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Hyrje  
 
 
 Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për periudhën 2021 deri në 2026 
është dokument bazik strategjik, afatmesëm, planor, me çka nevoja për përgatitjen dhe 
miratimin e tij është e ndërlidhur me sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm, si një proces i 
vazhdueshëm me qëllim të përmirësimit të situatave në Rajon. Ky akt duhet t’i përfshijë të gjitha 
proceset zhvillimore në shtet, dhe aq më shumë të jetë aktor i zhvillimit të barabartë rajonal në 
RMV. Gjegjësisht, baza ligjore e përgatitjes së tij del nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal 
“Gaz. Zyrtare e R së Maqedonisë së Veriut”, nr.63/2007, 187/2013, 43/2014, 215/2015 dhe 
64/2018.  
 

Programi për zhvillim të RPJP është dokument planor që duhet të jetë në harmoni me 
Strategjinë për zhvillim të barabartë rajonal të RMV-së. Kjo në të njëjtën kohë do të thotë 
harmonizim edhe me Planin hapësinor të RMV-së, dokumentet strategjike zhvillimore në nivel 
nacional dhe lokal, dhe dokumentet programore për integrim të RMV-së në BE. Metodologjia për 
përgatitjen e Programit është në pajtueshmëri me Rregulloren për përgatitjen e dokumenteve 
planore për zhvillim rajonal, e miratuar nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale (Gaz. Zyrtare 
e RMV nr.102 e datës 13.08.2009). Programi nënkupton ndjekje të vazhdimësisë, ashtu që ajo i 
ka parasysh qëllimet e përcaktuara dhe nivelin e realizimit të tyre për periudhën e kaluar 
programore. Për atë shkak, Programi për zhvillim, për periudhën e ardhshme, miratohet më së 
voni gjashtë muaj para se t’i kalojë afati dokumentit strategjik aktual. Qendra për zhvillim të RPJP 
e përgatit Programin me pjesëmarrje të ekipit të ekspertëve të cilët organizojnë punëtori, në të 
cilat edhe në baza vertikale edhe në baza horizontale, pjesëmarrje marrin të gjithë palët e 
interesuara. Raporti i tyre aktiv kontribuon për ti pasqyruar nevojat dhe vlerat në të cilat duhet 
të bazohet ky dokument. Në procesin e miratimit të Programit, rol aktiv kanë edhe strukturat 
nacionale dhe lokale, si dhe donatorët, pa ndihmën e të cilëve, ky dokument zhvillimor, nuk do 
të mund të miratohej dhe përgatitej në mënyrë optimale. Përgatitja nënkupton pjesëmarrje 
participative dhe transparente në të gjitha fazat, realizimi i detyrave në kohë dhe prezantimi i 
rezultateve të arritura. Programin e miraton Këshilli për zhvillim të RPJP duke mare paraprakisht 
miratimin e Këshillit për zhvillim të barabartë rajonal të RMV-së.     
 
 Realizimi i Programit, përmes masave dhe aktiviteteve, duhet të kontribuojë në 
përmirësimin e kualitetit të jetës së popullatës në hapësirat e RPJP. Ajo nënkupton përmirësimin 
e infrastrukturës, krijimin e kushteve për hapjen e bizneseve të reja, ngritjen e mundësive 
ekonomike të popullatës, zvogëlimin e emigrimit nga mjediset rurale në urbane, dhe në kohën e 
fundit edhe nga qendrat urbane jashtë shtetit. Zhvillimi i barabartë rajonal në tërësi duhet të 
ndihet tek komunat të cilat e përbëjnë rajonin planor Jugperëndimor, përmes zhvillimit të tyre të 
përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror. Ndikimi pozitiv nga zhvillimi i komunave gjithsesi duhet të 
reflektojë edhe tek zhvillimi i përgjithshëm i Rajonit dhe shtetit. Programi paraqet bazë për 
bashkëpunim më dinamik ndër komunal, përmirësimi i raporteve të tyre me rrethinën dhe 
bashkëpunim me rajonet tjera planore dhe komunat në përbërjen e tyre.  

 



Me përfshirjen e të gjithë kapaciteteve të disponueshme në kuadër të RPJP duhet të 
arrihet në zvogëlimin e dallimeve sociale të komunave, Rajonit në tërësi, si dhe në mes mjediseve 
urbane dhe rurale. Programi duhet t’i identifikojë veçoritë të cilat paraqiten në komuna dhe të 
njëjtat t’i afirmojë gjatë identifikimit të komunës, ose Rajonit si tërësi. Ashtu, në RPJP turizmi dhe 
mbrojtja e ambientit jetësor paraqesin, sfera të njohura zhvillimore, ose sfera me interes të 
veçantë për popullatën që jeton në këto hapësira. Veçanërisht këtu duhet të ketë shfrytëzim më 
të madh të resurseve, konkurrencë më e lartë kuantitative dhe kualitative, dhe paraqet një 
hapësirë të hapur për përmirësimin e politikave investuese në RPJP. Investimet duhet të 
drejtohen drejt përmirësimit të kushteve optimale të jetesës së popullatës, përmes punësimit të 
tyre dhe sigurimit të mbrojtjes sociale. Si rezultat i realizimit të këtyre përcaktimeve programore 
pritet të zvogëlohet emigrimi dhe të paraqitet remigrimi. Me atë do të përmirësohet potenciali 
njerëzor në Rajon, çka do të thotë fillimi i një cikli të ri të zhvillimit afarist dhe shoqëror në RPJP. 
Në këtë kontekst, është veçanërisht e rëndësishme përcaktimi i vizionit për zhvillim dhe realizimit 
të qëllimeve, prioriteteve dhe masave që janë pjesë përbërëse e planeve aksionare të këtij 
dokumenti strategjik.   
 
 Rajoni planor Jugperëndimor e përfshin pjesën jugperëndimore të Republikës së 
Maqedonisë së veriut. Sipas vlerësimeve, në vitin 2019, në të jetojnë 219.379 banorë, ose 10.6% 
e popullatës së përgjithshme në shtet. Rajoni shtrihet në një sipërfaqe prej 3.340 km2, çka është 
13.4% e territorit të përgjithshëm të RMV-së, me dendësi të popullatës prej 65.8 banorë në km2. 
Konfigurimi i terrenit, duke i përfshirë edhe shtretërit e lumenjve Treska dhe Drini i Zi, si dhe 
basenin e Liqenit të Ohrit, tregon në hidro potencialin e madh të këtij rajoni. Këto karakteristika 
natyror-gjeografike dhe klima e butë hapin mundësi për shfrytëzimin e potencialeve për zhvillim 
të bujqësisë dhe pemëtarisë. Rajoni përfshin edhe male të larta të pasura me llojllojshmëri të 
pyjeve e cila jep mundësi për shfrytëzimin e tyre në industrinë e drurit. Në zhvillimin e këtij Rajoni 
rëndësi më të madhe ka turizmi, me çka këtu fillimisht duhet të kihet parasysh për karakteristikat 
natyrore të Liqenit të Ohrit dhe rëndësisë kulturor-historike të kësaj zone, të cilat janë të 
mbrojtura nga UNESCO. Potencial të lartë në këtë degë mundëson edhe Parku nacional 
“Galiçica”, si dhe mineralet dhe ujërat e ngrohta në zonën e Dibrës të cilat mundësojnë zhvillimin 
e turizmit termal.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fotografia nr.1 Harta e rajonit planor JUGPERËNDIMOR me komunat në përbërje të saj 
 

 
 
 

 
 
 



Tabela nr.1 Të dhënat themelore për rajonin planor Jugperëndimor 
 

Numri i komunave  
Vevçan,  Dibër,  Debërc,  Kërçovë, Makedonski Brod,  Ohër, Pllasnicë, Strugë, Qendër Zhupë  9  

Numri i vendbanimeve  286  
Sipërfaqja 3.340 км2 

Popullsia, Regjistrimi 2002  221.546  
Vlerësimi i popullsisë, 2019  219.379 
Dendësia e popullsisë, 2019  65.8  
Numri i përgjithshëm i vendbanimeve, Regjistrimi 2002  84.627  
Numri mesatar i anëtarëve në amvisëri, Regjistrimi 2002  3.8  
Lindje, 2018  1.868  
Të vdekur, 2018  1.924  
Rritja natyrore, 2018  - 56  
Imigrantë nga shtetet e tjera, 2018  244  
Emigrantë në shtete tjera, 2018  22  
Shkalla e shkrim-leximit të popullatës mbi moshën 10 vjeç, Regjistrimi 2002  96.5  
Shkalla e aktivitetit, 2018  55.9  
Shkalla e punësimit, 2018  39.4  
Shkalla e papunësisë, 2018  29.6  
Bruto-paga mesatare e paguar për punëtorë në denarë, 2018  31.550  
Neto-paga mesatare e paguar për të punësuar në denarë, 2018  21.492  
Numri i shkollave fillore, 2018/2019  125  
Numri i shkollave të mesme, 2018/2019  14  
Nxënës të regjistruar në shkollat fillore, 2018/2019  17.860  
Nxënës të regjistruar në shkollat e mesme, 2018/2019  6.789  
Numri i studentëve të diplomuar, 2018  669  
Numri i subjekteve afariste aktive, 2018  7.209  
Numri i ndërmarrjeve të reja, 2017  672  
Numri i ndërmarrjeve të shuara, 2017  636  
PBB për banorë, 2016  222.133  
Numri i shtretërve, 2018  43.148  
Numri i turistëve, 2018  419.717  
Numri i bujtjeve, 2018  1.539.219  
Numri i banesave të ndërtuara, 2018  788  
Vlera e punëve ndërtimore të kryera, 2018, në mijë denarë  7.562.859  
Numri i lejeve të miratuara për ndërtim, 2018  356  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Analizat sektoriale 
 

1. Zhvillimi demografik 
  

Zhvillimi i RPJP varet nga karakteristikat e popullatës, e cila paraqet potencial – themelor 
– në lëvizjet shoqërore. Përveç këtu në Programin për zhvillim, në të njëjtën kohë, edhe 
dokumentet e tjera strategjike në nivel nacional, në plan të parë e kanë popullsinë, sepse në 
krijimin e projeksioneve zhvillimore për periudhën e ardhshme pesë vjeçare duhet të merren 
parasysh edhe karakteristikat specifike demografike. Kjo del nga fakti se potenciali demografik 
është faktor i rëndësishëm dhe e përcakton zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Në atë kontekst 
është e rëndësishme të analizohet vëllimi dhe dinamika, dendësia dhe koncentrimi, shpërndarja 
hapësinore, tiparet strukturore dhe lëvizjet migruese të popullsisë.  
 
