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HYRJE 
 

Kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Qyteti i Shkupit paraqet 

qendër shumë të rëndësishme industriale, kulturore dhe administrative. Duke e 

pasur parasysh pozitën atraktive në pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik, Qyteti i 

Shkupit në vazhdimësi gjatë historisë paraqet udhëkryq të rëndësishëm të Ballkanit. 

Në mënyrë plotësuese, begati me bukuri natyrore, dhe monumente kulturore 

historike e bëjnë Qytetin e Shkupit destinacion turistik gjithë e më tërheqës për 

vizitorët nga të gjitha anët e botës.  

Sot Qyteti i Shkupit paraqet qendër multietnike, kulturore, arsimore dhe të 

biznesit i cili synon drejt arritjeve gjithnjë e më të mëdha. Edhe pse në territorin e tij 

shtrihen territoret e 10 komunave, Qyteti i Shkupit po ashtu është njësi e veçantë e 

vetëqeverisjes lokale e definuar me Ligjin për Qytetin e Shkupit. Si i tillë, ekipi 

progresiv i Qytetit të Shkupit bën përpjekje të jashtëzakonshme që ta ngrejë Qytetin 

në një metropol botërore, cili do të mundet me sukses ti bartë sfidat e jetës moderne. 

Qyteti i Shkupit këtë e bën nëpërmjet planifikimit gjithëpërfshirës dhe të kompletuar 

strategjik, në të cilën janë përfshirë të gjitha palët e interesuara kyçe me qëllim që të 

krijohet versioni më i dëshiruar i Qytetit të Shkupit.  

 

METODOLOGJIA 
 

Procesi i planifikimit strategjik është proces dinamik me të cilin duhet të 

përcaktohen prioritetet dhe qëllimet të cilat do të realizohen nëpërmjet programeve 

të caktuara, projekte të definuara dhe aktivitete konkrete, në kuadër të buxhetit të 

caktuar. Qëllimi i planifikimit strategjik është që të projektohet ardhmëria e qytetit në 

mënyrë e cila do të mundësojë  që të realizohet vizioni i qytetit në tre deri pesë vitet 

e ardhshme. Mjedisi në të cilin jetojmë dhe rrethimi më i gjerë vazhdimisht 

ndryshojnë dhe për këtë arsye planifikimi strategjik është proces i vazhdueshëm 

nëpërmjet të cilit Qyteti i Shkupit i përcakton aktivitetet aktuale për të cilat duhet tu 

përkushtohet vëmendje maksimale, me qëllim që tu përshtatet rrjedhave moderne të 

jetës nëpërmjet sevimit cilësor të qytetarëve të tij. 

 

Qyteti i Shkupit filloi proces proaktiv të planifikimit strategjik për periudhë 2019 

-2021 në të cilin në mënyrë aktive u përfshi në të gjitha hapat e planifikimit. Modeli 

participues i planifikimit strategjik ishte pjesa kyçe e përpilimit të “Planit strategjik për 

periudhën të vitit 2020-2022”. Roli i fasilitatorit të tërë procesit të planifikimit strategjik 

si edhe kompletimi i planit iu besua ekipit konsultues nga “Target Komunikime” nga 

Shkupi, i cili u zgjodh nëpërmjet furnizimit publik. 

 

Në proces u përfshinë revidimet e dokumenteve strategjike ekzistuese të 

Qytetit të Shkupit dhe sektorëve të tij, si dhe dokumente relevante nga institucionet 
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dhe ministritë përkatëse. Janë shfrytëzuar këto dokumente: Plani strategjik i Qytetit 

të Shkupit për periudhën prej 2016-2018; Strategjia e menaxhimit me rreziqet e 

Qytetit të Shkupit 2019-2021; Strategjia për ndryshime klimatike; Studimi për të 

treguarit e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në rajonin e Shkupit, 2012; Buxheti i 

qytetit të Shkupit për vitin 2019; Programi për efikasitet energjetik i qytetit të Shkupit 

2018-2020 dhe Vendimi për organizimin e brendshëm të qytetit të Shkupit.   

Me qëllim të përfshirjes aktive të të gjitha sektorëve të Qytetit në planifikimin 

strategjik, ekipi i “Target Komunikime” përpiloi pyetësor me të cilin nëpërmjet 

intervistave individuale u komunikua në mënyrë direkte me të gjithë udhëheqësit e 

sektorëve dhe/ose zëvendësve të tyre. Pyetje kyçëse për të cilët ishin thirrur që ta 

japin mendimin e tyre ishin këto:   

„-Cilët janë arritjet tuaja (personale dhe sektoriale) në tre vitet e fundit?  

 -Cili është vizioni juaj (për sektorin dhe personale) për tre vitet e ardhshme?  

 -Me cilat sfida jeni ballafaquar në tre vitet e kaluara?  

 - Çka ju paraqet pengesë më e madhe për përmbushjen e qëllimeve të hartuara? 

(personale dhe sektoriale);  

 -Cilat sfida i prisni dhe parashihni që të ndikojnë në realizimin e vizionit tuaj në tre 

vitet e ardhshme?“ 

 Në këtë mënyrë u sigurua fidbek fillestar nga secili udhëheqës për aspektet kyçëse 

për punën e tyre momentale, si edhe vizioni i tyre për realitetin e dëshiruar në tre 

vitet e ardhshme. 

Procesi i planifikimit strategjik e përfshiu edhe punëtorinë dyditore strategjike 

të cilën e stimulonte pagesa kreative e pjesëmarrësve. Në punëtori morën pjesë 

gjithsej 18 përfaqësues të Qytetit të Shkupit duke i përfshirë përfaqësuesit e të gjitha 

sektorëve të qytetit. Ekipi i “Target Komunikime” i udhëhiqte pjesëmarrësit gjatë 

procesit dhe u arrit shkallë e lartë e sinergjisë dhe interakcion i ndërsjellë e cila i 

stimulonte pjesëmarrësit që të kyçen në mënyrë aktive në procesin e vizionit të 

Qytetit të Shkupit, definomi i qëllimeve strategjike, prioritete dhe projekte. Në kuadër 

të punëtorisë u këmbyen konstatimet nga intervistat e realizuara individuale me të 

gjitha sektorët gjatë së cilës në mënyrë plotësuese bashkërisht u debatuan arritjet në 

periudhën e kaluar, planet dhe sfidat e pritura për realizimin e tyre. Përfaqësuesit e 

Qytetit të Shkupit në mënyrë energjetike u kyçën në SWOT analizën gjatë së cilës u 

thirrën që ti orientojnë anët e forta dhe të dobëta individuale, si nga perspektiva tyre 

personale, po ashtu edhe nga perspektiva e qytetarëve, kompanive, studentët, 

vizitorët, turistët, diplomatët dhe palët tjera të prekura. Në përpjekje për të 

identifikuar qytet konkurrent, pjesëmarrësit në punëtorinë i shpërndanë aspektet e 

identifikuara sipas palëve të prekura dhe u përpoqët që të projektojnë se si duket 

SWOT analiza e Qytetit të Shkupit në periudhën në vijim minimum pas gjashtë 

muajsh.    

Gjatë dytës së dytë të punëtorisë, u thellua debati për nevojat e 

patjetërsueshme për zhvillimin e secilit sektor gjatë së cilës u identifikuan aspektet 

për zmadhimin e bashkëpunimit ndërsektorial. Në këtë kontekst, hap qenësor u bë 
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me identifikimin e përbashkët të mega projekteve të cilat e tejkalojnë afatin e 

dokumentit strategjik, ndërsa janë të patjetërsueshme për realizimin e projekteve të 

hartuara dhe qëllimeve të vendosura. Punëtoria përfundoi me sukses me analizën e 

mjeteve të nevojshme financiare për secilin nga projektet e identifikuara, si dhe 

orientimin e burimeve të nevojshme të financimit.  

Ekipi konsultues i “Target Komunikime” e përpunoi materialin e tërë të 

mbledhur dhe e shndërroi në projekt version të “Planit strategjik të Qytetit të Shkupit 

për 2020-2022” i cili pastaj u dorëzua deri te Qyteti i Shkupit për komentet e tyre, 

sugjerime dhe vërejtje. Të gjitha këto përsëri u thurën në dokument, me qëllim të 

punësuarit në Qytetin e Shkupit së bashku me palët e prekura kyçe të bëhen faktorë 

aktiv dhe kreatorë të ardhmërisë së tyre në qytetin ku jetojnë. 

 

 

ANALIZA FUNKSIONALE  
 

Struktura organizative e Qytetit të Shkupit 
 

Me vendimin për organizimin e brendshëm të Qytetit të Shkupit i miratuar nga 

ana e Këshillit të Qytetit të Shkupit është definuar organizimi, fushëveprimi dhe 

mënyra e realizimit të punëve të administratës të Qytetit të Shkupit, llojet e formave 

organizative, kushtet për formimin e tyre dhe udhëheqjen me to. Administrata e 

Qytetit të Shkupit i kryen punët në kompetencë të organeve të Qytetit të Shkupit, 

gjegjësisht Këshilli dhe Kryetari i Qytetit të Shkupit. 

Në pajtim me nenin 2 paragrafi 2 i këtij vendimi, administrata e Qytetit të 

Shkupit i realizon këto aktivitete:  

 I kryen punët profesionale për Këshillin dhe Kryetarin e Qytetit të Shkupit;  

 јe ndjek problematikën në sferat e kompetencës të Qytetit të Shkupit, bën 

analiza të gjendjeve dhe jep iniciativa dhe propozime për nivelin e avancimit; 

 dorëzon informata dhe të dhëna në lidhje me aktivitetet e Qytetit të Shkupit 

me kërkesë të organeve kompetente dhe kryen punë tjera të përcaktuara me 

këtë vendim. 

 Administrata e Qytetit të Shkupit i kryen punët në pajtim me Kushtetutën, 

ligjet, Statuti i Qytetit të Shkupit dhe rregullat tjera dhe akte të përgjithshme të sjella 

në bazë të ligjit.  

Në bazë të kompetencave të Qytetit të Shkupit të përcaktuara me ligj, si dhe 

grupimin e punëve dhe detyrave sipas llojit, vëllimit, përbërjes, ngjashmëria e tyre 

mes veti dhe lidhshmëria, administrata e Qytetit të Shkupit organizohet në sektorë 

dhe departamente. 

Sektori formohet për shkak të bashkimit të më shumë njësive/funksioneve të 

lidhura në mes veti në kompetencë të organeve të Qytetit të Shkupit, si dhe për 
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shkak të organizimit, ndjekjes dhe koordinimit të punëve në kompetencë të 

departamenteve në përbërjen e tij dhe avancimi i bashkëpunimit të tyre të ndërsjellë.    

Departamenti formohet për shkak të realizimit të drejtpërdrejtë të: punëve 

normative juridike, menaxhimi i resurseve njerëzore, profesionale – analitike, 

juridike, ekzekutive, administrative – mbikëqyrëse, inspektoriale, informative –

dokumentare, informative komunikuese, operative, materiale – financiare, investive, 

informatiko teknologjike, profesionale administrative dhe punë tjera. 

