




për zbatimin e Programit për Zhvillimin e Qëndrueshëm 
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kohore 2015-2017

PLAN VEPRIMI



“Plan veprimi për zbatimin e Programit për Zhvillimin e Qëndrueshëm Lokal dhe Decentralizimin 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).
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PLAN VEPRIMI

BOSHTI PRIORITAR I
Qeverisja e mirë dhe 

zhvillimi i kornizës 
institucionale për rritjen dhe 

zhvillimin e integruar lokal
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PLAN VEPRIMI

I. DEMOKRACIA DHE QEVERISJA E MIRË LOKALE

Objektivi specifik 
i Programit \\ Good local governance by promoting sustainable development integrated planning at the local level

Objektivi tematik 
i Programit

\\ Promoting more efficient participation of citizens, business entities and other key stakeholders in the 
development, implementation and monitoring of sustainable local development policies

Objektivi tematik 
i Strategjisë 
Evropa 2020 

\\ Enhancing institutional capacity and ensuring the efficiency of public administration at the local level

Objektivat 
investuese të 
Strategjisë 
Evropa 2020 

\\ Investments in institutional capacities and efficiency of public administration and public services, 
improvement of legislation and good governance

\\ Building the capacities of stakeholders that provide employment, education, health care and social care, 
as well as the capacities for sectoral and territorial agreements for reform mobilization at national, regional 
and local levels
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PLAN VEPRIMI

I. DEMOKRACIA DHE QEVERISJA E MIRË LOKALE
Aktivitete / 
projekte, me 
kornizë kohore 
dhe institucione 
kompetente për 
realizimin e tyre

1. Miratimi i Ligjit për ratifikimin e Protokollit Shtesë të Kartës Evropiane për vetëqeverisje lokale, mbi të 
drejtën e pjesëmarrjes në punët e pushtetit lokal, me të cilën stimulohet realizimi i të drejtës së secilit 
individ për pjesëmarrje në punët e pushtetit lokal, për punë me kompetencë lokale
\` Korniza kohore: 2015 
\` Organi kompetent: MVL

2. Ndryshimi i Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale, në drejtim të realizimit të rritjes së të 
ardhurave nga TVSH1

\` Korniza kohore: 2015 
\` Organi kompetent: MF 

3. Organizimi i Konferencës, për sistemin e kontrollit të brendshëm financiar publik, për kryetarët e komunave 
dhe menaxherët e të gjitha komunave.
\` Korniza kohore: 2015 
\` Organi kompetent: MF

4. Analizë e efikasitetit të përgjegjësisë udhëheqëse për llogaridhënie, në kuadër të pilot institucioneve, në 
nivel qendror dhe lokal
\` Korniza kohore: 2015 
\` Organi kompetent: MF

5. Organizimi i trajnimeve për revizion të brendshëm dhe menaxhimin dhe kontrollin financiar në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МF

6. Hulumtim i kënaqësisë së qytetarëve nga cilësia e jetës në vendin ku jetojnë dhe nga shërbimet të cilat ua 
siguron komuna (një herë në vit)
\` Korniza kohore: 2015-2020
\` Organi kompetent: MVL

1 Në vitin 2016, TVSH në lartësi prej 4,75% për komunat të cilat do të realizojnë të ardhura vetjake mbi 80%; në vitin 2017, TVSH në lartësi prej 5,25% për 
komunat të cilat do të realizojnë të ardhura vetjake mbi 85%, në vitin 2018, TVSH në lartësi prej 6% për komunat të cilat do të realizojnë të ardhura 
vetjake mbi 90%.
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PLAN VEPRIMI

I. DEMOKRACIA DHE QEVERISJA E MIRË LOKALE
7. Organizimi i konferencave vjetore për zhvillimin e qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale (një herë në vit))

\` Korniza kohore: 2015 - 2017
\` Organi kompetent: MVL 

8. Analizë e kornizës juridike me të cilën rregullohet planifikimi, programimi dhe implementimi i zhvillimit të 
qëndrueshëm lokal, me konstatime dhe rekomandime për përmirësimin e saj 
\` Korniza kohore: 2016 -2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MF, MSHIA, MD, MTL, MMJPH, ME, MBPEU, MK, MASH, MM, 

MSH, MPPS
9. Analizë e gjendjes ekzistuese sa i përket organizimit dhe pajisjes kadrovike e teknike të administratës komunale 

dhe të shërbimeve publike, përmes së cilave sigurohen kompetencat e komunave për planifikimin e zhvillimit 
të qëndrueshëm lokal (nëpër komuna), me konstatime dhe rekomandime për veprim të mëtutjeshëm
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA dhe NJVL

10. Harmonizimi i kornizës juridike për planifikimin, programimin dhe implementimin e zhvillimit të 
qëndrueshëm lokal, në përputhje me konstatime dhe rekomandime nga analiza e realizuar 
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL, MF, MSHIA, MD, MTL, MMJPH, ME, MBPEU, MK, MASH, MM, MSH, MPPS 

11. Analizë e rrjetit juridik, me të cilën rregullohet pozita, kompetencat, organizimi dhe financimi i formave të 
vetëqeverisjes vendore, me konstatime dhe rekomandime për përmirësimin e saj
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL 

12. Analizë e gjendjes ekzistuese sa u përket kompetencave, përbërjes, mënyrës së zgjedhjes, financimit dhe 
administrimit të formave të vetëqeverisjes vendore (nëpër komuna)
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL

13. Harmonizimi i kornizës ligjore, lidhur me pozitën, kompetencat, organizimin dhe financimin e formave të 
vetëqeverisjes vendore, në përputhje me konstatimet dhe rekomandimet nga analiza e realizuar
\` Korniza kohore: 2016 - 2017
\` Organi kompetent: MVL , MF, MD



7

PLAN VEPRIMI

I. DEMOKRACIA DHE QEVERISJA E MIRË LOKALE

14. Analizë e kornizës juridike, me të cilën rregullohet pozita, kompetencat, organizimi dhe financimi i punës së 
komisioneve për marrëdhënie midis bashkësive, me konstatime dhe rekomandime për përmirësimin e saj
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: SIMK

15. Analizë e gjendjes ekzistuese lidhur me: kompetencat, përbërjen, mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve, llojin, 
vëllimin dhe mënyrën e vendosjes, financimin dhe administrimin e komisioneve për marrëdhënie midis 
bashkësive (nëpër komuna)
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: SIMK

16. Harmonizimi i kornizës juridike lidhur me pozitën, kompetencat, organizimin dhe financimin e punës së 
komisioneve për marrëdhënie midis bashkësive, në përputhje me konstatimet dhe rekomandimet nga 
analiza e realizuar 
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL

17. Analizë e kornizës normative, me të cilën rregullohet pozita, kompetencat, organizimi dhe financimi i punës 
së këshillave për mbrojtjen e konsumatorëve-shfrytëzues të shërbimeve publike të siguruara nga komunat, 
me konstatime dhe rekomandime për përmirësimin e saj 
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me МЕ 

18. Analizë e gjendjes ekzistuese lidhur me: kompetencat, përbërjen, mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve, 
llojin, vëllimin dhe mënyrën e vendosjes, financimin dhe administrimin e këshillave për mbrojtjen e 
konsumatorëve (nëpër komuna)
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat

19. Harmonizimi i kornizës juridike, lidhur me pozitën, kompetencat, organizimin dhe financimin e këshillave 
për mbrojtjen e konsumatorëve, në përputhje me konstatimet dhe rekomandimet nga analiza e realizuar
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: МЕ 
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PLAN VEPRIMI

I. DEMOKRACIA DHE QEVERISJA E MIRË LOKALE

20. Analizë e kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale për 
planifikimin, financimin dhe administrimin e pjesëmarrjes së grupeve të margjinalizuara2 në procesin e 
miratimit të vendimeve në nivel lokal, me konstatime dhe rekomandime për përmirësimin e saj
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MPPS 