1.1 Vëllimi i popullatës 
  

Vëllimi i popullatës në RPJP është analizuar për periudhën e fundit pesë vjeçare, me qëllim 
që të përcaktohet pozita e Rajonit në nivel të shtetit, është bërë një analizë komparative me 
vëllimin dhe pjesëmarrjen në përqindje të numrit të përgjithshëm të popullsisë në RMV. Të 
dhënat janë dhënë në tabelën nr.2.   
 
  Tabela nr.2 Numri i banorëve dhe pjesëmarrja e RPJP në RMV, 2019  

2019 numri % 

R Maqedonisë së Veriut 2.076.255 100 

Rajoni planor Jugperëndimor 219.379 10.6 
   Burimi:  Enti shtetëror i statistikave  

 
Vlerësimi është se numri i përgjithshëm i popullsisë në RPJP në vitin 2019 është 219.379 

banorë, çka paraqet 10.6% nga numri i përgjithshëm i popullsisë në shtet. Duke marrë parasysh 
faktin se bëhet fjalë për një nga tetë rajonet planore, dhe duke marrë parasysh faktin se rajoni 
planor i Shkupit dominon me pjesëmarrje më të madhe të popullsisë, është e dukshme se kemi 
të bëjmë me një numër solid të popullsisë me të cilin disponon RPJP.  
 
1.2 Dinamika e popullatës 
 
 Dinamika e lëvizjes së popullsisë i prezanton ndryshimet e pesë viteve të fundit në RPJP, 
dhe të njëjtat na ndihmojnë të kemi vizion për kahet e ardhshme/të mundshme gjatë krijimit të 
masave të reja të politikave të popullsisë në RPJP. Gjatë kësaj, në radhë të parë duhet të kemi 
parasysh vëllimin dhe dinamikën e numrit të përgjithshëm të popullsisë, dinamikën e lëvizjes 
sipas komunave, lëvizja natyrore e popullsisë në nivel të RPJP në krahasim me RMV dhe lëvizja 
natyrore e popullsisë nëpër komuna. 
 
 
 



1.2.1  Dinamika e numrit të përgjithshëm të banorëve në RPJP 
 
 Dinamika e numrit të përgjithshëm të banorëve në RPJP është analizuar për pesë vitet e 
fundit, dhe e njëjta është vendosur në mënyrë krahasimore në raport me RMV, me qëllim që të 
vërehen nëse lëvizjet janë identike, ose të njëjta – të Rajonit, me ato në nivel shtetëror.  
 
Tabela nr.3 Vëllimi dhe dinamika e numrit të banorëve në RPJP dhe në RMV, 2015-2019    

Baza e indeksit 2015 

  2015 ind. 2016 ind. 2017 ind. 2018 ind. 2019 ind. 

RMV 2.071.278 100 2.073.702 100.11 2.075.301 100.19 2.077.132 100.28 2.076.255 100.24 

RPJP 219.718 100 219.732 100 219.702 100 219.622 99.95 219.379 99.8 

Burimi: ESHS 
 

 Nga të dhënat në pasqyrën tabelore mund të konstatohet se nuk ka devijime të 
konsiderueshme në kuptim të lëvizjes së banorëve në RPJP. Gjithsesi duhet të theksohet fakti se 
gjatë dy viteve të fundit është vërejtur zvogëlim prej 0.2%, përkatësisht 0.05%, në raport me vitin 
bazik 2015, çka tregon një stagnim të caktuar. Analiza komparative tregon se lëvizjet e banorëve 
në RPJP janë në kornizat e trendëve të përgjithshme në RMV. Devijimet e theksuara, nuk e 
ndryshojnë dukshëm konstatimin për lëvizjet gati të njëjta tek vëllimi i popullata, edhe në RPJP 
edhe në RMV.   
 
1.2.2 Dinamika e lëvizjes së popullatës në komuna 
 
  Dinamika e lëvizjes së popullsisë sipas komunave, gjithashtu, është analizuar gjatë pesë 
viteve të fundit, ndërsa është shfrytëzuar indeksi bazë i vitit 2016. Këto lëvizje janë dhënë në 
tabelën nr.4.  
 
 Tabela nr.4 Dinamika e lëvizjes së popullsisë sipas komunave prej vitit 2016 deri në 2019. 
  Baza e indeksit 2016    

Viti 2016   2017   2018   2019   

Komuna  numri indeksi numri indeksi numri indeksi numri indeksi 

Vevçani 2.443 99.63 2.434 99.26 2.425 98.89 2.415 98.49 

Dibra 20.824 100.39 20.901  100.76 20.971  101.58 21.023 101.35 

Debërca 3.912 97.94 3.838 96.09 3.762 94.19 3.705 92.76 

Kërçova 56.999 99.81 56.875 99.59 56.785 99.43 56.621 99.14 

M. Brodi 6.202 98.85 6.137 97.81 6.076 96.84 6.018 95.91 

Ohri 51.619 99.54 51.576 99.46 51.498 99.31 51.434 99.18 

Pllasnica 4.947 104.43 4.961  104.72 4.964  104.79 4.968 104.87 

Struga 65.688 100.30 65.865  100.58 65.968  100.73 66.058 100.87 

Q.Zhupë 7.098 100.36 7.115  100.60 7.131  100.83 7.137 100.91 
   Burimi: ESHS 

  

Të dhënat në tabelën nr.4 tregojnë proceset e ndryshme në këtë plan. Zvogëlimi i numrit 
të banorëve në periudhën pesë vjeçare, në raport me vitin bazik 2016, në vazhdimësi është e 



pranishme në komunat: Vevçan, Debërc, Kërçovë, Makedonski Brod dhe Ohër. Për dallim nga 
ato, rritja e numrit të banorëve në vazhdimësi paraqitet në këto komuna: Dibër, Pllasnicë, Strugë 
dhe Qendër Zhupë. 

 
1.3  Lëvizja natyrore e popullsisë 
  

Rritja natyrore e popullsisë e paraqet raportin në mes të lindjeve dhe personave të 
vdekur. Bëhet fjalë për raporte që e ilustrojnë gjendjen në kontekst të ripërtëritjes së popullsisë, 
ose në zbulimin e procesit të de popullimit. Të dhënat i referohen këtyre lëvizjeve për secilën 
komunë në veçanti dhe në nivel të RPJP, të vendosura në korrelacion me parametrat në nivel të 
RMV.  
 
1.3.1. Lëvizja natyrore e popullsisë në RPJP në raport me RMV 
 
 Lëvizja natyrore e popullsisë në RPJP, në raport me atë të RMV, paraqet analizë me 
karakteristika kooperative, krahasimi është bërë për të parë kontekstin e lëvizjeve së popullsisë. 
Këto parametra i referohen vitit 2019 si vit i fundit i analizuar në 1000 banorë, me çka lëvizjet e 
popullsisë janë dhënë në tabelën nr.5.  
 
 Tabela nr.5 Lëvizja natyrore e popullsisë në RPJP dhe RMV, 2019 (në 000 banorë) 

 2019  Nataliteti Mortaliteti Rritja natyrore 

R e Maqedonisë së Veriut 9.6 9.8 -0.3 

Rajoni planor Jugperëndimor  7.9 9.1 -1.3 
  Burimi: ESHS 

  
Analiza e tabelës nr.5 tregon se në Rajon, dhe në shtetin në përgjithësi, rritja natyrore e 

popullsisë është negative, çka tregon për proces të de popullimit, me çka mortaliteti është më i 
lartë se nataliteti. Analiza komparative tregon se rritja natyrore e popullsisë në RPJP (-1.3) ka 
vlera më të vogla se sa rritja natyrore e RMV (-0.3). Edhe pse, nataliteti dhe mortaliteti në Rajon 
janë nën vlerat e nivelit të RMV, bie në sy rritja natyrore negative në RPJP që del nga nataliteti i 
ulët (7,9 0/00). 

 

1.3.2 Lëvizja natyrore e popullsisë në RPJP sipas komunave  
  

Lëvizja natyrore e popullsisë në RPJP sipas komunave e paraqet shpërndarjen hapësinore 
të natalitetit, mortalitetit dhe shtimit natyror. Këto parametra janë dhënë në tabelën nr.6 

 
  Tabela nr.6 Lëvizja natyrore e popullsisë në RPJP sipas komunave, 2019 (në 000 banorë)  

Komunat/Rajoni nataliteti mortaliteti Rritja natyrore 

Vevçan 5.8 8.2 -2.5 

Dibër 9.5 6.5 3.1 

Debërc 11.4 26.0 -14.6 

Kërçovë 6.9 7.8 -0.9 

Makedonski Brod 6.9 13.8 -6.9 

Ohër 9.2 11.4 -2.2 

Pllasnicë 10.7 8.3 2.4 



Strugë 9.2 7.4 1.8 

Qendër Zhupë 5.9 3.9 2.0 

RPJP 7.9 9.1 -1.3 
   Burimi: ESHS 

  
Analiza e të dhënave nga tabela nr.6 tregon se komunat në RPJP kanë karakteristika të 

ndryshme, disa kanë relativisht shtim natyror të lartë për dallim nga të tjerat, të cilët kanë 
parametra negative të theksuara. Nga komunat, shtim të lartë natyror kanë: Dibra, Pllasnica, 
Qendër Zhupa dhe Struga. Shtim natyror negativ më të lartë ka Debërca dhe Makedonski Brodi, 
të cilat janë karakterizuar si mjedise de populluese, me çka vijojnë Vevçani dhe Ohri. Të dhënat 
tregojnë se Debërca ka natalitet më të lartë dhe mortalitet më të lartë. Mortalitet i lartë paraqitet 
edhe tek komunat e Makedonski Brod dhe Ohër, me çka vijojnë: Pllasnica, Vevçani, Kërçova, 
Struga dhe Dibra. Përveç Debërcës natalitet më të lartë kanë komunat: Pllasnicë, Dibër, Ohër dhe 
Strugë. Nataliteti pak më i ulët është i pranishëm në Kërçovë, Makedonski Brod, Qendër Zhupë 
dhe Vevçan.    
 