Administrata e Qytetit të Shkupit organizohet në 17 sektorë me 63 

departamente dhe departament i pavarur i cili është jashtë sektorëve: 

 

Sekretari i Qytetit të Shkupit 

Departamenti për menaxhim me resurset njerëzore; 

 
1.  Sejtori për çështje financiare 

 Departamenti për koordinim buxhetor 
 Departamenti për kontroll buxhetor; 
 Departamenti për kontabilitet dhe pagesa;  
 Departamenti për përcaktimin dhe pagodën e tatimit të qarkullimit, 

trashëgimisë dhe dhuratës;  
 Departamenti për përcaktimin dhe pagesën e tatimit të pronës; 
 Departamenti për përcaktimin dhe pagesën e tatimeve, taksave dhe 

kompensimeve tjera; 
 Departamenti për pagesë të dhunshme, pranim, dhënie, verifikim i 

dokumenteve për tatime, taksa dhe kompensime tjera.           

2. Sektori për çështje juridike 
 

 Departamenti për normativë; 
 Departamenti për punë juridike. 

3. Sektori për zhvillim lokal ekonomik 
 

 Departamenti për planifikim dhe zhvillim lokal ekonomik; 
 Departamenti për zejtari, tregti dhe hotelieri; 
 Departamenti për turizëm; 
 Departamenti për Energjetikë, efikasitet energjetik dhe burimet përtëritëse të 

energjisë.   

4. Sektori për planifikim dhe rregullim të hapësirës 

 Departamenti për planifikim hapësinor dhe urbanistik; 
 Departamenti për rregullimin e tokës ndërtimore; 
 Departamenti për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale; 
 Departamenti për punë përgatitore, pronë të patundshme dhe procedurë për 

eksproprijimin e patundshmërive; 

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=488
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 Departamenti për objekte komerciale (kapitale; 
 Departamenti për dokumentacion teknik; 
 Departamenti për çështje pronësore juridike; 
 Departamenti për  pajisje urbane;     
 Departamenti për vlerësimin e pronës së patundshme. 

 
5. Sektori për çështje komunale 

 Departamenti për çështje komunale nga sfera e ujësjellësit dhe largimin e 
ujërave të zeza urbane; 

 Departamenti për çështje komunale nga sfera e higjienës komunale dhe 
punëve tjera; 

 Departamenti për çështje komunale nga sfera e mirëmbajtjes së parqeve dhe 
gjelbërimit; 

 Departamenti për kategorizimin, numërimin dhe emërtimin e objekteve të 
infrastrukturës. 

6. Sektori i komunikacionit  

 Departamenti për planifikim dhe zhvillim të komunikacionit; 
 Departamenti për kontroll të sinjalizimit të trafikut dhe përcaktimin e regjimit të 

komunikacionit; 
 Departamenti për dhënien e licencave dhe lejeve nga sfera e  komunikacionit; 
 Departamenti për transport publik, monitorim dhe kontroll. 

 7. Sektori për veprimtari publike  

 Departamenti për sport; 
 Departamenti për kulturë; 
 Departamenti për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore. 

8. Sektori për arsim  

 Departamenti për arsim; 
 Departamenti për përkrahje të proceseve në arsim.  

9. Sektori për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës 

 Departamenti për cilësi të ajrit ambiental, adaptimi dhe zvogëlimi i 
ndryshimeve klimatike, mbrojtje nga zhurma dhe rrezatimin jo jonik; 

 Departamenti për mbrojtje të natyrës; 
 Departamenti për mbrojtje dhe parandalim nga ndotja e ajrit dhe tokës; 
 Departamenti për menaxhim strategjik me mjedisin jetësor.   

10. Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe bashkëpunim dhe përkrahje të 
shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve  

 Departamenti për bashkëpunim ndërkombëtar; 
 Departamenti për bashkëpunim dhe përkrahje të shoqatave dhe 

fondacioneve; 
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 Departamenti për integrim evropian.  

11. Sektori për teknologji informatike dhe modernizim  

 Departamenti për zhvillim të sistemit informativ të Qytetit të Shkupit; 
 Departamenti për sistem gjeografik informativ (SGI); 
 Departamenti për infrastrukturë informatike - komunikuese. 

12. Sektori për përkraje të kryetarit të Qytetit 

 Departamenti për koordinim të aktiviteteve të kryetarit të qytetit; 
  Departamenti për marrëdhënie me publikun dhe informata me qytetarët. 

13. Sektori për përkrahje të Këshillit të Qytetit të Shkupit   

 Departamenti për organizimin e mbledhjeve të Këshillit të Qytetit të Shkupit; 
 Departamenti për përkrahje të komisioneve dhe Trupit koordinues të 

kryetarëve të komunave  

14. Sektori për çështje të përgjithshme  

 Departamenti për furnizime publike; 
 Departamenti për punë të përgjithshme, profesionale – administrative; 
 Departamenti për përkthim dhe lektorim; 
 Departamenti për punë ndihmëse. 

15. Sektori – inspektorati i Qytetit të Shkupit] 

 Departamenti për inspektorat komunal; 
 Departamenti për kujdestar komunal;  
 Departamenti për inspektorat për komunikacion rrugor dhe inspektorati për 

rrugë; 
 Departamenti për inspektorat tatimor dhe inspektorat për pagesë të taksave 

komunale dhe tjera; 
 Departamenti për mbikëqyrje të inspektoratit mbi kryerjen e punëve nga 

kompetencat tjera të Qytetit të Shkupit. 

16. Sektori për revizion të brendshëm  

 Departamenti për revizion të brendshëm të administratës të Qytetit të Shkupit; 
 Departamenti për revizion të brendshëm të ndërmarrjeve publike të 

themeluara nga Qyteti i Shkupit; 
 Departamenti për revizion të brendshëm të institucioneve publike të 

themeluara nga Qyteti i Shkupit. 

17. Sektori për mbrojtje dhe shpëtim 

 Departamenti për mbrojtje dhe shpëtim dhe përkrahje administrative të 
Njësisë territoriale kundër zjarreve të Qytetit të Shkupit (SMKZ); 

 Njësia territoriale kundër zjarreve të Qytetit të Shkupit (SMKZ).

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=321


 
 
 
 

9 | P a g e  
 

  

Figura nr. 3 – Organogram për organizimin e brendshëm të Qytetit të Shkupit 

 

 

 

 

KËSHILLI I QYTETIT TË 
SHKUPIT 

SEKRETARI I 

QYTETIT TË SHKUPIT 

2016 KRYETARI I QYTETIT TË SHKUPIT 

Sektori për 
çështje 

financiare 

1 Departamenti për 
koordinim buxhetor 
2 Departamenti për 
kontroll buxhetor; 
3 Departamenti për 
kontabilitet dhe 
pagesa;  
4 Departamenti për 
përcaktimin dhe 
pagodën e tatimit të 
qarkullimit, 
trashëgimisë dhe 
dhuratës;  
5 Departamenti për 
përcaktimin dhe 
pagesën e tatimit të 
pronës; 
6 Departamenti për 
përcaktimin dhe 
pagesën e tatimeve, 
taksave dhe 
kompensimeve tjera; 
7 Departamenti për 
pagesë të dhunshme, 
pranim, dhënie, 
verifikim i 
dokumenteve për 
tatime, taksa dhe 
kompensime 
tjera.           

 Sektori për 
çështje juridike 

 

Sektori për zhvillim 
lokal ekonomik 

1 Departamenti për 
normativë; 
2 Departamenti për 
punë juridike. 

 
1 Departamenti për 
planifikim dhe zhvillim 
lokal ekonomik; 
2 Departamenti për 
zejtari, tregti dhe 
hotelieri; 
3Departamenti për 
turizëm; 
4 Departamenti për 
Energjetikë, efikasitet 
energjetik dhe 
burimet përtëritëse të 
energjisë.   

Sektori për 
planifikim dhe 

rregullim të 
hapësirës 

sektorët 

1 Departamenti për planifikim 
hapësinor dhe urbanistik; 
2 Departamenti për rregullimin 
e tokës ndërtimore; 
3 Departamenti për ndërtimin 
e infrastrukturës dhe 
objekteve kapitale; 
4 Departamenti për punë 
përgatitore, pronë të 
patundshme dhe procedurë 
për eksproprijimin e 
patundshmërive; 
5 Departamenti për objekte 
komerciale (kapitale; 
6 Departamenti për 
dokumentacion teknik; 
7 Departamenti për çështje 
pronësore juridike; 
8 Departamenti për  pajisje 
urbane;     
9 Departamenti për vlerësimin 
e pronës së patundshme. 

Sektori për çështje 

komunale 

1 Departamenti 
për çështje 
komunale nga 
sfera e ujësjellësit 
dhe largimin e 
ujërave të zeza 
urbane; 
2 Departamenti 
për çështje 
komunale nga 
sfera e higjienës 
komunale dhe 
punëve tjera; 
3 Departamenti 
për çështje 
komunale nga 
sfera e 
mirëmbajtjes së 
parqeve dhe 
gjelbërimit; 

Sektori për 
komunikacion 

Sektori për 
veprimtari publike 

Sektori për 

arsim  

1 Departamenti për 
planifikim dhe zhvillim 
të komunikacionit; 
2 Departamenti për 
kontroll të sinjalizimit 
të trafikut dhe 
përcaktimin e regjimit 
të komunikacionit; 
3 Departamenti për 
dhënien e licencave 
dhe lejeve nga sfera e  
komunikacionit; 
4 Departamenti për 
transport publik, 
monitorim dhe kontroll. 
 

1 Departamenti për 
sport; 
2 Departamenti për 
kulturë; 
3 Departamenti për 
mbrojtje sociale, të 
fëmijëve dhe 
shëndetësore. 

sektori për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor 

1 Departamenti për 
cilësi të ajrit ambiental, 
adaptimi dhe zvogëlimi i 
ndryshimeve klimatike, 
mbrojtje nga zhurma 
dhe rrezatimin jo jonik; 
2 Departamenti për 
mbrojtje të natyrës; 
3 Departamenti për 
mbrojtje dhe parandalim 
nga ndotja e ajrit dhe 
tokës; 
4 Departamenti për 
menaxhim strategjik me 
mjedisin jetësor.   

1Departamenti për 
bashkëpunim 
ndërkombëtar; 
2 Departamenti për 
bashkëpunim dhe 
përkrahje të 
shoqatave dhe 
fondacioneve;  
3 Departamenti për 
integrim evropian.  
 

3 Departamenti për 
integrim evropian Sektori 

për bashkëpunim 
ndërkombëtar dhe 
bashkëpunim dhe 

përkrahje të shoqatave 

dhe fondacioneve 1 Departamenti për 
zhvillim të sistemit 
informativ të Qytetit 
të Shkupit; 
2 Departamenti për 
sistem gjeografik 
informativ (SGI); 
3 Departamenti për 
infrastrukturë 
informatike - 
komunikuese. 

