
 
 

Konferencë ndërkombëtare 

“Sfidat dhe perspektivat e zhvillimit Rajonal dhe Lokal” 

-Decentralizimi dhe UE qasja – 

 

26-27nëntor, 2015, Shkup, Republika e Maqedonisë 

Hoteli Kontinental - Shkup 

 

Agjenda 

Dita 1, 26 nëntor 2015 (e enjte) 

09.00-09:30 Regjistrimi i pjesëmarrësve, kafe për mirëseardhje 

09:30-10.15 Hapje 

 

Moderatorë 

Z-ti RizvanSulejmani 

 

 

Adresime të mirëseardhjes 

 

- Z-ti Lirim Shabani, Ministër i vetëqeverisjes lokale i Republikës 

së Maqedonisë  

 

- Z-ti Musa Xhaferri, Zëvendës Kryeministër i Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë, përgjegjës për implementimin e 

Marrëveshjes kornizë të Ohrit  

 

- Z-ti Koce Trajanovski, Kryetari i Bashkësisë së njësive të 

vetëqeverisjes lokale në Repunlikën e Maqedonisë (BNjVL) 

 

- Z-nja Louisa Vinton, Përfaqësuese e përhershme e UNDP-së në 

Republikën e Maqedonisë,  

 

-Z-ti Hans-Helge Zander, Zëvendës Ambasadori iGjermanisë në 

Republikën e Maqedonisë, përgjegjës për çështje ekonomike 

 

-Z-nja Katarina Shtoker, Zëvendës – udhëheqëse e Misionit, 

Ambasada e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë  

 

10.15-11.00 Deklaratë për mediumet  

Pauzë për kafe 

Ekspozitë (Qendrat për zhvillim rajonal dhe komunat) 

11.00-12.00  Procesi i decentralizimit dhe i zhvillimit të qëndrueshëm 

– sfidat, zgjidhjet dhe perspektivat 

 

Moderator 

Z-ti Toni Popovski 

Koordinatorë i iniciativave për decentralizim dhe zhvillim lokal, UNDP 

 

-Ministra të mëparshëm për vetëqeverisje lokale në R. e 

Maqedonisë,  



-Z-ti.Ljupço Prenxhov, Zëvendës ministër për vetëqeverisje lokale  

-Z-ti Xhemail Elmazi, Drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal 

 

12.00-13.45  Zhvillimi rajonal në perspektivën e UE 

 

Moderator 

Z-ti Jurij Kobal, 

Oikos, Zhvillimi i qëndrueshëm, Sloveni, Kroaci, Mali i Zi, Serbi 

 

 “Politikat zhvillimore rajonale, sfidat dhe mundësitë për 

Maqedoninë”, 

Z-nja Biljana Cvetanovska Gugoska- Sekretare shtetërore në  

Ministrinëpër vetëqeverisje lokale,  

Republika e Maqedonisë 

 

 “Korniza normative dhe institucionale për zhvillim rajonal 

në Republikën e Kosovës – UE sfidat” 

Z-ti Besnik Osmani, Sekretar shtetëror në Ministrinë e 

administrimit të pushtetit lokal,  

Republika e Kosovës 

 

 “Lidhja ndërkombëtare e rajoneve dhe komunave për 

adresim të sfidave globale” 

Z-ti Martin Brataniç Drejtor i Agjensionit për zhvillim rajonal – 

Posavje, Republika e Sllovenisë  

 

 “Koordinimi horizontal dhe vertikal i politikës për zhvillim 

të barabartë rajonal” 

Z-ti Zoran Krajovski, Zyra e Zëvendës Kryeministrit të Republikës 

së Maqedonisë, përgjegjës për çështje ekonomike dhe zhvillim 

ekonomik, 

Republika e Maqedonisë 

 

 “Përvoja e krijimit të rrjetit ndërkombëtar” 

Z-nja Irena Xhimrevska, SWG – Udhëheqëse njësie, Grupi punues 

i përhershëm i zhvillimit rural rajonal në Evropën Jug-Lindore,  

Republika e Maqedonisë 

 

Pyetje &përgjigje / Diskutim 

Konkluzione të moderatorit (analizë komparative)  

13.45-15.00 Drekë 

Ekspo (Qendrat për zhvillim rajonal dhe komunat) 

 

15.00-16.45  Si të arrihet rritja dhe zhvillimi i qëndrueshëm lokal 

 

Moderator 

Z-ti Azis Pollozhani 

 

 “Gjendja aktuale e politikës dhe vendosjes institucionale 

për zhvillim të qëndrueshëm lokal në Republikën e 

Maqedonisë” 

Z-njaElena Petkanovska, Ministria për vetëqeverisje lokale, 



Udhëheqëse departamenti,  

Republika e Maqedonisë 

 

 “Zhvillimi i qëndrueshëm përmes nxitjes së biznesit social 

si instrument i pushtetit vendor”  

Z-ti Kastriot Sulka, Drejtor i Institutit për zhvillim të 

qëndrueshëm, Republika e Shqipërisë 

 

 “Zhvillimi i bazuar në inovacione – mësimet e nxëna nga 

Republika Çeke”  

Z-ti Tomas Vlasak, 

Specialist për zhvillim ekonomik,  

Republika e Çekisë 

 

 “Rekomandime në lidhje me përmirësimin e planifikimit dhe 

zbatimit të politikave rajonale” 

