjithshëm energjetik krijon kursime të konsiderueshme të mjeteve 
financiare, paralelisht me përfitimet sa i përket mjedisit jetësor dhe 
parandalimit të pasojave nga ndryshimet klimatike. 
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Objektiva specifike:

�\ Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe promovimi i shfrytëzimit efikas të 
resurseve natyrore në nivel lokal.

�\ Adaptimi i bashkësive lokale ndaj ndryshimeve klimatike;
�\ Stimulimi i konkurrencës lokale dhe rajonale përmes promovimit të 

rritjes së blertë, si qasje e re në drejtim të rritjes ekonomike.

Rezultate të pritshme: 

�\ Reduktimi i intensitetit të shfrytëzimit të resurseve natyrore,
�\ Zbutja e rreziqeve nga ndryshimet klimatike dhe pasojat e shkaktuara 

nga to,
�\ Shfrytëzim i diversifikuar dhe i qëndrueshëm i trashëgimisë kulturore 

dhe natyrore në rajonin e komunës,
�\ Realizim i përmirësuar i kompetencave të komunave në fushën e 

mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës për furnizim me ujë dhe 
shkarkimin e ujërave të zeza urbane, grumbullimi dhe transportimi i 
mbeturinave komunale dhe heqja e vendgrumbullimeve të paligjshme,

�\ Investime të realizuara në infrastrukturën ekologjike dhe komunale 
dhe vëllim i rritur i shfrytëzuesve të shërbimeve përkatëse,

�\ Cilësi e avancuar e të gjitha mediumeve të mjedisit jetësor (ajër, ujë, 
tokë).

Aktivitete indikative në kuadër të fushës prioritare:

�� Rritja e kapaciteteve të administratës komunale dhe të personave 
të zgjedhur për çështjet që kanë të bëjnë me përforcimin e rritjes së 
blertë, përmes:
�� Organizimit përkatës të brendshëm dhe përforcimit të kapaciteteve 

të administratës komunale dhe ndërmarrjeve publike komunale 
për zbatimin e kompetencave, programeve dhe projekteve nga 
domeni i mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës, por edhe 
sa u përket ndryshimeve klimatike, avancimit të energjisë dhe 
planifikimit hapësinor dhe urbanistik;

�� Vendosjes së formave efektive të bashkëpunimit ndëkomunal 
për lëshimin e B – lejeve të integruara ekologjike, me qëllim që të 
tejkalohet mungesa e kuadrit profesional.
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�� Përmirësimi i financimit të mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe investimeve 
në infrastrukturën përkatëse (trajtimi i ujërave të zeza, vendosja e 
sistemeve për menaxhimin rajonal me mbeturinat, rehabilitimi i 
sipërfaqeve të ndotura, etj.);

�� Stimulimi i bashkëpunimit horizontal midis njësive të vetëqeverisjes 
lokale, me qëllim të realizimit të rritjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm;

�� Mbështetje komunave për absorbimin e mjeteve në dispozicion nga 
IPA 2014 – 2020, veçanërisht për ndërtimin e infrastrukturës që ka të 
bëjë me veprimtaritë komunale, mjedisin jetësor dhe mobilitetin;

�� Ndërmarrja e aktiviteteve për avancimin e menaxhimit me energji dhe 
efikasitetin energjetik në rajonin e komunave7, përmes:
�� Formimit të trupave të përbashkëta administrative të komunave 

për menaxhimin energjetik/efikasitet (në përputhje me Ligjin për 
bashkëpunim ndërkomunal), me qëllim që të sigurohet monitorim 
dhe analizë e vazhdueshme të nevojave për energji dhe konsumit 
të energjisë në objektet e institucioneve lokale, të bashkërenditet 
përgatitja e programeve dhe zbatimi i projekteve për efikasitetin 
energjetik, duke e përfshirë promovimin e përforcuar të këtij 
koncepti tek publiku lokal; 

�� Digjitalizimit të sistemeve për menaxhim energjetik në nivel lokal 
në të gjitha komunat;

�� Shfrytëzimit të mundësive për ngarkimin me borxh, me linja kreditore 
të buta shumëvjeçare, për përmirësimin e efikasitetit energjetik 
të objekteve publike të institucioneve lokale dhe infrastrukturës 
kapitale të komunave (për shkak të periudhës së shkurtër kohore 
të kthimit të investimit si rezultat i kursimeve të energjisë) dhe për 
shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme të energjisë.