Sektori për 
teknologji 
informatike dhe 
modernizëm  

Sektori për 
përkrahje të 

kryetarit të Qytetit 

1 Departamenti për 
koordinim të aktiviteteve 
të kryetarit të qytetit; 
 2 Departamenti për 
marrëdhënie me 
publikun dhe informata 

me qytetarët. 

1 Departamenti për organizimin 
e mbledhjeve të Këshillit të 
Qytetit të Shkupit; 
2 Departamenti për përkrahje të 
komisioneve dhe Trupit 
koordinues të kryetarëve të 

komunave  

Sektori për 
përkrahje të 

Këshillit të Qytetit 
të Shkupit 

Sektori për çështje 

të përgjithshme 1 Departamenti për inspektorat 
komunal; 
2 Departamenti për kujdestar 
komunal;  
3 Departamenti për inspektorat 
për komunikacion rrugor dhe 
inspektorati për rrugë; 
4 Departamenti për inspektorat 
tatimor dhe inspektorat për 
pagesë të taksave komunale 
dhe tjera; 
5 Departamenti për mbikëqyrje 
të inspektoratit mbi kryerjen e 
punëve nga kompetencat tjera 
të Qytetit të Shkupit. 
 

Sektori për 
Inspektorat i Qytetit 

të Shkupit 

1 1 Departamenti për 
furnizime publike; 
2 Departamenti për 
punë të përgjithshme, 
profesionale – 
administrative; 
3 Departamenti për 
përkthim dhe lektorim; 
4 Departamenti për 
punë ndihmëse. 
 

Sektori për 
revizion të 

brendshëm 

1 . Departamenti për revizion të 
brendshëm të administratës të 
Qytetit të Shkupit; 
2 Departamenti për revizion të 
brendshëm të ndërmarrjeve 
publike të themeluara nga Qyteti i 
Shkupit; 
3 Departamenti për revizion të 
brendshëm të institucioneve 
publike të themeluara nga Qyteti i 
Shkupit. 
2.  

Sektori për 
mbrojtje dhe 

shpëtim 

1  Departamenti për 
mbrojtje dhe 
shpëtim dhe 
përkrahje 
administrative të 
Njësisë territoriale 
kundër zjarreve të 
Qytetit të Shkupit 
(SMKZ); 
2 Njësia territoriale 
kundër zjarreve të 
Qytetit të Shkupit 
(SMKZ). 
 

1 Departamenti për 
arsim; 
2 Departamenti për 
përkrahje të 
proceseve në 
arsim.  
 

Departamenti për 
menaxhim me resurset 

njerëzore 
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Kompetencat e Qytetit të Shkupit 
 

Në pajtim me Ligjin për Qytetin e Shkupit, kompetencat në sferat e 

përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut i realizojnë 

organet e Qytetit të Shkupit dhe organet e komunave në Qytetin e Shkupit. Punët me 

rëndësi lokale të cilat janë funksionalisht të pandara dhe të barabartë për nga 

rëndësia për tërë territorin e Qytetit të Shkupit, i kryejnë organe t e qytetit të Shkupit. 

Ndërsa punët me rëndësi lokale të cilat në mënyrë funksionale janë të ndara sipas 

karakterit të tyre dhe të cilët janë me rëndësi për komunat e qytetit të Shkupit, i 

kryejnë organet e komunave në Qytetin e Shkupit. 

Kompetencat gjegjësisht punët e karakterit publik me rëndësi lokale të 

qytetit të Shkupit janë: 

1. Planifikim dhe rregullim i hapësirës 

 Miratimi i planit hapësinor të qytetit të Shkupit; 

 Miratimi i planit të përgjithshëm urbanistik të qytetit të Shkupit; 

 dhënie e mendimit për propozimin e planeve të detajuara urbanistike, projekte 

urbanistike dhe plane urbanistike për vendbanimet të cilat i miratojnë komunat 

në qytetin e Shkupit; 

 rregullimi i tokës ndërtimore dhe 

 përcaktimi i standardeve dhe dhënie pëlqim për vendosjen e objekteve të 

përkohshme, mobile dhe pajisje urbane në territorin e qytetit të Shkupit. 

2. Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës 

 mbrojtje, ndërmarrje e masave dhe parandalim nga ndotja e ujërave, ajrit, 

tokës, mbrojtja e natyrës, mbrojtja nga zhurma dhe rrezatimi jo jonik në 

territorin e qytetit të Shkupit. 

3. Zhvillim lokal ekonomik 

 

 planifikimi i zhvillimit lokal ekonomik për qytetin e Shkupit; 

  përcaktimi i prioriteteve zhvillimore dhe strukturore në nivel të qytetit të 

Shkupit; 

  Menaxhim i politikës lokale ekonomike në nivel të qytetit të Shkupit; 

 përcaktimi i strategjisë për zhvillim lokal ekonomik dhe strategji për përkrahje 

të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrësinë; 

 zhvillim dhe nxitje e turizmit alternativ dhe kulturor; 

  përmirësimi i kushteve për qëndrim të turistëve në qytetin e Shkupit dhe 

informim turistik propagandues. 

 Zejtaria, hoteleria dhe tregtia 

 Energjetika, efikasiteti energjetik dhe burimet ripërtëritëse të energjisë 
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4. Veprimtaritë komunale 

 ndërtimi, shfrytëzimi, mbrojtja dhe mirëmbajtja e rrugëve magjistrale dhe 

anësore dhe objekteve tjera infrastrukturore; 

 kategorizimi dhe emërtimi i lagjeve të qytetit, rrugëve, shesheve, urave dhe 

objekteve tjera infrastrukturore; 

  furnizim me ujë për pike nga sistemi i vetëm i ujësjellësit të qytetit ë Shkupit; 

 Largimi dhe spastrimi i ujërave të zeza; 

 Largimi dhe lëshimi i ujërave atmosferik; 

 Përpunimi dhe porositja e ujit teknologjik; 

  ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik të rrugëve magjistrale dhe 

anësore në territorin e qytetit të Shkupit; 

 grumbullimi dhe transportimi i mbeturinës komunale dhe llojit tjetër jo të 

rrezikshëm; 

 mirëmbajtja e deponive për mbeturinë komunale dhe lloj tjetër jo të 

rrezikshëm; 

 rregullimi dhe organizimi i transportit publik urban dhe periferik të udhëtarëve; 

mirëmbajtja e pastrimit publik në sipërfaqet publike të komunikacionit; 

mirëmbajtje dhe shfrytëzim i parqeve të qytetit, park – malet në territorin e 

qytetit të Shkupit, ujërat dhe zona sportive -  rekreative, të përcaktuar me plan 

të përgjithshëm urbanistik dh territore tjera mbrojtëse në pajtim me ligj; 

 mirëmbajtja e gjelbërimit në rrugët magjistrale dhe anësore; 

  ndërtim, mirëmbajtje dhe shfrytëzim i parkingjeve publike me rëndësi për 

qytetin e Shkupit, të përcaktuar me plan urbanistik; 

 vendosje, zëvendësim, largim dhe mirëmbajtje e shenjave të komunikacionit 

dhe pajisje mbrojtëse në udhët lokale dhe rrugët; 

 përcaktimin e kushteve dhe regjimit të komunikacioni në territorin e qytetit të 

Shkupit; 

 mirëmbajtja e varreve, varrezave, krematoriumeve dhe dhënie e shërbimeve 

të varrimit në varrezat e qytetit me plan urbanistik; 

 furnizim me gaz natyror dhe energji termike; 

 ndërtim, menaxhim, mirëmbajtje dhe shfrytëzim i sistemit gjeografik informativ 

të qytetit të Shkupit; 

  rregullimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e shtretërve të lumenjve në pjesët 

e urbanizuara; 

 Deinsektizimi në territorin e qytetit të Shkupit; 

   ndërtimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e tregjeve me shumicë dhe tregjeve 

për shitjen e automjeteve motorike në territorin e qytetit të Shkupit; 

  Çrrënjosja e kafshëve  endacak; 

  caktimi i vendeve për varrosjen e kafshëve të ngordhura dhe mirëmbajtja e 

tyre 

  zbukurimi me flamuj i Qytetit të Shkupit me rastin e festave dhe rasteve tjera 

të përcaktuara me ligj; 

  Zbukurimi i qytetit të Shkupit 
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5. Kultura 

 përkrahja institucionale dhe financiare e institucioneve kulturore dhe projektet 

me rëndësi për Qytetin e Shkupit; 

  kultivimin e folklorit, zakonet, zejet e vjetra dhe vlerat e ngjashme kulturore; 

 organizimi i manifestimeve kulturore; nxitja e formave të llojllojshme specifike 

të krijimtarisë dhe 

 shënimi i ngjarjeve dhe personaliteteve me rëndësi për qytetin e Shkupit; 

6. Arsimi 

 themelim, financim dhe pjesëmarrje me përfaqësues të tyre në organet e 

menaxhimit të shkollave të mesme publike në territorin e qytetit të Shkupit, në 

pajtim me ligjin; 

   emërimin e drejtorëve të shkollave të mesme publike dhe të shtëpive të 

nxënësve, në pajtim me ligjin dhe 

 organizimin e transportit, ushqimit dhe akomodimit të nxënësve në shtëpitë e 

nxënësve, në pajtim me ligjin. 

 

7. Sport 

 sigurimin e kushteve për zhvillim tl sportit cilësor në qytetin e Shkupit 

  organizim, nxitje dhe ndihmë të manifestimeve dhe shfaqjeve sportive me 

rëndësi për qytetin e Shkupit dhe 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e objekteve sportive me rëndësi për qytetin e 

Shkupit. 

8. Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve 

 realizimi i kujdesit social për persona invalidor, fëmijë pa prindër dhe kujdesje 

prindërore, fëmijë me probleme edukative –sociale, fëmijë me aftësi të 

kufizuara, fëmijë të familjeve me një prind, fëmijë të rrugës, persona me rrezik  

social, persona të prekur nga keqpërdorimi i drogës dhe alkoolit, ngritja e 

vetëdijes së popullsisë, banimi i personave me rrezik  social; 

  pronësi, menaxhim, themelim, financim dhe mirëmbajtje e institucioneve 

publike – shtëpive të pleqve, në pajtim me ligjin; 

  pronësi, menaxhim, themelim, financim dhe mirëmbajtje e institucioneve 

publike – pushimore për fëmijë, në pajtim me ligjin dhe 

 pjesëmarrje me përfaqësuesit e tyre në organet e menaxhimit në institucionet 

publike – kopshte për fëmijë në territorin e qytetit të Shkupit, në pajtim me 

ligjin. 

