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1. HYRJE

Fondacioni Metamorfozis, me mbështetjen e USAID-it në kuadër të Projektit 
të pjesëmarrjes qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë të njësive të 
vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vlerësimi është 
rezultat i studimit të bazuar në Indeksin e hapjes, i cili synon të përcaktojë shkallën 
në të cilën respektohen parimet e qeverisjes së mirë. 

Indeksi i hapjes është metodologji për vlerësimin e performancës së institucioneve që 
është zhvilluar në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i organizatave të shoqërisë 
civile. “ACTION SEE” në vitin 2016 dhe që atëherë shërben si një instrument për vlerësimin 
e hapjes së institucioneve në vend.

Ky raport ofron analizë të punës së njësive të vetëqeverisjes lokale në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut në lidhje me parimet e transparencës, aksesueshmërisë, efikasitetit 
dhe integritetit. Bazuar në vlerësimin, jepen rekomandime për përmirësimin e funksionimit 
të njësive të vetëqeverisjes lokale në fushat e përfshira në hulumtim. 

Gjetjet dhe rekomandimet nga hulumtimi i kryer do t‘u paraqiten përfaqësuesve të 
komunave të përshifsha në hulumtim si dhe publikut të gjerë përmes mediave sociale dhe 
mbajtjes së ngjarjeve publike.
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2.METODOLOGJIA 

Indeksi i hapjes vlerëson performancën e vetëqeverisjes lokale në fushën 
e qeverisjes së mirë duke u përqendruar në katër parime: (1) aksesueshmëria, (2) 
efikasiteti, (3) integriteti dhe (4) transparenca me një fushë të përbashkët të pranishme 
në të katër parimet e të dhënave të hapura. 

Aksesueshmëria vlerëson shkallën në të cilën e drejta e qasjes në informacion është 
e garantuar me ligj dhe në praktikë, si dhe cilësinë e mekanizmave për përfshirjen dhe 
konsultimin në proceset e politikëbërjes; efikasiteti merr në konsideratë angazhimin e 
institucioneve për të mësuar nga proceset rrjedhëse dhe për t‘ i përmirësuar ato përmes 
sistemeve të vendosura të monitorimit, vlerësimit dhe mësimit duke përdorur pikat/
treguesit kryesorë gjatë planifikimit dhe raportimit strategjik; transparenca përfshinë 
vlerësimin e informacionit organizativ, buxhetin dhe procedurat e prokurimeve publike të 
cilat janë në dispozicion të publikut, ndërsa; integriteti vlerëson praninë e mekanizmave 
për parandalimin e konfliktit të interesit, rregullimin e lobimit, si dhe disponueshmërinë e 
kodit etik që do të drejtojë dhe sanksionojë sjelljen e nëpunësve civilë dhe administratës 
publike. Secili parim i Indeksit përbëhet nga fusha dhe tregues të matur sipas vlerës së 
përshtatshme në kuadër të parimit.

Metodologjia u zhvillua në konsultim me një numër burimesh të besueshme, 
duke theksuar praktikat dhe standardet më të mira ndërkombëtare për qeverisjen 
e mirë, të tilla si Banka Botërore, Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe 
Zhvillim, Udhëzuesi për Qeverinë e Hapur, Raporti Global i Integritetit dhe Treguesit 
e Qeverisjes dhe Cilësisë Institucionale të zhvilluara nga Banka Botërore.

Hulumtimi u realizua nga Fondacioni Metamorfozis, kurse në procesin e 
realizimit të hulumtimit u përfshinë 8 organizata lokale të shoqërisë civile: Agtis - Prilep, 
Qendra për Dialog Ndërkulturor - Kumanovë, Fondacioni për Zhvillimin e Komunitetit Lokal 
- Shtip, Qendra për Inovacione Sociale Blink 42- 21 - Shkup, Multikultura - Tetovë, Sky Plus 
- Strumicë, Agjencia Lokale për Zhvillim – Strugë dhe Quantum Prima - Kavadar.

Në hulumtim ishin të përfshira 17 komuna nga 8 rajonet e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut. 
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Tabela 1: Komunat e monitoruara sipas  Indeksit të hapjes

RAJONI KOMUNAT

RAJONI I POLLOGUT Tetova 
Zhelina 

RAJONI I VARDARIT Kavadari 
Rosomani 

RAJONI I PELLAGONISË Prilepi 
Dollneni 

RAJONI JUGLINDOR Strumica 
Vasileva 

RAJONI VERILINDOR Kumanova 
Lipkova 

RAJONI I SHKUPIT
Aerodromi 
Gjorçe Petrovi 
Qyteti i Shkupit  

RAJONI LINDOR Shtipi  
Zërnovci 

RAJONI JUGPERËNDIMOR Ohri  
Vevçani 

Hulumtimi u realizua midis janarit 2020 dhe qershorit 2020. Metodat e hulumtimit 
konsistojnë në (1) monitorimin e uebfaqeve të komunave të synuara sipas një sërë 
indikatorësh, (2) pyetësorit të dorëzuar tek institucionet për të konfirmuar gjetjet e marra nga 
monitorimi online, (3) kërkesa për qasje në informacionin publik të dërguar secilës komunë 
me synimin për të vlerësuar shkallën e përmbushjes së kësaj të drejte themelore nga secila 
prej komunave, si dhe (4) rishikimin e kornizës legjislative.

Gabimi i matjes është +/- 3%. Bazuar në rezultatet e hulumtimit, kemi kryer një analizë 
me pikat kyçe kritike dhe problemet në fushën e hapjes së komunave, të cilat shpresojmë të 
përdoren për të përmirësuar punën e tyre.

Nga 17 komuna të monitoruara, vetëm 7 ose 41% iu përgjigjën pyetësorit. 

Është e rëndësishme të theksohet se në rastet kur komunat nuk kanë dorëzuar pyetësorë 
të plotësuar, është dhënë rezultati 0 për treguesit, gjegjësisht është vlerësuar si tregues që 
nuk janë përmbushur. Gjegjësisht, nga 17 komuna të synuara, 7 (41%) iu përgjigjën pyetësorit, 
ndërsa 10 të tjerët (59%) automatikisht marrin 0 për treguesit përkatës. Duke marrë parasysh 
që të dhënat e kërkuara në pyetësor janë informata publike, këto të dhëna janë tregues i 
një niveli të ulët të hapjes së komunave. Mosrespektimi i kërkesës së marrë nga një qytetar 
individual, organizatë e shoqërisë civile ose përdorues tjetër nuk duhet të jetë praktikë e 
njësive të vetëqeverisjes lokale (NJVL-të). Kjo minon besimin e qytetarëve në vetëqeverisjen 
lokale dhe ndikon në imazhin e komunës. 

Si pjesë e procesit, u organizuan takime konsultative me përfaqësues të komunave 
dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në mënyrë që të njihen me rezultatet 
paraprake të monitorimit të komunave dhe të zhvillojnë një diskutim mbi rezultatet, ku 
përfaqësuesit kishin mundësinë të jepnin mendimet, sugjerimet dhe komentet e tyre. 
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3.HAPJA E INSTITUCIONEVE TË 
VETËQEVERISJES LOKALE NË  

   REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 

3.1. GJENDJA E QEVERISJES SË MIRË NË INSTITUCIONET E 
VETËQEVERISJES LOKALE NË MAQEDONINË E VERIUT 

Decentralizimi është proces kompleks qëllimi përfundimtar i të cilit është të 
përmirësojë jetën e qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve më të mira në nivelin lokal.

E drejta për vetëqeverisje lokale përcaktohet në Kushtetutën e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut dhe vetëqeverisja lokale përcaktohet si një nga vlerat 
themelore të rendit kushtetues të shtetit tonë. Sistemi i vetëqeverisjes lokale në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe i ndërtuar mbi parimet e Kartës Evropiane 
të Vetëqeverisjes Lokale dhe praktikave të mira ndërkombëtare. 

Ligji për vetëqeverisjen lokale i vitit 2002 rrit autoritetin e përfaqësuesve të zgjedhur 
lokalë dhe rrit shumë kompetencat e komunave. Pas miratimit të ligjit, u miratua Programi 
operacional për decentralizimin e qeverisjes për 2003-2004, i cili përcaktoi kornizën kohore 
për miratimin e legjislacionit të nevojshëm, përfshirë tre ligjet kryesore të miratuara në 
2004, të cilat promovuan zhvillimin e sistemit të decentralizimit: Ligji për financimin e 
vetëqeverisjes lokale, Ligji për organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale dhe Ligji për 
qytetin e Shkupit.

Sipas Ligjit për organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale, vetëqeverisja 
lokale është e organizuar territorialisht në 80 komuna dhe Qytetin e Shkupit, si 
njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale. Dyzetetre (43) njësi të vetëqeverisjes lokale, 
përfshirë dhjetë në qytetin e Shkupit, si një njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale, 
janë të vendosura me seli në qytet dhe tridhjeteshtatë (37) janë me seli në fshat. 
Sipas Kushtetutës sonë, njësitë e vetëqeverisjes lokale, përkatësisht komunat, 
janë të barabarta në të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, pavarësisht nga karakteri i 
tyre urban ose rural, niveli i zhvillimit, madhësia hapësinore dhe demografike dhe 
ndryshimet dhe specifikat e tjera.

Procesi i decentralizimit është proces i gjatë që kërkon angazhim nga një numër i 
palëve të interesuara. Në këtë drejtim, Raporti i Komisionit Evropian 2020 për progresin 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut1 vëren se „Vendi është angazhuar në procesin e 
decentralizimit që nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit në 2001. Në vitin 2019, 
komunat përmirësuan menaxhimin financiar dhe mbledhjen e taksave lokale. Qeveria ka 
iniciuar, në partneritet me komunat dhe Bashkësinë e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale 

1  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
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(BNJVL), një proces për reformimin e legjislacionit për sistemin e vetëqeverisjes lokale, në 
mënyrë që t‘u japë komunave autorizime shtesë dhe burime financiare.”