1.4 Shpërndarja territoriale sipas komunave  
  

Shpërndarja territoriale i kushtohet numrit të banorëve sipas komunave dhe pjesëmarrja 
në përqindje në numrin e përgjithshëm në RPJP. Shpërndarja analizohet në mënyrë strukturale, 
sipas numrit dhe pjesëmarrjes së popullatës urbane dhe rurale në komuna. Në këtë kontekst, më 
poshtë është paraqitur lëvizja e popullsisë. 
 
1.4.1 Shpërndarja e popullsisë sipas komunave 
 
 Shpërndarja e popullsisë sipas komunave për RPJP është dhënë në vitin e fundit (2019), 
sipas të dhënave të disponueshme nga statistikat zyrtare. Ato i zbulojnë potencialet demografike 
të secilës komunë në veçanti, dhe prej këtu duhet të shqyrtohen edhe nevojat e ndryshme të 
banorëve, në pajtim me pjesëmarrjen e tyre në Rajon. Të dhënat janë paraqitur në tabelën nr.7. 
  
 Tabela nr. 7 Shpërndarja e popullsisë sipas komunave, 2019. 

 

Rajoni/Komunat 

 

Numri i banorëve  

 

pjesëmarrja (%) 

RPJP 219.379 100 

Vevçan 2.415 1.1 

Dibër 21.023 9.6 

Debërc 3.705 1.7 

Kërçovë 56.621 25.8 

Makedonski Brod 6.018 2.7 

Ohër 51.434 23.4 

Pllasnicë 4.968 2.3 

Strugë 66.058 30.1 

Qendër Zhupë 7.137 3.3 
  Burimi: ESHS 

 



 Nga të dhënat e prezantuara shihet se, nga popullata e përgjithshme prej 219.379 banorë 
në nivel të RPJP, më e lartë është pjesëmarrja e Strugës me 66.058 banorë, përkatësisht 30.1% 
nga popullata e përgjithshme e Rajonit. Vijon komuna e Kërçovës me 56.621 banorë – 25.8%, 
pastaj Ohri me 51.434 banorë, që paraqet 23.4%. Komuna e Dibrës ka 21.023 banorë, ose 9.6%, 
ndërsa të tjerat – Qendra Zhupë, Makedonski Brodi, Pllasnica, Debërca dhe Vevçani kanë 
pjesëmarrje dhe numër më të ulët të banorëve (prej 11.1%) nga popullata e përgjithshme në 
nivel të Rajonit.  
 
1.4.2  Shpërndarja e popullsisë urbane dhe rurale  
 
 Rajoni  planor Jugperëndimor i përfshin nëntë komuna nga të cilat pesë (Ohri, Struga, 
Kërçova, Dibra dhe Makedonski Brod) kanë karakter të mjediseve urbane, ndërsa katër të tjerat 
(Vevçani, Debërca, Pllasnicadhe Qendër Zhupa) janë njësi të vetëqeverisjeve lokale rurale. Por, 
edhe tek komunat urbane, (karakteristikë janë Struga dhe Makedonski Brodi), kanë një numër të 
madh të vendbanimeve, që kanë karakter të mjediseve rurale dhe janë të shpërndara në pjesën 
më të madhe të territorit të RPJP.  
 
 Pak më pak e theksuar është shpërndarja e këtyre vendbanimeve në Dibër dhe Ohër, sipas 
të cilës – Rajoni mund të thuhet se nuk ka karakter të pastër, por ka popullatë e cila, kryesisht, 
jeton në dhe rreth qendrave urbane, por edhe në mjediset rurale. Në bazë të dallimit në mes 
numrit të përgjithshëm në komunën përkatëse dhe qytetin e saj erdhëm në përcaktim të numrit 
të popullatës rurale. Këto të dhëna janë dhënë në tabelën vijuese. 
 
  Tabela nr.8 Vëllimi dhe struktura e popullsisë urbane dhe rurale sipas komunave në RPJP, 2019 

Komuna/ Rajoni Urbane  % Rurale % Gjithsej 

Vevçani / / 2.433 100 2.433 

Dibër 14.501 74.20  5.041 25.80  19.542 

Debërc / /  5.507 100  5.507 

Kërçovë 30.138 53.12  26.596 46.87  56.734 

Makedonski Brod 3.740 52.37  3.401 47.63  7.141 

Ohër 42.033 75.40  13.716  24.60 55.749 

Pllasnicë / /  4.545 100  4.545 

Strugë 32.120  50.68 31.256 49.32  63.376 

Qendër Zhupë / /  6.519 100  6.519 

RPJP 122.532 61.15  99.014 38.85 221.546 

   Burimi: ESHS 

  

Nga pasqyra tabelore shihet se në RPJP mbizotëron popullata (122.532) që jeton në 
mjediset urbane, që paraqet 61.15% e numrit të përgjithshëm të popullsisë në RPJP. Në tre 
komunat – Ohër, Strugë dhe Kërçovë janë koncentruar 104.291 banorë. Vend dominues në 
aspekt të përfaqësimit të popullatës rurale ka Struga (31.256) dhe Kërçova (26.596), pastaj vijojnë 
komunat e Ohrit (13.716), Dibrës (5.041) dhe Makedonski Brodi (3.401). Në disa komuna që 
karakterizohen si rurale – Qendër Zhupa (6.519), Pllasnica (4.545) dhe Debërca (5.507) dhe 
Vevçani (2.433) jetojnë 19.004 banorë, ose 8.57% nga popullata e përgjithshme në Rajon.  
 



1.5  Dendësia e popullsisë  
 
 Dendësia e popullsisë në RPJP e paraqet numrin e banorëve në km2. Që të mund të arrihen 
përfundime relevante, ky tregues është krahasuar me dendësinë në nivel të RMV dhe rajoneve 
tjera planore. Këto tregues dhe raporte janë dhënë në tabelën nr.9. 
 
Tabela nr.9 Dendësia e popullsisë në RPJP dhe rajonet planore tjera dhe RMV, 2019  

 RMV RPJP RPSH RPL RPJL RPPe RPPo RPVL RPV 

Dendësia në km2 83. 3 65.8 347.1 49.5 63.3 48.4 133.3 76.3 37. 6 

Burimi: ESHS 
 

 Nga pasqyra tabelare mund të konstatohet se dendësia e popullatës në RPJP është 65.8 
banorë në km2 , çka do të thotë se bëhet fjalë për dendësi mesatare më të ulët nga ajo në nivel 
shtetëror (83.3 km2). Në krahasim me rajonet e tjera planore dendësia është dukshëm më e ulët 
nga ai i Shkupit (347.1 km2), Pollogut (133.3 km2) dhe rajonit planor Verilindor (76.3 km2). Për 
dallim nga këto të dhëna, dendësia e popullatës në RPJP është më e madhe se ai i rajonit Lindor 
(49.5 km2), Pellagonisë (48.4 km2) dhe relativisht më e lartë nga ai i rajonit planor të Vardarit 
(37.6 km2). Mund të konstatohet se bëhet fjalë për një vlerë optimale mesatare që paraqet një 
rrethanë pozitive zhvillimore duke marrë parasysh kapacitetin e hapësirës.     
 
1.6 Karakteristikat strukturore të popullsisë 
 
 Karakteristikat strukturore i referohen tipareve/karakteristikave gjinore, moshës dhe 
nivelit arsimor të popullatës në RPJP. Analiza duhet ta paraqesë balancën e këtyre kategorive të 
popullatës dhe në atë kuptim t’i përcaktojë nevojat në qëllimet e mëtejme zhvillimore. 

 
1.6.1 Struktura gjinore 
 
 Analiza e paraqet strukturën gjinore sipas komunave dhe përfaqësimi i RPJP në nivel të 
RMV. Ajo është e rëndësishme që të mund të ruhet barazia gjinore gjatë planifikimit të aspekteve 
zhvillimore të popullatës.  
  
1.6.1.1 Struktura gjinore në nivel të RPJP  
 
 Struktura gjinore e paraqet raportin e popullatës femërore dhe mashkullore, dhe 
pjesëmarrjen e tyre në numrin e përgjithshëm të popullatës së Rajonit. Që të mund të arrihet një 
përfundim për përfaqësimin e atyre raporteve, krahasimi është bërë me strukturën adekuate në 
nivel shtetëror. Këto parametra dhe raporte janë dhënë në tabelën nr.10 
 
Tabela nr.10 Struktura gjinore e popullsisë në RPJP dhe RMV, 2019 

gjinia RMV % RPJP % 

Femërore 1.036.475 49.9 109.454 49.8 

Mashkullore 1.039.742 50.1 110.168 50.2 

Gjithsej 2.076.217 100 219.622 100 
Burimi: ESHS 
 



 Analiza e të dhënave tregon se nuk ka devijime të konsiderueshme në aspekt të 
përfaqësimit gjinor në nivele rajonale dhe nacionale. Pjesëmarrja e popullsisë mashkullore, në 
nivel të Rajonit, është 110.168 (50.2%), ndërsa e popullatës femërore është 109.454 (49.8%), ose 
0.4% më pak në krahasim me popullatën mashkullore. Rajoni është me karakteristika të njëjta të 
përfaqësimit gjinor me atë në nivel të RMV-së, ku devijimi i meshkujve në raport me femrat është 
0.2%.  
 
