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Shkup, republika e Maqedonisë 
 

 
Hyrje 
 
Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar është një nga çështjet që, gjatë dekadës së fundit, ishte dhe ende është e 
vendosur lartë në agjendat politike të vendeve në Ballkanin Perëndimor.  
 
Pushtetet lokale në tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor ballafaqohen me sfida të ndryshme, të cilat kanë ndikesë të 
ndryshme mbi efiçiencën dhe efektivitetin në punën e tyre. Nga njëra anë, ky është kapaciteti i çdo pushteti lokal, i cili 
varet nga potencialet specifike zhvillimore me të cilat ajo disponon në kuptimin e kapitalit dhe institucioneve 
njerëzore, fizike dhe natyrore. Nga ana tjetër, ato janë sfidat e përcaktuara nga shkalla dhe natyra e decentralizimit të 
zbatuar (në të gjitha dimensionet e saja),e cila komunave ua përcakton “hapësirën” për aksion, “aftësinë për të 
vepruar” në nivel lokal, rolin e tyre, përballë  aktorëve të tjerë nacional dhe ndërkombëtar si dhe resurseve që i kanë 
të qasshme. Në fund, ato janë sfidat e mëdha shoqërore me të cilat ballafaqohet Republika e Maqedonisë, rajoni më 
gjerë dhe Unioni Evropian, e para së gjithash këto janë kriza globale ekonomike, ndryshimet demografike dhe 
migrimi, degradimi i ambientit jetësor, ndryshimet klimaterike dhe shfrytëzimi i energjisë. 
 
Sfidat me të cilat ballafaqohen pushtetet lokale dhe rajonale, me tërë kompleksitetin e tyre, në mënyrë të 
pashmangshme imponohen lartë në agjendën e pushteteve nacionale. Është tejet e nevojshëm krijimi i strategjive të 
shpejta dhe konkrete të cilat me natyrën e tyre dinamike do të mund të përgjigjen në të gjitha sfidat në vazhdë e 
sipër. Qeveritë gjenden para sfidës për përshtatje të politikave shtetërore në të gjitha kushtet specifike, si dhe ti 
harmonizojnë nën-programet e ndryshme me qëllim të përmirësimit të efiçiencës të politikave publike në kontekst të 
decentralizimit. 
 
Në lidhje me këtë, me domethënie të posaçme janë politikat për nxitje të zhvillimit të qëndrueshëm lokal dhe rajonal. 
Pikërisht prej tyre pritet mobilizim në kohë të të gjitha resurseve në drejtim të nxitjes së zhvillimit ekonomik dhe 
cilësisë së jetës të të gjithë qytetarëve përmes krijimit të të mirave kolektive në nivel lokal dhe rajonal dhe nxitje e 
bashkëpunimit midis të gjithë faktorëve të niveleve të ndryshme të pushtetit  (subjektet publike dhe private në nivel 
lokal dhe institucionet publike lokale dhe nacionale). 
 
Republika e Maqedonisë në pesëmbëdhjetë vitet e kaluara ndërmori më tepër hapa konkrete për vendosjen e 
sistemit të qëndrueshëm të decentralizuar, me ç’rast komunat, të nxitura nga instrumentet financiare të shtetit dhe 
instrumentet e ndihmës paraqasëse të Unionit Evropian, e përforcuan kapacitetin e tyre për promocion të zhvillimit të 
qëndrueshëm lokal dhe rajonal. 
 
Në të njëjtën kohë, shteti me vendosjen e politikës së zhvillimit të baraspeshuar rajonal mundësoi krijim të kushteve 
për ndryshime pozitive në nivel lokal, përkatësisht kushte më të mira për jetë shoqërore dhe kulturore, infrastrukturë 
më të mirë, arsim, si dhe përmirësim të aspekteve të tjera në cilësinë e të jetuarit. 
 
Sot, duke e pasur parasysh faktin se politika për zhvillim të baraspeshuar rajonal në Republikën e Maqedonisë 
zbatohet pothuajse tetë vjet, është e qartë se ekziston nevoja për shqyrtim të arritjeve dhe të sfidave të periudhës së 
kaluar, definim të perspektivave strategjike për zhvillim të mëtejmë, si dhe këmbim i ideve me vendet fqinje. 
 