21. Analizë e gjendjes ekzistuese lidhur me: organizimin, pajisjen kadrovike e teknike të administratës 
komunale, përmes së cilave sigurohen kompetencat e komunave, lidhur me pjesëmarrjen e grupeve të 
ndryshme të margjinalizuara në procesin e miratimit të vendimeve në nivel lokal (nëpër komuna)
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat 

22. Harmonizimi i kornizës juridike, lidhur me pozitën, kompetencat, organizimin dhe financimin e formave për 
pjesëmarrjen e individëve dhe grupeve të margjinalizuara në procesin e miratimit të vendimeve në nivel 
lokal, në përputhje me konstatimet dhe rekomandimet nga analiza e realizuar
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MPPS 

23. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve për pjesëmarrjen e grupeve etnike në procesin e 
miratimit të vendimeve në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL

24. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve për pjesëmarrjen e grupeve të ndryshme të 
margjinalizuara në procesin e miratimit të vendimeve në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL

2 Femrat dhe/ose meshkujt, personat e moshave të ndryshme, personat me aftësi të kufizuar mendore dhe fizike dhe të tjerë
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PLAN VEPRIMI

I. DEMOKRACIA DHE QEVERISJA E MIRË LOKALE

25. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve (në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë) për 
pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e planifikimit të zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MD

26. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve për pjesëmarrjen e konsumatorëve të shërbimeve 
publike lokale në procesin e miratimit të vendimeve në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL

27. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve për planifikim të integruar shumëvjeçar të zhvillimit të 
qëndrueshëm në nivel lokal 
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL

28. Realizimi i Programit për reforma të kadastrës dhe regjistrimi i patundshmërive, me qëllim të menaxhimit 
më efikas me resurset dhe planifikimin
\` Korniza kohore: 2015-2017 
\` Organi kompetent: AKP

29. Ndërtimi i kapaciteteve të administratës komunale për përgatitjen, monitorimin dhe implementimin e 
strategjive për zhvillim të qëndrueshëm lokal 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me SÇE – IPA Qendra për Trajnime, MVL, MF, MSHIA, MD, MTL, 

MMJPH, ME, MBPEU, MK, MASH, MM, MSH, MPPS
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PLAN VEPRIMI

I. DEMOKRACIA DHE QEVERISJA E MIRË LOKALE

30. Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale për përgatitjen dhe hartimin e strategjive 
afatmesme, për zhvillimin e qëndrueshëm të njësive të vetëqeverisjes lokale, të orientuar kah realizimi i 
objektivave nacionale për zhvillim të balancuar rajonal 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat

31. Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale për sigurimin e kompetencave lidhur me 
përfshirjen sociale të të gjithë individëve dhe grupeve në jetën shoqërore të bashkësisë lokale dhe për 
stimulimin e rigjenerimit fizik dhe ekonomik të bashkësive urbane dhe vendore
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat

32. Krijimi i bazës unike të të dhënave elektronike informative për indikatorët kryesorë për zhvillimin e 
komunave dhe rajoneve planore në Republikën e Maqedonisë, të locuar në Ministrinë e Vetëqeverisjes 
Lokale, të mbindërtuar me instrumente analitike me proceset ekzistuese, sistemet dhe informatat për 
kalkulimin e cilësisë së jetës në zonën e bashkësisë vendore, komunës ose rajonit planor 
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim MSHIA 
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PLAN VEPRIMI

BOSHTI PRIORITAR II
Stimulimi i rritjes bazuar në 

dituri përmes përforcimit 
të konkurrencës dhe 

inovacionit lokal



12

PLAN VEPRIMI

II. OFRIMI INOVATIV DHE MË EFIKAS I SHËRBIMEVE ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

Objektivi 
specifik i 
Programit

\\ Increasing local capacities for innovative and more efficient delivery of services of general interest, based on 
the principles of cooperation, transparency and citizen participation

Objektivi 
tematik i 
Programit

\\ Improving the quality of life through the modernization of public administration, and improving access to 
services for citizens and businesses 

Objektivat 
tematike të 
Strategjisë 
Evropa 2020

\\ Strengthening research, technological development and innovation

\\ Improving access to, use and quality of information and communication technologies

Objektivat 
investuese të 
Strategjisë 
Evropa 2020 

\\ Promoting R & I business investments, development of products and services, technology transfer, social 
innovation and public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation 
through smart specialization

\\ Developing ICT products and services and e-commerce, and increasing the demand for ICT

\\ Strengthening the ICT applications for e-government, e-learning, e-culture, e-inclusion, e-health
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PLAN VEPRIMI

II. OFRIMI INOVATIV DHE MË EFIKAS I SHËRBIMEVE ME INTERES TË PËRGJITHSHËM
Aktivitete / 
projekte, me 
kornizë kohore 
dhe institucione 
kompetente për 
realizimin e tyre

1. Hartimi i Studimit për e-shërbimet ekzistuese në nivel lokal dhe nevojat e mundësitë e inkorporimit të 
e-shërbimeve të reja
\` Korniza kohore: 2015 
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA

2. Hartimi i udhërrëfyesit për rritjen e nivelit të e-shërbimeve në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2015 
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA

3. Analizë e kornizës juridike, me të cilën rregullohet lloji, mënyra e sigurimit të burimeve të financimit të 
shërbimeve administrative, të cilat i siguron komuna për qytetarët dhe subjektet afariste, me konstatime dhe 
rekomandime për përmirësimin e legjislacionit, në aspekt të: thjeshtëzimit të proceseve dhe procedurave, si 
parakusht për transformimin e tyre në e-shërbime
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA, MD, MTL, MPPS, MK, MPB, ME, MMJPH, MBPEU, MF, 

MASH, MM, MSH

4. Analizë e gjendjes ekzistuese, lidhur me organizimin, pajisjen kadrovike dhe teknike të administratës 
komunale dhe shërbimeve publike (ndërmarrjet publike dhe institucionet publike) për sigurimin e 
e-shërbimeve nga ana e komunave (nëpër komuna) 
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA dhe komunat

5. Zhvillimi i metodologjisë për matjen e raportit të shpenzimeve dhe përfitimeve nga inkorporimi i 
e-shërbimeve lokale, përfshirë edhe matjen e rregullt të kënaqësisë së shfrytëzuesve të shërbimeve nga 
komunat, ato të ofruara në mënyrë tradicionale dhe e-shërbimet, me qëllim të vlerësimit të dobisë nga të 
njëjtat për qytetarët, kundrejt investimit të realizuar
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MSHIA në bashkëpunim me MVL 
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PLAN VEPRIMI

II. OFRIMI INOVATIV DHE MË EFIKAS I SHËRBIMEVE ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

6. Përkufizimi i kornizës juridike lidhur me inter-operabilitetin institucional, sa i përket sigurimit të të dhënave 
për qytetarët nga regjistrat zyrtarë, të cilët mbahen në nivel qendror dhe lokal, në funksion të kompatibilitetit 
të sistemit dhe proceseve për dhënien e e-shërbimeve nga ana e komunave, përmes:
\` Kornizës kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MSHIA me organet e tjera të administratës shtetërore të nivelit qendror dhe NJVL

7. Digjitalizimi i fondeve të bibliotekave në komuna dhe implementimi i tyre në bazat nacionale dhe bazat e 
asociacioneve të qendrave digjitale bibliografike botërore 
\` Korniza kohore: 2013-2017
\` Organi kompetent: МК në bashkëpunim me komunat e interesuara 

8. Krijimi i Regjistrit elektronik të stemave dhe flamujve të komunave të Republikës së Maqedonisë
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL

9. Garë për fillimin e biznesit (start-ap) e krijuar nga studentët dhe sipërmarrësit e rinj 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Bizneseve të Reja të Universitetit 

“Shën Cirili e Metodi” 