1.6.1.2 Struktura gjinore sipas komunave 
 
 Struktura gjinore e tregon shpërndarjen e popullsisë nëpër komunat e RPJP. Këto të 
dhëna janë dhënë në tabelën nr.11. 
 
 Tabela nr.11 Struktura gjinore e popullsisë sipas komunave, 2019 

    2019 

    Gjithsej 

Vevçan Gjithsej 2.415 

  meshkuj 1.235 

  femra 1.180 

Dibër Gjithsej 21.023 

  Meshkuj 10.810 

  Femra 10.213 

Debërc Gjithsej 3.705 

  Meshkuj 1.871 

  Femra 1.834 

Kërçovë Gjithsej 56.621 

  Meshkuj 28.591 

  Femra 28.030 

Makedonski Brod Gjithsej 6.018 

  Meshkuj 3.156 

  Femra 2.862 

Ohër Gjithsej 51.434 

  Meshkuj 25.161 

  Femra 26.273 

Pllasnicë Gjithsej 4.968 

  Meshkuj 2.551 

  Femra 2.417 

Strugë Gjithsej 66.058 

  Meshkuj 33.059 

  Femra 32.999 

Qendër Zhupë Gjithsej 7.137 

  meshkuj 3.641 

  femra 3.496 
   Burimi: ESHS  
 

 Nga të dhënat në tabelën nr.11 mund të shihet se, gati në të gjitha komunat, përfaqësimi 
i popullatës mashkullore është për një shkallë të vogël më e lartë në raport me popullatën 
femërore. Devijim konstatohet vetëm në komunën e Ohrit në favor të popullatës femërore prej 
(51.08%). Parametrat e përgjithshme rajonale tregojnë për një shpërndarje/përfaqësim të 
barabartë të popullatës mashkullore dhe femërore sipas komunave, që është në 
kontekstin/kornizën adekuate të strukturës në nivel shtetëror.   



1.6.2 Struktura e popullsisë sipas moshës 
 

Struktura sipas moshës ka të bëjë me disa kategori të caktuara të moshës së popullsisë, 
përfaqësimi i tyre dhe lëvizja e moshës mesatare të popullatës në nivel komunal dhe rajonal. 
Përmes analizës së këtyre të dhënave mund të përcaktohet fotografia demografike e Rajonit, 
potenciali i popullatës dhe planifikimi i nevojave në pajtim me strukturën e popullatës.  
 
1.6.2.1 Përfaqësimi i kategorive të popullatës së moshuar, 2018 
 

Analiza për pjesëmarrjen e kategorive të popullatës sipas moshës në RPJP janë dhënë në 
krahasim me strukturën adekuate në RMV. Këto raporte janë prezantuar në tabelën nr.12. 

 
  Tabela nr.12 Pjesëmarrja në përqindje e kategorive të popullatës sipas moshës në RPJP dhe RMV 

  RMV (%) RPJP (%) 

Popullsia në moshë prej 0-14 vjeç 16.4 14.6 

Popullsia në moshë prej 15-64 vjeç. 69.7 73.2 

Popullsia në moshë prej 65 + vjeç. 13.9 12.2 

  Burimi: ESHS  
 

 Analiza tregon se pjesëmarrja e popullatës sipas moshës prej 15 deri në 64 vjeç 
mbizotëron dhe është 73,2% në RPJP. Në krahasim me pjesëmarrjen në RMV (69,7%), ajo ka 
pjesëmarrje më të madhe, përkatësisht diferenca është 3.5%. Kjo është pozitive sepse kemi të 
bëjmë me kategori të popullatës e aftë për punë, e cila paraqet potencial zhvillimor në RPJP. 
Përqindja e kategorisë më të moshuar – mbi 64 vjeç është 12,2% dhe në raport me RMV (13,9%) 
është më i ulët për 1.7%, që gjithashtu paraqet rrethanë pozitive – të favorshme. Përqindja e më 
të rinjve është 14.6%, ndërsa në nivel të RMV është 16.4%. Duke marrë parasysh faktin se ato 
hyjnë në kategorinë e personave nën përkujdes dhe kjo vlerë mund të vlerësohet si pozitive për 
Rajonin.   

 
1.6.2.2 Mosha mesatare e popullsisë dhe lëvizja e saj 

 
 Analiza e moshës mesatare të popullatës dhe lëvizja e saj mundëson të merren njohuri 
edhe për këto karakteristika të popullsisë, dhe në këtë kontekst janë dhënë të dhënat krahasuese 
për RPJP në raport me RMV-në. Lëvizja e moshës mesatare e popullatës për tri vitet e fundit është 
dhënë në tabelën nr.13.   
   
  Tabela nr.13 Lëvizja e moshës mesatare të popullsisë, 2016-2018  

  RMV RPJP 

Viti  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Mosha mesatare e popullsisë 38.7 39.0 39.2 38.1 38.4 38.7 
   Burimi: ESHS 
 

 Të dhënat për moshën mesatare të popullatës tregojnë se në tri vitet e fundit ajo në RPJP 
është 38.4, ndërsa në RMV është 39 vjet, që do të thotë se Rajoni ka popullsi relativisht më të re, 
që paraqet një rrethanë pozitive për RPJP. Por, duhet të theksohet se mosha mesatare në tri vitet 



e fundit rritet për 0.3%. Kjo dinamikë është e pranishme edhe në RMV, që do të thotë se edhe 
RPJP është pjesë e procesit të përgjithshëm të plakjes së popullsisë, që gjithsesi mund të 
vlerësohet si tendencë negative. Duhet të theksohet se rritja e moshës mesatare të popullatës 
për 0.3 vjet në RPJP (ndërsa në RMV për 0.2 vjet) është tregues jo i favorshëm për Rajonin.    
 
1.6.3  Veçoritë arsimore strukturore të popullsisë  
 
 Struktura arsimore e popullsisë është një faktor i rëndësishëm zhvillimor i RPJP, dhe me 
qëllim që të shqyrtohen gjendjet në këtë sferë, analiza e përfshin vëllimin dhe strukturën në 
arsimin fillor dhe të mesëm, nxënësit që kanë kryer shkollimin dhe studentët e diplomuar.    
 
1.6.3.1 Vëllimi dhe struktura e nxënësve në shkollat fillore  
 

Vëllimi dhe struktura e nxënësve në shkollat fillore janë dhënë sipas gjinisë dhe 
pjesëmarrjes nëpër komuna. Këto të dhëna janë dhënë në tabelën nr.14 
 
  Tabela nr.14 Nxënës në shkolla fillore, sipas gjinisë dhe komunave në vitin shkollor 2019/2020 

  2019/2020     

  Gjithsej Nxënëse Nxënës 

R Maqedonisë së Veriut 187.240 90.500 96.740 

Vevçani 207 94 113 

Dibra 2.005 988 1.017 

Debërca 199 88 111 

Kërçova 3.547 1.696 1.851 

Makedonski Brodi 481 245 236 

Ohri 4.530 2.169 2.361 

Pllasnica 538 254 284 

Struga 5.412 2.661 2.751 

Qendër Zhupa 528 260 268 

Gjithsej në RPJP 17.447 8.455 8.992 
   Burimi: ESHS 

 
Nga pasqyra tabelare shihet se numri i përgjithshëm i nxënësve në shkollat fillore në RPJP 

është 17.447, të gjinisë mashkullore janë 8.992, çka është pak më shumë në raport me nxënëset 
e gjinisë femërore (8.455). Sipas shpërndarjes nëpër komuna numër më të madh të nxënësve ka 
në këto komuna: Strugë, Ohër, Kërçovë dhe Dibër, me çka vijojnë: Pllasnica, Qendër Zhupa, 
Makedonski Brodi, Vevçani dhe Debërca. Analiza tregon se në të gjithë komunat, me përjashtim 
të Makedonski Brodit, numri i nxënësve të gjinisë mashkullore është më i madh në raport me atë 
të gjinisë mashkullore.   
 
 
 
 



1.6.3.2 Vëllimi dhe struktura e nxënësve në shkollat e mesme  
 

Vëllimi dhe struktura e nxënësve në shkollat e mesme e përfshin pjesëmarrjen gjinore 
dhe shpërndarjen nëpër komuna, dhe këto të dhëna janë paraqitur në tabelën nr.15 
 
  Tabela nr.15 Nxënës në shkollat e mesme, sipas gjinisë dhe sipas komunave në vitin shkollor 2019/2020 

  Gjithsej Nxënëse Nxënës 

R Maqedonisë së Veriut 69.980 33.683 36.297 

Dibra 603 325 278 

Kërçova 1.458 705 753 

Makedonski Brodi 97 55 42 

Ohri 2.017 955 1.062 

Struga 2.325 1.154 1.171 

Qendër Zhupa 73 25 48 

Gjithsej në RPJP 6.573 3.219 3.354 
   Burimi: ESHS 

 

Në shkollat e mesme në RPJP ka 6573 nxënës, prej këtyre të gjinisë mashkullore janë 
3.354, që është numër pak më i madh se gjinia femërore (3.219). Sipas shpërndarjes nëpër 
komuna numër më të madh të nxënësve ka në komunat: Strugë, Ohër, Kërçovë dhe Dibër, pastaj 
vijojnë Makedonski Brodi dhe Qendër Zhupa. Analiza tregon se në të gjithë komunat, me 
përjashtim të Dibrës dhe Makedonski Brodit, nxënësit e gjinisë mashkullore janë më shumë të 
përfaqësuar në raport me ato të gjinisë femërore.  
 