Në Programin e punës të Qeverisë së RMV2 thuhet se “Qeveria do të vazhdojë fazën 
e dytë të decentralizimit institucional i cili duhet të sigurojë shërbime më të mira për 
qytetarët në përputhje me Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale. Në mënyrë që të 
tejkalojë dobësitë nga faza e parë e decentralizimit, ne do të rrisim bllok-grantet për të 
mbuluar të gjitha nevojat reale të institucioneve lokale”. Në mandatin e ri është paraparë 
“Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë procesin e decentralizimit. 
Në të ne shohim demokratizim shtesë të shoqërisë, sigurim dhe ofrim më efikas dhe më 
ekonomik të shërbimeve, por edhe zhvillim të avancuar lokal. Kuptimi është transferimi 
i kompetencave në nivelin e menaxhimit (qeverisjes) që është më afër qytetarëve, i 
cili mund t‘ i kryejë ato në mënyrë më efektive, me burime të përshtatshme financiare 
dhe përfshirje të garantuar të qytetarëve në vendimmarrje. Vazhdojmë me politikat për 
zhvillimin e komunave, përkatësisht decentralizimin fiskal dhe zhvillimin e ekuilibruar 
rajonal me qëllim të forcimit të burimeve financiare të komunave, por edhe për të rritur 
përgjegjësinë dhe transparencën e punës së tyre.”

Qeveritë lokale bashkëkohore bazohen në qeverisjen kompetente në komuna. Pranimi 
i standardeve për qeverisje të mirë në funksionimin e vetëqeverisjes lokale përfshin 
zhvillimin e një kulture të re organizative të hapur që e vendos qytetarin në qendër të 
të gjitha aktiviteteve dhe punon për përmbushjen efikase dhe efektive të nevojave dhe 
interesave të tij.  

Parimet e hapjes të përfshira në Indeksin e hapjes janë të mbuluara në një numër 
ligjesh, aktesh nënligjore dhe udhëzueseve që synojnë të përmirësojnë hapjen e 
institucioneve të qeverisjes vendore dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së qytetarëve. 
Me rëndësi të veçantë për përmirësimin e hapjes në NJVL-të është Ligji i ri mbi qasjen e 
lirë në informacionin me karakter publik, i miratuar nga Kuvendi në maj 2019, i cili siguron 
një bazë për vetë-promovim të transparencës proaktive dhe reaktive. Në këtë drejtim, 
duhet të përmendet korniza ligjore për luftimin e korrupsionit dhe promovimin e një 
kulture të integritetit, e cila përfshin Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktin 
e Interesit, Ligjin për lobim dhe Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve.

2  https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/programa-na-vlada-agenda2024-finalno_programa_1.pdf 

https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/programa-na-vlada-agenda2024-finalno_programa_1.pdf
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Grafikoni 1. Hapja e NJVL-ve sipas parimeve të Indeksit të hapjes
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Hulumtimi përmes Indeksit të Hapjes tregon se rezultati i përgjithshëm i qeverisjes 
lokale arrin 40%, me rezultatin më të lartë për treguesit për parimin e efikasitetit prej 57%, 
dhe rezultatin më të ulët për parimin e aksesueshmërisë prej 30%. Ky vlerësim mesatar 
tregon një nivel të ulët të angazhimit të komunave për të përmbushur parimet e hapjes. 
Vlerësimet e ultë të komunave të treguesve në fushat e konsultimit publik dhe qasjes në 
informacion kërkojnë përpjekje të konsiderueshme për përfshirje dhe pjesëmarrje më të 
madhe të qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal dhe rritje të qasjes në 
informacion si një nga mënyrat për të zvogëluar korrupsionin.  Matja për vitin 2020 për 
Indeksin e hapjes tregon një hapje të pamjaftueshme të qeverisjes lokale. 
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Indeksi i hapjes tregoi se në matjen për vitin 2020 rezultatet më të mira kanë komunat 
e Ohrit (62%), Prilepit (56%) dhe Kavadarit (56%), ndërsa më ulët është renditur komuna 
e Rosomanit (22%). 

Grafikoni 2. Hapja e NJVL-ve sipas Indeksit të hapjes
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Takimet konsultative të mbajtura me përfaqësuesit e komunave dhe përfaqësuesit 
e organizatave të shoqërisë civile në përgjithësi konfirmuan gjetjet nga monitorimi i 
komunave brenda Indeksit të hapjes. Disa nga pjesëmarrësit deklaruan se në disa tregues 
situata në terren nuk pasqyron rezultatet e larta të disa prej komunave. Kjo tregon që 
NJVL-të nuk duhet të përqendrohen vetëm në përmbushjen e detyrimeve të tyre ligjore 
por gjithashtu duhet t‘ i kushtojnë vëmendje ndikimit që politikat dhe aktivitetet kanë në 
jetën e përditshme të qytetarëve. 

Në vazhdim të dokumentit janë dhënë pasqyrë e rezultateve të NJVL-ve për secilin 
parim, si dhe për fushat brenda parimeve. Përveç rezultateve, ka shembuj të mirë që bien 
në sy.
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3.2. TRANSPARENCA (INFORMACIONI ORGANIZATIV, BUXHETI DHE 
PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK)

„Transparenca“ vlerëson qasshëmërinë e informacionit dhe sistemeve të 
llogaridhënies 

Qeverisja e mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale duhet të bazohet në funksionim 
transparent dhe llogaridhënës. Në mënyrë që qytetarët të marrin pjesë në krijimin dhe 
zbatimin e politikave në nivelin lokal, ata duhet të informohen për punën e komunave.

Funksionimi transparent dhe llogaridhënës i komunave rregullohet nga disa ligje si 
p.sh.:  Ligji për vetëqeverisjen lokale, Ligji për qasje të lirë në informacionin me karakter 
publik, Ligji për përdorimin e të dhënave të sektorit publik dhe disa ligje materiale. Përveç 
kornizës ligjore, sektori i shoqërisë civile ka përgatitur Standardet e E-Transparencës për 
vetëqeverisjen lokale që përcaktojnë standardet për e-transparencën, ose informacionin 
dhe të dhënat që njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL-të) duhet t’i publikojnë në uebfaqet 
e tyre në formë narrative si dhe në formë të të dhënave të hapura. 

Futja e mekanizmave të transparencës është shumë më e lehtë në epokën e sotme 
moderne të Internetit. Publikimi dhe qasja tek informacioni për funksionimin e komunave, 
buxhetet, prokurimin publik, vendimet e punësimit ose prokurimin publik përmes 
Internetit e forcon kontrollin dhe mbikëqyrjen e jashtme nga OSHC-të, ekspertët dhe 
publiku i gjerë. Autoritetet lokale duhet të publikojnë në mënyrë aktive sa më shumë 
informacion në uebfaqet e komunave pasi ato tani janë burimi kryesor i informacionit mbi 
cilësinë e qeverisjes. 

Hulumtimi tregoi se të 17-të komunat e përfshira në studim kanë uebfaqe aktive 
që përditësohen rregullisht. Duke qenë se shumica e treguesve të Indeksit të Hapjes 
u referohen uebfaqeve si burim, ky aspekt reflekton ndjeshëm në rezultatin e tyre të 
përgjithshëm.
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Grafikoni 3. Transparenca e NJVL-ve sipas tre fushave
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Hulumtimi tregoi se NJVL-të plotësojnë 42% të treguesve të mbuluar nga parimi 
i transparencës. Ky rezultat është tregues që transparenca e NJVL-ve ende nuk është 
në një nivel të kënaqshëm.  Komunat duhet të bëjnë përpjekje shtesë për të rritur 
transparencën e përgjithshme të operacioneve të tyre dhe në veçanti publikimin e të 
dhënave të prokurimit publik. 

Grafikoni 4. Transparenca e NJVL-ve 
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Për sa i përket transparencës, rezultatet më të mira u treguan nga komuna e Ohrit 
(77%), dhe më e ulët u vlerësua nga komuna e Rosomanit (16%). 

Pjesëmarrësit në takimet konsultative theksuan rëndësinë e komunikimit të 
brendshëm në komunë për rritjen e transparencës. Gjegjësisht, komunikimi joadekuat i 
brendshëm në komuna bën që qytetarët të mos informohen për çështje të rëndësishme 
me rëndësi lokale, gjë që rezulton në mungesë të besimit në institucione. Për shkak të 
kësaj, NJVL-të duhet të përmirësojnë komunikimin e brendshëm në mënyrë që të rrisin 
transparencën.

Pjesëmarrësit gjithashtu theksuan që transparenca dhe llogaridhënia e NJVL-ve duhet 
të jetë lartë në agjendën e NJVL-ve. Kryetarët e komunave duhet të përfshihen në rritjen e 
transparencës duke rritur rëndësinë e qasjes së lirë në informacionin publik. 

3.2.1. Informacioni organizativ
Në ditët e sotme, qytetarët gjithnjë e më shumë përdorin internetin si një mënyrë për 

t’u informuar në lidhje me punën e institucioneve shtetërore. Publikimi i informacionit nga 
komunat në uebfaqet e tyre siguron qasje më të lehtë në informacionin mbi funksionimin 
e komunave brenda kompetencave të tyre, por edhe thjeshtimin e komunikimit me 
qytetarët në mënyrë që të përmbushin të drejtat dhe detyrimet e tyre.

Hulumtimi tregoi se NJVL-të duhet të përmirësojnë cilësinë e uebfaqeve për sa i përket 
përmbajtjes që publikohet në uebfaqet e komunave, si dhe organizimin e tyre në mënyrë 
që përdorues të ndryshëm të mund të gjejnë lehtësisht informacionin e nevojshëm. Në 
përgjithësi, NJVL-të kanë uebfaqe funksionale dhe i përditësojnë ato në kohën e duhur. 
Nga të gjitha 17 komunat, vetëm 4 komuna (Dollneni, Vevçani, Zërnovci dhe Shtipi) nuk kanë 
instrumente funksionale të kërkimit në uebfaqet e tyre. Të gjitha komunat botojnë biografi 
të kryetarëve të komunave dhe shumica publikojnë organograme (përveç Strumicës dhe 
Dollnenit) dhe statutet (përveç Lipkovës, Strumicës dhe Rosomanit).  

Sipas kornizës ligjore në vendin tonë, NJVL-të kanë detyrime për mbledhjen e një 
numri të madh të të dhënave dhe mbajtjen e regjistrave, të cilat janë përgjegjësi e njësive 
të vetëqeverisjes lokale. Nëse këto të dhëna nuk janë të kufizuara nga Ligji për mbrojtjen 
e të dhënave personale, ato duhet të publikohen në uebfaqet e komunave. 