9. Mbrojtja shëndetësore 

 pjesëmarrje në menaxhim me rrjetin e institucioneve shëndetësore publike 

dhe objektet për mbrojte primare shëndetësore me rëndësi për qytetin e 

Shkupit; 

 ndërmarrja e masave për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtje 

gjatë punës; 
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 edukim shëndetësor; 

 menaxhim i shëndetit; 

 aktivitete preventiv; 

 mbikëqyrje shëndetësore mbi mjedisin jetësor dhe mbi sëmundjet ngjitëse 

dhe 

 ndihmë të pacientëve me nevoja speciale. 

 

10. Mbrojtje dhe shpëtim 

 koordinimi i aktiviteteve për mbrojtje dhe shpëtim të qytetarëve dhe të mirave 

materiale nga shkatërrimet luftarake, fatkeqësitë elementare dhe fatkeqësi 

tjera dhe nga pasojat të shkaktuara nga ato. 

 

11. Mbrojtja kundër zjarreve  

 mbrojtje kundër zjarreve në territorin e qytetit të Shkupit. 

12. Mbikëqyrje 

 mbikëqyrje mbi kryerjen e punëve në kompetencë të qytetit të Shkupit. 

 

Organet e qytetit të Shkupit mund të kryejnë edhe punë tjera të përcaktuara 

me ligj. 

Në vitin e fundit  nga Plani strategjik pritet zgjerim i rëndësishëm i 

kompetencave të Qytetit të Shkupit, para së gjithash në sferën e veprimtarive 

publike, ndërsa si rezultat i ndryshimeve të lajmëruara në Ligjin për vetëqeverisje 

lokale si dhe detyrimet të cilat dalin nga përkufizimi i procesit të decentralizimit.  

Kompetencat, gjegjësisht punët e interesit publik me rëndësi lokale të 

komunave në qytetin e Shkupit janë: 

1. Planifikim dhe menaxhim me hapësirën  

 ngritja e iniciativave për miratim, ndryshim dhe plotësim të planit hapësinor të 

qytetit të Shkupit dhe planin e përgjithshëm urbanistik të qytetit të Shkupit; 

 dhënie e mendimit ndaj projekteve të planit hapësinor të qytetit të Shkupit dhe 

plani i përgjithshëm urbanistik i qytetit të Shkupit; 

 miratimi i planeve të detajuara urbanistike, projekte urbanistike dhe plane 

urbanistike për vendbanimet në komunë 

 realizimin e planeve urbanistike dhe projekteve dhe dhënie të 

dokumentacionit për ndërtimin e objekteve me rëndësi lokale (kushtet për 

ndërtim, pëlqim urbanistik, leje për ndërtim); 

 dhënie të lejeve për vendosje të objekteve të përkohshme, mobileve dhe 

pajisjes urbane 
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  rregullimi i tokës ndërtimore në pjesën e pajisjes të tokës ndërtimore me 

objektet dhe instalimet nga infrastruktura sekondare 

 

          2. Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës 

 ngritja e iniciativave dhe ndërmarrja e masave për mbrojtje dhe parandalim 

nga ndotja e ujit, ajrit, tokës, mbrojtje të natyrës, mbrojtja nga zhurma dhe nga 

rrezatimi jo jonik 

 

3. Zhvillim lokal ekonomik 

 planifikimi i zhvillimit lokal ekonomik të qytetit; 

  përcaktimi i prioriteteve zhvillimore dhe strukturore  të qytetit  dhe 

  përkrahje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrësin në 

qytetin; 

 Energjetika, efikasiteti energjetik dhe burimet ripërtëritëse të energjisë 

 

 

4. Veprimtari komunale 

 ndërtimi, shfrytëzimi, mbrojtja dhe mirëmbajtja e rrugëve magjistrale dhe 

anësore dhe objekteve tjera infrastrukturore; 

 mirëmbajtja e pastrimit publik të rrugëve ndihmëse dhe banesore; 

 Organizimi, mbartja dhe transportimi i mbeturinës komunale dhe llojit tjetër jo 

të rrezikshëm; 

 ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik të rrugëve ndihmëse dhe banesore 

në territorin e komunës; 

 mirëmbajtja e varreve dhe varrezave dhe dhënie e shërbimeve të varrimit në 

varrezat e komunës të përcaktuar me plan urbanistik; 

 ndërtim, mirëmbajtje dhe shfrytëzim i parkingjeve publike me rëndësi për 

komunën, të përcaktuar me plan urbanistik: 

  mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i gjelbërimit në rrugët ndihmëse dhe banesore; 

  largimi i automjeteve motorike të prishura dhe tjera nga sipërfaqet publike; 

 Mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i tregjeve publike; 

 Dezinfektimi dhe deratizimi 

 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e këndeve publike sanitare. 
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5. Kultura 

 përkrahja institucionale dhe financiare e institucioneve kulturore dhe projektet 

me rëndësi për komunën; 

  kultivimin e folklorit, zakonet, zejet e vjetra dhe vlerat e ngjashme kulturore; 

 organizimi i manifestimeve kulturore; nxitja e formave të llojllojshme specifike 

të krijimtarisë dhe 

 shënimi i ngjarjeve dhe personaliteteve me rëndësi për komunën. 

6. Arsimi 

 themelim, financim dhe pjesëmarrje me përfaqësues të tyre në organet e 

menaxhimit të shkollave fillore në territorin e saj, në pajtim me ligjin; 

   emërimin e drejtorëve të shkollave fillore, në pajtim me ligjin dhe 

 organizimin e transportit, ushqimit të nxënësve në shkolla në kompetencë të 

saj, në pajtim me ligjin. 

7. Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve 

 pronësi, menaxhim, themelim, financim dhe mirëmbajtje të institucioneve 

publike për fëmijë – kopshte për fëmijë, në pajtim me ligjin dhe 

 ndërmarrje të masave nga sfera e mbrojtjes sociale në pajtim me ligjin. 

8. Mbrojtja shëndetësore 

 ndërmarrja e masave për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtje 

gjatë punës; 

 edukim shëndetësor; 

 menaxhim me shëndetin; 

 aktivitete preventive; 

 mbikëqyrje shëndetësore mbi mjedisin jetësor dhe mbi sëmundjet ngjitëse 

dhe 

 ndihmë të pacientëve me nevoja speciale  

 

9. Mbrojtje dhe shpëtim 

 mbrojtje dhe shpëtim të qytetarëve dhe të mirave materiale nga shkatërrimet 

luftarake, fatkeqësitë elementare dhe fatkeqësi tjera dhe nga pasojat të 

shkaktuara nga ato. 

10. Mbikëqyrje  

 mbikëqyrje mbi kryerjen e punëve në kompetencë të komunës. 

 

Në pajtim me nenin 52 të Ligjit për Qytetin e Shkupit, në kryerjen e punëve në 

kompetencë të tij qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit realizojnë 

bashkëpunim të ndërsjellë nëpërmjet: 

 këmbimit të materialeve në kompetencë të tyre për arsye të informimit të 

ndërsjellë; 
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 iniciativa e akteve dhe masave për rregullimin e punëve të interesit të 

përbashkët për qytetin e Shkupit; 

 ndërmarrja e aksioneve të përbashkëta për zgjedhje dhe kryerje të punëve 

nga kompetencat e saj dhe 

  dhënie e ndihmës profesionale në realizimin e ligjeve dhe dispozitat tjera. 

Për realizimin e bashkëpunimit të ndërsjellë të kryetarit të Qytetit të Shkupit dhe 

kryetarëve të komunave në Qytetin e Shkupit janë bazë e Trupit koordinues të 

kryetarëve (në tekstin e mëtutjeshëm: Trupi koordinues). Trupin koordinues e 

përbëjnë kryetari i Qytetit të Shkupit dhe kryetarët e komunave në Qytetin e Shkupit. 

Me  Trupin koordinues udhëheq kryetari i qytetit të Shkupit. 

Trupi koordinues: 

 shqyrton dhe jep rekomandime për çështjen e interesit të përbashkët për 

qytetin e Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit në drejtim të zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe harmonik të qytetit të Shkupit dhe komunat në qytetin e 

Shkupit. 

  i harmonizon strategjitë dhe planet të cilët ndikojnë ndaj zhvillimit të qytetit si 

tërësi e vetme hapësinore dhe funksionale; 

detyrimisht i harmonizon qëndrimet në lidhje me detajet dhe planin e 

përgjithshëm urbanistik, planet për transportin publik, plane teknike 

instruktive, administrim dhe pagesë të së ardhurave personale, të ardhurat 

dhe shpenzimet e nevojshme të qyteti dhe komunave dhe 

 sjellje të rregullores për punën e tij. 

Trupi koordinues mban mbledhje së paku njëherë në muaj. Mbledhjet përgatiten 

dhe organizohen nga ana e administratës s qytetit të Shkupit. 

 

Specifikat e Qytetit të Shkupit  

 

Qyteti i Shkupit gjendet në të njëjtën sipërfaqe në të cilën funksionojnë 10 

komuna në Qytetin e Shkupit dhe ka përputhje të përcaktuara, për shkak të së cilës 

ekziston kufizimi i qartë i kompetencave. Qyteti i Shkupit është themelues i më 

shumë ndërmarrjeve publike dhe kujdeset për strategjinë e zhvillimit të tyre, po ashtu 

edhe në pajtim me ligjin  është kompetent edhe për disa institucione publike. 

 Shënim kryesor i kryeqytetit të Shkupit është fortifikata e mesjetës prej nga 

shihet qendra e qytetit si dhe Ura e gurit e cila kalon nëpërmjet lumit Vardar. Edhe të 

dyja shënimet kryesore rrjedhin nga koha e perandorit bizantin Justinian i Pari, kur 

Maqedonia ishte krahinë kryesore e Mbretërisë Rimjane Lindore. Trashëgimia e 

pasur natyrore dhe kulturore e bëjnë qytetin destinacion atraktiv për turistët dhe 

investuesit nga të gjitha anët e botës.  
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Marrëdhëniet me organet tjera 
 

Në pajtim me nenin 3 të Ligjit për ndërmarrje publike, për kryerjen e veprimtarive 

të caktuara ekonomike të interesit publik, në kuadër të kompetencave të tij, 

ndërmarrje publike munden të themelojnë komunat dhe qyteti i Shkupit nën kushte 

dhe mënyrë të përcaktuar me ligj. Personat juridik dhe fizik mund të kryejnë 

veprimtari ekonomike të interesit publik në mënyrë dhe nën kushte të përcaktuara 

me Ligjin për ndërmarrje publike dhe me ligj tjetër. Ndërmarrjet publike të themeluara 

nga shteti anë në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa 

ndërmarrjet publike të themeluara nga komunat, gjegjësisht qyteti i Shkupit janë në 

pronësi të komunës gjegjësisht të qytetit të Shkupit.  