1.6.3.3 Pjesëmarrja e numrit të nxënësve që e kanë përfunduar shkollën e mesme  
 
 Pjesëmarrja e nxënësve që e kanë përfunduar shkollën e mesme i kushtohet RPJP në 
raport me RMV, dhe njëkohësisht e ilustron raportin me rajonet tjera planore. Këto parametra 
janë dhënë në tabelën nr.16.  
 
  Tabela nr.16 Pjesëmarrja e numrit të nxënësve që e kanë përfunduar shkollën e mesme në vitin 2018 

Rajoni RPJP RPV RPL RPJL RPPe RPPo RPVL RPSH RMV 

Shkolla e mesme e 
përfunduar (%) 

9.3 6.4 8.0 6.8 11.0 15.8 9.3 33.4 100 

   Burimi: ESHS 
 

Nga të dhënat e tabelës nr.16 shihet se RPJP merr pjesë me 9.3% nga numri i përgjithshëm 
i nxënësve që e kanë përfunduar shkollimin e mesëm, që është vlerë e njëjtë me rajonin planor 
Verilindor. Është e theksuar ngecja pas rajonit planor të Shkupit, çka është normale duke marrë 
parasysh faktin se në Shkup ka koncentrim më të madh të shkollave të mesme, dhe pak më e ulët 
është ngecja pas rajonit planor të Pollogut dhe Pellagonisë. RPJP ka pjesëmarrje më të madhe në 
raport me rajonet planore të Lindjes, Juglindjes dhe Vardarit.  
 
 
 
 
 



1.6.3.4  Struktura e shkollave të mesme 
 
 Kjo strukturë i kushtohet shkollave të rregullta të mesme, nxënësve dhe arsimtarëve, dhe 
në pajtim me treguesit e paraqitur është dhënë mundësia për analizë krahasuese të parametrave 
në RPJP në raport me RMV-në. Të njëjtat janë dhënë në tabelën nr.17. 
 
  Tabela nr.17 Shkollat e mesme të rregullta, paralele, nxënës, arsimtarë  

  Shkolla Paralele Nxënës-gjithsej Arsimtarë-gjithsej 

R Maqedonisë së Veriut 130 3.523 69.980 7.345 

Rajoni planor Jugperëndimor 14 378 6.573 781 

   Burimi: ESHS 

 

Nga pasqyra tabelare shihet se në RPJP ka gjithsej 14 shkolla të mesme, çka është 10.8% 
nga numri i përgjithshëm i institucioneve arsimore në RMV (130). Numri i paraleleve është 378, 
çka është pjesëmarrje prej 10.8% në nivel të RMV, përkatësisht e njëjtë si edhe tek shkollat. Në 
RPJP ka 6.573 nxënës, çka është 9.4% në nivel të RVM, dhe gati njëjtë është edhe pjesëmarrja 
sipas numrit të mësuesve. Ashtu, në RPJP numri i tyre është 781, çka paraqet pjesëmarrje të RPJP  
në përqindje prej 10.6% në raport me 7.345 mësues në nivel të shtetit. Këto tregues strukturor 
tregojnë një nivel të ruajtur të kualitetit të shërbimeve në procesin arsimor në RPJP. 
 
1.6.3.5  Vëllimi dhe struktura e studentëve të diplomuar sipas shkallës së studimeve, gjinisë dhe 
komunës së vendbanimit të përhershëm 
 
  Personat me shkollën e lartë të përfunduar janë një nga faktorët më të rëndësishëm për 
zhvillim në aspekt të potencialit njerëzor. Këto gjendje janë prezantuar në tabelën nr.18. 
 
    Tabela nr.18 Studentë të diplomuar sipas shkallës së studimit, gjinisë dhe sipas vendit (komunës) së 
vendbanimit të përhershëm, 2018. 

  Gjithsej Meshkuj Femra 

R e Maqedonisë së Veriut 7.263 2.900 4.363 

Vevçani 10 3 7 

Dibra 61 28 33 

Debërca 5 2 3 

Kërçova 159 63 96 

Makedonski Brodi 18 4 14 

Ohri 243 106 137 

Pllasnica 3 3 / 

Struga 166 64 102 

Qendër Zhupa 4 2 2 

Gjithsej në RPJP  669 275 394 
 

     Burimi: ESHS 

 



 Nga pasqyra tabela shihet se në vitin e analizuar numri i përgjithshëm i studentëve të 
diplomuar është 669, që është rreth 10% në nivel të RMV. Numri më i madh i të diplomuarve janë 
gra, ose 394, kundrejt 275 burra. Në korniza të komunave numër më të madh të diplomuarve ka 
në Ohër – 243, në Strugë – 166, Kërçovë – 153 dhe Dibër – 61 studentë. Në komunat e tjera numri 
i studentëve të diplomuar është relativisht më i vogël.  
 Numri i grave të diplomuara është më i madh në të gjithë komunat, çka është pozitive në 
aspekt të barazisë gjinore në RPJP.  
 
  Tabela nr.19 Studentë të diplomuar sipas shkallës së studimeve, gjinisë dhe sipas vendit (komunës) së 
vendbanimit të përhershëm, 2018. 

 Studime profesionale Studime akademike Studime të integruara 

  Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra 

R Maqedonisë së 
Veriut 

383 112 271 6495 2677 3818 385 111 274 

Vevçani 3 1 2 5 2 3 2 / 2 

Dibra 1 / 1 58 27 31 2 1 1 

Debërca / / / 4 1 3 1 1 / 

Kërçova 9 2 7 145 61 84 5 / 5 

Makedonski Brodi 2 - 2 16 4 12 / / / 

Ohri 9 3 6 224 98 126 10 5 5 

Pllasnica 1 1 / 2 2 - / / / 

Struga 10 4 6 149 59 90 7 1 6 

Qendër Zhupa / / / 3 2 1 1 / 1 

Gjithsej 35 11 24 606 256 350 28 8 20 

   Burimi: ESHS 
 
 

 Në aspekt të shkallës së studimeve të përfunduara dominojnë ato akademike me 606 të 
diplomuar në raport me ato profesionalet dhe studimet e integruara. Edhe këtu përfaqësimi 
është më i madh i gjinisë femërore në raport me atë mashkullore.  
 
  Tabela nr.20 Numri i studentëve të diplomuar në RPJP, RP tjera dhe RMV, 2018 (000 banorë) 

Rajoni RPJP RPV RPL RPJL RPPe RPPo RPVL RPSH RMV 

Studentë të 
diplomuar 

3.6 3.5 3.8 3.4 4.7 3.2 3.2 4.6 3.9 

   Burimi: ESHS 
 

 Nga tabela nr.20 shihet se numri i studentëve të diplomuar në RPJP është 3.6 në 1000 
banorë, çka është më e ulët se mesatarja në RMV. Në raport me rajonet e tjera – Rajoni ka ngecje 
ndaj rajonit të Pellagonisë, Shkupit, Lindorit, dhe ka pjesëmarrje më të lartë nga rajoni planor i 
Vardarit, Juglindori, Pollogut dhe Verilindori.   
 
 
 
 
 



1.7 Lëvizjet e migrimit 
 
 Lëvizjet migruese janë një ndër faktorët më të rëndësishëm/ më të spikatur në lëvizjet 
demografike, në konotacion negativ, sepse bëhet fjalë për emigrim/largim kryesisht të popullatës 
së aftë për punë që është një nga shtyllat zhvillimore të shoqërisë. Gjendja me emigrimin është 
paraqitur për vitin e fundit për të cilat disponohen të dhëna, dhe ka të bëjë me vëllimin e 
emigrimeve të popullatës në nivel të RPJP, dhe në veçanti për çdo komunë.  
 
1.7.1 Qytetarë të shpërngulur 
 

Analiza e karakteristikave emigruese të popullatës përfshinë shpërnguljet në vitin 2019. 
Ajo ka të bëjë me vëllimin absolut në RPJP i cili krahasohet me vëllimin vjetor në RMV.  

 
 Tabela nr.21 Vëllimi i qytetarëve të shpërngulur në RPJP dhe RMV 

2019 

  Gjithsej 

R Maqedonisë së Veriut 3.241 

Rajoni planor Jugperëndimor  442 

  Burimi: ESHS 

 
Të dhënat në Tabelën nr.21 tregojnë se në vitin e fundit nga RPJP janë shpërngulur gjithsej 

442 banorë, çka paraqet 13.6% në nivel shtetëror. Nëse kihet parasysh se RPJP në numrin e 
përgjithshëm të popullatës merr pjesë me 10.6%, mund të konstatohet se bëhet fjalë për një 
intensitet të shpërnguljes që është më i lartë se niveli i RMV-së. 

 
1.7.2 Migrimet në RPJP sipas komunave 
 
 Karakteristikat e migrimit në RPJP janë analizuar sipas shpërndarjes nëpër komuna sepse 
ekziston dallim në vëllim në këto procese. Në këtë mënyrë përcaktohen tendencat më të larta të 
imigrimit dhe emigrimit sipas komunave në RPJP, ndërsa të dhënat iu referohen si planeve të 
brendshme, dhe atyre ndërkombëtare, dhe të njëjtat janë paraqitur në tabelën nr.22. 
 
  Tabela nr.22 Vëllimi total i të shpërngulurve, të ardhurve, dhe bilanci i migrimit sipas komunave, 2018. 