Ndaj,me të drejtë mund ti parashtrojmë pyetjet: Çfarë ndryshime janë të nevojshme në raport me mendimet 
konceptuale, politikat, resurset dhe kapacitetin e implementimit, për tu siguruar se vetëqeverisja lokale ka fuqi, 
kapacitet dhe autoritet që tu përgjigjet nevojave dhe prioriteteve lokale, duke kontribuar në implementimin e planeve 
nacionale për zhvillim dhe arritje të prioriteteve dhe qëllimeve nacionale, si dhe në përmbushjen e standardeve për 
aderim në UE. 



Si mund pushtetet lokale dhe rajonale në Evropën Jug-Lindore përmes bashkëpunimit të ndërsjellë në mënyrë më 
efikase t’u përgjigjen sfidave me të cilat ballafaqohen? Si mund qeveritë ti përshtatin politikat shtetërore në rrethanat 
e veta specifike dhe ti harmonizojnë nën-strategjitë dhe programet me qëllim të përmirësimit të efiçiencës të 
politikave publike në kontekst të decentralizimit? Cili është roli i vetëqeverisjes lokale në arritjen e qëllimeve të 
parapara për promocion të rritjes së qëndrueshme dhe të zhvillimit, si dhe të ndërtimit të institucioneve efikase, 
përgjegjëse dhe inkluzive në nivel lokal. 
 
Qëllime 
Kjo konferencë ndërkombëtare shërben si platformë për dialog dhe këmbim të përvojave për politikën për zhvillim 
lokal dhe rajonal në Republikën e Maqedonisë dhe Ballkanin Perëndimor. Konferenca do tu mundësojë 
pjesëmarrësve të njihen me përvojat e vendeve të tjera, vendet-kandidate, vendet të cilat prej para do kohësh i janë 
bashkëngjitur UE dhe të tjera të cilat kanë përvojë të gjatë në procesin e realizimit të politikës evropiane për zhvillim 
lokal dhe rajonal, përmes prizmit të procesit aderues. 
Konferenca i ka qëllimet vijuese specifike: 

 

 Leksionet e mësuara nga procesi i implementimit të politikës për zhvillim lokal dhe rajonal; 

 Këmbim i përvojave për politikën zhvillimore të Ballkanit Perëndimor; 

 Definim i prioriteteve të përbashkëta dhe masat e ardhshme për zhvillim lokal dhe rajonal; 

 Koordinim më i mirë midis institucioneve dhe vendeve përgjegjëse për politikë rajonale të nivelit 
lokal, rajonal dhe nacional; 

 Përforcim i rrjeteve midis politikanëve dhe njerëzve nga praktika, me qëllim të përmirësimit të 
përvojave, transferimit të diturive dhe bashkëpunimi në temën “Politika rajonale, zhvillimi rajonal 
dhe menaxhimi rajonal “. 

 
Konferenca do ti theksojë arritjet në sferën e zhvillimit rajonal përmes atyre që janë të involvuar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në këtë proces. Konferenca do të hap mundësi për atë se si të fillohet me procese të qëndrueshme për 
aktivitetet e ardhshme, si dhe për atë cilat janë mundësitë që nuk duhet lënë anësh. Palët e involvuara, të ftuara nga 
të gjitha nivelet e menaxhimit nga Ballkani Perëndimor, do të japin pikëpamjet e veta për aktivitetet e ardhshme në 
periudhën programore në sajë të asaj se çka kanë mësuar deri tani. Ky lloj i diskutimit, mundësia për të mësuar njëri 
nga tjetri, konsiderohet si më efikas për gjetje të mënyrës se si të ballafaqohemi me vështirësitë sot, si dhe të 
harmonizohen politikat e ardhshme për zhvillim rajonal.  
 
Për tu mundësuar përmirësim i mëtejmë i politikës së Ballkanit Perëndimor, folësit ndërkombëtar dhe pjesëmarrësit 
do të kenë rol tejet të rëndësishëm,  përkatësisht do ti ndajnë përvojat e tyre, duke i theksuar sfidat kryesore 
(financiare dhe të tjerat). Në të njëjtën kohë do ti ndajnë edhe dituritë dhe idetë e tyre për masat dhe mekanizmat për 
politikë lokale dhe rajonale.  
 