Në uebfaqet e shumicës së komunave (14) është publikuar të paktën një 
vendim i kryetarit të komunës të bërë në 3 muajt e fundit, gjë që tregon se shumica 
e komunave publikojnë të dhëna në kohë në uebfaqet e tyre. NJVL-të zakonisht 
botojnë vendimet e marra në mbledhjet e këshillit në ubefaqet e tyre, me përjashtim 
të komunave të Kumanovës, Lipkovës, Rosomanit dhe Tetovës. Shumica e komunave (11) 
publikojnë strategjitë në uebfaqet e tyre dhe të dhëna për punonjësit e administratës 
komunale. 
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Shumë komuna nuk publikojnë programin vjetor të punës së komunës (14 komuna) 
dhe programin vjetor të punës së Këshillit Komunal (11 komuna) dhe raportet tremujore 
ose gjysmë-vjetore mbi zbatimin e këtyre programeve. Shembuj pozitivë janë komunat e 
Ohrit, Prilepit dhe Vasilevës të cilat publikojnë programet vjetore të punës së komunës 
dhe këshillit, ndërsa Dollneni, Gjorce Petrovi dhe Vevçani publikojnë vetëm programin 
vjetor të punës së këshillit në uebfaqet e tyre. Kavadari dhe Ohri janë të vetmet komuna 
që publikojnë raporte tremujore ose gjysmëvjetore mbi zbatimin e programeve vjetore të 
punës së Komunës dhe Këshillit. 

Ajo që vihet re veçanërisht është niveli i ulët i informacionit dhe të dhënave të botuara 
për punën e këshillave komunalë. Gjegjësisht, në shumicën e uebfaqeve të NJVL-ve nuk 
mund të gjenden të dhëna të publikuara për rendin e ditës së mbledhjeve të këshillit, 
njoftime për shtyp nga mbledhjet e këshillit, raporte për punën e këshillit, procesverbale 
nga mbledhjet e këshillit dhe nuk ka video/audio regjistrime nga mbledhjet e këshillit 
(vetëm Kumanova dhe Strumica kanë video/audio regjistrime nga mbledhjet e këshillit).

Në uebfaqet e 10 komunave është publikuar Rregullorja e punës së këshillit, ndërsa 
ky dokument nuk mund të gjendet në uebfaqet e komunave të Gjorce Petrovit, Kavadarcit, 
Lipkovës, Prilepit, Rosomanit, Strumicës dhe Shtipit.

Shumica e komunave (13) nuk kanë publikuar raporte për punën e tyre në uebfaqe, 
me përjashtim të komunave të Ohrit, Prilepit, Zhelinës dhe Zërnovcit. Asnjë informacion 
mbi pagat e nëpunësve publikë nuk është publikuar në asnjë komunë. Shumica e NJVL-
ve (15) nuk kanë publikuar regjistrin e vetëm të pronave komunale në uebfaqe, vetëm 
komunat e Vevçanit dhe Zërnovcit kanë publikuar këtë regjistër. Gjithashtu, në uebfaqet 
e 13 komunave nuk mund të gjendet asnjë informacion në lidhje me pronën në shitje/
me qira nga komuna dhe vetëm në 4 komuna, Ohër, Kavadar, Zërnovc dhe Prilep ky 
informacion është publikuar. Dhjetë (10) komuna nuk publikojnë emrat e kryetarëve të 
bashkësive lokale me kontaktet në uebfaqet. 

Në përgjithësi, komunat (14) nuk ofrojnë informacion në uebfaqet në lidhje me 
aksionet në ndërmarrjet publike në pronësi të komunës, një shembull i mirë janë komunat 
e Prilepit, Tetovës dhe Kavadarit që publikojnë këto të dhëna. 

Shumica e komunave (12) nuk kanë një dokument (strategji, politikë, procedurë, 
etj.), që merret me hapjen dhe transparencën, një shembull i mirë në këtë drejtim janë 
komunat e Aerodromit, Gjorçe Petrovit, Prilepit, Strumicës dhe Zhelinës të cilat kanë një 
dokument të tillë. 



15

Grafikoni 5. Përmbushja e treguesve në fushën e informacionit organizativ nga NJVL-të 

 

23% 23%

30%
35% 35%

38% 40% 41% 41% 42%
45%

48% 49%
53%

59%
65%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sa i përket informacionit organizativ, hulumtimi tregoi se komuna e Ohrit ka rezultatet 
më të mira (76%), dhe komunat Rosomanit (23%) dhe Lipkovës (23%) kanë rezultatet më 
të ulëta. 

Mund të konkludohet se komunat publikojnë në uebfaqe informacion të kufizuar 
në lidhje me funksionimin e tyre. NJVL-të duhet të punojnë në publikimin e të gjitha të 
dhënave dhe shënimeve që janë përgjegjësi e njësive të vetëqeverisjes lokale, si dhe ato 
të dhëna shtesë që janë me interes për qytetarët. 

3.2.2. Buxheti (operacionet financiare)
Publikimi i informacionit për buxhetin dhe shpenzimin e parave publike 

kontribuon në uljen e korrupsionit, si dhe sigurimin e pjesëmarrjes efektive të 
qytetarëve në procesin e buxhetimit. 

Kuadri ligjor që rregullon operacionet financiare në nivelin lokal përbëhet nga 
shumë ligje që vendosin obligime të shumta për NJVL-të: Ligji për buxhetet, Ligji 
për realizimin e buxheteve të Republikës së Maqedonisë, Ligji për vetëqeverisjen 
lokale, Ligji për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale, Ligji për kontrollin e 
brendshëm financiar publik, Ligjin për kontabilitetin e buxheteve dhe përdoruesve 
të buxhetit dhe të tjerët.
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Hulumtimi tregoi se të gjitha komunat, përveç komunës së Strumicës, kanë publikuar 
buxhetin komunal në uebfaqet e tyre. Kjo tregon që komunat po ndërmarrin hapa për 
të përmirësuar transparencën e buxhetit, por vetëm publikimi i buxhetit nuk është i 
mjaftueshëm. NJVL -të duhet të praktikojnë buxhetimin me pjesëmarrje që mundëson 
qytetarët të përfshihen në procesin e përgatitjes së buxhetit dhe planifikimit financiar. 
Kështu, qytetarët mund të jenë pjesë e hallkës më të rëndësishme të hartimit të politikave 
në nivelin lokal. Kjo nuk është një praktikë në të gjitha komunat, përkatësisht, 7 NJVL-të 
nuk kanë mbajtur konsultime publike për projektbuxhetin e fundit, 14 komuna nuk kanë 
publikuar një raport për konsultimin publik mbi projektbuxhetin, dhe vetëm 5 komuna 
(Prilepit, Ohërit, Gjorçe Petrovit, Vevçanit dhe Zhelinës) kanë publikuar thirrjen për 
pjesëmarrje në konsultimet publike të buxhetit në ueb faqen e komunës.

Menaxhimi i financave publike në mënyrë të përgjegjshme, transparente dhe 
llogaridhënëse është jashtëzakonisht e rëndësishme për të ruajtur besimin e qytetarëve 
tek ata të cilët u kanë besuar shpenzimin e parave të tyre. Në lidhje me këtë, Programi i 
punës i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë parashikon që “Secila njësi e vetëqeverisjes 
lokale që do të përdorë fonde nga buxheti i shtetit do të duhet të pranojë rregulla të 
qarta për transparencë në punën e saj dhe të vë në dispozicion të publikut të gjitha 
kostot financiare përmes sistemit të Financave të Hapura.”

Komunat duhet të paraqesin projektvendim të buxhetit në Këshillin Komunal të paktën 
3 muaj para fillimit të vitit fiskal për të lejuar kohë të mjaftueshme për shqyrtimin e duhur 
të vendimit nga ana e Këshillit, për të mbajtur konsultime publike për projektbuxhetin 
vjetor dhe për t‘ i publikuar ato në uebfaqet zyrtare, si dhe për të publikuar raportet nga 
konsultimet publike dhe për të paraqitur informacione të hollësishme për nivelin dhe 
llojin e borxheve të komunës. Në 11 komuna, projektvendimi i buxhetit i ishte paraqitur 
Këshillit Komunal paraprakisht mjaftueshëm për ta mundësuar që ta shqyrtojë siç duhet 
(3 muaj para fillimit të vitit fiskal), ndërsa në komunat Aerodromit, Dolnenit, Kumanovës, 
Rosomanit, Zërnovcit dhe Qytetin e Shkupit kjo nuk është praktikë. 

Hulumtimi tregoi se asnjë komunë nuk ka publikuar buxhet për qytetarët,  me çka ju 
mohet mundësia qytetarëve, në mënyrë të thjeshtë, përmes grafikonëve dhe ilustrimeve, 
të kuptojnë buxhetin, gjegjësisht cilat janë burimet e fondeve në komunën e tyre dhe 
cilat janë prioritetet për të cilat shpenzohen paratë e tyre. 

Pas përfundimit të vitit fiskal, këshilli komunal miraton llogarinë përfundimtare të 
buxhetit komunal, i cili përmban të gjitha elementet që përmbahen në buxhetin komunal 
të shprehura si të hyra dhe shpenzime të planifikuara dhe të realizuara për të gjithë 
përdoruesit e buxhetit komunal. Pas miratimit të llogarisë vjetore, kryetari i komunës 
informon publikun për përmbajtjen e tij. Në përgjithësi, shumica e komunave kanë 
publikuar llogaritë përfundimtare të buxhetit në uebfaqet, me përjashtim të komunave 
të Kumanovës dhe Rosomanit, të cilat nuk kanë publikuar llogaritë përfundimtare 
për shpenzimet e buxhetit. Njëmbëdhjetë (11) komuna nuk kanë publikuar raporte 
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gjashtëmujore për realizimin e buxhetit dhe nuk kanë publikuar informacione të 
hollësishme mbi nivelin dhe përbërjen e borxhit komunal. 