10. Organizimi i ditëve – Info për thirrje individuale dhe mundësi për aplikim për instrumentet financiare të 
Fondit për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH dhe Projekti SKILLS në bashkëpunim me Fondin për Inovacione dhe Zhvillim 

Teknologjik 
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PLAN VEPRIMI

II. OFRIMI INOVATIV DHE MË EFIKAS I SHËRBIMEVE ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

11. Vendosja dhe funksionimi operativ i observatorit të aftësive, me qëllim të krijimit të programeve përkatëse 
për zhvillimin e profileve profesionale për profesionet deficitare
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH – Projekti SKILLS në bashkëpunim me komunat dhe shkollat fillore e të mesme

12. Promovimi i Programit Kornizë të BE-së për hulumtim dhe inovacione “Horizont” 2020 dhe mbështetje të 
të gjithë faktorëve të veprimtarive shkencore-hulumtuese dhe inovative për shfrytëzimin me sukses të 
granteve të aksesshëm
\` Korniza kohore: 2015-2020
\` Organi kompetent: MASH

13. Lidhja dhe shfrytëzimi i regjistrave, evidencave dhe bazave të të dhënave, midis sektorëve të administratës 
komunale, ndërmarrjeve publike dhe institucioneve publike – Inter-operabilitet në kuadër të komunës, 
përmes instalimit të sistemit të standardizuar mediator elektronik ,për shkëmbimin e të dhënave dhe 
dokumenteve, me të cilin do të mundësohet vendosja e shpejtë e sistemit të standardizuar një-sportel dhe 
inkorporimi i cilësisë së unifikuar i shërbimeve elektronike. 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MSHIA 

14. Krijimi i kornizës juridike për formimin, organizimin, funksionimin dhe financimin e qendrave funksionale 
komunale për shërbime, si pika të vetme për kontakt me qytetarët (PVKQ) sa u përket shërbimeve lokale por 
edhe organeve të tjera të administratës
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MSHIA në bashkëpunim me MVL 

15. Stimulimi i hapjes së internet pikave të aksesshme dhe falas për shfrytëzimin e e-shërbimeve në komunat 
rurale, si dhe për përmirësimin e edukimit dhe aftësive digjitale për përdorimin e TIK dhe Internetit, 
veçanërisht për grupet vulnerabile;
\` Korniza kohore: 2016-2020
\` Organi kompetent: MSHIA në bashkëpunim me MVL 
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PLAN VEPRIMI

II. OFRIMI INOVATIV DHE MË EFIKAS I SHËRBIMEVE ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

16. Avancimi i sistemit për zhvillimin e kapaciteteve të autoriteteve lokale, administratës komunale, institucioneve 
publike dhe ndërmarrjeve publike për përgatitjen dhe ofrimin e e-shërbimeve 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MSHIA 

17. Inkorporimi i procedurave dhe instrumenteve për përmirësimin e vazhdueshëm të kompetencave të 
nëpunësve publikë lokal dhe shtetëror dhe kalimi gradual në drejtim të e-nxënie;
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MSHIA në bashkëpunim me MVL

18. Përforcimi i kapaciteteve të autoriteteve lokale, në qendrat më të mëdha urbane për demonstrimin e 
konceptit të “smart cities” me theks mbi integrimin e shërbimeve lokale dhe modernizimin e tyre (digjitalizim 
dhe rrjetëzim)
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat

19. Realizimi i Programit për zhvillimin dhe implementimin e TIK, përmes së cilit zbatohen projektet për fuqizimin 
e kapaciteteve të administratës publike dhe zhvillimin e TIK në Republikën e Maqedonisë
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MSHIA
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PLAN VEPRIMI

BOSHTI PRIORITAR III
Stimulimi i rritjes inkluzive, 

përmes mundësimit të 
qasjes së barabartë deri 

te shërbimet lokale për të 
gjithë qytetarët
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PLAN VEPRIMI

III. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE SOCIALE

Objektivi specifik 
i Programit

\\ Arritja e shkallës së lartë të kohezionit social dhe territorial, reduktimi i dispariteteve midis dhe në kuadër të 
komunave dhe ngritja e cilësisë së jetës 

Objektivi tematik 
i Programit

\\ Përmirësimi i mjedisit juridik, financiar, institucional dhe mjedisit administrati për sigurimin e shërbimeve 
të qëndrueshme sociale për qytetarët 

Objektivat 
tematike të 
Strategjisë 
Evropa 2020 

\\ Promovimi i punësimit dhe mbështetja e mobilitetit të fuqisë së punës 

\\ Avancimi i inkluzionit social dhe lufta kundër varfërisë 

\\ Investimi në arsim, aftësi dhe mësim gjatë gjithë jetës, përmes zhvillimit të infrastrukturës së arsimit dhe 
trajnimit

Objektivat 
investuese të 
Strategjisë 
Evropa 2020

\\ Iniciativa për zhvillim lokal dhe ndihmë për strukturat për sigurimin e shërbimeve për fqinjësinë, me qëllim 
të krijimit të vendeve të reja të punës 

\\ Investimi në shëndetësi dhe infrastrukturën sociale, që do të kontribuoj në drejtim të zhvillimit nacional, 
rajonal dhe lokal, reduktimit të pabarazive, sa i përket gjendjes shëndetësore dhe kalimit nga shërbimet 
institucionale në shërbimet të cilat bazohen në bashkësi 

\\ Mbështetje për ripërtëritje fizike dhe ekonomike të mjediseve të varfra urbane dhe rurale

\\ Mbështetje për ndërmarrjet sociale
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PLAN VEPRIMI

III. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE SOCIALE

Aktivitete / 
projekte, me 
kornizë kohore 
dhe institucione 
kompetente për 
realizimin e tyre

1. Analizë e kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale për 
planifikimin, financimin dhe administrimin e zhvillimit të shërbimeve themelore sociale, me konstatime 
dhe rekomandime për përmirësimin e saj
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MPPS, MASH, MD, MSH, MK, MF 

2. Analizë e gjendjes ekzistuese lidhur me organizimin dhe me pajisjen kadrovike e teknike të administratës 
komunale dhe shërbimeve publike, përmes të cilave sigurohen kompetencat e komunave sa i përket 
zhvillimit të shërbimeve themelore sociale (nëpër komuna), me konstatime dhe rekomandime për veprim 
të mëtutjeshëm
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA dhe NJVL

3. Harmonizimi i kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale 
lidhur me planifikimin, financimin dhe administrimin e shërbimeve themelore sociale, në përputhje me 
konstatimet dhe rekomandimet nga analiza e realizuar 
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MPPS, MASH, MD, MSH, MK, MF

4. Miratimi i akteve nënligjore për rregullimin më preciz të mobilitetit (transportit) të nxënësve, nga njëri 
vendbanim në tjetrin, përkatësisht nga njëra komunë në tjetrën 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MASH

5. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve për sigurimin e shërbimeve themelore sociale në nivel 
lokal
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL
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PLAN VEPRIMI

III. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE SOCIALE
6. Ndërtimi i kapaciteteve të administratës komunale për hartimin e planeve të integruara për zhvillimin e 

qëndrueshëm të shërbimeve sociale për qytetarët 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me SÇE – IPA Qendra për Trajnime, MPPS, MASH, MD, MSH, 

MK, MF

7. Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale, për hartimin dhe miratimin e planeve për 
zhvillimin e shërbimeve themelore sociale, si pjesë e strategjive për zhvillimin e qëndrueshëm të komunave 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat

8. Implementimi i programeve për arsimin joformal, të cilat çojnë në kualifikim ose në një pjesë të kualifikimit, 
në përputhje me nevojat e tregut të punës3

\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: IP Qendra për Arsimin e të Rriturve 

9. Organizimi i arsimit të mesëm profesional për të rritur sipas nevojave të njësive të vetëqeverisjes lokale 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: IP Qendra për Arsimin e të Rriturve 