 

Qyteti i Shkupit është themelues i këtyre ndërmarrjeve publike: 

 NP „Parqe dhe gjelbërime“  

 NP „Parkingu i qytetit“  

 NP „Rrugë dhe rrugica“  

 NPK - „Skopje“  

 NP „Higjiena komunale“  

 NP „Ujësjellësi dhe kanalizimi“  

 SHPM „Drisla“ 

 NP „Sistemi energjetik i qytetit“ SЕQ 

 NP „Lajka“ 

 

Qyteti i Shkupit paraqitet edhe si themelues i disa institucioneve kulturore bë 

Shkup:  

 Biblioteka “Vëllezërit Milladonovsci” 

 Qendra kulturore informative  

 Shtëpia e kulturës “Koço Racin”  

 Qendra kulturore rinore 

 Muzeu i qytetit të Shkupit 

 Salla universale - Shkup  

 Kopshti zoologjik 

 Qendra kulturore për fëmijë - Karposht 

Në kompetencë të qytetit të Shkupit janë këto shkolla të mesme: 

 „Nikolla Karev“  

 „Rade Jovçevski Korçagin“  

 „Josip Broz Tito“  

 „Mihajllo Pupin“  

 “Boro Petrushevski“  

 „Orce Nikollov“  
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 „Kpço Racin“  

 „Pançe Arsovski“  

 „Georgi Dimitrov“  

 „Vasil Antevski - Dren“  

 „Marija Kiri Sklodovska“  

 „Vllado Tasevaski“  

 „Dimitar Vllahov“  

 „Vëllezërit Milladinovci“  

 „Zdravko Cvetkovski“  

 „Arrsenie Jovkov“  

 „Lazar Tanev“  

 „8-të Shtatori“  

 „Cvetan Dimov“  

 „Pançe Karagjozov“  

 „Zef Lush Marku“ 

 „Saraj“ 

 „Shsip Jusuf“ 

 

SWOT ANALIZA 
 

SWOT analiza i përmbledh trendët kryesore të cilat ndikojnë në kornizën 

zhvillimore të Qytetit të Shkupit. Në vete i integron katër faktorë kryesorë:  

 

 Anët e forta të (lokacionit gjeografik, potencialeve njerëzore, privilegje 

financiare, organizimi i institucioneve, elemente infrastrukturore etj);  

 Anët e dobëta dhe kufizimet të cilat paraqiten në kontekst lokal, pavarësisht 

nga trendët rajonale dhe botërore në industri;  

 Mundësitë të cilat rezultojnë me shfrytëzim më të mirë të potencialit, nëse 

tejkalohen anët e dobëta dhe kufizimet; 

 Kërcënimet ose faktorët e jashtëm të cilët munden ta pamundësojnë zhvillimin 

e mëtutjeshëm  

 

SWOT analiza është përpiluar me qëllim që ta përfshijë  kornizën institucionale të 

komponentëve zhvillimore dhe programeve. Ajo nuk siguron analizë të problemeve 

të cilat janë jashtë kornizës institucionale dhe nuk përpunojnë aspekte të cilak kanë 

dimension afatshkurtër. 

 

. 
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Tabela nr. 1 – SWOT analiza  

ANËT E FORTA ANËT E DOBËTA 

 Përvoja në projekte ndërkombëtare, 

fonde etj. 

 Projekte dhe strategji të gatshme 

 Bashkëpunimi me sektorin civil 

 Bashkëpunimi i vazhdueshëm me qytetet 

e vëllazëruara 

 BPV më i lartë për banorë 

 Ndërmarrje ekonomike të fuqishme dhe 

stabile 

 Punëtor të kualifikuar me përvojë 

afatgjate 

 Realizimi i trajnimeve për të punësuarit 

 Veprim preventiv me paraqitjen e tij dhe 

efikasitet me ballafaqim me subjektet  

  Rritja e numrit të njerëzve, prezencë në 

kryerjen e mbikëqyrjes 

 Proceset e definuara të punës 

 Standardet e vendosura në punën e 

administratës  

 Sistem informues (DMS,ERP,GIS) 

 Përvojë në menaxhimin e objekteve 

shkollore dhe personelit 

 Përgjegjësi, profesionalizëm, besueshmëri, 

mirësjellje  

 

 Mungesa e bazës së të dhënave (statistika,  
regjistra)  

 Komunikimi dhe bashkëpunimi i dobët dhe i 
pamjaftueshëm ndërsektorial 

 Rezistencë ndaj risive 
 Bashkëpunim i dobët me biznes bashkësinë 
 Mungesë të kuadrit profesional 
 Ngadalësim në sigurimin e mendimeve  nga 

ministritë resorë 
 Mospasje e rregullativës përkatëse ligjore 
 Motivim i pamjaftueshëm për mbajtjen dhe 

avancimin e kuadrit profesional  
 Shfrytëzim jo i mjaftueshëm i sistemit informativ 
 Integrim i pamjaftueshëm i sistemeve DMS,ERP,GIS 
 Nevoja e punësimeve të reja të IT  personave 

profesional 
  Motivim i pamjaftueshëm tek pushteti i qytetit për 

ndërmarrjen e kompetencave 
 Ngurrim për ndryshimet në MASH 
 Mospasje e kadastrit nëntokësor 
 Kuadri i motivuar keq 
 Mungesave e motivimeve 
 Përmirësimi i kushteve për punë 
 Caktimi në vende pune përkatëse të punësuarve  

MUNDËSITË KËRCËNIMET  

 Pjesëmarrje në fonde të huaja (BE, 
IPA etj) 

 Bashkëpunimi me universitetet 
 Bashkëpunimi me komunat 
 Përforcimi i kapaciteteve për OJQ 
 Mënyrë më e shpejtë e 

ballafaqimit me bërësit e kundërvajtjeve  
 Zhvillimi i planeve perspektive në 

afat më të gjatë për qytet më të pastër 
dhe kompetencat tjera 

o Trajnime, punëtori nga kompanitë 
shoqërore përgjegjëse IT 

 Këmbimi i përvojave në 
administratë nga regjioni 

 Edukimi i qytetarëve për të drejtat 
dhe mundësitë ekzistuese 

 Zvogëlimi i mbeturinës dhe 
sigurimin e shkallës më të madhe të 
pastërtisë publike  

  Mospërfshirja e qytetit të Shkupit në koordinimin 
e prioriteteve donatore nga ana e qeverisë 

 Rrjedhë e fuqisë së re punëtore (profesionale dhe 
jo profesionale) 

 Pengesa ligjore për realizimin e projekteve 
 Mospasje e shkarkimit të gazit 
 Mosrespektimi i procedurave të definuara dhe 

hierarkisë  
 Mos marrja e mendimeve pozitive nga ministritë 

resore 
 Komunikim dhe koordinim i dobët 
 Mosnjoftim deri te të gjitha palët e prekura 
 Mjete të pamjaftueshme për realizimin e 

projekteve 
 Vështirësi gjatë zgjedhjes së çështjeve pronësore 

juridike  
 Probleme me infrastrukturën nëntokësore 
  Sigurimi i mjeteve financiare dhe funksionalitet 

për implementimin e projekteve 
 Pranimi i projekteve nga ana e qytetarëve 
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PEST ANALIZA 
 

PEST analiza i përket faktorëve të jashtëm siç janë: politike, ekonomike, 

socio-kulturore dhe teknologjike. Gjatë përgatitjes së analizës strategjike ose 

hulumtimin e tregut qenësore është që të merren parasysh këto faktorë, meqenëse 

ndikojnë në punën e gjithëmbarshme dhe funksionimin e të gjitha sektorëve  në 

qytetin e Shkupit. 

Tabela nr. 2 – PEST Analiza 

 

 

ANALIZA E PALËVE TË PREKURA  (STAKEHOLDERS) 
 

Analiza e palëve të prekura dhe shfrytëzuesve të shërbimeve përbëhet nga 

identifikimi i palëve të prekura të jashtëm dhe të brendshëm dhe shfrytëzuesve të 

shërbimeve dhe përcaktimi i nevojave të tyre.  

 Palët e prekura të brendshme janë: organet në përbërje, ministritë tjera, 

organet e administratës dhe organizatat, organet shtetërore ose me një fjalë të gjitha 

organet të cilët gjatë punës bashkëpunojnë ose varen nga puna e organit tjetër. 

 Palët e prekura të jashtëm janë: qytetarët, grupe të caktuara qëllimore, 

organizatat joqeveritare, universitetet dhe institucionet tjera të cilat direk ose indirekt 

janë të prekur ose pësojnë ndikime të caktuara nga puna e ministrisë, gjegjësisht 

nga programet dhe aktivitetet e saj. 

Kjo analizë ka për qëllim që ti përcaktojë procedurat e komunikimit me palët e 

prekura të brendshëm dhe të jashtëm, të përcaktohen problemet dhe nevojat që të 

munden ato çështje të përpunohen dhe të gjendet zgjedhje nëpërmjet masave 

përkatëse. 

Pest 

Analiza 

Faktorët politik 
* ndryshimi i legjislacionit 

* ndryshimi i organeve udhëheqëse 
* jo stabilitet politik 

 

Faktorët ekonomik 

*inflacioni 

*rritja ekonomike 

*ndryshimi i shkallës së kamatës 

 

Faktorët social: 

*migrimi i popullsisë 

*shprehitë kulturore të popullsisë 

 

Faktorët teknologjik 
* rritja e shpejtë e teknologjisë 
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BALLAFAQIMI ME RREZIQET 
Qyteti i Shkupit më datë 13.09.2018 ka miratuar “Strategji për menaxhim me 

rreziqet e Qytetit të Shkupit për periudhë 2019-2021”. Strategjitë e miratuara të 

mëparshme për menaxhim me rreziqet janë në vitin 2011 dhe bl 2015. strategjia për 

përcaktimin e rreziqeve nga ana e ekipit të udhëhequr nga koordinatori për fillimin e 

procesit për menaxhim me rreziqet.   

Rrezik është “cilado qoftë ngjarje ose problem i cili mundet të ndodhë dhe në 

mënyrë të jo volitshme të ndikojë në arritjen e qëllimeve politike, strategjike dhe 

operative të organizatës”. Mundësitë e lëshuara, po ashtu llogariten si rrezik. 

Menaxhimi me rreziqet, në fakt janë aktivitete të cilat janë përfshirë në planifikimin, 

monitorimin dhe kontrollimin me të cilët përcaktohen problemet dhe dobësitë dhe me 

të cilat rritet besueshmëria organizata që ti arrijë qëllimet e saja. Rreziqet mund të 

kenë ndikim negativ ndaj realizimit të qëllimeve organizative, për shkak të së cilës 

është e domosdoshme të përcaktohet se cilat janë ato rreziqe me të cilat në mënyrë 

përkatëse duhet të menaxhohet dhe si të njëjtët duhet të kontrollohen.  

Udhëheqësit e njësive organizative (sektorët dhe departamentet) janë të 

obliguar që të mbledhin të dhënat për përcaktimin e rreziqeve dhe për evidentimin e 

tyre në Regjistrin e rreziqeve. Ai regjistër i rreziqeve vazhdimisht duhet të azhurohet. 

Gjatë zhvillimit dhe realizimit të secilit plan dokumentit, duke e përfshirë edhe këtë 

Strategji, vlerësohen rreziqet e mundshme për realizimin e qëllimeve dhe prioriteteve 

të Strategjisë.  