Projekti i UNDP „Fuqizimi i Këshillave Komunal“ zhvilloi një instrument financiar me 
tregues financiarë për buxhetet dhe raportet tremujore të 28 komunave. Jepet një hartë e 
të gjitha komunave në Maqedoni, ku duke klikuar në hartën e një komune të caktuar kemi 
një përmbledhje të treguesve të saj financiarë, të ardhurat dhe shpenzimet operative, 
të ardhurat dhe shpenzimet kapitale, detyrimet e papaguara, bilancin e borxhit dhe 
detyrimet e paguara dhe të paguara, të ndara sipas viteve. Për komunat, të cilat nuk janë 
pjesë e projektit, nuk ka të dhëna. Instrumenti mund të gjendet në: http://indikatori.
opstinskisoveti.mk/ 

Grafikoni 6. Hapja e buxhetit (operacionet financiare) të NJVL-së
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Lidhur me fushën e buxhetit (operacionet financiare), hulumtimi tregoi se komunat 
e Gjorçe Petrovit (80%) dhe Ohrit (80%) kanë rezultatet më të mira dhe më ulët është 
vlerësuar komuna e Rosomanit (4%).

Komunat duhet të publikojnë një gamë më të gjerë të informacionit financiar brenda 
kompetencave të tyre, duke përfshirë raportet financiare tremujore dhe vjetore, si dhe 
informacione për punën e kryetarit të komunës dhe këshillit, administratës, informacion 
mbi projektet aktuale komunale me konstruksionin financiar dhe burimet e fondeve, etj.

http://indikatori.opstinskisoveti.mk/
http://indikatori.opstinskisoveti.mk/
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3.2.3. Procedurat e prokurimit publik  
Publikimi i të dhënave në lidhje me prokurimet publike të kryera nga NJVL-të tregon 

një rezultat prej 23%, që është një nivel shumë i ulët. 

Byroja e Prokurimit Publik është institucioni i vetëm që është i detyruar të publikojë 
dokumentet në lidhje me procedurat e prokurimit publik përmes Sistemit Elektronik të 
Prokurimit Publik, edhe pse si një praktikë e mirë, institucionet dhe komunat pritet të 
sigurojnë qasje në to.

Hulumtimi tregoi se 9 komuna nuk publikojnë plane të prokurimit publik në uebfaqet 
e tyre, ndërsa shembuj të mirë në këtë drejtim janë komunat e Dolnenit, Gjorçe Petrovit, 
Ohrit, Kavadarit dhe Zërnovcit të cilat publikojnë planet e prokurimit publik në uebfaqet 
e tyre në kohën e duhur. 

Thirrjet për procedurat e prokurimit publik janë në dispozicion të publikut në 
uebfaqen e 10 komunave, ndërsa vetëm 3 komuna (Ohrit, Vasilevës dhe Zërnovcit) 
publikojnë vendime për procedurat e prokurimit publik.

Shumica e komunave (13) nuk publikojnë kontrata nga procedurat e kryera të 
prokurimit publik. Vetëm komunat e Kavadarit dhe Shtipit publikojnë të dhëna për anekset 
e kontratave nga procedurat e prokurimit publik në uebfaqet e tyre. 

Grafikoni më poshtë ilustron shkallën në të cilën NJVL-të plotësojnë treguesit që 
vlerësojnë zbatimin e tyre të procedurave të prokurimit publik.

Grafikoni 7. Hapja e të dhënave të prokurimit publik të NJVL-ve
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Hulumtimi tregoi se në fushën e Prokurimit Publik, komunat e Ohrit, Zërnovcit dhe 
Kavadarit publikojnë më së shumti të dhëna, ndërsa komunat e Vevçanit, Strumicës, 
Rosomanit, Prilepit dhe Aerodromit janë me renditjen më të ulët. 

Sipas si më sipër, komunat duhet të përmirësojnë ndjeshëm llogaridhënien për 
publikimin e informacionit në lidhje me prokurimin publik, gjegjësisht të publikojë planet, 
thirrjet dhe vendimet e prokurimit publik.

3.3. AKSESUESHMËRIA (QASJA NË INFORMACION, NDËRVEPRIMI ME 
QYTETARËT DHE KONSULTAT PUBLIKE)

„Aksesueshmëria“ vlerëson shkallën në të cilën garantohet e drejta e qasjes në 
informacionin me ligj dhe në praktikë, si dhe cilësinë e mekanizmave për angazhim dhe 

konsultim publik në proceset e hartimit të politikave.

Aksesueshmëria e informacionit për funksionimin e komunave, qasja për konsultime 
dhe bashkëveprimi me qytetarët janë të një rëndësie të veçantë në funksionimin e NJVL-ve. 
Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes është veçanërisht e rëndësishme 
për demokracinë lokale. Ky element çon në rritjen e transparencës, por gjithashtu i bën 
zyrtarët lokalë më të përgjegjshëm në vendimmarrje. 

OECD3 dallon tre mënyra të operacionalizimit dhe analizimit të konceptit të 
pjesëmarrjes: qasja në informacion, pjesëmarrja aktive dhe konsultimi në faza të ndryshme 
të procesit të vendimmarrjes. 

Indeksi i hapjes, në parim e “Aksesueshmërisë“ vlerëson shkallën në të cilën 
mundësohet e drejta e qasjes në informacionin dhe pjesëmarrjen e publikut, gjegjësisht 
cilësinë e mekanizmave për ndërveprim dhe konsultim publik në proceset e politike-
bërjes dhe vendimmarrjes në nivelin lokal.

3  OECD „Вклучување на граѓаните во креирањето на политиките: информирање, консултации и јавно учество“, 2005
prevod
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Grafikoni 8. Aksesueshmëria në NJVL sipas tre fushave
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Lidhur me parimin e aksesueshmërisë, hulumtimi tregoi se rezultati i qeverisjes lokale 
është 30%, me rezultatin më të lartë për treguesit për fushën e ndërveprimit me qytetarët 
prej 45%, dhe rezultatin më të ulët për fushat e tjera, qasja në informacion prej 31% dhe 
konsultimet publike me 17%. Përmirësimi i situatës në lidhje me këta tregues kërkon përfshirje 
dhe pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në procesin e krijimit dhe vendimmarrjes në 
nivelin lokal, i cili do të rezultojë në zbatimin e politikave dhe masave që pasqyrojnë nevojat 
e qytetarëve në bashkësinë lokale.  

Grafikoni 9. Aksesueshmëria në NJVL-të 
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Sa i përket aksesueshmërisë, rezultatete më të mira ka treguar Komuna e Kavadarit (55%), 
dhe më ulët është vlerësuar Komuna e Dollnenit (14%)  
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3.3.1. Qasja në informacion
Rezultatet e NJVL-ve nga hulumtimi tregojnë përmbushje prej 31% të treguesve në 

lidhje me fushën e qasjes në informacion. Në këtë pjesë, komunat vlerësohen kryesisht 
sipas shkallës në të cilën zbatojnë detyrimet ligjore dhe standardet ndërkombëtare për 
qasje në informacion.

Megjithëse Ligji i ri për qasje të lirë në informacionin me karakter publik ofron mundësi 
për qasje më të shpejtë të aplikantëve në informacionin publik, si dhe transparencë dhe 
llogaridhënie më të madhe të pushtetit shtetëror dhe organeve, si dhe organizatave të 
tjera të krijuara me ligj, organet komunale, Qyteti i Shkupit dhe komunat në Qytetin e 
Shkupit, megjithatë, ka zbatim jo të plotë dhe jo konsistent, transparencë të kufizuar të 
NJVL-ve dhe realizim jo të plotë të së drejtës së personave fizikë dhe juridikë për qasje në 
informacionin me karakter publik. 

Hulumtimi tregoi se më shumë se gjysma e komunave të mbuluara (12) nuk 
plotësojnë shumicën e treguesve të vendosur në këtë fushë. Vihet re se shumica 
e NJVL-ve nuk publikojnë në uebfaqet informacionin e ofruar përmes kërkesave 
për qasje falas në informacionin publik. Shembuj të mirë që bien në sy në këtë 
praktikë janë komunat e Gjorçe Petrovit dhe Zërnovcit të cilët publikojnë përgjigjet 
e tyre në kërkesat për qasje në informacion.

Me qëllim për të vlerësuar përgjigjet e komunave, Metamorfozis dërgoi 
kërkesa për qasje në informacionin me karakter publik në të gjitha 17 komunat, 
59% u përgjigjën në kohë dhe 41% nuk iu përgjigjën kërkesave. Nga 7 komunat që 
nuk dorëzuan përgjigje ndaj kërkesave, 5 janë urbane dhe 2 janë komuna rurale.  

Shumica e komunave (11) nuk kanë një hapësirë   të veçantë në uebfaqet e tyre për 
qasje në kërkesat për informacion dhe pothuajse të gjitha komunat (16) nuk publikojnë 
një listë të azhurnuar të informacionit me karakter publik që ata kanë. Një shembull i mirë 
i një komune që bie në sy në këtë praktikë është komuna e Gjorçe Petrovit,  e cila publikon 
një listë të përditësuar të informacionit publik. 

Shumica e komunave (11) kanë deklaruar kontakt detajet për personin përgjegjës për 
qasje në informacionin me karakter publik në uebfaqe. Vetëm 5 komuna u përgjigjën se 
kanë themeluar zyrë informuese/qytetare (qendra informacioni, dokumentacion, baza të 
të dhënave publike) për qytetarët.

Lidhur me ndërtimin e kapaciteteve administrative, rezultatet tregojnë se shumica e 
NJVL-ve nuk kanë mbajtur trajnime për qasje në informacionin publik (11) gjatë vitit 2019. 

Pjesëmarrësit në takimet konsultative theksuan komunikimin e brendshëm ndërmjet 
personit përgjegjës për informimin publik dhe të gjithë sektorëve komunal. Ata deklaruan 
se shumë shpesh informacioni i kërkuar nga personi i ngarkuar për informacionin me 
karakter publik arrin atë shumë ngadalë dhe duhen përpjekje të mëdha për ta marrë atë. 
NJVL-të duhet të punojnë për tejkalimin e këtij problemi.
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Grafikoni 10. Përmbushja e treguesve në fushën e qasjes në informacion të NJVL-ve  
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Sipas hulumtimit në fushën e qasjes në informacion, komunat e Gjorçe Petrovit, 
Strumicës, Tetovës, Zërnovcit dhe Kavadarcit janë renditur më lartë, ndërsa komunat e 
Vevçanit, Dollnenit dhe Qytetit të Shkupit renditen më ulët. 