10. Realizimi i programeve për këshillimin e prindërve të nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH

3 Në komunat të cilat janë përfshirë me Analizën e Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë për profesionet e kërkuara në tregun e punës.
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PLAN VEPRIMI

III. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE SOCIALE

11. Realizimi i Projektit për kompensime të kushtëzuara në para për ndihmën e familjeve të varfra, fëmijët e të 
cilave rregullisht e ndjekin procesin edukativo-arsimor
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MPPS

12. Realizimi i Programit për financimin e punësimit të grupeve vulnerabile të popullsisë, për kryerjen e punëve 
me dobi të përgjithshme shoqërore për nevojat e qytetarëve në bashkësinë lokale
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: APRM në bashkëpunim NJVL

13. Zbatimi i vazhdueshëm i trajnimeve për rininë dhe të rriturit pa kualifikime ose me kualifikime të ulëta,4 me 
qëllim të përforcimit të punësimit të fuqisë së punës
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim, në bashkëpunim me NJVL

14. Miratimi dhe realizimi i Plan Veprimeve të Strategjisë për Romët për shëndetësi, punësim, banim dhe arsim
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MPPS

15. Realizimi i Programit për financimin e masave aktive për stimulimin e punësimit5

\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: APRM

4 Në komunat në të cilat ka shkolla të mesme dhe në Qytetin e Shkupit.
5 Mbështetje bizneseve familjare, punësimi i prindërve të vetëm, personave me hendikep dhe fëmijëve pa prindër, formalizimi i bizneseve ekzistuese, 

trajnime dhe ngjashëm.
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PLAN VEPRIMI

III. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE SOCIALE

16. Realizimi i Programit për financimin e kompetencave të deleguara deri te NJVL në veprimtaritë e arsimit, 
kulturës, mbrojtjes së fëmijëve dhe përkujdesjes së personave të moshuar
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH, MK, MPPS

17. Realizimi i Programit për financimin e furnizimit të pajisjes mjekësore për nevojat e ISHP 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MSH

18. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për rikonstruksionin dhe mbindërtimin e 
objekteve të ISHP 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MSH

19. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin e banesave sociale
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MTL

20. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin, pajisjen dhe mirëmbajtjen e 
objekteve për mbrojtjen e fëmijëve (rikonstruksion dhe rinovim të kopshteve ekzistuese për fëmijë, në 
përputhje me Programin për investime në objektet ekzistuese të kopshteve për fëmijë, pajisje të kopshteve 
sapo të ndërtuara për fëmijë, si dhe rinovimin dhe pajisjen e objekteve ekzistuese të pushimoreve për 
fëmijë)
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MPPS 
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PLAN VEPRIMI

III. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE SOCIALE
21. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin, pajisjen dhe mirëmbajtjen e 

objekteve për mbrojtje sociale (rikonstruksion, rinovim, realizim të punëve ndërtimore-zejtare dhe pajisjen 
e objekteve ekzistuese), objekteve për mbrojtje sociale jashtë-institucionale (qendra për punë sociale dhe 
qendra ditore) dhe objekteve për mbrojtje sociale institucionale (institucione për përkujdesjen e kategorive 
të rrezikuara sociale të qytetarëve).
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MPPS

22. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin e shkollave fillore
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH

23. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për rikonstruksionin e shkollave fillore
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МASH

24. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin e palestrave sportive shkollore 
në shkollat fillore
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH

25. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin e shkollave të mesme
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH
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PLAN VEPRIMI

III. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE SOCIALE

26. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për rikonstruksionin e shkollave të mesme
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МASH

27. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin e palestrave sportive shkollore 
në shkollat e mesme
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH

28. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për rikonstruksionin e shtëpive të nxënësve 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH

29. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për sportin masiv dhe aktivitetet rekreative
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: ARS
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PLAN VEPRIMI

BOSHTI PRIORITAR IV
Stimulimi i rritjes së qëndrueshme 

përmes zhvillimit lokal 
të mbështetur në mirëqenien 

sociale dhe shfrytëzimin e 
përgjegjshëm të resurseve natyrore
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PLAN VEPRIMI

IV. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM (I GJELBËR) EKONOMIK LOKAL 

Objektiva 
specifike të 
Programit

\\ Stimulimi i konkurrencës lokale dhe rajonale, përmes promovimit të rritjes së gjelbër, si qasje e re në drejtim 
të rritjes ekonomike 

\\ Adaptimi i bashkësive lokale ndaj ndryshimeve klimatike 

Objektivi tematik 
i Programit

\\ Përmirësimi i mjedisit juridik, financiar, institucional dhe administrativ për sigurimin e shërbimeve të 
qëndrueshme për qytetarët dhe subjektet afariste në fushën e rritjes dhe zhvillimit ekonomik lokal

Objektivi tematik 
i Strategjisë 
Evropa 2020 

\\ Mbështetje kalimit drejt një ekonomie me nivel të ulët të karbonit në të gjithë sektorët 

Objektivat 
investuese të 
Strategjisë 
Evropa 2020

\\ Avancimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i energjisë së rinovueshme në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

\\ Mbështetje efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme të energjisë në 
infrastrukturën publike dhe në sektorin e banimit

\\ Zhvillimi i sistemeve smart për distribuimin e nivele të ulëta të tensionit

\\ Promovimi i strategjive për reduktimin e karbonit në mjediset urbane 
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PLAN VEPRIMI

IV. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM (I GJELBËR) EKONOMIK LOKAL 
Aktivitete / 
projekte, me 
kornizë kohore 
dhe institucione 
kompetente për 
realizimin e tyre

1. Analiza e kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale, sa i përket 
planifikimit, financimit dhe administrimit të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik lokal, me konstatime dhe 
rekomandime për përmirësimin e saj
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MMJPH, ME, MTL, MASH, MBPEU, MK, MF

2. Analizë e gjendjes ekzistuese, sa i përket organizimit dhe pajisjes kadrovike e teknike të administratës 
komunale dhe shërbimeve publike (ndërmarrjet publike dhe institucionet publike), përmes të cilave 
sigurohen kompetencat e komunave në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik lokal (nëpër 
komuna), me konstatime dhe rekomandime për veprim të mëtutjeshëm
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA dhe komunat

3. Formimi i biznes qendrave rajonale për mbështetje dhe shërbime konsulente për ndërmarrje të vogla dhe 
të mesme, në kuadër të Qendrave për zhvillimin e rajoneve planore
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me QZHRP

4. Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për zona të gjelbra industriale, me qëllim të rishqyrtimit të roleve, të 
drejtave dhe detyrimeve të subjekteve në këto zona, saktësimin e kushteve për hyrje në zonat dhe llojet e 
veprimtarive që mund të kryhen në zonat e gjelbra industriale
\` Korniza kohore: 2015 
\` Organi kompetent: МЕ

5. Hartimi i të dhënave të domosdoshme për vlerësimin e realizimit të investimit, në kontekst të fqinjësisë, në 
nivel të rajonit planor dhe nëpër komuna6

\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me QZHRP 

6 Të dhëna për llojin, shkallën e zhvillimit dhe potencialet e zonave industriale, fuqinë e punës, mjedisit social, degët kryesore ekonomike, procedurat 
për themelimin e biznesit, lejet e nevojshme për fillimin e biznesit personal dhe institucionet kompetente për lëshimin e tyre, lehtësimet tatimore dhe 
të dhëna të tjera.
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PLAN VEPRIMI

IV. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM (I GJELBËR) EKONOMIK LOKAL 
6. Hartimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore (potencialet zhvillimore) me rëndësi për zhvillimin lokal dhe 

rajonal, në rajonet planore dhe komuna 
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me QZHRP 

7. Stimulimi i partneriteteve / rrjeteve territoriale të komunave, institucioneve të pushtetit qendror, operatorëve 
turistikë, pronarëve të kapaciteteve akomoduese për turizëm rural dhe palë të tjera të interesuara relevante, 
që do të funksionojnë si grupe lokale të veprimit për promovimin e përparësive komparative të mjediseve 
rurale në secilin rajon planor.
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me QZHRP