Një ndër rreziqet kryesore në implementimin e Planit strategjik të Qytetit të 

Shkupit është bashkëpunimi i dobët i Qytetit të Shkupit me institucionet komunale, 

njësitë rajonale të pushtetit qendror. Rrezik tjetër paraqet mungesa e mjeteve 

financiare, e cila do të ishte tejkaluar me bashkëpunim më intensiv me donatorët në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për këtë qëllim është e nevojshme angazhim i 

përhershëm i anëtarëve të ZHLE në Qytetin e Shkupit.   
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VIZIONI DHE MISIONI I QYTETIT TË SHKUPIT 

Vizioni: 
Shkupi është qytet me zhvillim të lartë të infrastrukturës dhe lëvizjes së 

komunikacionit, qytet i gjelbër dhe ekologjik i pastër, destinacion i dëshiruar 

turistik, qendër multietnike, kulturore, arsimore dhe biznes i lartë i zhvilluar. 

 

 

Misioni: 
 

Qyteti i Shkupit me administratën e saj moderne, efikase, evropiane 

arsimore qytetare krijon kushte për jetë të cilësisë së lartë të qytetarëve të tij, 

si edhe për funksionimin e suksesshëm dhe prosperitet i subjekteve afariste.  

 

Vlerat: 
Vlerat janë me rëndësi të veçantë për secilin individ dhe për secilën 

organizatë, ndërsa kur bëhet fjalë për administratën publike kanë rëndësi të veçantë 

e cila reflektohet te shfrytëzuesit nëpërmjet mënyrës së dërgimit të shërbimeve ndaj 

tyre. Me qëllim që të sigurohet sukses si në plan personal po ashtu edhe në  nivel 

organizativ, vlerat duhet të praktikohen çdo ditë dhe të thellohen në të gjitha 

proceset dhe shërbimet. Vlerat janë të rëndësishme, meqenëse na ndihmojnë që të 

rritemi dhe të zhvillohemi, si në plan personal po ashtu edhe në  nivel organizativ. 

Me vlera  e krijojmë ardhmërinë të cilën dëshirojmë ta jetojmë dhe kjo ndodhë 

nëpërmjet procesit të miratimit të vendime, në të cilat janë thelluar vlerat tona. 

Vendimet të cilat miratohen vazhdimisht dhe çdo ditë janë pasqyrë e vlerave dhe 

besimeve tona, dhe përherë janë të orientuara drejt qëllimit specifik e cila të çon në 

përmbushjen e nevojave tona individuale ose organizative.    

Qyteti i Shkupit me seriozitet iu qas drejt identifikimit dhe zbatimit të vlerave të 

caktuara të përbashkëta të cilat janë me rëndësi të madhe për punën e tyre të 

gjithëmbarshme si administratë publike:  

Transparencë – administrata publike e Qytetit të Shkupit duke pasur për qëllim 

punën transparente, ju siguron qytetarëve qasje deri te informatat të cilat janë të 

interesit publik.  

Profesionalizëm –të punësuarit në Qytetin e Shkupit manifestojnë sjellje 

profesionale në punën e përditshme e cila përfshinë respekt drejt të gjitha palëve të 

prekura dhe mjedisit jetësor, reagim përkatës me kohë, eupati integritet. 

Profesional –të punësuarit në Qytetin e Shkupit synojnë të jenë profesionalisht të 

lartë në sferën e tyre dhe ti kenë informatat e fundit më të reja relevante për domenin 

e tyre të ekspertizës në kuadër të secilit sektor. 
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Përkushtim – punët realizohen me përkushtim maksimal drejt përmbushjes së 

qëllimeve të hartuare. 

Përgjegjësi – secili nga të punësuarit e Qytetit të Shkupit ndërmarrin para së 

gjithash përgjegjësi personale për punën e tyre dhe miratimin e vendimeve, dhe ti 

pranojë pasojat nga aksionet dhe vendimet përkatëse.  

Motivacion –Qyteti i Shkupit synon në mënyrë të vazhdueshme ti motivojë të 

punësuarit nëpërmjet shpërblimit përkatës, si dhe vlerësimin e motivacionit personal 

të secilit nga të punësuarit të manifestuar nëpërmjet organizimit të shkëlqyeshëm 

personal, udhëheqje e suksesshme me kohën dhe vetëbesimin në ballafaqimin me 

sfidat gjatë punës së përditshme.  

Vetëdije – të punësuarit e qytetit të Shkupit demonstrojnë punë të vetëdijshme drejt 

të gjitha palëve të prekura me shkallë të lartë të sjelljes etike 

Përgjegjësi –për të gjitha aktivitetet dhe projektet të punësuarve në Qytetin e 

Shkupit japin raport për punën e tyre dhe arritje ndaj qytetarëve në mënyrë të lehtë 

të kapshme dhe të kuptueshme për të gjithë qytetarët.  

Fleksibil–  të punësuarit e Qytetit të Shkupit synojnë drejt fleksibilitetit në punën e 

tyre të demonstruar nëpërmjet gatishmërisë që të përgjigjen në kushtet e ndryshuara 

dhe pritjet, duke pasur përherë parasysh mënyrën profesionale të punës.  

Inkluzion –të punësuarit e Qytetit të Shkupit me krenari janë në shërbim të të gjithë 

qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit, pa marrë parasysh përcaktimin e tyre 

fetar, moshën, gjininë, kombësinë, orientimin seksual, përcaktimi politik dhe/ose 

nevojat e veçanta. 

Saktësi –të punësuarit e Qytetit të Shkupit synojnë për respektimin e afateve të 

vendosura dhe përmbushje me kohë të së gjitha detyrave të vendosura. 

Qasje – të punësuarit e Qytetit të Shkupit me krenari vihen në shërbim të qytetarëve 

dhe janë në dispozicion për nevojat e tyre të përcaktuara, ndaj të cilëve qaset me 

kujdes dhe respekt përkatës.  
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EVOLUIMI I PLANIT STRATEGJIK TË QYTETIT TË SHKUPIT PËR 

PERIUDHËN 2016-2018 
 

Plani i mëparshëm strategjik i Qytetit të Shkupit i cili i përkiste periudhës prej 

vitit 2016 deri më 2018 ka përmbajtur gjithsej katër prioritete të definuara, 31 qëllime 

strategjike të definuara dhe 342 projekte të definuara. 

Për realizimin e prioritetit të parë: “Shkupi është qytet me cilësi të mirë të 

jetës për qytetarët dhe vizitorët e tij” janë definuar 10 qëllime strategjike dhe 153 

projekte. Nga këto janë realizuar 64 projekte, dy projekte janë realizuar pjesërisht, 15 

projekte janë në vazhdim të realizimit, 30 projekte nuk janë realizuar dhe për 42 

projekte nuk ka të dhëna. 

Për realizimin e prioritetit të dytë: “Qyteti i Shkupi është bashkësi lokale e 

ekonomisë energjetike dhe fleksibile e cila vazhdimisht rritet” janë definuar tetë 

qëllime strategjike dhe 59 projekte. Nga këto janë realizuar 21 projekte, 11 projekte 

janë realizuar pjesërisht, 6 projekte janë në vazhdim të realizimit, 14 projekte nuk 

janë realizuar dhe për 7 projekte nuk ka të dhëna. 

Për realizimin e prioritetit të tretë: “Qyteti i Shkupi menaxhon me resurset 

në qytetin në mënyrë të qëndrueshme” janë definuar tetë qëllime strategjike dhe 

56 projekte. Nga këto janë realizuar 22 projekte, dy projekte janë realizuar pjesërisht, 

tre projekte janë në vazhdim të realizimit, një projekt nuk është realizuar dhe për 28 

projekte nuk ka të dhëna. 

Për realizimin e prioritetit të katërt: “Qyteti i Shkupi kultivon sistem të 

qeverisjes së mirë” janë definuar pesë qëllime strategjike dhe 74 projekte. Nga këto 

janë realizuar 11 projekte, dy projekte janë realizuar pjesërisht ndërsa dy projekte 

nuk janë realizuar dhe për 59 projekte nuk ka të dhëna. 

 

Në aneks nr. 1 është dhënë tabelë me prioritete, qëllime dhe projekte 

strategjike dhe statusi i tyre. 

 



 
 
 
 

25 | P a g e  
 

DEFINIMI I PRIORITETEVE DHE AKTIVITETEVE 
 

Prioritete 

Këto janë prioritetet siç u identifikuan në gjatë punëtorisë strategjike: 

 

1. Qytet i pastër 

2. Zhvillim i qëndrueshëm urban dhe kulturor i qytetit 

3. Infrastruktura e zhvilluar e komunikacionit të qytetit 

4. Qytet energjetik efikas 

5. Ndërtim i kapaciteteve njerëzore, teknike dhe financiare 

 

Projektet /Aktivitetet 
Tabela nr. 3 - Definimi i prioriteteve  

Prioritet Aktivitet Tregues për sukses 

1. Qytet i pastër 

1.1. Implementimi i sistemit për selektim 

të mbeturinës nëpërmjet furnizimit të 

kontejnerëve dhe automjeteve përkatëse  

 

Numri i kontejnerëve 
dhe automjeteve të 
siguruara 

1.2. Ngritja e gjelbërimit urban i cili do të 

sigurohet nëpërmjet rregullativave 

përkatëse ligjore dhe nënligjore 

 

Përqindja e mbulimit 
në  m2 

1.3. Vendosje e stacioneve të spastrimit 

për ujërat e zeza 

 

 E instaluar  

1.4. Pajisja e inspektorëve në të gjitha 
inspektoratet me aparate celulare, me 
platformën e re E-inspektor, rrjetëzimi i të 
gjithë inspektorëve në një sistem të 
aparatit celular i cili në platformën e tij do 
të ketë qasje të shpejtë deri te më shumë 
institucione shtetërore nga të cilët i 
thithim informatat e nevojshme për 
realizimin e suksesshëm të mbikëqyrjes 
së inspektoratit. 