�� Avancimi i cilësisë së ajrit ambiental në komuna, përmes:
�� Zbatimit të projekteve për përmirësimin e cilësisë së ajrit ambiental;
�� Zhvillimit të politikës së re të komunikacionit dhe transportit, 

sidomos në qendrat urbane, si përmbledhje e masave administrative 
për parandalimin dhe menaxhimin e rrëmujës në komunikacion, 
shfrytëzimin më të mirë të infrastrukturës ekzistuese dhe reduktimin 
e ndotjes së ajrit ambiental.

7 Shumica e obligimeve, të cilat për komunat rezultojnë nga aktet normative për EE nuk janë 
përmbushur. Programet për efikasitet energjetik janë kryer në një përqindje shumë të vogël.
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�� Menaxhim më efikas me mbeturinat, nga ana e komunave dhe 
ndërmarrjeve komunale, përmes një bashkëpunimi më të thellë në 
nivel të rajoneve planor dhe zbatimit të projekteve rajonale.

�� Trajtim më i mirë i materieve të rrezikshme nga objektet industriale në 
rajonin e komunave (miratim të planeve komunale dhe ndërmarrje të 
masave tjera nga ana e komunave);

�� Ndërmarrje të masave për mbrojtje nga zhurma, 

�� Ndërmarrje të masave për adaptimin me ndryshimet klimatike, 
mbrojtja dhe shpëtimi në nivel lokal, përmes:
�� Avancimit të standardeve për planifikimin hapësinor dhe urbanistik 

në segmentin e shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme të 
energjisë, zbutjes së ndryshimeve klimatike dhe adaptimit ndaj të 
njëjtave, themelimi i zonave të blerta zhvillimore/ekonomike dhe 
zonave turistike, përmirësimi i menaxhimit me tokën bujqësore, 
pyjet dhe kullosat në bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale;

�� Qasjes proaktive në drejtim të reduktimit të rreziqeve nga zjarret 
dhe fatkeqësitë natyrore dhe pasojat e shkaktuara nga to,

�� Rolit të përforcuar të komunave në menaxhimin me pyjet dhe 
kullosat;

�� Ngritjes së vetëdijes publike tek qytetarët në lidhje me problemet 
që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike, me qëllim që të rritet 
kapaciteti i adaptimit të popullsisë lokale dhe ekonomisë lokale 
dhe veçanërisht në sektorët bujqësi dhe blegtori, diversitetin 
biologjik, pylltari, shëndetësi, turizëm, trashëgimi kulturore, resurse 
të ujërave dhe zhvillimi socio-ekonomik.

�� Rol i përforcuar i komunave në mbrojtjen e natyrës dhe menaxhimin 
me kategoritë më ulëta të zonave të mbrojtura (monumente dhe 
parqe të natyrës dhe peizazhe të mbrojtura)

�� Përfshirja e komunave në mbrojtjen aktive të resurseve në zonën 
e tyre (shpallja e të a.q. zona të pastra), përmes planeve përkatëse 
për veprim, me theks të veçantë mbi masat e mbrojtjes, si dhe mbi 
promovimin më të gjerë të bukurive natyrore që i posedojnë;

�� Shfrytëzim i qëndrueshëm i trashëgimisë natyrore, kulturore dhe të 
peizazhit në rajonin e komunës për zhvillimin ekonomik të komunës, 
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përmes zhvillimit të turizmit dhe stimulimit të industrive dhe 
shërbimeve të qëndrueshme dhe autentike nga ana e komunave;

�� Stimulimi i konsumit të “produkteve të blerta”, përkatësisht produkte, 
teknologji ose shërbime të cilat kanë ndikim pozitiv mbi mjedisin 
jetësor dhe shëndetin e njerëzve, si dhe botës së gjallë në rajonin e 
komunës;