Komuna Të ardhur 
Të 

shpërngulur   

Bilanci i 

migrimit 

Të 
ardhur 
nga RMV 

Të 
shpërngulur 
në RMV 

Bilanci i 

migrimit 

Të ardhur 
nga 
jashtë 
shtetit 

Të 
shpërngulur 
jashtë 
shtetit 

Bilanci i 

migrimit 

Vevçani 5 14 -9 5 14 -9 0 0 0 

Dibra 65 65 0 26 37 -11 11 0 11 

Debërca 30 41 -11 27 38 -11 0 0 0 

Kërçova 126 133 -7 89 133 -44 37 0 37 

Mak.Brodi 32 53 -21 17 41 -24 3 0 3 

Ohri 335 262 73 243 171 72 1 0 1 

Pllasnica 19 25 -6 8 16 -8 2 0 2 



Struga 352 394 -42 101 143 -42 0 0 0 

Q. Zhupa 22 26 -4 7 13 -6 2 0 2 

RPJP 986 1013 -27 523 606 -83 56 0 56 

  Burimi: ESHS 

  

Nga paraqitja tabelare shihet se ekziston një dinamikë e theksuar e migrimit në të gjitha 
komunat e RPJP, me çka mbizotëron procesi i shpërnguljes. Duke parë statistikat komuna e vetme 
që ka një bilanc pozitiv të migrimit  në RPJP është komuna e Ohrit ku numri i të ardhurve është 
më i madh se numri i të shpërngulurve, dhe i njëjti është 73. Komuna e Dibrës e ka numrin e 
njëjtë të banorëve të shpërngulur dhe të ardhur. Bilanc më të madh negativ të migrimit ka 
komuna e Strugës, dhe pastaj ndiqet nga Makedonski Brodi, Debërca, Vevçani, Kërçova, Plasnica 
dhe Qendër Zhupa.  
  
 Migrimet – në vendet e tjera dhe nga vendet e tjera të RMV tregojnë se kemi bilanc pozitiv 
vetëm në Ohër – 72. Ky qytet shënon edhe numrin më të madh të personave të shpërngulur në 
vende tjera të RMV, por edhe komunat e tjera të rajonit kanë bilanc negativ të migrimit. Ashtu 
që, bilanc më të madh të migrimit ka komuna e Kërçovës në të cilën kanë ardhur 89, ndërsa janë 
shpërngulur 133 banorë në vende tjera të RMV. Vijon komuna e Strugës nga e cila janë 
shpërngulur 143 banorë, ndërsa kanë ardhur 101 banorë. Bilanci negativ është -42 banorë. Në 
këtë aspekt, komuna e Makedonski Brodit është me emigrim më të theksuar, ku bilanci negativ 
është -24. Vijojnë Dibra dhe Debërca me bilanc prej -11, Vevçani me -9, Pllasnica me -8 dhe 
Qendër Zhupa me -6.    
 
 Është karakteristike se në aspekt të migrimeve – nga dhe drejtë jashtë shtetit dominojnë 
komunat me bilanc pozitiv. Komuna e Kërçovës ka bilanc më të lartë pozitiv të migrimit prej 37. 
Nga kjo komunë në vitin 2018 nuk ka asnjë të shpërngulur, ndërsa kanë ardhur aq sa është edhe 
bilanci. Në këtë aspekt vijon komuna e Dibrës me bilanc migrimi prej 11 banorë- të ardhur nga 
jashtë shtetit, ndërsa të shpërngulur nuk ka. Në komunat e tjera lëvizjet e këtilla janë simbolike 
dhe paraqiten në Makedonski Brod (3), Pllasnicë (2) dhe Qendër Zhupë (2).  
 
1.8 Konstatime kyçe  
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Vëllimi i popullatës paraqet faktor të 
rëndësishëm për zhvillimin e Rajonit   

- Popullata duhet të vendoset në funksion të 
zhvillimit ekonomik dhe social 

Dinamika është në pajtueshmëri me lëvizjet e 
përgjithshme në kuadër të RMV, me çka është 
i pranishëm zvogëlimi i popullatës së 
përgjithshme dhe shtimit natyror.  
Është prezentë shpërndarja e ndryshme e 
komunave:  
 - numri i banorëve po rritet në Dibër, 
Pllasnicë, Strugë dhe Qendër Zhupë, ndërsa 

- Ndryshimi i politikës së zhvillimit demografik 
me vendosjen e masave nxitëse për zhvillim të 
barabartë demografik nëpër komuna 



numri bie në: Vevçan, Debërc, Kërçovë, 
Makedonski Brod, dhe Ohër. Përveç Kërçovës 
këto komunat e tjera janë mjedise me de 
popullim të theksuar.   

Dendësia e popullatës është më e vogël se ajo 
në nivel shtetëror.   

-Rrethanat pozitive zhvillimore janë që 
kapacitetet e hapësirës mund të aktivizohen 
në funksion të kushteve më të mira të jetesës. 

Struktura gjinore tregon një raport të 
balancuar në nivel të Rajonit, por edhe sipas 
komunave. 

-Ky përfaqësim i popullatës mashkullore dhe 
femërore dërgon drejtë mundësive për 
shfrytëzim të barabartë të burimeve dhe 
respektimit të barazisë gjinore në sferën 
ekonomike dhe sociale. 

Rajoni ka mesatarisht popullatë më të re në 
raport me RMV, me çka mbizotëron popullata 
e aftë për punë e moshës prej 15 deri në 64 
vjeç.  

-Përparësi për kyçje në proceset zhvillimore të 
popullatës së aftë për punë, dhe rritja e 
shkallës së peronave të punësuar.  

Rajoni ka strukturë arsimore të pëlqyeshme 
dhe me rëndësi është se numri i femrave të 
diplomuara është edhe më i madh në të gjitha 
komunat e RPJP. 

-Bazë për kyçje e popullatës së arsimuar në 
proceset e punës. Një grua e arsimuar është 
nxitëse për barazinë gjinore dhe emancipimin.  

Intensitet shqetësues është migrimi i cili është 
mbi nivelin e RMV.   
Sipas komunave saldo negative të migrimit 
kanë Struga, Makedonski Brod, Debërca, 
Vevçani, Kërçova, Pllasnica dhe Qendër 
Zhupa. 
 

-Janë të nevojshme masa konkrete për rritjen 
e aktiviteteve investuese; Rritjes së kushteve 
sociale në nivel më të lartë; Zgjidhja e 
çështjeve banesore me urbanizimin e 
mjediseve rurale dhe dhënia e parcelave me 
kushte më të favorshme në komunat me 
bilanc negativ migrimi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Karakteristikat ekonomike 

 

 

 Karakteristikat ekonomike të RPJP janë përcaktuar si parametra zhvillimore 
fondamentale, me çka analiza i përfshin kategoritë vijuese: produkti i brendshëm bruto, produkti 
i brendshëm bruto për banorë, vlera e shtuar bruto sipas veprimtarive, investime në mjete 
themelore, investime sipas sektorëve të veprimtarisë dhe subjekte afariste aktive. 
 
2.1 Produkti i brendshëm bruto 
 
 Përmes PBB përcaktohet shkalla e zhvillimit, dhe gjatë kësaj analiza i përfshinë vlerat 
absolute dhe pjesëmarrjen që e ka Rajoni në PBB e përgjithshme në nivel shtetëror. Këto tregues 
janë dhënë në tabelën nr.23 
 
 Tabela nr.23 Produkti i brendshëm bruto (në milionë denarë) 

  2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

R Maqedonisë së Veriut 594.794 100 618.106 100 660.878 100 689.425 100 

Rajoni planor Jugperëndimor 48.810 8.2 52.486 8.5 55.104 8.3 56.848 8.2 
  Burimi: ESHS 

  
Në strukturën e PBB, në nivel të të gjithë ekonomisë, në vitin 2019, RPJP merr pjesë me 

8.2%, ose në numra absolut me 56.848 milionë denarë. Kjo është pjesëmarrje jashtëzakonisht 
modeste, e cila renditet në fund, krahasuar me rajonet e tjera në RMV.  

 
2.2 Produkti i brendshëm bruto për banorë 
 

Analiza e përfshin vëllimin dhe dinamikën e zhvillimit të Rajonit, dhe të dhënat 
krahasimore janë dhënë në tabelën nr.24.  

 
 Tabela nr.24 Produkti i brendshëm bruto për banorë (në denarë) 

  2016 2017 2018 2019 

R Maqedonisë së Veriut 286.995 297.954 318.309 331.982 

Rajoni planor Jugperëndimor 222.133 238.895 250.902 259.131 

  Burimi: ESHS 
 

 PBB për kokë banori në RPJP, në vitin 2019, është 78.05% nga mesatarja në nivel nacional, 
dhe i njëjti ka karakter stagnues, përkatësisht ka oscilime të vogla: në vitin 2018 është 78.8%, në 
vitin 2017 është 80.1% dhe në vitin 2016 është 77.4%. Karakteristikë kryesore e PBB-së në rajonin 
planor Jugperëndimor është stagnimi i saj në raport me rajonet e tjera planore dhe ndodhet në 
vendin e gjashtë nga tetë rajonet planore. Për të gjithë periudhën, PBB më të ulët për kokë banori 
kanë vetëm dy rajone – i Pollogut dhe rajoni planor Verilindor.   

 
Indeksi i PBB për kokë banori në rajonin planor Jugperëndimor për periudhën prej vitit 

2016 deri në 2019 është 116.6, ndërsa në nivel të ekonomisë nacionale për periudhën e njëjtë 
është 115.6, ndërsa i të gjithë rajoneve tjera indeksi është më i ulët nga ai i rajonit planor 



Jugperëndimor, por është më i lartë nga ai i ekonomisë nacionale (me përjashtim të rajonit planor 
Lindor i cili është 108.9). Mund të përkufizojmë se dinamika e rritjes së PBB në rajonin planor 
Jugperëndimor është më e theksuar në raport me rajonet e tjera, por ajo është shumë e dobët 
(nga 3.02 deri në 7.5 pikë të indeksit) dhe nuk mundëson hap të rëndësishëm në intensitetin e 
rritjes së pjesëmarrjes së rajonit planor Jugperëndimor në nivel nacional.  