Numër 

1.5. Modernizimi i të gjithë autobusëve të 
transportit urban të NPK të cilët do të 
shfrytëzonin metan 

Numri i autobusëve të 
ri të siguruar  
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1.6. Marrja e statusit “Shkupi qytet i 

gjelbër realizim i aktiviteteve nga Plani i 

gjelbër akcional i qytetit GCAP“ 
  

1.7. Projekt për edukimin e qytetarëve 
për “Qytet të pastër” 

 

1.8. Projekt për hapjen e kuzhinës 
publike 

  

2. Zhvillim i 

qëndrueshëm 

urban dhe kulturor i 

qytetit   

 

2.1. Formimi i policisë komunale në 
kuadër të sektorit inspektoratet e Qytetit 
të Shkupit, gjegjësisht transformimi i 
kujdestarëve komunal në polici komunale 
dhe riekipimin me të ri. Preventivë në të 
vepruarit gjatë inspektoratit, dhe 
inspektorët tjerë ndihmës 

  

2.2. Qendra turistike - rekreative „Vodno“   

2.3. Festivali dimëror „Winterland“   

2.4. Ringjallja e fortesës „Kale “   

2.5. Projekte të iniciuara nga Sektori për 
bashkëpunim ndërkombëtar dhe 
përkrahje e shoqatave dhe fondacioneve 

  

2.6. Hapja e OJQ inkubatorit për 
përforcimin e sektorit civil 

  

2.7. Marrja e statusit „Shkupi, kryeqytet 
Evropian i kulturës“ 

  

2.8. Hapja e qendrave kreative   

2.9. Hapja e institucionit publik, Shtëpi 
për persona të moshuar 

  

2.10. Strategji për të rinjtë e Qytetit të 

Shkupit për periudhën 2020-2024 

 

  

2.11. Strategji për zhvillimin e sportit në 
Qytetin e Shkupit për periudhën 2020-
2024 

  

2.12. Përpunim i trim- tartan shteg atletik 
të sipërfaqes publike në Parkun e qytetit 
Shkup 

  

2.13. Pasurimi i përmbajtjeve sportive 
rekreative të sipërfaqeve publike në 
qytetin e Shkupit (tavolina betoni për 
ping-pong, shah, lojë tablo, lojë tekboll) 
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2.14. Përpunimi i fushës multifunksionale 
në të hapur për basketboll, volejboll, 
hendboll dhe futboll i vogël me shtesë të 
zonës së fitnesit me mjete për ushtrime 
në të hapur 

  

2.15. Përpilim i projektit bazë për  
vendosje të parkut adrenalinë për fëmijë 
me elemente dhe mjete për lojë dhe 
zbavitje  

  

3. Infrastrukturë e 
zhvilluar e 
komunikacionit të 
qytetit 

3.1. Tunel nën kala   

3.2. Unazë veriore sekondare e qytetit 
(Bul. “Hrvatska”, Bul. “Bosnja dhe 
Hercegovina”, Bul. “Sllovenia”, Bul. “Crna 
Gora”) 

  

3.3. Tramvaj/BRT   

3.4. Rrjeti i ri i linjave të TPQ   

3.5. Zhvillimi i planit për mirëmbajtje të 
lëvizjes urbane (SUMP) 

  

3.6.  Projekt për siguri më të madhe të 
komunikacionit të nxënësve në afërsi të 
shkollave 

  

3.7. Përpilim i studimit fizibiliti për 
arsyetim të ndarjes së kontratës për 
formimin e partneritetit publiko privat për 
objekteve të infrastrukturës. 

  

4. Qytet energjetik 
efikas 

4.1. Instalim i izolimit termik të mureve të 
jashtme të objektit 

Numri i objekteve 

4.2. Zëvendësim i dritareve dhe dyerve të 
vjetra me dritare të reja PVC 

Numri i dritareve 

4.3. Instalimi i izolimit termik të kulmeve 
të objekteve 

Numri i objekteve  

4.4 . Ndryshimi i regjimit të vozitjeve të 
autobusëve urban 

  

4.5. Fushatë për efikasitet energjetik, 
formim i qendrave për EE në qytet 

  

4.6. Menaxhim energjetik dhe kontroll 
energjetike 

  

4.7. Zbatimi i ESKO   

5. Ndërtim i 
kapaciteteve 
njerëzore, teknike 
dhe financiare 

5.1. Përpilimi i studimit për resurse 
njerëzore 

  

5.2. Rritja e motivimit tek të punësuarit 
dhe ndërtim i moralit (shoqata e të 
punësuarve) 
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5.3. Vendosje e trajnimeve të 
obligueshme të cilat nuk do të jenë 
gjenerike por të specializuara, me të cilat 
do të ndiqen të gjitha teknologjitë të cilat 
na i bart përditshmëria.  

  

5.4. Vendosje e anketave në Qytetin e 
Shkupit, sipas të cilave analiza do të 
njihet kënaqësia e të punësuarve / 
mungesat dhe anët e mira 

  

5.5. Ndarje e financave për trajnime të të 
punësuarve, ekip – bilding për avancim 
(zhvillim karriere) 

  

5.6. Ndarje e mjeteve financiare për 
pajisjen për siguri gjatë punës 

  

 5.7. Zgjerimin e përfshirjes së debitorëve 
tatimor (lidhje me ujësjellësin dhe EVN) 

  

5.8. Analiza e bazës së detyrimeve 
tatimore dhe pronat e tyre, bazat e 
caktuara tatimore dhe vlerësimi 

  

 5.9. Digjitalizimi i procesit të punës 
tatimore në kuptim të dorëzimit elektronik 
të fletëparaqitjeve tatimore, dhe 
shërbimeve tjera ndaj qytetarëve 

  

5.10. Departamenti për furnizime publike 
duhet të bëhet sektor për furnizime 
publike 

  

5.11. Riekipimi   

5.12. Komunikimi i gjithëmbarshëm 
elektronik me të gjitha sektorët dhe 
ndjekja elektronike e komunikimit 

  

5.13. Të përcaktohet baza për llogaritje të 
kompensimeve për punën pas kohe, 
puna gjatë festave dhe vikendeve, puna e 
natës 

  

5.14. Ngritja e cilësisë së shërbimeve 
arsimore në shkollat e mesme, pasurimin 
e programit për aktivitet jashtë mësimor 
në pajtim me kërkesat bashkëkohore  të 
nxënësve, stipendimi i nxënësve, 
financimi i asistentëve arsimor dhe 
avancimi i integrimit ndëretnik në shkollat 
e mesme të Shkupit dhe participimi 
qytetar i të rinjve 
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5.15. Ndërmarrje e iniciativave për 
ndryshime ligjore në drejtim të mbarimit 
të procesit të decentralizimit në arsim 
(lobim) 

  

5.16. Ekipim kadrovik i Sektorit për arsim   

5.17. Autsorsing i aktiviteteve për 
përkrahjen vijuese të shkollave (për 
sigurimin e objekteve, për rikonstruktim, 
për kushte higjienike sanitare në objektet 
– ndërsektoriale të caktohet person 
kompetent) 

  

5.18. Shfrytëzimi maksimal (përdorimi) i 
DMS – zvogëlimi i harxhimit të letrës, 
tonerëve, shërbimeve për printim. 

  

5.19. Vazhdimi i projektit “Arkivi digjital” – 
vazhdimi i digjitalizimit të arkivës së 
përhershme që jep mundësi për 
shfrytëzim të lehtë të materialit arkivor pa 
u shfrytëzuar (asgjësua) i njëjti 

  

5.20. Motivimi i të punësuarve për punë 
në Qytetin e Shkupit me qëllim mbajtja e 
vendeve të punës me mundësi për 
zhvillim karriere dhe në përgjithësi interes 
për punësime të reja. Përfshirja e të 
punësuarve në projekte të cilat do t’ju 
mundësojnë këmbim të përvojave dhe 
rëndësinë me kolegët të profesionit nga 
qytetet tjera (kryeqytete) të Ballkanit dhe 
më gjerë. 

  

5.21. Rritjen e të ardhurës personale të të 
punësuarve IT për 30 përqind (si në AKP) 
me qëllim, të motivimit që të mbahen në 
administratë 

  

5.22. Për trajnime për të punësuarit, 
menaxhment projektues 

  

5.23. Zvogëlimi i numrit të të punësuarve 
në Qytetin e Shkupit (sektori për çështje 
të përgjithshme) në korrelacion me masat 
për reforma në administratën publike 

  

5.24. Precizim normativ i normave 
ekzistuese në ligjet (Sinkronizimi i 
rrregullatvës në pajtim me qëllimet e 
përcaktuara strategjike) si dhe përgatitja 
për ndërmarrjen e kompetencave në 
pajtim me lajmërimet në drejtim të 
përfundimit të procesit të decentralizimit 
në veprimtaritë publike. 
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5.25. Fondi i garantuar, për pjesëmarrje 
në projektet evropiane 

  

5.26. Rritja e kapaciteteve (njerëzore, 
teknike dhe financiare) për ballafaqimin e 
suksesshëm me qentë endacak në 
Qytetin e Shkupit. 

  

5.27. Е-këshilli   
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PLANI AKCIONAL PËR PERIUDHËN 2020-2022 
Tabela nr. 4 – Plani akcional për periudhën 2020-2022 

 

 PLANI AKCIONAL PËR REALIZIMIN E PRIORITETEVE PËR PERIUDHËN NGA VITI 2020-2022 

Aktivitet Përgjegjës 
Të 
konsultuar 

Korniza kohore Financat – EURO Burimet e financimit 

Fillimi  Mbarimi  2020 2021 2022 
Buxheti i Qytetit të 
Shkupit 

Donatorët  

PRIORITET: QYTET I PASTËR  

1.1. Implementimi i sistemit për 
selektim të mbeturinës 
nëpërmjet furnizimit të 
kontejnerëve dhe automjeteve 
përkatëse 

    2020 2022 177,420.00 225,806.00 258,064.00     

1.2. Ngritja e gjelbërimit urban i 
cili do të sigurohet nëpërmjet 
rregullativave përkatëse ligjore 
dhe nënligjore 

    2020 2020           

1.3. Vendosje e stacioneve të 
spastrimit për ujërat e zeza 

    2020 2022     136,000,000.00     
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1.4. Pajisja e inspektorëve në të 
gjitha inspektoratet me aparate 
celulare, me platformën e re E-
inspektor, rrjetëzimi i të gjithë 
inspektorëve në një sistem të 
aparatit celular i cili në 
platformën e tij do të ketë qasje 
të shpejtë deri te më shumë 
institucione shtetërore nga të 
cilët i thithim informatat e 
nevojshme për realizimin e 
suksesshëm të mbikëqyrjes së 
inspektoratit. 