�� Ngritja e vetëdijes ekologjike të qytetarëve për rëndësinë e mjedisit 
jetësor, e cila ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi shëndetin e tyre, 
por edhe mbi mjedisin jetësor;

�� Ngritja e vetëdijes publike tek qytetarët, për problemet që kanë të bëjnë 
me ndryshimet klimatike, me qëllim që të rritet kapaciteti i adaptimit 
të popullsisë lokale dhe ekonomisë lokale dhe veçanërisht në sektorët 
bujqësi dhe blegtori, diversiteti biologjik, pylltari, shëndetësi, turizëm, 
trashëgimi kulturore, resurse të ujit dhe zhvillimi socio-ekonomik.

�� Rritja e kapaciteteve të administratës komunale dhe të personave 
të zgjedhur për çështjet që kanë të bëjnë me përforcimin e rritjes së 
blertë.

�� Inkorporimi i Indeksit për rritjen dhe zhvillimin lokal, si instrument 
për vlerësimin periodik kuantitativ dhe kualitativ të kontributit të 
vetëqeverisjes lokale në drejtim të zhvillimit lokal.



35

P
R

O
G

R
A

M
2015 - 2020 PROGRAM PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM LOKAL DHE DECENTRALIZIMIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

Operacionalizimi konkret i Programit do të realizohet përmes 
plan veprimeve trevjeçare. Në gjysmën e parë të vitit 2015 do të 
miratohet Plan Veprimi për realizimin e Programit për periudhën 

kohore deri në fund të vitit 2017. Plan Veprimi i dytë për realizimin e 
Programit do të përgatitet për periudhën kohore 2018 – 2020.

Planet e veprimit do të përmbajnë koncepte të integruara projektuese, 
që kanë të bëjnë me kompetencë të caktuar të komunave ose me një 
pjesë të kompetencës, të disenjuara në mënyrë që t’i përfshijnë aspektet 
themelore për implementimin e tij të qëndrueshëm nga ana e komunave 
(politike, financiare dhe administrative). Në përcaktimin e koncepteve të 
projektit, përveç përfaqësuesve të organeve kompetente të administratës 
shtetërore do të përfshihen edhe përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, si 
dhe palë të tjera të interesuara.

Financimi dhe bashkëfinancimi i projekteve të specifikuara në planet e 
veprimit (në mënyrë individuale ose përmes kombinimit të tyre), do të 
bëhet përmes burimeve të mjeteve, si vijojnë:

�� Alokime buxhetore nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë 
për Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale dhe për organet e tjera të 
administratës shtetërore, të cilat do të jenë kompetente për realizimin 
e aktiviteteve të caktuara projektuese,

�� Programe për zhvillimin e politikave sektoriale të ministrive/agjencive 
që financohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë,

�� Mjete me dedikim nga sektorë të ndryshëm dhe fonde tematikë dhe 
instrumente financiare në nivel nacional, 

�� Alokime buxhetore nga buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale, 
për realizimin e politikave të veçanta sektoriale, që kanë të bëjnë me 
qëllimin e projektit,

IVFinancimi i Programit
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�� Mjete në bazë të donacioneve dhe sponsorimeve,

�� Mbështetje nga donatorë ndërkombëtarë.

�� Mjete nga ndihma para-aderuese të BE-së (IPA 2014 – 2020) për 
komponentë dhe sektorë përkatës, në kuadër të të cilëve janë 
parashikuar mjete të konsiderueshme për mbështetjen e:

�� procesit të decentralizimit dhe fuqizimit të sistemit të vetëqeverisjes 
lokale duke e përfshirë zbatimin e politikave relevante dhe ligjeve8. 

�� konkurrencës lokale dhe rajonale, përmes zbatimit të projekteve të 
integruara në fushën e turizmit.

�� bashkëpunimit ndërkufitar të komunave. 