Përmbushja e ulët e treguesve në fushën e Qasjes në informacion (31%) tregon se 
NJVL-të duhet të punojnë më shumë për të siguruar qasje më të madhe të qytetarëve në 
informacione për punën e tyre. Komunat duhet të kenë hapësirë   të dukshme të veçantë 
në uebfaqet e tyre për qasje në informacionin me karakter publik dhe të publikojnë një 
listë të azhurnuar të informacionit me karakter publik që ata posedojnë. Në mënyrë që 
të kenë një qasje më të madhe në informacion, NJVL-të duhet të kishin krijuar një zyrë 
informuese/civile (qendra informacioni, dokumentacion, baza të të dhënave publike) për 
qytetarët. Nevojitet zbatimi i plotë i Ligjit për qasje të lirë në informacionin me karakter 
publik dhe fokus i veçantë në transparencën proaktive, i cili është i mbuluar në Nenin 10 
të Ligjit.
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3.3.2. Ndërveprimi me qytetarët
Kjo fushë vlerëson shkallën në të cilën institucionet lehtësojnë ndërveprimin dhe 

ofrimin e shërbimeve për qytetarët. 

Komunat duhet të përdorin instrumente të ndryshme për të ndërvepruar 
me qytetarët siç janë mediat sociale dhe të prezantojnë instrumente interaktive 
për komunikim në uebfaqet e tyre. Në këtë mënyrë, institucionet e shpërndajnë 
informacionin në formë të përpunuar dhe inkurajojnë qytetarët të komunikojnë 
më shpesh me ta. Si komunikimi elektronik ashtu edhe sigurimi i shërbimeve 
elektronike është pjesë e parimit të ndërveprimit sepse përshpejton ofrimin e tyre 
në mënyrë efikase dhe ekonomike. Duke qenë se qeverisja elektronike është treguar 
se e përmirëson  pjesëmarrjen qytetare dhe ulë koston, NJVL-të duhet të punojnë 
intensivisht për të përmirësuar praninë e tyre elektronike dhe ndërveprimin me 
publikun. Përfshirja dhe ndërveprimi me publikun mundëson vendimmarrje të 
përgjegjshme bazuar në informatën kthyese të marrë nga qytetarët si përdorues 
të fundit.

Pothuajse të gjitha komunat e mbuluara, përveç komunës së Vevçanit, kanë profile 
zyrtare në Facebook, ndërsa shumica (11) nuk kanë profil në Twitter. Shumica e NJVL-ve 
(10) kanë buletinin/ gazetën e tyre mujore. 

Asnjë nga komunat e monitoruara nuk ka një seksion të Pyetjeve më Shpesh të 
Parashtruara (PSHP/FAQ) në uebfaqet e tyre. 

Komunikimi i drejtpërdrejtë i kryetarit të komunës dhe administratës së qytetit 
me qytetarët u mundëson qytetarëve të paraqesin nevojat dhe problemet e tyre dhe 
të realizojnë mundësitë për bashkëpunim të ardhshëm të përbashkët për zgjidhjen e 
problemeve lokale, megjithatë shumica e NJVL-ve (9) nuk kanë publikuar në uebfaqet një 
kohë të caktuar për konsultime të kryetarit të komunës me qytetarët.

Sipas Ligjit për vetëqeverisje lokale, komunat janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve 
në zonat që në thelb përcaktojnë cilësinë e jetës së qytetarëve. Sa i përket ofrimit të 
shërbimeve elektronike, shumica e komunave (10) ofrojnë shërbime elektronike, ndërsa 
7 kanë deklaruar se nuk ofrojnë shërbime elektronike. Kjo tregon se numri i shërbimeve 
elektronike të ofruara në vend duhet të rritet. NJVL-të duhet të marrin masa për të 
digjitalizuar shërbimet që ata ofrojnë për qytetarët. Se zhvillimi i një numri të madh të 
shërbimeve elektronike duhet të jetë në krye të agjendës së NJVL-ve, faktet tregojnë se 
pjesëmarrësit në takimet konsultative theksuan se shërbimet elektronike u duhen vërtet 
qytetarëve. 

Në programin e ri të Qeverisë thuhet se Qeveria do të prezantojë „instrumente 
të rinj, më efektivë për të mbështetur komunat në mënyrë që të përmirësojë 
performancën e tyre. Ne do ta bëjmë atë me dy grante shtesë: Granti për 
ekuivalentim dhe Granti për performancë. Me këtë  prezantohet një sistem i 
stimujve dhe konkurrencës së komunave që sjell shërbime cilësore dhe në kohë.“
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Grafikoni 11. Përmbushja e treguesve në fushën e ndërveprimit me qytetarët nga NJVL-të 
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Në fushën e ndërveprimit me qytetarët, komunat e Tetovës, Kavadarit, Gjorçe Petrovit, 
Prilepit dhe Qytetit të Shkupit renditen më lart, ndërsa komuna e Ohrit renditet më ulët. 

Duke pasur parasysh që përfshirja e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes në 
nivelin lokal është një element thelbësor i demokracisë lokale, në të ardhmen është e 
nevojshme që komunat t‘u mundësojnë qytetarëve që të marrin informacionin e duhur në 
kohën e duhur, në një mënyrë që është e kuptueshme për ta, e cila do të kontribuojë që 
qytetarët të interesohen të marrin pjesë në procese që janë me interes për komunitetin 
lokal dhe të shprehin nevojat dhe problemet e tyre.

3.3.3. Konsultimi publik 
Konsultimet publike synojnë të krijojnë politika të përgjegjshme të bazuara në prova 

që pasqyrojnë nevojat e qytetarëve. 

Përfshirja e vazhdueshme e qytetarëve në punën e komunave përcaktohet nga ligjet 
dhe statutet dhe aktet komunale. Pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e qytetarëve në procesin 
e vendimmarrjes në komuna rregullohet me Ligjin për vetëqeverisje lokale. Neni 25 i këtij 
ligji numëron mënyrat e mëposhtme të njohura ligjërisht të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë 
të qytetarëve: iniciativa civile, tubimet e qytetarëve dhe referendumi. Nenet 29 dhe 30 
rregullojnë ankesat dhe propozimet, dhe debatet publike, si forma shtesë të përfshirjes së 
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal. Paragrafi 2 i Nenit 25 përcakton se 
„Shpenzimet për zbatimin e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve në vendimmarrje 
do të barten nga buxheti i komunës.“
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Komunat që respektojnë parimet e qeverisjes së mirë i kushtojnë vëmendje të 
madhe ndërmjetësimit të interesave të të gjitha komuniteteve dhe synojnë të arrijnë 
një konsensus të gjerë në procesin e vendimmarrjes. Ky parim kërkon që politikat të 
pasqyrojnë një kuptim të thellë të kontekstit shoqëror dhe t‘u kushtojnë vëmendje të 
gjithë anëtarëve të shoqërisë. Kjo arrihet përmes aplikimit të mekanizmave pjesëmarrës 
që përfshijnë qytetarët në proceset e vendimmarrjes.

Konsultimet publike duhet të kryhen si online ashtu edhe offline. Qasja për konsultime, 
si dhe shkëmbimi i informacionit, duhet t‘ i përshtatet grupit të synuar. Është shumë e 
rëndësishme të planifikohet kohë e mjaftueshme për shpërndarjen e informacionit mbi 
thirrjen për pjesëmarrje në konsultime publike, si dhe t‘u jepet kohë e mjaftueshme 
palëve të interesuara për të paraqitur informatën kthyese të tyre. 

Rezultatet e hulumtimit tregojnë se NJVL-të kanë rezultatin më të ulët (17%) në 
fushën e Konsultimeve Publike. Kjo tregon që komunat duhet të angazhohen urgjentisht 
në përmirësimin e situatës në këtë fushë. 

Qeveria e RMV në programin e ri të punës thuhet se „Qeveria do të propozojë zgjidhje 
ligjore që do t‘ i lejojnë qytetarët dhe shoqatat të propozojnë pika në rendin e ditës dhe 
të marrin pjesë në punën e Këshillit. Qytetarëve, shoqatave dhe bashkësive lokale do t‘u 
kërkohet të marrin pjesë në miratimin e programeve të zhvillimit dhe buxhetit komunal. 
Ne do të shtrijmë detyrimin për konsultime me qytetarët në programet e komunave“.

Në përgjithësi, uebfaqet e komunave përmbajnë informacion të pamjaftueshëm për 
konsultimet publike, i cili është një aspekt negativ duke marrë parasysh rëndësinë e këtij 
procesi për qytetarët. Gjegjësisht, vetëm komuna e Kavadarit ka një seksion të veçantë në 
uebfaqe që përmban informacionin e nevojshëm për debate publike, por ky seksion nuk 
është i dukshëm në faqen kryesore, të 16 komunat e tjera nuk kanë një seksion të tillë. 
Kavadari është gjithashtu komuna e vetme që publikon plane të konsultimit publik në 
uebfaqen e komunës.

Thirrjet për debate publike publikohen në uebfaqet e 9 komunave, ndërsa 8 komuna 
nuk publikojnë thirrje për debate publike në uebfaqet e tyre. 

Komunat në përgjithësi nuk publikojnë në ubefaqet e tyre raportet nga debatet 
publike të zhvilluara, një shembull i mirë në këtë praktikë është komuna e Ohrit e cila 
është komuna e vetme që publikon raporte nga debatet publike të zhvilluara.

Tetë (8) NJVL-të kanë kryer të paktën një thirrje për propozime të projekteve për 
organizata joqeveritare gjatë vitit të kaluar, ndërsa 12 NJVL-të nuk njoftuan vendimet për 
fondet e alokuara dhe projektet e pranuara. 

Sipas rezultateve të përgjithshme në këtë fushë, komunat vlerësohen negativisht 
për dhënien e mundësisë për të kryer konsultime online. Mos planifikimi dhe realizimi 
i duhur i konsultimeve tregon mungesë të efikasitetit në proceset e politikë-bërjes dhe 



26

vendimmarrjes në nivelin lokal. Qytetarëve u mungon informata kthyese se si pjesëmarrja 
e tyre në hartimin e politikave dhe proceset e konsultimit, aty ku zbatohen, ka ndikuar në 
politikat reale, kurse qytetarët nuk janë informuar në kohë dhe në mënyrë efektive për 
mundësitë për t‘u përfshirë në procese të tilla. 