Një sesion i veçantë do t’iu kushtohet çështjeve të hapura për procesin e decentralizimit dhe të zhvillimit lokal. 
Pikërisht për këtë, përfaqësuesit e vendit dhe ato ndërkombëtar do tu kushtojnë vëmendje sfidave momentale të 
zhvillimit lokal dhe decentralizimit të Republikës së Maqedonisë dhe të Ballkanit Perëndimor. Ata do të kenë mundësi 
ti sqarojnë praktikat më të mira të cilat janë dëshmuar si të dobishme për zhvillimin të qëndrueshëm lokal.  
 
Prania e përfaqësuesve nga shoqëria akademike do tu jep mundësi pjesëmarrësve që më mirë të njihen me arritjet 
dhe rezultatet shkencore, si dhe me aspektet më të reja nga politika rajonale dhe lokale e Ballkanit Perëndimor.  
 
Përfaqësuesit nga nivelet e ndryshme të pushtetit, e para së gjithash ata niveli operativ do të kontribuojnë përmes 
prezantimeve të qasjeve inovative që përdoren në vende të ndryshme, ndërsa të cilat janë të zbatueshme në 
institucionet relevante të Maqedonisë (MVL dhe BZhR).  
  
Në mënyrë shtesë, përmes aktiviteteve të parapara, përfaqësuesit e niveleve lokale dhe rajonale, si dhe institucionet, 
do të kenë mundësi për krijim të rrjetit si vlerë e shtuar e eventit.  



Vendosja e ekspozitës kreative, në kuadër të Konferencës, u jep pjesëmarrësve mundësi të shkëlqyer për promocion 
më të mirë personal, ndërsa gjithashtu edhe platformë për këmbim të ideve dhe të përvojave, në mënyrë jo-formale 
dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë. Kjo qasje konsiderohet si mjaft e dobishme për të gjithë pjesëmarrësit e 
Konferencës dhe kontribuon për përmbushje të qëllimeve të saj.  
 
 
Rezultate të pritura 
 

 Sfida dhe perspektiva të definuara të reja për politikat e ardhshme për zhvillim lokal dhe rajonal të Ballkanit 
Perëndimor; 

 Përvoja dhe praktika më të mira të këmbyera për politikën lokale dhe rajonale të shpërndara përmes 
pjesëmarrjes së ekspertëve, pushteteve të jashtme lokale të Ballkanit Perëndimor; 

 Komunikim i përforcuar midis pushteteve të niveleve të ndryshme në kuadër të çdo vendi-pjesëmarrës, por edhe 
midis vendeve të ndryshme; 

 Propozime dhe kontribut për përmirësim të ardhshëm të politikës rajonale të Ballkanit perëndimor; 

 Plan aksionar për vendosje të rrjetit për zhvillim rajonal të Ballkanit Perëndimor; 
 
Burimet financiare 
 
Burimi kryesorë për financim të konferencës janë mjetet vetanake të Ministrisë për vetëqeverisje lokale, me kontribut 
të GIZ, SDC dhe UNDP. 
 
Organizatorë 
 
Konferenca është e organizuar nga Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Byroja për zhvillim rajonal, e përkrahur nga 
GIZ (Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeitGmbH, e autorizuar nga Ministria federale Gjermane 
për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik, Agjensioni Zvicëran për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC) dhe zyra e 
UNDP-së në Maqedoni. 
 
Lokacioni 
 
Konferenca do të mbahet në Shkup, më 26 dhe 27 nëntor të vitit 2015. 
 
Numër i pjesëmarrësve:200 
 
 
Grupi i qëllimit 
 
Konferenca është e dedikuar për përfaqësues të nivelit të lartë dhe funksionarë, akademikë dhe ata që merren me 
punë operative në ministritë dhe nga struktura të tjera qeveritare, institucione rajonale dhe organizata civile të cilat 
punojnë mbi zhvillimin lokal dhe rajonal.  
 
 
Gjuhë 
 
Anglisht, maqedonisht dhe shqip. Përkthimi është i siguruar. 