8. Gara për stimulimin e partneriteteve, sipas parimit të heliksit të trefishtë, midis shkencës, biznesit dhe 
Qeverisë7

\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МЕ në bashkëpunim me MVL, MASH dhe DZZHTI

9. Vendosja e bashkëpunimit të Zyrës Nacionale për Transferimin e Teknologjive me qendrat për zhvillimin 
e rajoneve planore, me qëllim të formimit të regjistrit të ekspertëve për zona të ndryshme industriale nga 
vendi, mbështetje kompanive në vend, lidhur me këshillimin e industrisë për pronësi intelektuale (IP), 
licencim dhe import të teknologjive, si dhe integrimin e aktiviteteve inovative në Maqedoni
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH në bashkëpunim me QZHRP 

10. Rritja e vetëdijes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për beneficionet nga inovacionet, vendosja e 
rrjeteve midis kompanive, bashkëpunimi midis shkencës dhe industrisë dhe internacionalizimi i kompanive 
maqedonase 
\` Korniza kohore: 2015-2020
\` Organi kompetent: MASH në bashkëpunim me Qendrën Evropiane Informative dhe të Inovacionit në 

Republikën e Maqedonisë – Enterprise Europe Network 

7 Bashkimi i bizneseve, qarqeve akademike dhe vetëqeverisjes lokale, që do të rezultojë me një sistem të përmirësuar inovativ nacional.
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PLAN VEPRIMI

IV. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM (I GJELBËR) EKONOMIK LOKAL 

11. Vendosja dhe mirëmbajtja e ueb portalit për mundësitë investuese në sektorin real dhe përmes PPP, në 
nivel të të gjitha rajoneve planore / komunave8

\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me QZHRP

12. Harmonizimi i kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale për 
planifikimin, financimin dhe administrimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik lokal, në përputhje me 
konstatimet dhe rekomandimet e analizës së realizuar 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MMJPH, ME, MTL, MASH, MBPEU, MK, MF

13. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve sa i përket sigurimit të zhvillimit të qëndrueshëm 
ekonomik lokal
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL

14. Ndërtimi i kapaciteteve të administratës komunale, sa i përket hartimit të planeve të integruara për zhvillimin 
e qëndrueshëm (të gjelbër) ekonomik lokal, të cilat mbështeten mbi konceptin e qëndrueshmërisë dhe 
efikasitetit të resurseve, të orientuara në drejtim të promovimit të teknologjive të pastra ekologjike dhe 
inovative, të mbështetura mbi nevojat e qytetarëve dhe subjekteve afariste 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me SÇE – IPA Qendra për Trajnime, MMJPH, ME, MTL, MASH, 

MBPEU, MK, MF

15. Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale, sa i përket hartimit dhe miratimit të planeve për 
zhvillimin e qëndrueshëm (të gjelbër) ekonomik lokal, si pjesë e strategjive për zhvillimin e qëndrueshëm 
të komunave
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me NJVL

8 Një lloj të këtillë të portaleve do të ketë edhe në ueb-faqet e Ministrisë së Transportit, Agjencisë së Kadastrës dhe Agjencisë për Investime të Huaja.
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PLAN VEPRIMI

IV. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM (I GJELBËR) EKONOMIK LOKAL 
16. Përforcimi i kapaciteteve të autoriteteve lokale për sigurimin e shërbimeve publike, në lidhje me themelimin 

e zonave të gjelbra industriale 
\` Korniza kohore: 2016-2018
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat

17. Realizimi i programeve për financimin e aktiviteteve për disperzimin e kulturës, me të cilat krijohet ambient 
shoqëror për stimulimin e kreativitetit në nivel lokal9

\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МК 

18. Realizimi i Programit për zhvillimin e zonave zhvillimore turistike, i orientuar në drejtim të financimit të 
aktiviteteve për eksproprijimin e tokës për zhvillimin e këtyre zonave
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MTL

19. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale, të dedikuara për ndërtimin e plazheve në 
Dojran dhe Prespë, si bazë për zhvillimin e turizmit liqenor 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MTL

20. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale në zonën industriale Vizbeg, të dedikuara për 
përmirësimin e infrastrukturës komunale në këtë zonë
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MTL

21. Realizimi i Programit për financimin e aktiviteteve për zhvillimin e zonave zhvillimore teknologjike 
industriale, në drejtim të rregullimit përfundimtar të tyre dhe hartimit të dokumentacionit të Projektit për 
infrastrukturën në këto zona
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: DZZHTI

9 Programi “Vera kulturore dhe dimri kulturor” në komunat: Dojran, Berovë, Krushevë dhe Resnjë; Programi “Qyteti i kulturës”; Programi “Vala e ngrohtë 
kulturore”.
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IV. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM (I GJELBËR) EKONOMIK LOKAL 
22. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (bashkëfinancim) të projekteve të shoqatave të qytetarëve 

dhe fondacioneve të dedikuara për mbështetje jofinanciare të NMV dhe promovimin e sipërmarrësisë dhe 
zejtarisë10 
\` Korniza kohore: 2015-2020
\` Organi kompetent: МЕ

23. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (bashkëfinancim) të biznes qendrave ekzistuese, biznes 
inkubatorëve dhe organizimi i Javës Evropiane për NVM
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МЕ

24. Realizimi i Programit për përmirësimin e sipërmarrësisë dhe konkurrencës të NVM i orientuar në drejtim të 
financimit të projekteve për: krijimin e klimës stimuluese për hapjen e ndërmarrjeve të reja dhe fuqizimin 
e ndërmarrjeve ekzistuese mikro, të vogla dhe të mesme; dhe promovimin aktiv të inovacionit dhe 
konkurrencës
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: AMSRM

25. Realizimi i Programit për stimulimin e punësimit, përmes masave aktive për punësim me të cilat janë 
përfshirë kategori të caktuara të personave të papunë, me qëllim të përfshirjes së tyre në tregun e punës
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: APRM

26. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale për ndërtimin e objekteve sportive, si bazë për 
turizmin sportiv
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: ARS

10 Objekt i masës është bashkëfinancimi i projekteve të fondacioneve dhe shoqatave të qytetarëve që kanë të bëjnë me mbështetje jofinanciare të 
NVM, si dhe projekti për promovimin e sipërmarrësisë dhe zejtarisë në Republikën e Maqedonisë, përkatësisht mbështetje financiare të projekteve 
për: promovimin dhe trajnimin e burimeve alternative të financimit të NVM (biznes engjëj, franshizing, faktoring); promovimin dhe trajnimin e 
sipërmarrësisë sociale, promovimin, trajnimet dhe forumet për sipërmarrësinë e femrave, takime B2B, promovimin dhe trajnimin e zejtarisë; rrjetëzimin 
dhe aktivitete promovuese (organizimi i panaireve dhe manifestimeve).
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IV. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM (I GJELBËR) EKONOMIK LOKAL 

27. Realizimi i Projektit për financimin e zhvillimit të aftësive dhe mbështetje të inovacioneve, qëllimi i të cilave 
është përmirësimi i transparencës gjatë shpërndarjes së resurseve për arsimin e lartë, si dhe avancimi i 
llogaridhënies, përmirësimi i relevancës së arsimit të mesëm profesional teknik dhe mbështetja e 
kapaciteteve për inovacione në Republikën e Maqedonisë
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MASH

28. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (bashkëfinancim) të zhvillimit rural për projekte të dedikuara 
për: përmirësimin e konkurrencës dhe modernizimin e ekonomive bujqësore; ripërpunimin, përpunimin, 
magazinimin, paketimin dhe marketingun e produkteve bujqësore; avancimin e potencialit njerëzor të 
prodhuesve bujqësorë; prodhimin dhe shfrytëzimin e energjive të rinovueshme në mjediset rurale dhe 
investime për infrastrukturën rurale dhe zhvillimin e turizmit rural
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MBPEU

29. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (bashkëfinancim) të zhvillimit të balancuar rajonal, për 
projektet e dedikuara për stimulimin e rritjes ekonomike në rajonet planore.
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MVL – BZHR në bashkëpunim me QZHRP
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V. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MBROJTJA DHE SHPËTIMI NË NIVEL LOKAL

Objektivi specifik 
i Programit \\ Adaptimi i bashkësive lokale ndaj ndryshimeve klimatike

Objektivi tematik 
i Programit

\\ Përmirësimi i mjedisit juridik, financiar, institucional dhe administrativ, sa i përket sigurimit të shërbimeve 
cilësore për qytetarët dhe subjektet afariste në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes dhe shpëtimit 
nga ana e autoriteteve lokale

Objektivi tematik 
i Strategjisë 
Evropa 2020 

\\ Promovimi i adaptimit, parandalimit dhe menaxhimit me rreziqet nga ndryshimet klimatike

Objektivi 
investues i 
Strategjisë 
Evropa 2020 

\\ Promovimi i investimeve për parandalimin e rreziqeve specifike, sigurimin e gatishmërisë për katastrofa 
dhe zhvillimi i sistemeve për ballafaqimin me katastrofa
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V. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MBROJTJA DHE SHPËTIMI NË NIVEL LOKAL
Aktivitete / 
projekte, me 
kornizë kohore 
dhe institucione 
kompetente për 
zbatimin e tyre

1. Analizë e kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale, sa i 
përket planifikimit, financimit dhe administrimit të mbrojtjes nga zjarri, me konstatime dhe rekomandime 
për përmirësimin e saj
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MPB, MF, MM, DMSH, BNJVL, dhe MMZ

2. Hartimi i informatave për gjendjen ekzistuese me funksionimin dhe financimin e mbrojtjes nga zjarri në 
nivel lokal, me propozime për veprim të mëtutjeshëm
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MPB, MF, MM, DMSH, BNJVL, dhe MMZ 

3. Analizë e përvojave evropiane për mënyrën e organizimit dhe financimit të MNZ në nivel lokal, përmes 
instrumentit të Këshillit të Evropës për përgjigje të shpejtë 
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA

4. Analizë e gjendjes ekzistuese, sa i përket: organizimit, kompetencave, pajisjes kadrovike dhe teknike të 
administratës komunale, në lidhje me MNZ, si dhe mbrojtja dhe shpëtimi në zonat e komunave (nëpër 
komuna) 
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me NJVL

5. Analizë e gjendjes ekzistuese, sa i përket: organizimit, kompetencave dhe pajisjes kadrovike dhe teknike 
(mjete për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin e jetës së qytetarëve dhe pronës të rrezikuara nga zjarri), që e ka 
në dispozicion NJTZ dhe shoqëritë vullnetare të zjarrfikësve (nëpër komuna)
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: DMSH në bashkëpunim me LZM dhe NJTZ
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V. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MBROJTJA DHE SHPËTIMI NË NIVEL LOKAL

6. Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për zjarrfikës, me qëllim të rishqyrtimit të materies që ka të bëjë me 
formimin, organizimin, funksionimin dhe financimin e NJTZ, SHKZ dhe SHVZ, me ç’rast do të përfshihet 
edhe mënyra e përcaktimit dhe shpërndarjes së dotacioneve vjetore nga Buxheti i RM-së për NJTZ, SHKZ 
dhe SHVZ-të, të drejtat nga marrëdhënia e punës së zjarrfikësve dhe arsimimi i zjarrfikësve
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: MM në bashkëpunim me DMSH, MF, MASH dhe MVL

7. Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, me qëllim të rishqyrtimit të materies që ka 
të bëjë me bashkëveprimin e përbashkët të shërbimeve për marrëveshjen e parë në nivel lokal (Incident 
command system)
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: MM në bashkëpunim me DMSH, MSH, MPB dhe MVL 

8. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve, sa i përket reduktimit të rreziqeve nga fatkeqësitë 
natyrore dhe fatkeqësi të tjera dhe nga pasojat e shkaktuara prej tyre në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL

9. Ndërtimi i kapaciteteve të administratës komunale për hartimin e planeve të integruara, sa i përket 
reduktimit të rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera dhe nga pasojat e shkaktuara prej 
tyre, të mbështetura mbi nevojat e rritura të adaptimit, parandalimit dhe menaxhimit me rreziqet nga 
ndryshimet klimatike
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me SÇE – IPA Qendra për Trajnime, MPB, MF, MM, DMSH, 

BNJVL dhe MMZ
10.  Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale për hartimin dhe miratimin e planeve të 

integruara afatmesme për reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera dhe nga 
pasojat e shkaktuara prej tyre, si pjesë të Programit për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunave, të hartuara 
me pjesëmarrjen e palëve të interesuara dhe të mbështetura mbi nevojat e qytetarëve dhe mbi vlerësimet 
e rrezikshmërisë së zonave të komunave nga të gjitha rreziqet dhe rrisqet
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: DMSH në bashkëpunim me MVL, LZM dhe NJVL
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V. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MBROJTJA DHE SHPËTIMI NË NIVEL LOKAL
11.  Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale, sa i përket instalimit të sistemit për përfshirjen 

e qytetarëve në detektimin, paralajmërimin e hershëm dhe alarmimin, hartën e rreziqeve dhe vlerësimit, si 
dhe pjesëmarrja e tyre aktive në ballafaqimin me fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera në kuadër të 
komunave 
\` Korniza kohore: 2016-2020
\` Organi kompetent: LZM në bashkëpunim me NJVL

12. Avancimi i sistemit për zhvillimin e kapaciteteve të autoriteteve lokale dhe administratës komunale për 
menaxhimin me situata krize në nivel rajonal dhe lokal, si bazë për zgjidhjen e suksesshme të rreziqeve 
specifike dhe ballafaqimin me katastrofa 
\` Korniza kohore: 2016-2020
\` Organi kompetent: DMSH

13. Përfshirja në sistemin arsimor formal dhe joformal të mbrojtjes nga zjarri
\` Korniza kohore: 2016-2020
\` Organi kompetent: MASH në bashkëpunim me DMSH dhe LZM

14. Ngritja e vetëdijes publike për dëmin, rrezikun dhe nevojën e lajmërimit të zjarrit, pasojat nga ndryshimet 
klimatike, si dhe për pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në ballafaqimin me fatkeqësitë natyrore dhe 
fatkeqësi të tjera, në kuadër të vendbanimeve në të cilat jetojnë 
\` Korniza kohore: 2016-2020
\` Organi kompetent: LZM
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VI. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE (KOMUNALE) PUBLIKE

Objektivat specifike 
të Programit

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

\\ Adaptimi i bashkësive lokale ndaj ndryshimeve klimatike

Objektivi tematik i 
Programit

\\ Planifikimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i shërbimeve themelore publike në nivel lokal, në mënyrë e cila 
mundëson ruajtjen e mjedisit jetësor dhe shfrytëzimin e përgjegjshëm të resurseve natyrore

Objektivi tematik i 
Strategjisë Evropa 
2020 

\\ Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe avancimi i efikasitetit të resurseve

Objektivat investuese 
të Strategjisë Evropa 
2020 

\\ Ballafaqimi me nevojën e rritur për investime në sektorin e mbeturinave, në mënyrë që të përmbushen 
kërkesat e acquis për mjedisin jetësor 

\\ Ballafaqimi me nevojën e rritur për investime në sektorin e ujërave, në mënyrë që të përmbushen 
kërkesat e acquis për mjedisin jetësor

\\ Mbrojtja, avancimi dhe zhvillimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore

\\ Mbrojtja e diversitetit biologjik, mbrojtja e tokës dhe promovimi i eko-shërbimeve, duke e përfshirë 
NATURA 2000 dhe infrastrukturën e blertë