 
2.3  Analizë sektoriale e vlerës së shtuar bruto  
 
 Të dhënat për vlerën e shtuar bruto sipas veprimtarive të caktuara janë të rëndësishme 
për identifikimin e karakteristikave strukturore të rajonit planor Jugperëndimor. Lëvizjet e këtij 
treguesi janë të rëndësishme me qëllim që të shihet nëse ekonomia e Rajonit përjeton 
transformime strukturore përmes rritjes së veprimtarive me karakteristika të larta tekniko-
teknologjike, përkatësisht ndërtimit të strukturës e cila do të shpije deri te transformimi në pajtim 
me revolucionin e katërt tekniko-teknologjik. Të dhënat për vlerën e shtuar bruto sipas 
veprimtarive janë dhënë në tabelën nr.25.   
 
Tabela nr.25 Vlera e shtuar bruto sipas veprimtarive, 2019 (në milionë denarë) 

Shifra Veprimtari (të) 2019 
Pjesëmarrja në 

RPJP 

    RMV  RPJP % 

  Gjithsej vlera e shtuar 598.204 49.326 8.2 

A Bujqësia, pylltaria, peshkimi 55.477 2.069 3.7 

B,C,D, E 

Miniera dhe nxjerrja e gurit; Industria përpunuese; 
Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe 
klimatizim 

123.854 8.618 6.9 

F Ndërtimtari 38.161 2.531 6.6 

G,H,I 

Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i 
automjeteve dhe motoçikletave; Transport dhe 
magazinim; Objekte për akomodim dhe veprimtari 
shërbyese me ushqim 

139.773 15.078 10.7 

J Informacione dhe komunikim; 25.520 408 1.6 

K Veprimtari financiare dhe veprimtari sigurimi; 19.221 1.980 10.3 

L Veprimtari në lidhje me pasuritë e patundshme; 68.399 9.417 13.8 

M,N 
Veprimtari profesionale, shkencore dhe teknike; 
Veprimtari shërbyese administrative dhe ndihmëse; 

25.953 1.111 4.3 

O,P,Q 

Drejtori publike dhe mbrojtje; Sigurim i detyrueshëm 
shëndetësor; Arsim; Veprimtari të mbrojtjes 
shëndetësore dhe sociale; 

82.027 6.739 8.2 

R,S 
Art, zbavitje dhe argëtim; Veprimtari tjera 
shërbyese; 

19.819 1.376 7.0 

Burimi: ESHS 
 
 



 Mund të konstatohet se pjesëmarrja e veprimtarive nga prodhimtaria primare në RPJP në 
nivel nacional është në nivel të ulët. Kështu bujqësia bashkë me pylltarinë dhe peshkimin marrin 
pjesë në krijimin e vlerës së shtuar me rreth 3.7%. 
 
 Veprimtaritë nga sektorët sekondar (B, C, D, E) marrin pjesë me 6.9%. Është interesante 
se pjesëmarrja e ndërtimtarisë (6.6%) është më e ulët se fitimet nga veprimtaria e pasurive të 
patundshme (shërbimeve), e cila merr pjesë me 13.8%. Veprimtaritë më të rëndësishme nga 
sektori terciar (F, G, H, I, J) marrin pjesë në krijimin e vlerës së shtuar me 34.8%. Mund të 
konstatohet se është e papërfillshme pjesëmarrja e veprimtarisë së informacionit dhe 
komunikimit (1.6%). Duke marrë parasysh faktin e dinamikës mjaft intensive të këtij sektori është 
reale të pritet gjatë periudhës deri në vitin 2025 të ketë rritje të konsiderueshme në pjesëmarrjen 
e VSHB.   
 
2.4 Investime në mjete themelore  
 

Investimet në mjete themelore janë tregues kryesor për aktivitetet në ekonomi. Të njëjtat 
i rrisin pajisjet kapitale të subjekteve afariste, dhe janë bazë për rritjen ekonomike dhe rritjes së 
produktivitetit. Investimet në mjete themelore janë dhënë në tabelën nr.26. 

 
 Tabela nr.26 Investime në mjete themelore (në milionë denarë) 

  2016 2017 2018 2019 

R Maqedonisë së Veriut 145.040 139.018 132.387 146.078 

Rajoni planor Jugperëndimor 14.466 17.174 13.678 15.377 
  Burimi: ESHS 

  
Analiza e të dhënave në tabelën nr.26 tregon se në RPJP investimet në mjete themelore 

në vitin 2016 janë në vlerë prej 14.446 milionë denarë dhe ajo është 9.97% nga vlera e ekonomisë 
nacionale. Mirë është që ka rritje në krahasim me vitin 2014 kur pjesëmarrja e rajonit planor 
Jugperëndimor, në investimet në mjete themelore në ekonominë nacionale, ishte 7.67%. Në vitin 
2019 rajoni planor Jugperëndimor ka bruto investime në mjete themelore prej 10.5% në nivel të 
shtetit, dhe është në vendin e dytë nga rajonet planore, por mbetet pas rajonit të Shkupit i cili 
absorbon mbi 50% të investimeve. 
 
2.5 Investime sektoriale në mjete themelore  
 
 Analiza e investime në mjete themelore sipas sektorëve të veprimtarive bazohet në të 
dhënat të cilat janë prezantuar në mënyrë krahasuese, përkatësisht të dhëna për RPJP në raport 
me RMV për vitin 2019. Ato janë pasqyruar në tabelën nr.27.  
 
 
 
 
 
 



Tabela nr.27 Investime në mjete themelore sipas sektorëve të veprimtarive, 2019 (në mil. denarë)  

Shifra Veprimtaria (të) 2019 

    R e Maqedonisë së Veriut Rajoni planor Jugperëndimor 

  Gjithsej investime 146.078 15.377 

A Bujqësia, pylltaria, peshkimi 4.067 368 

B,C,D, E 
Miniera dhe nxjerrja e gurit; Industria 
përpunuese; Furnizimi me energji 
elektrike, gaz, avull dhe klimatizim 

33.175 2.164 

F Ndërtimtari 53.702 11.287 

G,H,I 

Tregtia me shumicë dhe pakicë; 
Riparimi i automjeteve dhe 
motoçikletave; Transport dhe 
magazinim; Objekte për akomodim 
dhe veprimtari shërbyese me ushqim 

25.727 724 

J Informacione dhe komunikim; 8.069 239 

K 
Veprimtari financiare dhe veprimtari 
sigurimi; 

 1.739 81 

L 
Veprimtari në lidhje me pasuritë e 
patundshme; 

874 0 

M,N 
Veprimtari profesionale, shkencore 
dhe teknike; Veprimtari shërbyese 
administrative dhe ndihmëse; 

3.196 38 

O,P,Q 

Drejtori publike dhe mbrojtje; Sigurim 
i detyrueshëm shëndetësor; Arsim; 
Veprimtari të mbrojtjes shëndetësore 
dhe sociale; 

12.154 383 

R,S 
Art, zbavitje dhe argëtim; Veprimtari 
tjera shërbyese; 

3.376 92 

Burimi: ESHS 

  
Në strukturën e investimeve në mjete themelore veprimtaria e ndërtimtarisë në rajonin 

planor Jugperëndimor ka marrë pjesë me 75.54% në vitin 2016, me 83.74% në vitin 2017 dhe me 
78.33% në vitin 2018. Investimet në mjete themelore në ndërtimtari në nivel të ekonomisë 
nacionale lëvizin prej 36 deri në 40%. Këto të dhëna tregojnë se investimet në mjete themelore 
në nivel të ekonomisë nacionale janë të orientuara në disa sfera përveç ndërtimtarisë, siç është 
tregtia, transporti, turizmi dhe hoteleria, por edhe veprimtari nga sfera sociale, ndërsa në rajonin 
planor Jugperëndimor këto veprimtari kanë nivel të papërfillshëm të investimeve.  



 Kështu, pjesëmarrja e investimeve në mjete themelore në bujqësi në strukturën e rajonit 
planor Jugperëndimor është mjaft e ulët – 2.39%, ndërsa në nivel të ekonomisë nacionale ajo 
përqindje është 2.78%. Kjo tregon se bujqësia është larg kalimit nga ekstensive në intensive, dhe 
kjo do të thotë se Rajoni do të vazhdojë të jetë importues i ushqimit nga rajonet e tjera dhe nga 
jashtë shtetit. Nuk është e favorshme gjendja edhe me investimet në art, zbavitje dhe argëtim, 
me çka dëmton bashkëpunimin me industrinë e turizmit. E pafavorshme për Rajonin është niveli 
i ulët i investimeve në veprimtaritë e sferës sociale – drejtimet publike dhe mbrojtje, sigurimi i 
detyrueshëm social, arsimi dhe veprimtaritë e mbrojtjes sociale dhe shëndetësore.   
 
2.6 Subjekte afariste aktive  
 
 Analiza e subjekteve afariste aktive e përfshin numrin e subjekteve afariste të 
sistematizuara sipas numrit të të punësuarve, sferës, përkatësisht sektorit të veprimit, madhësia 
e tyre sipas xhiros së arritur, si dhe luhatjes e cila nënkupton hapjen dhe mbylljen e tyre. Të 
dhënat janë pasqyruar në tabelën nr.28.  
 
Tabela nr.28 Numri i subjekteve afariste aktive sipas numrit të të punësuarve në vitin 2019 

Të punësuar RMV Rajoni planor Jugperëndimor 

0 7.565 558 

1 deri në 9 61.265 6.423 

10 deri në 49 5.448 420 

50 deri në 249 1.404 108 

250 dhe më shumë 232 11 

Вкупно 75.914 7.520 
   Burimi: ESHS 

  
Në vitin 2018 në rajonin planor Jugperëndimor numri i ndërmarrjeve të reja është 575 çka 

është 9.1% nga ndërmarrjet e reja të krijuara në nivel nacional, ndërsa numri i ndërmarrjeve të 
mbyllura është 534 çka është 10.9% nga niveli nacional. Të dhënat tregojnë se kushtet për 
udhëheqjen e biznesit janë të komplikuara dhe luhatjet e hapjes dhe mbylljes së ndërmarrjeve 
janë intensive.  