Z-ti Jurij Kobal, Oikos, Zhvillimi i qëndrueshëm, Sloveni, Kroaci, 

Mali i Zi, Serbi 

Republika e Sllovenisë 

 

 “Nevoja për rishikim të decentralizimit në Ballkanin 

Perendimor: Rasti i B dhe H, ShQ, MA dhe KS” 

-Z-tiBesnikTahiri, Drejtor i InstitutitKosovar për qeverisje lokale,  

Republika e Kosovës  

 

 

Pyetje  & përgjigje / Diskutim 

Konkluzione të moderatorit (analizë komparative) 

17:00-18:00 Program i lirë 

18.00-19.30 Shëtitje e organizuar turistike në qytetin e Shkupit 

19:30 -22:00 Bufet/darkë 

 

Dita 2 , 27 nëntor 2015 (e premte)  

08.30-09.00 Regjistrimi i pjesëmarrësve 

09:00-11.00  Politika rajonale dhe konkurrenca  

Investimi, përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme  

 

Hapje/Moderator 

Z-ti Jurij Kobal 

Oikos, Zhvillimi i qëndrueshëm, Sloveni, Kroaci, Mali i Zi, Serbi 

 

 “Indikatorët për konkurrence rajonale dhe shfrytëzimi i të 

dhënave për zhvillim të strategjive” 

Z-ti Darko Vukoviq, Akademia e Beogradit,  

Republika e Serbisë  

 

 “Përforcimi i kapaciteteve të qendrave për përkrahje të 

bizneseve – Si të rritet inovacioni tek kompanitë lokale?” 

Z-ti Radmil Polenakoviq, Profesor, Universiteti i Qirilit dhe Metodit 

– Shkup 

Republika e Maqedonisë 

 



 

 “Zhvillimi ekonomik dhe konkurrenca territoriale” 

Z-ti  Dusan Kulka, Specialist për zhvillim ekonomik, Berman Group 

Republika e Çekisë 

 

 “Kllasteri si instrument për përmirësimin e konkurrencës 

rajonale” 

Z-ti AleksandarKaraev, GIZ, LEIWW-këshilltarë, sektori privat – 

Zhvillimi ekonomik rajonal dhe lokal 

Republika e Maqedonisë 

 

Pyetje  & përgjigje / Diskutim 

Konkluzione të moderatorit (analizë komparative) 

11.00-11:30 Pauzë për kafe 

Ekspo (Qendrat për zhvillim rajonal dhe komunat) 

11.30-13.00  Praktikat inovative për zhvillim lokal dhe rajonal 

 

Moderator 

Z-ti Toni Popovski 

Koordinatorë i iniciativave për decentralizim dhe zhvillim lokal, UNDP 

 

 “Rrjetet për zhvillim inkluziv”,  

Z-nja Zhaneta Qaushevska, Kryetare e Komunës së Gradskos, 

Republika e Maqedonisë 

 

 “Zhvillimi lokal në koordinim me strategjitë rajonale” 

Z-ti Damijan Jaklin, Kryetar i komunëssë VelikaPolanës,  

Republika e Sllovenisë 

 

 “Bashkëpunimi ndërkufitarë dhe zhvillimi rajonal” 

Z-nja Emilia Gjeroska, Udhëheqëse e Qendrës për zhvillim të 

rajonit planorë rë Pellagonisë 

Republika e Maqedonisë  

 

 “Zhvillimi lokal në kushte të decentralizimit dynivelësh – 

përvoja e Shqipërisë” 

Z-nja Ana Verushi, Kryetare e Këshillit të Qarkut - Korçë,  

Republika e Shqipërisë  

 

Pyetje  & përgjigje / Diskutim 

Konkluzione të moderatorit (analizë komparative) 

13.00-13.30 Pauzë për kafe 

Ekspo (Qendrat për zhvillim rajonal dhe komunat) 

 

13.30-15.00  Modelet e menaxhimit në nivel lokal dhe rajonal 

 

Moderator 

Z-ti Rizvan Sulejmani 

 

 “Inovacioni në qeverisje” 

-Z-ti Musharraf Rasool Cyan, Universiteti shtetërorë i Xhorxhias,  

ShBA 

https://www.facebook.com/musharraf.cyan?ref=br_rs
https://www.facebook.com/musharraf.cyan?ref=br_rs
https://www.facebook.com/musharraf.cyan?ref=br_rs
https://www.facebook.com/musharraf.cyan?ref=br_rs


 

 “Bashkëpunimi ndërkomunal në Republikën e Maqedonisë” 

Z-ti Ilmiasan Dauti, 

Ekspert për vetëqeverisje lokale / Menaxher i projektit, UNDP  

 

 “Asambleja e kryetarëve të komunave dhe bashkëpunimi 

ndër-rajonal” 

Z-nja Zhulieta Gjurkova, Udhëheqëse e Qendrës për zhvillim të 

rajonit planorë Juglindorë  

Republika e Maqedonisë 

 

 “Partneritetet sociale”,  

Z-nja Afërdita Haxhijaha Imeri, Eksperte për inkluzion social dhe 

inovacione 

Republika e Maqedonisë 

 

Pyetje  & përgjigje / Diskutim 

Konkluzione të moderatorit (analizë komparative) 

 

15.00-16-00 Drekë 

16:00 Përmbyllja e Konferencës 

 