Iniciativa e Partneritetit për Qeverinë e Hapur  në nivelin lokal (OGP Local) u prezantua 
këtë vit. Kjo është një iniciativë ndërkombëtare që duhet të inkurajojë dhe mbështesë 
procesin pjesëmarrës të politikë-bërjes në nivelin lokal. NJVL-të në vendin tonë kanë 
mundësinë t‘ i bashkohen kësaj iniciative dhe të avancojnë procesin e konsultimit publik. 

Grafikoni 12. Përmbushja e treguesve në fushën e konsultimeve publike të NJVL-ve
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Në fushën e Konsultimeve Publike, rezultatet më të mira u treguan nga Komuna e 
Ohrit, ndërsa komunat e Rosomanit, Dollnenit dhe Zërnovcit janë renditur më ulët. 

Për të kryer konsultime më të përshtatshme publike, është e nevojshme të përcaktohet 
më në detaje procesi i konsultimit dhe mënyra në të cilën do të zhvillohet me hapa dhe 
kornizë kohore të përcaktuar saktësisht. 
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3.4. EFIKASITETI (RAPORTIMI, MONITORIMI DHE VLERËSIMI DHE 
PLANIFIKIMI STRATEGJIK)

“Efikasiteti” merr në konsideratë angazhimin e institucioneve për të mësuar nga 
proceset rrjedhëse dhe për t‘ i përmirësuar ato përmes sistemeve të vendosura të 
monitorimit, vlerësimit dhe mësimit duke përdorur pikat/treguesit kryesorë gjatë 

planifikimit dhe raportimit strategjik 

Treguesit e qeverisjes së mirë të mbuluara nga parimi i efikasitetit i referohen zbatimit 
të mekanizmave sistematikë që vlerësojnë rregullisht ndikimin, kostot dhe efektet e 
politikave dhe si të tillë shërbejnë për të zhvilluar plane strategjike për të ardhmen, duke 
u mbështetur në të dhënat si prova.

Grafikoni 13. Efikasiteti i NJVL-ve në Maqedoninë e Veriut sipas tre fushave
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Hulumtimi tregoi se NJVL-të kanë rezultat mesatar prej 57% të plotësimit të treguesit 
të  parimit të Efikasitetit. Ky është parim në të cilin komunat kanë rezultatin më të mirë. 
Sidoqoftë, mund të rekomandohet që NJVL-të në periudhën e ardhshme të përpiqen të 
praktikojnë vendimmarrjen bazuar në të ashtuquajturën kornizë për monitorim efektiv, 
vlerësim dhe mësim ( Monitoring Evaluation Learning - MEL) gjë që kërkon mbledhjen 
e të dhënave për efektivitetin e politikave, shkallën e zbatimit të tyre dhe ndikimin e 

tyre. Kjo u mundëson komunave të gjenerojnë raporte udhëzuese dhe të dobishme për 
progresin në realizimin e proceseve të filluara dhe të raportojnë për punën e tyre dhe 

hapat e ardhshëm në një mënyrë më realiste.
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Grafikoni 14. Efikasiteti i NJVL-ve 
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Sa i përket parimit të efikasitetit, komunat e Tetovës dhe Prilepit kanë rezultatet më 
të mira, ndërsa komuna e Gjorçe Petrovit është renditur më ulët. 

3.4.1. Planifikimi strategjik
Vendosja e një kornize strategjike dhe funksionalizimi i saj duhet të përcaktojë 

bazën dhe drejtimin e punës së NJVL-së dhe duhet të jetë pjesë e punës së të gjitha 
vetëqeverisjeve lokale. Planifikimi strategjik duhet të jetë i lidhur ngushtë me procesin 
e përgatitjes së buxhetit komunal. Praktika e planifikimit të buxhetit pa një kornizë të 
përshtatshme strategjike bën që komunat të planifikojnë në mënyrë joreale buxhetet që 
rezultojnë në borxhe të mëdha.

Hulumtimi tregoi se 12 komuna kanë plan të shkruar që përcakton qëllimet e zhvillimit 
(Strategjia e Zhvillimit), ndërsa vetëm 8 komuna kanë plan veprim për zbatimin e 
Strategjisë së Zhvillimit i cili përmban një kornizë kohore, alokimet e buxhetit dhe organet 
përgjegjëse për implementim. Kjo lë hapësirë   për përmirësim të dukshëm në procesin e 
planifikimit strategjik në nivelin lokal. 
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Grafikoni 15. Përmbushja e treguesve në fushën e planifikimit strategjik nga NJVL-të 
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Rezultatet tregojnë se 8 komuna plotësojnë të gjithë treguesit e mbuluar në fushën e 
Planifikimit Strategjik.  

Lidhur me procesin e planifikimit strategjik, vëmendje duhet t‘ i kushtohet lidhjes së 
dokumenteve strategjike me buxhetet komunale. Kjo do të sigurojë që vullneti, përparësitë 
dhe qëllimet e qytetarëve të listuar në planin strategjik janë planifikuar realisht (sipas 
mundësive dhe kapaciteteve reale të komunave) dhe do të realizohen brenda punës së 
NJVL-së.

3.4.2. Raportimi (linja e llogaridhënies)
Në fushën e Raportimit, ne vlerësojmë linjën e llogaridhënies së ndërmarrjeve publike 

të themeluara nga komunat. 

Rezultatet e këtij treguesi treguan se në të gjitha 17 komunat e monitoruara ndërmarrjet 
publike paraqesin raporte për punën e tyre në këshillin komunal. 

Mund të konkludohet se rezultati shumë i lartë në lidhje me këtë tregues është 
për shkak të detyrimit ligjor nga neni 5 i Ligjit për ndërmarrjet publike, sipas të cilit 
ndërmarrja publike është e detyruar të paraqesë raporte tremujore te themeluesi i cili 
do të përmbajë tregues të operacioneve financiare. Marrëdhëniet financiare ndërmjet 
organeve të komunës dhe organeve të Qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjeve publike duhet 
të jenë transparente.
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3.4.3. Monitorimi dhe vlerësimi
Treguesit në këtë fushë vlerësojnë shkallën në të cilën komunat e matin efektivitetin 

e politikave dhe aktiviteteve që ata zbatojnë. 

Hulumtimi tregoi se 13 nga NJVL-të e mbuluara nuk përdorin tregues të performancës 
në përgatitjen e planeve vjetore të punës dhe madje 14 komuna nuk përdorin tregues të 
performancës në përgatitjen e raporteve vjetore të punës. Shembuj të mirë janë komunat 
e Prilepit dhe Tetovës që përdorin tregues të performancës në përgatitjen e planeve 
vjetore të punës dhe përdorin tregues të performancës në përgatitjen e raporteve vjetore 
të punës. . 

Rezultatet tregojnë se cilësia e dokumenteve strategjike dhe raporteve të monitorimit 
të përgatitura nga komunat duhet të përmirësohet duke përfshirë treguesit specifik në 
mënyrë që të monitorohet në mënyrë adekuate efektiviteti në zbatimin e objektivave të 
përcaktuara.   

Grafikoni 16. Përmbushja e treguesve në fushën e monitorimit dhe vlerësimit nga NJVL-të 
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Në fushën e Monitorimit dhe Vlerësimit, komunat e Tetovës dhe Prilepit kanë rezultatet 
më të mira, ndërsa Qyteti i Shkupit është renditur më ulët. 

Në përgjithësi, komunat duhet të përmirësojnë dokumentet e tyre strategjike me 
qëllime të përcaktuara qartë të zhvillimit, masat dhe treguesit, implikimet buxhetore dhe 
organet përgjegjëse për zbatimin e tyre. Ata gjithashtu duhet të punojnë në mbledhjen e 
të dhënave për efektivitetin e politikave, shkallën e zbatimit të tyre dhe ndikimin e tyre 
që do t‘ i mundësojë ata të gjenerojnë raporte të dobishme dhe realiste mbi progresin në 
zbatimin e aktiviteteve.



31

3.5. INTEGRITETI (KODI I ETIKËS, PARANDALIMI I KONFLIKTIT TË 
INTERESIT DHE RREGULLAT E LOBIMIT)

“Integriteti” vlerëson praninë e mekanizmave për parandalimin e konfliktit të 
interesit, rregullimin e lobimit, si dhe kodin etik në dispozicion që do të drejtojë dhe 

sanksionojë sjelljen e nëpunësve civilë dhe administratës publike 

Komunat që respektojnë parimet e qeverisjes së mirë vendosin mekanizma të fortë 
të llogaridhënies në strukturën e tyre. Ato promovojnë një kulturë integriteti për të 
parandaluar konfliktin e interesit dhe korrupsionin. NJVL-të e tilla rekrutojnë nëpunës 
civilë kompetentë përmes sistemeve konkurruese të bazuara në merita për të siguruar 
profesionalizëm dhe sjellje etike. Sjellja etike dhe integriteti i nëpunësve civilë përcaktohen 
në përputhje me politikat institucionale si plane integriteti dhe kode të sjelljes, ndërsa 
në të njëjtën kohë respektojnë me kujdes kornizën ligjore. Në zbatimin e dispozitave 
ligjore, NJVL-të duhet të sigurojnë mbrojtje të sinjalizuesve për të gjithë ata që raportojnë 
sjellje joetike dhe abuzim me detyrën, regjistrojnë dhe kontrollojnë lobimin, konfliktin 
e interesit, përdorimin e pronës shtetërore dhe dhuratat për të gjithë të zgjedhurit dhe 
zyrtarë të emëruar si dhe nëpunës civilë. 

Korrupsioni është një nga problemet më të mëdha në shoqërinë e Maqedonisë. Kuadri 
ligjor për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit përbëhet nga Ligji për parandalimin 
e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, Ligji për lobim, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve, 
Kodi i nëpunësve administrativ, Kodi i etikës për zyrtarët lokalë dhe të tjerët.   