\\ Aktivitete për përmirësimin e mjedisit jetësor urban, duke e përfshirë edhe restaurimin e seksioneve – 
Braunfild dhe reduktimin e ndotjes së ajrit
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VI. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHËRBIMEVE THEMELORE (KOMUNALE) PUBLIKE
Aktivitete / projekte, 
me kornizë kohore 
dhe institucione 
kompetente për 
zbatimin e tyre

1. Analizë e kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale, sa i 
përket planifikimit, financimit dhe administrimit të zhvillimit të qëndrueshëm të shërbimeve themelore 
(komunale) publike, me konstatime dhe rekomandime për përmirësimin e saj
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MMJPH, ME, MTL, MASH, MSH, MBPEU, MK, MF

2. Analizë e gjendjes ekzistuese me organizimin dhe pajisjen kadrovike dhe teknike të administratës 
komunale dhe shërbimeve publike (ndërmarrjet publike dhe institucionet publike), përmes të cilave 
sigurohen kompetencat e komunave në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm të shërbimeve themelore 
(komunale) dhe shërbimeve për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës (nëpër komuna), me 
konstatime dhe rekomandime për veprim të mëtutjeshëm 
\` Korniza kohore: 2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA

3. Harmonizimi i kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale 
për zhvillimin e qëndrueshëm të shërbimeve themelore (komunale), në përputhje me konstatimet dhe 
rekomandimet e analizës së realizuar
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MMJPH, ME, MTL, MASH, MSH, MBPEU, MK, MF

4. Hartimi i Inventarit të kompetencave dhe resurseve për sigurimin e shërbimeve themelore (komunale) 
publike dhe shërbimeve për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL

5. Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve në administratën komunale dhe ndërmarrjet publike lokale, 
përgjegjëse për planifikimin dhe monitorimin e projekteve për investime kapitale në veprimtaritë 
themelore (komunale) dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MSHIA në bashkëpunim me MMJPH dhe MTL

6. Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve në administratën komunale, përgjegjës për: dhënien e aprovimit 
të elaborateve për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe për lëshimin e B- lejeve të integruara ekologjike 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MSHIA në bashkëpunim me MMJPH
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7. Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve në administratën komunale, përgjegjës për planifikimin e 

integruar të zhvillimit të qëndrueshëm të shërbimeve komunale, të mbështetura mbi parimet për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës dhe avancimin e efikasitetit të resurseve, të mbështetura mbi 
nevojat e qytetarëve dhe subjekteve afariste 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me SÇE – IPA Qendra për Trajnime, MMPH, ME, MTL, 

MASH, MSH, MBPEU, МК, MF

8. Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale për hartimin dhe miratimin e planeve për zhvillimin 
e qëndrueshëm të shërbimeve komunale, si pjesë të strategjive për zhvillimin e qëndrueshëm të komunave 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me NJVL

9. Përforcimi i kapaciteteve të autoriteteve lokale për sigurimin e shërbimeve publike, në lidhje me 
përfshirjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, në planet për zhvillimin e turizmit, veçanërisht të 
turizmit kulturor dhe rural 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me komunat

10. Mbështetje për instalimin e: rrjeteve lokale për monitorimin e cilësisë së ajrit (grumbullimi i të dhënave 
për cilësinë e ajrit, veçanërisht tek B- instalimet dhe propozimi i masave mbrojtëse), rrjeteve lokale për 
cilësinë e ujit dhe rrjeteve lokale për mbrojtje nga zhurma
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MMJPH në bashkëpunim me NJVL

11. Mbështetje për hartimin e planeve dhe programeve të cilat komunat, në përputhje me legjislacionin 
nga fusha e mjedisit jetësor, e kanë për detyrë t’i hartojnë dhe realizojnë11

\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MMJPH në bashkëpunim me NJVL 

11 Plan veprime afatshkurtra për mbrojtjen e ajrit; plane për përmirësimin e cilësisë së ajrit në zona dhe aglomerate në të cilat cilësia e ajrit është në nivel 
të ulët; plane dhe programe për menaxhimin me mbeturinat; harta strategjike për zhurmë dhe plan veprime për zhurmë; LEAP-e.
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12. Realizimi i programit për financimin e investimeve kapitale për revitalizimin e trashëgimisë së 

patundshme kulturore, me qëllim të përfshirjes së saj në programet për zhvillimin e turizmit, veçanërisht 
të turizmit kulturor12

\` Korniza kohore: 2012-2017
\` Organi kompetent: МК

13. Realizimi i programeve për financimin e aktiviteteve, sa i përket hulumtimit, mbrojtjes, konservimit, 
restaurimit, rikonstruksionit dhe prezantimit të trashëgimisë së patundshme kulturore, me qëllim të 
përfshirjes së saj në programet për zhvillimin e turizmit, veçanërisht të turizmit kulturor13

\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МК – Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore

14. Realizimi i Projektit “Përmirësimi i shërbimeve komunale”, përmes të cilit sigurohet mbështetje financiare 
(dotacione kapitale) për projekte kapitale, infrastrukturore dhe investuese për përmirësimin e cilësisë 
së shërbimeve komunale, përmes ngarkimit me aranzhmanin on-lending, me qëllim të mundësimit të 
realizimit të projekteve komunale, të cilat do të kontribuojnë në rritjen e të ardhurave të komunave ose 
ndërmarrjeve publike, si dhe në drejtim të reduktimit të shpenzimeve operative të të njëjtave. 
\` Korniza kohore: 2010-2019
\` Organi kompetent: MF

12 Masa parandaluese mbrojtëse të kishës “Shën Arhangjel Mihail” – Berovë; Rikonstruksion të më shumë fasadave në Shkup, Manastir, Krueshevë, Kratovë, 
Prilep, Shtip, Ohër dhe në qendra/bërthama të tjera të rëndësishme të qyteteve; Restaurimi i fasadave në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, Rikonstruksioni 
i Konakut Lindor të kompleksit të Manastirit “Shën Arhangjel Mihail” – Varosh, Prilep; Mbrojtje të Manastirit “Shën Gavril Lesnovski” në fshatin Lesnovë; 
Konservim të kishës “Shën Gjergji” në fshatin Kurbinovë; Organizimi i ekspozitave të përhershme në muzetë nacionalë dhe modernizimi i depove në 
muzetë e Maqedonisë.

13 Ndërtimi i Universitetit të Shën Klimentit në Plaoshnik, Ohër; Rikonstruksion të kompleksit të manastireve “Shpërfytyrimi i Shenjtë” në fshatin Zërzë; 
hulumtim, mbrojtje, konservim, restaurim, rikonstruksion dhe prezantim të Teatrit Antik në Skupi; Projekti Arkeologjik Turistik “Qytetet dhe kështjellat 
e vjetra në Magjistralen evropiane në Maqedoni”; Projekti arkeologjik – arkitektonik Kratovë; Punë konservatore – restauruese dhe revitalizimi i Kalasë 
së Shkupit; Hulumtime arkeologjike dhe punë konservatore – restauruese në lokalitetet arkeologjike; Stobi – Gradsko, Heraklea Linkestis – Manastir, 
Stibera, Isar – Shtip, Bargalla, Carevi Kuli – Strumicë, Kalaja e Vinicës – Vinicë, Bilazora – Sveti Nikolle, Kullat e Markos – Vodno – Shkup, Kulla e Davinit – 
Çuçer, Antigonea – Negotinë, Isar – Marvinci – Vallandovë, Projekti “Zhvillimi Lokal i Rajonit të Dibrës dhe Rekës, etj.
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15. Realizimi i Projektit “Furnizimi me ujë dhe shkarkimi i ujërave të zeza”, përmes së cilit sigurohet 
mbështetje financiare (dotacione kaptilae) për projekte infrastrukturore për ndërtimin/rikonstruksionin 
e sistemeve për furnizimin me ujë dhe sistemeve të kanalizimeve të ujërave të zeza urbane 
\` Korniza kohore: 2010-2019
\` Organi kompetent: МТL

16. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (dotacione kapitale) për ndërtimin e ujësjellësit dhe 
kanalizimit për komunën: Tetovë, Gostivar, Koçan, Radovish, Kavadar, Manastir, Gjevgjeli dhe Negotinë, 
si ngarkim me kredi të RM-së nga Banka Gjermane për Zhvillim - KfW
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: МТL

17. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (dotacione kapitale) për ndërtimin e kaskadave përgjatë 
lumit Vardar dhe rregullimin e shtratit të lumit Vardar. 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MMJPH

18. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (dotacione kapitale) për ndërtimin e katër degëve nga 
sistemi për furnizimin me ujë në komunat: Tetovë, Likovë dhe Zajaz
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MMJPH

19. Realizimi i pjesës së Programit për mbështetje financiare të zhvillimit rural, përmes të cilit sigurohet 
mbështetje financiare (dotacione kapitale) për ndërtimin e sistemeve për furnizim me ujë dhe 
sistemeve të kanalizimeve nëpër fshatra, rregullimin e pikave për piknik në mjediset rurale (përfshirë 
edhe lidhjen e tyre me energji elektrike, sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit) dhe vendosja e shenjave 
për monumentet kulturore dhe natyrore në mjediset rurale
\` Korniza kohore: 2010-2019
\` Organi kompetent: MBPEU
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20. Realizimi i pjesës së Programit për mbështetje financiare të zhvillimit rural, përmes të cilit sigurohet 
mbështetje financiare për mbrojtjen dhe avancimin e trashëgimisë kulturore dhe peizazhin (në 
kontekstin rural dhe urban)
\` Korniza kohore: 2010-2019
\` Organi kompetent: MBPEU

21. Realizimi i Programit për mbështetje financiare për ndërtimin e Hidrosistemit Zletovica, me qëllim të 
furnizimit me ujë të Probishtipit dhe Kratovës (faza e parë) 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MBPEU

22. Realizimi i Programit për mbështetje financiare për ndërtimin e Hidrosistemit Lisiçe, me qëllim të 
furnizimit me ujë të qytetit Veles, furnizimit me ujë të fshatrave përreth që gravitojnë në sistem, dhe 
furnizimit të industrisë me ujë teknologjik
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MBPEU
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Objektivat 
specifike të 
Programit

\\ Adaptimi i bashkësisë lokale ndaj ndryshimeve klimatike

\\ Rritja e sigurisë në komunikacionin rrugor në zonën e komunave

Objektivi specifik i 
Programit

\\ Përmirësimi i mjedisit juridik, financiar, institucional dhe administrativ, me qëllim të sigurimit të rrjeteve 
më të mira transportuese lokale dhe shërbime më efikase për qytetarët dhe subjektet afariste në fushën 
e transportit 

Objektivi tematik i 
Strategjisë Evropa 
2020 

\\ Promovimi i transportit të qëndrueshëm dhe shmangia e grykave të ngushta në rrjetet kryesore 
infrastrukturore

Objektivi 
investues i 
Strategjisë Evropa 
2020 

\\ Zhvillimi i sistemeve transportuese ekologjike me nivel të ulët karboni dhe promovimi i mobilitetit të 
qëndrueshëm urban 
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Aktivitete / 
projekte, me 
kornizë kohore 
dhe institucione 
kompetente për 
zbatimin e tyre

1. Analizë e kornizës ekzistuese normative, me të cilën rregullohen kompetencat, organizimi dhe financimi i 
kompetencave të njësive të vetëqeverisjes lokale, sa i përket avancimit të transportit të qëndrueshëm në 
kuadër të komunës, me konstatime dhe rekomandime për përmirësimin e saj 
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MPB, MASH, MTL, MMJPH, МЕ, MF

2. Analizë e gjendjes ekzistuese, sa i përket organizimit dhe pajisjes kadrovike e teknike të administratës 
komunale dhe ndërmarrjeve publike, përmes të cilave sigurohen kompetencat e komunave lidhur me 
transportin e qëndrueshëm lokal (nëpër komuna), me konstatime dhe rekomandime për veprim të 
mëtutjeshëm
\` Korniza kohore: 2015-2016
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me MSHIA dhe NJVL

3. Hartimi i Studimit për funksionalitetin dhe kapacitetet e këshillave komunalë, për sigurinë e komunikacionit 
rrugor, në bazë të të cilit do të bëheshin ndryshime dhe plotësime të kornizës ekzistuese juridike, përmes 
të cilave përcaktohen dhe funksionojnë
\` Korniza kohore: 2015
\` Organi kompetent: KRSKRR në bashkëpunim me NJVL

4. Harmonizimi i kornizës juridike, me të cilën rregullohen kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale 
për planifikimin, financimin dhe administrimin e transportit të qëndrueshëm në kuadër të komunës, në 
përputhje me konstatimet dhe rekomandimet nga analiza e realizuar
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MPB, MASH, MTL, MMJPH, МЕ, MF,

5. Hartimi i Inventarit për kompetencat dhe resurset, sa i përket sigurimit të transportit të qëndrueshëm në 
nivel lokal
\` Korniza kohore: 2017
\` Organi kompetent: MVL
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6. Ndërtimi i kapaciteteve të administratës komunale për hartimin e planeve të integruara, sa i përket 

transportit të qëndrueshëm (të gjelbër) lokal, i cili siguron qëndrueshmëri, qasje efikase dhe të sigurt (në 
këmbë, me biçikletë, me transport publik) deri te të gjitha lagjet, në kuadër të vendbanimeve dhe lidhje të 
mirë të rrjeteve transportuese lokale me ato rajonale 
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me SÇE – IPA Qendra për Trajnime, MPB, MASH, MTL, MMJPH, 

МЕ, MF,

7. Përforcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale për hartimin dhe miratimin e planeve, sa i 
përket transportit të qëndrueshëm (të gjelbër) lokal, si pjesë të strategjive për zhvillim të qëndrueshëm të 
komunës
\` Korniza kohore: 2016-2017
\` Organi kompetent: MVL në bashkëpunim me NJVL

8. Ngritja e vetëdijes publike për aspektet e ndryshme të sigurisë në komunikacionin rrugor 
\` Korniza kohore: 2016-2020
\` Organi kompetent: MPB në bashkëpunim me KRSKRR

9. Realizimi i Programit për financimin e investimeve kapitale, sa i përket ndërtimit të shtigjeve për këmbësorë 
buzë liqeneve në komunat: Dojran, Veles, Mavrovë-Rostushë, Krushevë dhe Berovë
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MTL

10. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (dotacione kapitale) për zhvillimin e qëndrueshëm 
rural, i dedikuar për: ndërtimin e infrastrukturës rrugore lokale të fshatrave (përfshirë edhe ura); lidhja 
e vendbanimeve; asfaltimi i rrugëve; ndërtimi i shtigjeve për këmbësorë dhe çiklistë dhe infrastrukturë 
rrugore për qasje deri në tokat bujqësore të a. q. rrugë fushore 
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MBPEU
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11. Realizimi i Programit për mbështetje financiare për rehabilitimin e rrugëve rajonale dhe lokale në nivel lokal
\` Korniza kohore: 2015-2020
\` Organi kompetent: MTL në bashkëpunim me NPRRSH dhe NJVL të interesuara

12. Realizimi i Programit për mbështetje financiare (dotacione kapitale) për zhvillimin e qëndrueshëm të 
njësive të vetëqeverisjes lokale, dedikuar aktiviteteve investuese për rregullimin e sipërfaqeve publike në 
njësitë e vetëqeverisjes lokale
\` Korniza kohore: 2015-2017
\` Organi kompetent: MTL në bashkëpunim me NJVL të interesuara
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