�� Burime të tjera të financimit

8 Është parashikuar që komunat të kenë mbështetje përkatëse për përforcimin e kapaciteteve 
të tyre me qëllim që të përmirësohet ofrimi i shërbimeve lokale ndaj qytetarëve dhe ndaj 
sektorit privat. Gjithashtu, janë parashikuar edhe mjete për mundësimin e qëndrueshmërisë 
financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale përmes zbatimit të projekteve për grumbullimin 
më të mirë të të ardhurave vetjake dhe bashkërenditje e përforcuar midis tyre për shpërndarje 
më të balancuar të resurseve. Njëri nga prioritetet për financimin e komunave përmes IPA 
është kultivimi i marrëdhënieve të mira midis bashkësive të mbështetura mbi parimet e 
tolerancës dhe respektimit të ndërsjellë. 
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Për bashkërenditjen e të gjitha organeve dhe trupave të përfshirë në 
zbatimin e Programit dhe prezantimin e progresit dhe mangësive 
të politikave për realizimin e objektivit kryesor dhe objektivave 

specifike të Programit para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
kompetente është Ministria e Vetëqeverisjes Lokale. Për këtë qëllim duhet 
të përforcohet sistemi i komunikimit dhe bashkërenditjes horizontale 
dhe vertikale, si dhe të sigurohet pjesëmarrje e përkushtuar e një numri 
të madh të faktorëve, përfshirë këtu edhe njësitë e vetëqeverisjes lokale 
dhe BNJVL. 

Monitorimi dhe zbatimi i Programit dhe dy plan veprimeve, do të realizohet 
në mënyrë të përcaktuar në Metodologjinë, e cila do të miratohet nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë deri në fund të muajit qershor të 
vitit 2015. Me Metodologjinë do të përcaktohen:

�� Organet dhe trupat që do të përfshihen në monitorimin e zbatimit të 
Programit, 

�� Korniza metodologjike për sigurimin e informacioneve sistematike, 
me kohë dhe gjithëpërfshirëse për realizimin e projekteve,

�� Mekanizmat funksional për interaksion midis trupave të punës së 
Qeverisë, që kanë të bëjnë me vetëqeverisjen lokale9,

�� Përfshirja e njësive të vetëqeverisjes lokale përmes organizimit të:
�� konferencave për rritje të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe 

mirë të menduar të vetëqeverisjes lokale, në të cilat përfaqësuesit 
e ministrive dhe Bashkësisë të njësive të vetëqeverisjes lokale do 
të diskutojnë për tema aktuale në lidhje me zbatimin e politikave 
të përcaktuara në Program dhe do të identifikohen aktivitetet që 
duhet të ndërmerren në periudhën e ardhshme;

9 Aktualisht është Grupi i Punës për Decentralizim, i formuar me Aktvendim të Qeverisë 
nr. 51-6491/11 nga data 30.10.2011 (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 164/11) dhe Komisioni për 
Monitorimin e Zhvillimit të Sistemit për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale, 
i formuar në bazë të dispozitave të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale 
(“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 61/04;96/04;67/07;156/09;47/11;)

VZbatimi i Programit 
(organe dhe trupa)
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�� punëtorive tematike, në të cilat anëtarët e Grupit të Punës për 
Decentralizim, përfaqësuesit e institucioneve të nivelit nacional 
dhe lokal, përfaqësuesit e grupeve të punës të BNJVL, mbikëqyrësit 
e huaj dhe ekspertët, do të debatojnë për mënyrën e implementimit 
të politikave të caktuara sektoriale në nivel lokal;

�� hulumtimit se a janë të kënaqur këshilltarët dhe kryetarët e 
komunave nga realizimi i aktiviteteve të Programit.

�� Përfshirja e qytetarëve dhe individëve në procesin e monitorimit të 
realizimit të Programit, përmes zbatimit të hulumtimeve të rregullta 
vjetore sa i përket asaj se sa janë të kënaqur qytetarët nga puna e 
organeve të komunës dhe sigurimi i shërbimeve të caktuara nga ana e 
njësive të vetëqeverisjes lokale.

Suksesi, për realizimin e objektivit kryesor dhe objektivave specifike të 
Programit, do të vlerësohet në bazë të Listës së indikatorëve e cila do të 
përcaktohet në mënyrë plotësuese.
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