Rezultatet e NJVL-së nga hulumtimi tregojnë përmbushje prej 31% të treguesve në 
lidhje me parimin e Integritetit.
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Grafikoni 17. Integriteti i NJVL-ve
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Sa i përket rezultateve të secilës komunë individualisht, në parimin e Integritetit, më 
lartë të renditura janë komunat e Gjorçe Petrovit dhe Tetovës dhe me ulët janë të renditura 
komunat Vasilevës, Rosomanit, Lipkovës, Kumanovës dhe Kavadarit. 

Madje 13 komuna nuk kanë publikuar në ubefaqet e tyre udhëzimet për raportimin 
e problemeve, vetëm komunat e Gjorçe Petrovit, Tetovës, Zhelinës dhe Aerodromit i kanë 
publikuar këto dokumente. 

Dhjetë (10) komuna kanë një kanal të drejtpërdrejtë për komunikim përmes internetit 
nëpërmjet të cilit qytetarët mund të shprehin shqetësimet dhe ankesat, ndërsa 7 nga 
komunat e monitoruara nuk kanë krijuar një kanal të tillë. Marrja e informatave kthyese 
nga qytetarët në lidhje me funksionimin e komunës dhe ofrimin e shërbimeve është 
e një rëndësie të madhe në procesin e menaxhimit të mirë, prandaj NJVL-të duhet të 
përmirësojnë mundësitë për të marrë informatë kthyese nga qytetarët. 

Lidhur me zhvillimin e kapaciteteve të punonjësve administrativë, vetëm dy komuna, 
Gjorçe Petrov dhe Tetova, deklaruan se në vitin 2017/2018, vetëqeverisja lokale zhvilloi 
aktivitete arsimore/trajnuese për punonjësit e saj në tema të tilla si konflikti i interesit/
parandalimi i korrupsionit/sinjalizimi në rast të parregullsive. 

Gjithashtu, vetëm 4 komuna, Ohri, Prilepi, Shtipi dhe Strumica, publikojnë planin e 
integritetit ose politikë tjetër të brendshme anti-korrupsion. Asnjë raport ose të dhënë mbi 
zbatimin e tyre nuk janë publikuar, kështu që rëndësia e tyre në promovimin e integritetit 
dhe zvogëlimin e korrupsionit në nivelin lokal nuk është dokumentuar ende.
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Në përgjithësi, mund të vlerësohet se komunat duhet të punojnë në zbatimin e duhur 
të kornizës ligjore dhe ndikimin që politikat dhe aktivitetet kanë në jetën e përditshme 
të qytetarëve. Lidhur me parimin e Integritetit, NJVL-të duhet të ndjekin perceptimin e 
qytetarëve për punën e komunës në këtë fushë. Gjithashtu, zhvillimi i një shërbimi publik 
profesional në NJVL-të bazuar në merita do të përmirësojë llogaridhënien dhe do të 
parandalojë politizimin dhe si pasojë do të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e konfliktit të 
interesit dhe korrupsionit.

3.6. TË DHËNAT E HAPURA 

Të dhënat e hapura në këtë hulumtim janë marrë si parim horizontal i qeverisjes 
së mirë duke vlerësuar shkallën e hapjes së të gjitha dokumenteve dhe të dhënave të 
rishikuara përmes Indeksit të Hapjes. 

Sipas Ligjit për përdorimin e të dhënave të sektorit publik, komunat janë të detyruara 
të publikojnë të dhëna të hapura vazhdimisht.

Grafikoni 18. Përmbushja e treguesve për të dhënat e hapura nga NJVL-të  
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Hulumtimi tregoi se në fushën e të Dhënave të Hapura komuna e Prilepit ka rezultatet 
më të mira, ndërsa më ulët renditen komunat e Zhelinës dhe Lipkovës.    

Në përgjithësi, rezultatet tregojnë se komunat nuk publikojnë shumicën e 
dokumenteve për të cilat janë të detyruar ligjërisht. 

 � Shumica e komunave nuk publikojnë të dhëna për pronat e luajtshme 
dhe të paluajtshme në pronësi të komunës, praktikat e mira në këtë zonë 
tregojnë komunat e Prilepit, Dollnenit, Vasilevës, Vevçanit dhe Zërnovcit 
të cilët publikojnë të dhëna për pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme 
në pronësi të komunës.  

 � Lista e aktiviteteve tregtare të madhësisë së vogël është publikuar 
vetëm nga komunat e  Shtipit dhe Zërnovcit, ndërsa lista e aktiviteteve të 
hotelierisë të madhësisë së vogël është publikuar vetëm në uebfaqet e 
komunave të Shtipit, Kavadarit, Tetovës dhe Zërnovcit. 

 � Vetëm komunat e Shtipit, Tetovës, Strumicës, Zërnovcit dhe Qytetit të 
Shkupit publikojnë listë të aktiviteteve turistike të madhësisë së vogël, 
kurse Tetova është komuna e vetme që publikon listë të shërbimeve 
turistike rurale, etnologjike dhe ekologjike.

 � Trembëdhjetë (13) komuna nuk publikojnë regjistër të organizatave të 
shoqërisë civile, shembuj të mirë janë komunat e Kavadarit, Tetovës, 
Ohrit, Shtipit dhe Dollnenit të cilat publikojnë regjistrin e organizatave të 
shoqërisë civile në uebfaqet e tyre. 

 � Vetëm Komuna e Ohrit publikon Kadastrin e mjedisit jetësor. 

 � Vetëm komunat e Shtipit, Ohrit dhe Qytetit të Shkupit publikojnë regjistrin 
e  lejeve mjedisore të integruara B të lëshuara, kurse komuna e Ohrit 
publikon regjistrin e ndotësve. 

 � Asnjë komunë nuk publikon Kadastër për gjeneruesit e zhurmës.

 � Vetëm komunat e Ohrit dhe Prilepit publikojnë Kadastër për gjeneruesit 
e mbeturinave.

 � Prilepi, Kavadari, Vasileva dhe Shtipi janë të vetmet komuna që publikojnë 
të dhëna për zonat industriale në territorin e komunës. 

 � Vetëm komunat e Prilepit, Tetovës, Kavadarit, Vevçanit dhe Strumicës 
publikojnë të dhëna për transportuesit dhe automjetet motorike për 
transportimin e udhëtarëve dhe mallrave në trafikun rrugor, ndërsa vetëm 
Prilepi, Gjorce Petrovi dhe Kumanova publikojnë të dhëna për parkingjet 
në kuadër të komunës.
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 � Dymbëdhjetë (12) komuna nuk publikojnë të dhëna për tregjet në 
territorin e komunës. 

 � Vetëm tre komuna, Dollneni, Prilepi dhe Gjorçe Petrovi publikojnë të 
dhëna për deponitë në territorin e komunës.

 � Prilepi është komuna e vetme që publikon raporte tremujore për 
inspektimet. 

 � Komunat e Ohrit, Strumicës dhe Qytetit të Shkupit botojnë të dhëna dhe 
dokumentacione për muzetë.

 � Shtatë (7) komuna publikojnë planet e propozuara urbane në territorin 
e komunës (Plani i përgjithshëm urbanistik-PPU dhe Plani i detajuar 
urbanistik-PDU), ndërsa 11 NJVL-të shpallin planet urbanistike të 
miratuara në territorin e komunës (PPU dhe PDU). 

 � Vetëm 6 komuna publikojnë regjistër të kopshteve për fëmijë në komunë, 
12 komuna publikojnë regjistër të shkollave fillore në komunë dhe 8 NJVL 
botojnë regjistër të shkollave të mesme në komunë. 

 � Vetëm Komuna e Aerodromit publikon të dhëna për shtëpitë për të 
moshuarit në territorin e komunës.

Duhet të theksohet se disa nga dokumentet nuk janë të zbatueshme për të gjitha 
komunat.

Hulumtimi tregoi se asnjë komunë nuk i publikon këto të dhëna në format të 
përpunueshëm (të hapur) nga makina/kompjuteri. 

Portali për të dhëna të hapura deri më sot përmban 251 grupe të dhënash të publikuara 
nga 55 subjekte dhe vetëm 4 prej tyre janë organizata në nivelin lokal.

Rezultati i hulumtimit tregon për nevojën urgjente për NJVL-të që t‘ i përmbahen 
politikave të shumta që janë vendosur për të mbështetur publikimin e të dhënave të 
hapura të qeverisë. Parimi i hapjes duhet të zbatohet në çdo pjesë të punës së NJVL-ve që 
duhet të përgatisin, publikojnë dhe ndajnë dokumente në format të hapur.
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4.PËRFUNDIMI

Hulumtimi i Indeksit të hapjes tregon një nivel të ulët të plotësimit të parimit të 
qeverisjes së mirë nga NJVL-të. Nevojiten përpjekje të konsiderueshme për përfshirjen 
dhe pjesëmarrjen më të madhe të qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në 
nivelin lokal dhe rritjen e qasjes në informacion si një nga mënyrat për të zvogëluar 
korrupsionin. 

Sipas hulumtimit, mund të konkludohet se zbatimi i duhur i kornizës ligjore që 
përfshin parimet e hapjes të përfshira në Indeksin e hapjes nga NJVL-të është me 
rëndësi të madhe. Gjegjësisht, edhe pse një numër ligjesh imponojnë një numër 
detyrimesh për komunat, është e qartë se disa prej tyre nuk zbatohen në mënyrë 
të vazhdueshme. Sidoqoftë, vetëm zbatimi i legjislacionit nuk është i mjaftueshëm, 
NJVL-të duhet të përqendrohen në ndikimin që politikat dhe aktivitetet kanë në 
jetën e përditshme të qytetarëve. Autoritetet lokale duhet të punojnë vazhdimisht në 
ndërtimin e mënyrave të reja të shkëmbimit të informacionit me qytetarët, krijimin e 
mundësive të reja për dialog dhe lehtësimin e qasjes në shërbime.

Përdorimi i teknologjisë moderne është i rëndësishëm për funksionimin 
më transparent dhe pjesëmarrës të komunave. Uebfaqet e komunave sot janë 
instrumentet më të rëndësishme për ndërveprim dhe përgjegjësi ndaj publikut dhe 
përmes tyre duhet të sigurojnë qasje më të mirë të qytetarëve në informacionin 
e komunave. Në përgjithësi, përmbajtja që publikohet në uebfaqet e komunave 
dhe organizimi i tyre duhet të përmirësohet në mënyrë që llojet e ndryshme të 
përdoruesve të gjejnë lehtësisht informacionin e nevojshëm.