    2020 2022           

1.5. Modernizimi i të gjithë 
autobusëve të transportit urban 
të NPK të cilët do të shfrytëzonin 
metan 

    2020 2022     100,000,000.00     

1.6. Marrja e statusit “Shkupi 
qytet i gjelbër/ realizim i 
aktiviteteve nga Plani i gjelbër 
akcional i qytetit GCAP“ 

    2020 2022           

1.7. Projekt për edukimin e 
qytetarëve për “Qytet të pastër” 

    2020 2022           

1.8. Projekt për hapjen e 
kuzhinës publike 

    2020 2022           

PRIORITET: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM URBAN DHE KULTUROR I QYTETIT 
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2.1. Formimi i policisë komunale 
në kuadër të sektorit 
inspektoratet e Qytetit të 
Shkupit, gjegjësisht transformimi 
i kujdestarëve komunal në polici 
komunale dhe riekipimin me të 
ri. Preventivë në të vepruarit 
gjatë inspektoratit, dhe 
inspektorët tjerë ndihmës 

    2020 2020           

2.2. Qendra turistike - rekreative 
„Vodno“ 

    2020 2022     200,000.00     

2.3. Festivali dimëror 
„Winterland“ 

    2020 2022     145,161.00     

2.4. Ringjallja e fortesës „Kale“     
          
2020 

2022            

2.5. Projekte të iniciuara nga 
Sektori për bashkëpunim 
ndërkombëtar dhe përkrahje e 
shoqatave dhe fondacioneve 

    2020 2022     360,000.00     

2.6. Hapja e OJQ inkubatorit për 
përforcimin e sektorit civil 

    2020 2022     24,194.00     

2.7. Marrja e statusit „Shkupi, 
kryeqytet Evropian i kulturës“ 

    2020 2022     370,000.00     

2.8. Hapja e qendrave kreative     2020 2022     32,258.00     

2.9. Hapja e institucionit publik, 
Shtëpi për persona të moshuar 

                  

2.10. Strategji për të rinjtë e 
Qytetit të Shkupit për periudhën 
2020-2024 
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2.11. Strategji për zhvillimin e 
sportit në Qytetin e Shkupit për 
periudhën 2020-2024 

                  

2.12. Përpunim i trim- tartan 
shteg atletik të sipërfaqes 
publike në Parkun e qytetit 
Shkup 

                  

2.13. Pasurimi i përmbajtjeve 
sportive rekreative të 
sipërfaqeve publike në qytetin e 
Shkupit (tavolina betoni për ping-
pong, shah, lojë tablo, lojë 
tekboll) 

                  

2.14. Përpunimi i fushës 
multifunksionale në të hapur për 
basketboll, volejboll, hendboll 
dhe futboll i vogël me shtesë të 
zonës së fitnesit me mjete për 
ushtrime në të hapur 

                  

2.15. Përpilim i projektit bazë për  
vendosje të parkut adrenalinë 
për fëmijë me elemente dhe 
mjete për lojë dhe zbavitje 

                  

PRIORITET: INFRASTRUKTURË E ZHVILLUAR E KOMUNIKACIONIT TË QYTETIT 

3.1. Tunel nën kala     2020 2022     1,139,549.00         

3.2. Unazë veriore sekondare e 
qytetit (Bul. “Hrvatska”, Bul. 
“Bosnja dhe Hercegovina”, Bul. 
“Sllovenia”, Bul. “Crna Gora”) 

    2020 2022     150,420,000.00         

3.3. Tramvaj/BRT 
 

            182,000,000.00         
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3.4. Rrjeti i ri i linjave të TPQ     2020 2022     350,000.00       EBRD 

3.5. Zhvillimi i planit për 
mirëmbajtje të lëvizjes urbane 
(SUMP) 

    2020 2022     1,650,000.00       
IPA DHE 
MTL TË 
RMV 

3.6.  Projekt për siguri më të 
madhe të komunikacionit të 
nxënësve në afërsi të shkollave 

    2020 2022           

3.7. Përpilim i studimit fizibiliti 
për arsyetim të ndarjes së 
kontratës për formimin e 
partneritetit publiko privat për 
objekteve të infrastrukturës. 

    2020 2022           

PRIORITET: QYTET ENERGJETIK EFIKAS 

4.1. Instalim i izolimit termik të 
mureve të jashtme të objektit 

            1,202,388.00     

4.2. Zëvendësim i dritareve dhe 
dyerve të vjetra me dritare të 
reja PVC 

            824,466.00     

4.3. Instalimi i izolimit termik të 
kulmeve të objekteve 

            953,696.00     

4.4 . Ndryshimi i regjimit të 
vozitjeve të autobusëve urban 

                  

4.5. Fushatë për efikasitet 
energjetik, formim i qendrave 
për EE në qytet 

                  

4.6. Menaxhim energjetik dhe 
kontroll energjetike 

                  

4.7. Zbatimi i ESKO                    
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PRIORITET: NDËRTIM I KAPACITETEVE NJERËZORE, TEKNIKE DHE FINANCIARE 

5.1. Përpilim i Strategjisë për 
zhvillim të resurseve njerëzore  

    2020 2020     3,226.00     

5.2. Rritja e motivimit tek të 
punësuarit dhe ndërtim i moralit 
(shoqata e të punësuarve) 

    2020 2022     15,000.00     

5.3. Vendosje e trajnimeve të 
obligueshme të cilat nuk do të 
jenë gjenerike por të 
specializuara, me të cilat do të 
ndiqen të gjitha teknologjitë të 
cilat na i bart përditshmëria. 

    2020 2022     48,387.00     

 5.4. Vendosje e anketave në 
Qytetin e Shkupit, sipas të cilave 
analiza do të njihet kënaqësia e 
të punësuarve / mungesat dhe 
anët e mira 

    2020 2022          

 5.5. Ndarje e financave për 
trajnime të të punësuarve, ekip – 
bilding për avancim (zhvillim 
karriere) 

    2020 2022     50,000.00     

   5.6. Ndarje e mjeteve 
financiare për pajisjen për siguri 
gjatë punës 

    2020 2020     41,300.00     

   5.7. Zgjerimin e përfshirjes së 
debitorëve tatimor (lidhje me 
ujësjellësin dhe EVN) 

    2020 2022          

5.8. Analiza e bazës së 
detyrimeve tatimore dhe pronat 
e tyre, bazat e caktuara tatimore 

    2020 2022           
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dhe vlerësimi 

  5.9. Digjitalizimi i procesit të 
punës tatimore në kuptim të 
dorëzimit elektronik të 
fletëparaqitjeve tatimore, dhe 
shërbimeve tjera ndaj qytetarëve 

    2020 2022           

5.10. Departamenti për furnizime 
publike duhet të bëhet sektor për 
furnizime publike 

                 

5.11. Riekipimi                  

5.12. Komunikimi i 
gjithëmbarshëm elektronik me të 
gjitha sektorët dhe ndjekja 
elektronike e komunikimit 

                 

5.13. Të përcaktohet baza për 
llogaritje të kompensimeve për 
punën pas kohe, puna gjatë 
festave dhe vikendeve, puna e 
natës 

                 

5.14. Ngritja e cilësisë së 
shërbimeve arsimore në shkollat 
e mesme, zhvillimin e programit 
për aktivitet jashtë mësimor në 
pajtim me kërkesat 
bashkëkohore  të nxënësve, 
stipendimi i nxënësve, financimi i 
asistentëve arsimor 

    2020 2022     120,967.00     
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5.15. Ndërmarrje e iniciativave 
për ndryshime ligjore në drejtim 
të mbarimit të procesit të 
decentralizimit në arsim (lobim) 

    2020 2022          

5.16. Ekipim kadrovik i Sektorit 
për arsim 

                  

5.17. Autsorsing i aktiviteteve për 
përkrahjen vijuese të shkollave 
(për sigurimin e objekteve, për 
rikonstruktim, për kushte 
higjienike sanitare në objektet – 
ndërsektoriale të caktohet 
person kompetent)  

    2020 2022          

5.18. Shfrytëzimi maksimal 
(përdorimi) i DMS – zvogëlimi i 
harxhimit të letrës, tonerëve, 
shërbimeve për printim. 

    2020 2022          

5.19. Vazhdimi i projektit “Arkivi 
digjital” – vazhdimi i digjitalizimit 
të arkivës së përhershme që jep 
mundësi për shfrytëzim të lehtë 
të materialit arkivor pa u 
shfrytëzuar (asgjësua) materiali 
arkivor 

    2020 2022     161,290.00     
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5.20. Motivimi i të punësuarve 
për punë në Qytetin e Shkupit 
me qëllim mbajtja e vendeve të 
punës me mundësi për zhvillim 
karriere dhe në përgjithësi 
interes për punësime të reja. 
Përfshirja e të punësuarve në 
projekte të cilat do t’ju 
mundësojnë këmbim të 
përvojave dhe rëndësinë me 
kolegët të profesionit nga qytetet 
tjera (kryeqytete) të Ballkanit 
dhe më gjerë. 

    2020 2022     
                                   
-        

    

5.21. Rritjen e të ardhurës 
personale të të punësuarve IT 
për 30 përqind (si në AKP) me 
qëllim, të motivimit që të 
mbahen në administratë 

    2020 2022           

5.22. Për trajnime për të 
punësuarit, menaxhment 
projektues 

    2020 2022     69,000.00     

5.23. Zvogëlimi i numrit të të 
punësuarve në Qytetin e Shkupit 
(sektori për çështje të 
përgjithshme) në korrelacion me 
masat për reforma në 
administratën publike si një nga 
prioritetet e shtetit, në 
përgjithësi si një ndër kushtet për 
afrim drejt Bashkimit Evropian 

    2020 2022          
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5.24. Precizim normativ i 
normave ekzistuese në ligjet 
(Sinkronizimi i rrregullatvës në 
pajtim me qëllimet e përcaktuara 
strategjike) 

    2020 2022          

5.25. Fondi i garantuar, për 
pjesëmarrje në projektet 
evropiane 

    2020 2022     48,000.00     

5.26. Rritja e kapaciteteve 
(njerëzore, teknike dhe 
financiare) për ballafaqimin e 
suksesshëm me qentë endacak 
në Qytetin e Shkupit. 

                  

5.27. Е- këshilli             161,290.00     

Gjithsej buxhet-EUR         177,420.00 225,806.00 576,648,236.00                   -        
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MONITORIMI DHE EVOLUIMI  
 

Për implementimin e Planit akcional për periudhën 2020-2022 të Qytetit të 

Shkupit është hapur Sektori për zhvillim lokal ekonomik të Qytetit të Shkupit, Kryetari 

i Qytetit të Shkupit, Këshilli i qytetit të Shkupit, si dhe sektorët përkatës dhe 

departamentet e tyre. Sektori për zhvillim lokal ekonomik i Qytetit të Shkupit  do ta 

koordinojë dhe monitorojë realizimin e tij dhe do të jetë përgjegjës për: 

 Formulimin e detajuar të aktiviteteve për drejtimet dhe për qëllimet konkrete 

nga plani akcional 

 Ti zbatojnë dhe monitorojnë aktivitetet nga Plani akcional për secilin vit 

veçmas  

 Caktimin e ekipit për implementimin e Planit akcional  

 Koordinon aktivitete për implementimin e projekteve 

 I përpunon projektet (aktivitetet) dhe i përcjell për selektimin dhe miratimin e 

mëtutjeshëm 

 Bën monitorim (ndjekje dhe kontroll) të planit akcional, definomi dhe 

implementimi i projekteve dhe aktiviteteve 

 Jep masa të kontrollit për secilin projekt veçmas gjatë implementimit  

 Përgatit plan vjetor dhe kuartal të aktiviteteve deri te këshilli i Qytetit të 

Shkupit, Kryetari i Qytetit dhe partneritetet. 

Sektori për zhvillim lokal ekonomik do ta monitorojë implementimin e Planit 

akcional për periudhën 2020-2022 të Qytetit të Shkupit. Janë paraparë dy evoluime 

të planit dhe atë njëri gjatë implementimit të planit dhe evoluimi i fundit, menjëherë 

pas mbarimit të implementimit të planit.  
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