 Zbatimi i konceptit të qeverisjes së hapur në nivelin lokal është i një rëndësie 
të madhe për promovimin e hapjes dhe prandaj NJVL-të duhet të punojnë në 
përmbushjen e tij. Në këtë mënyrë, komunat e hapura do të bazojnë qeverisjen e tyre 
në parimet e transparencës, llogaridhënies dhe pjesëmarrjes, të cilat, të mbështetur 
nga teknologji të reja dhe inovacione, do të përmirësojnë qeverisjen publike dhe do 
të forcojnë administratën publike dhe demokracinë. 

Përfundimi i përgjithshëm nga hulumtimi i kryer është se autoritetet lokale 
duhet t‘u sigurojnë banorëve një qasje më të madhe në informacion, teknologji dhe 
punë pjesëmarrëse për të siguruar një kulturë të përgjegjësisë, ndershmërisë dhe 
bashkëpunimit.
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5.PLANI GJITHËPËRFSHIRËS PËR 
QEVERISJE TË MIRË PËR QEVERISJEN 

LOKALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË 
VERIUT 

Me qëllim të adresimit të mangësive të deklaruara në funksionimin e komunave, si 
dhe në drejtim për të përmirësuar hapjen e tyre, në vijim janë rekomandimet që duhet të 
shërbejnë si një plan gjithëpërfshirës për qeverisjen e mirë të NJVL-ve.

Transparenca
 � NJVL-të të kenë një dokument (strategji, politikë, procedurë, etj.), 

që merret me hapjen dhe transparencën, si dhe do të sigurojë një 
qasje të përcaktuar dhe sistematike për publikimin e informacionit 
dhe të dhënave.

 � Transparenca dhe llogaridhënia duhet të vendosen lart në 
agjendën e NJVL-ve. Duke i përfshirë edhe kryetarët e komunave 
në rritjen e transparencës duke rritur rëndësinë e qasjes së lirë në 
informacionin me karakter publik. 

 � Komunat të publikojnë programin vjetor të punës së komunës, 
programin vjetor të punës së këshillit komunal si dhe raportet 
tremujore ose gjysmëvjetore për zbatimin e këtyre programeve.

 � NJVL-të të rritin nivelin e informacionit dhe të dhënave të publikuara 
për punën e këshillave komunalë (rendin e ditës për seancat e 
këshillit, njoftimet publike nga seancat e këshillit, raportet për 
punën e këshillit, procesverbalet nga seancat e këshillit, etj.). 

 � Fokusi kryesor i informacionit që duhet të publikohet në uebfaqet 
e NJVL-ve duhet të jenë nevojat dhe interesat e qytetarëve dhe jo 
promovimi i aktiviteteve të kryetarëve të komunave.

 � NJVL-të të publikojnë të dhëna të hapura në uebfaqet e tyre në 
mënyrë që të promovojnë transparencën, shfrytëzimin e potencialit 
ekonomik dhe përmirësimin e shërbimeve të komunave.

 � NJVL-të të përmirësojnë kapacitetin e stafit administrativ për të 
publikuar të dhëna të hapura.

 � Komunat të publikojnë informacione për ndërmarrjet publike dhe 
institucionet e themeluara prej tyre.
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 � Komunat të publikojnë një gamë më të gjerë të informacionit 
financiar brenda kompetencave të tyre, duke përfshirë raportet 
financiare tremujore dhe vjetore, si dhe informacionin mbi punën 
e kryetarit të komunës dhe punën e këshillit, administratën, 
informacionin mbi projektet aktuale komunale me konstruksionin 
financiar dhe burimet e fondeve, etj.

 � NJVL-të të mbajnë konsultime të rregullta publike për projekt-
buxhetin, të publikojnë thirrjen për pjesëmarrje në konsultime 
publike të buxhetit në uebfaqet dhe të publikojnë raporte nga 
konsultimet e mbajtura publike për projektbuxhetin. 

 � Komunat të përgatisin buxhet për qytetarët.

 � NJVL-të të harmonizojnë buxhetin me planifikimin strategjik.

 � NJVL-të të publikojnë të gjitha dokumentet për proceset e 
prokurimit publik në uebfaqet e tyre (planet e prokurimit publik, 
thirrjet, vendimet, anekset, etj.).

Aksesueshmëria
 � NJVL-të të publikojnë të gjithë informacionin e kërkuar përmes 

kërkesave për qasje në informacion në uebfaqet e tyre në mënyrë 
që të zvogëlojnë kërkesat e përsëritura për të njëjtat të dhëna.

 � Komunat të publikojnë informacione në uebfaqet e tyre në lidhje 
me qasjen në informacionin me karakter publik (lista e përditësuar 
e informacionit me karakter publik, detaje kontakti për personat 
përgjegjës për qasjen në informacionin me karakter publik). 

 � NJVL-të të zbatojnë plotësisht Ligjin për qasje të lirë në informacionin 
me karakter publik dhe veçanërisht transparencën proaktive të 
mbuluar në nenin 10 të Ligjit.

 � NJVL-të të përmirësojnë kapacitetin e stafit administrativ për të 
ndërmjetësuar në lidhje me kërkesat për qasje në informacionin 
me karakter publik.

 � NJVL-të të sigurojnë rritje të shkallës së përgjigjeve dhe cilësisë së 
përgjigjeve ndaj kërkesave për qasje në informacionin me karakter 
publik.

 � NJVL-të të përmirësojnë praninë elektronike dhe ndërveprimin me 
publikun duke përdorur instrumente të ndryshme për ndërveprim 
me qytetarët siç janë mediat sociale dhe prezantimi i instrumenteve 
interaktive për komunikim në uebfaqet e tyre.
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 � Së bashku me kanalet e komunikimit, uebfaqet duhet gjithashtu 
të ofrojnë udhëzime të qarta dhe të promovojnë mekanizmat në 
dispozicion për dorëzimin e ankesave.

 � NJVL-të të rritin numrin e shërbimeve të digjitalizuara që ata ofrojnë 
për qytetarët.

 � Komunat t’u mundësojnë qytetarëve të marrin informacionin e 
duhur në kohën e duhur, në një mënyrë që është e kuptueshme 
për ta, e cila do t‘u mundësojë qytetarëve të interesuar të marrin 
pjesë në procese që janë me interes për komunitetin lokal dhe të 
shprehin nevojat dhe problemet e tyre.

 � NJVL-të të bëjnë një përkufizim më të hollësishëm të procesit të 
konsultimit dhe mënyrës në të cilën do të implementohet me hapa 
dhe kornizë kohore të përcaktuar saktësisht.

 � NJVL-të të vendosin një seksion të veçantë në uebfaqet e tyre që do 
të përmbajë të gjithë informacionin dhe dokumentet për debatet 
publike dhe konsultimet që ata organizojnë (përfshirë raportet nga 
debatet publike të zhvilluara).

 � NJVL-të të rritin transparencën në lidhje me financimin e projekteve 
të OJQ-ve.

Efikasiteti
 � NJVL-të të përmirësojnë dokumentet e tyre strategjike me qëllime 

zhvillimore qartë të përcaktuara, masat dhe treguesit, implikimet 
buxhetore dhe organet përgjegjëse për zbatimin e tyre. 

 � Komunat të harmonizojnë dokumentet strategjike me buxhetet 
e komunave, të cilat do të sigurojnë që vullneti, prioritetet dhe 
qëllimet e qytetarëve të renditur në planin strategjik janë planifikuar 
realisht (sipas mundësive dhe kapaciteteve reale të komunave) dhe 
do të realizohen në kuadër të kornizave të funksionimit të NJVL-ve.

 � NJVL-të të punojnë në mbledhjen e të dhënave për efektivitetin e 
politikave që zbatojnë, shkallën e zbatimit dhe ndikimin e tyre. Kjo 
u mundëson komunave të gjenerojnë raporte udhëzuese dhe të 
dobishme për progresin në realizimin e proceseve të filluara dhe të 
raportojnë për punën e tyre dhe hapat e ardhshëm në një mënyrë 
më realiste.
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Integriteti
 � Komunat të krijojnë një kanal të drejtpërdrejtë të komunikimit në 

uebfaqet e të internetit përmes të cilit qytetarët mund të shprehin 
shqetësime, problemet dhe ankesa.

 � NJVL-të të përmirësojnë kapacitetet e stafit administrativ në tema 
të tilla si konflikti i interesit/parandalimi i korrupsionit/sinjalizimit 
në rast të parregullsive. 

 � NJVL-të të punojnë në zhvillimin e një shërbimi publik profesional të 
bazuar në merita që do të përmirësojë llogaridhënien, parandalojë 
politizimin dhe zvogëlojë rrezikun e konfliktit të interesit dhe 
korrupsionit.

 � Komunat të publikojnë plane integriteti ose politika të tjera të 
brendshme anti-korrupsion në uebfaqet e tyre, së bashku me 
raporte ose të dhëna për zbatimin e tyre.

 � NJVL-të të monitorojnë perceptimin e qytetarëve për punën e 
komunës në lidhje me integritetin e komunës dhe luftën kundër 
korrupsionit. 



FONDACIONI PËR INTERNET DHE 
SHOQËRI – METAMORFOZIS ËSHTË 
FONDACION I PAVARUR, JOPARTIAK 
DHE JOFITIMPRURËS ME SELI NË 

SHKUP, REPUBLIKA E MAQEDONISË SË 
VERIUT. MISIONI I FONDACIONIT ËSHTË 

TË KONTRIBUOJË NË ZHVILLIMIN E 
DEMOKRACISË DHE TË RRISË CILËSINË E 

JETËS PËRMES PËRDORIMIT INOVATIV DHE 
NDARJES SË NJOHURIVE. VLERAT TONA 
UDHËZUESE JANË: HAPJA, BARAZIA DHE 

LIRIA.

FUSHAT PROGRAME NË TË CILAT OPERON 
METAMORFOZIS JANË:

• MEDIAT PËR DEMOKRACINË

• EDUKIMI PËR INOVACIONE

• PËRGJEGJËSIA SHOQËRORE 

• TË DREJTAT E NJERIUT NË INTERNET
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