 
Në raport me numrin e subjekteve afariste aktive në vitin 2019 në rajonin planor 

Jugperëndimor, veprojnë 9.9% nga të gjithë subjektet afariste në nivel nacional, ndërsa 
pjesëmarrje dominuese prej 85.41% kanë subjektet me 1 deri në 9 të punësuar, me çka 
vërtetohet fakti se ekonomia në Rajon bazohet në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.  
 
2.7 Produktiviteti  
 
 Karakteristika ekonomike të analizuara paraprakisht na çojnë të mundohemi të 
shqyrtojmë edhe produktivitetin në rajonin planor Jugperëndimor. Në mungesë të 
informacioneve të detajuara për rajonet planore në R e Maqedonisë së Veriut nga njëra anë, si 
dhe ekzistencës së më shumë llojeve të matjeve të produktivitetit, analiza është e bërë në mënyrë 
indirekte, si raport në mes PBB dhe të punësuarve dhe produktivitetit kapital si raport mes PBB 



dhe investimeve në mjete themelore. Të dhënat për produktivitetin janë paraqitur në tabelën 
nr.29.  
 
Tabela nr.29 Produktiviteti i punës në rajonin planor Jugperëndimor, 2016-2017 

 2016 2017 

  
RMV 

 
RPJP 

 
RMV 

 
RPJP 

Produkti i brendshëm bruto 
(mil. denarë) 

594.794 48.810 618.106 52.486  

Fuqia punëtore 948.573 97.101 954.203 98.107 

Të punësuarit 723.602 65.158 740.851 68.130 

Bruto paga për punëtorë 32.822 29.382 33.688 29.668 

Neto paga për punëtorë 22 342 20 044 22 928 20 261 

Vlera e shtuar bruto 
(mil. denarë) 

515.601 42.311 - - 

Investimet në mjete themelore (mil. 
denarë) 

145.040 14.466 139.018 17.174 

Produktiviteti i punës 
Produkti i brendshëm bruto për 
punëtorë (000 denarë) 

822 749 834 770 

Produktiviteti kapital 
PBB për njësi të investimeve në mjete 
themelore 

4.1 3.4 4.5 3.1 

Raporti në mes vlerës së shtuar bruto 
dhe shpenzime neto për pagë 

56.45 60.53 - - 

Raporti i vlerës së shtuar bruto dhe 
shpenzime bruto për paga 

38.42 47.67 - - 

Burimi: ESHS 
 

 Nga të dhënat e pasqyruara në tabelë shihet se fuqia e përgjithshme punëtore në RPJP në 
vitin 2016 ka qenë 97.101, çka është pjesëmarrje prej 10.2% e RPJP në RMV, ndërsa në vitin 2017 
është 98.107 çka paraqet rritje në kuadër të këtij trendi pozitiv edhe në RMV. Numri i të 
punësuarve në vitin 2017 ka qenë 8.130, ose pjesëmarrje prej 9.2% në numrin e përgjithshëm në 
nivel nacional. Kjo do të thotë se RPJP ngel prapa në aspekt të punësimit në RMV. Në aspekt të 
produktivitetit të punës dhe produktivitetit kapital në RPJP kemi nivel më të ulët në raport me 
RMV. Shpenzimet e fuqisë punëtore dhe raporti mes vlerës së shtuar bruto dhe shpenzimeve 
bruto për paga është më i lartë në RPJP në raport me RMV. Kjo na shpie në përfundim se bëhet 
fjalë për një konjukturë negative mbi parametrat më të rëndësishëm të produktivitetit të punës.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 Konstatime kyçe  
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Sipas lartësisë së PBB dhe pjesëmarrjes në 
RMV, Rajoni është pothuajse në fund. 

Është e nevojshme shfrytëzimi më efikas i 
resurseve të disponueshme për përmirësimin 
e zhvillimit ekonomik.   

Në krijimin e vlerës së shtuar bruto sipas 
sektorëve dhe veprimtarive pjesëmarrja e 
Rajonit është dukshëm e ulët.   

Kjo gjendje tregon në nevojën e zhvillimit më 
dinamik veçanërisht në sektorët vijues: 
Informacione dhe komunikim, ndërtimtari 
dhe bujqësi, pylltari dhe peshkim.  

Investimet në mjete themelore shënojnë rritje 
më dinamike në raport me RMV, por gjithsesi 
ato janë në nivel të ulët.  

Kjo dinamikë duhet të përshpejtohet, dhe në 
këtë periudhë programore duhet të 
përmirësohen gjendjet, me theks të veçantë 
në bujqësi. 

Mbizotërojnë subjektet afariste prej 1 deri në 
9 të punësuar.  

Trendi pozitiv i hapjes së NVM duhet të 
vazhdohet dhe të stimulohet. Gjithashtu, 
duhet të përmirësohet klima afariste që të 
mos mbyllen bizneset.  

Nivel më i ulët i produktivitetit të punës dhe 
produktivitetit kapital në RPJP në raport me 
RMV.  

Përmirësim dhe shfrytëzim racional të 
resurseve ekonomike, veçanërisht atyre 
njerëzore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Tregu i fuqisë punëtore 
  

Fuqia punëtore, përkatësisht puna është një nga faktorët kryesorë në prodhimtari nga të 
cilat, bashkë me kapitalin, varet riprodhimi dhe zhvillimi i secilës ekonomi nacionale. Analiza e 
gjendjeve me fuqinë punëtore në RPJP i kushtohet aktivitetit të popullsisë, papunësisë, 
shpenzimeve të fuqisë punëtore për të punësuar dhe efiçenca e të punësuarve.  
 
3.1 Aktiviteti i popullsisë 
 
 Aktiviteti i popullsisë është kategori ekonomike dhe demografike dhe përgjatë kësaj 
analiza i përfshin kategoritë vijuese: popullata e aftë për punë, fuqia punëtore, popullata jo 
aktive, personat e punësuar dhe të papunë, shkalla e aktivitetit, shkalla e punësimit, shkalla e 
papunësisë dhe gjithsej popullsia prej 0 deri në 14 vjet. Këto të dhëna janë analizuar si vëllim dhe 
dinamikë në RPJP dhe RMV. 
 
Tabela nr.30 Aktiviteti i popullsisë 

 2016 2017 2018 

 Rajoni planor 
Jugeperëndimor 

Rajoni planor 
Jugperëndimor 

R Maqedonisë 
së veriut  

Rajoni planor 
Jugperëndimor 

Gjithsej popullsia në moshën 15 
vjet e sipër (popullata e aftë për 
punë – persona) 

 
181.498 

 
181.680 

 
1.682.702 

 
182.441 

Fuqia punëtore 97.101 98.107 957.457 101.984 

Popullata jo aktive 84.397 83.573 725.245 80.457 

Persona të punësuar 34.859 68.130 758.896 71.882 

Persona të papunësuar  59.894 55.412 348.319 55.003 

Shkalla e aktivitetit % 53.5 54.0 56.9 55.9 

Shkalla e punësimit 35.9 37.5 45.1 39.4 

Shkalla e papunësisë 33.0 30.5 20.7 29.6 

Gjithsej popullsi 0 deri në 14 vjet 38.234 38.022 340.499 78.697 
Burimi: ESHS 
 

 Në rajonin planor Jugperëndimor për periudhën prej vitit 2016 deri në vitin 2018 mund 
të konstatojmë dy karakteristika: shkalla e aktivitetit është e dyta më e vogël nga të gjithë rajonet 
planore (vetëm para rajonit të Pollogut); shkalla e papunësisë është e dyta më e lartë nga rajonet 
planore (vetëm para rajonit Verilindor). E gjitha kjo flet se në RPJP ekziston një nivel i ulët i 
shfrytëzimit të resursit – fuqia punëtore.  
 
 
3.2 Papunësia 
 
 Analiza e papunësisë e përfshin këtë kategori, strukturën gjinore dhe lëvizjen dhe 
përfaqësimin e saj në mjediset urbane dhe rurale. Ajo është dhënë duke u krahasuar me RMV. 
Këto të dhëna janë pasqyruar në tabelën nr.31. 
 
 
 



Tabela nr.31 Shkalla e papunësisë në R e Maqedonisë së Veriut dhe në RPJP në % 

 2016 2017 2018 

 RMV RPJP RMV RPJP RMV RPJP 

Gjithsej 23.7 33.0 22.4 30.5 20.7 29.6 

Meshkuj 24.4 30.5 22.7 30.5 21.3 30.0 

Femra 22.7 37.2 21.8 30.4 19.9 29.1 

Pjesa urbane 23.5 34.6 22.7 28.0 20.3 31.3 

Meshkuj 24.1 29.8 23.2 28.1 21.5 33.9 

Femra 22.9 41.4 22.0 28.0 18.7 27.8 

Pjesa rurale 24.0 31.5 22.0 32.8 21.2 28.2 

Meshkuj 24.7 31.1 22.3 32.6 21.1 27.0 

Femra 22.5 32.4 21.6 33.2 21.5 30.5 
Burimi: ESHS 
 

  
Nga të dhënat në tabelën nr.31 shihet se papunësia në RPJP është më e madhe se ajo në 

RMV në të gjitha vitet e analizuara, por inkurajon zvogëlimi i vazhdueshëm i saj në përqindje. 
RPJP ka devijime edhe nga trendi në nivel të R së Maqedonisë së Veriut ku papunësia e grave 
është më e ulët se papunësia e burrave. Kjo e dhënë tregon për ekzistencën e disbalancës gjinore 
gjatë angazhimit në punë të grave. Në mjediset rurale të RPJP papunësia, ashtu si edhe në rajonet 
e tjera duke përjashtuar rajonin e Shkupit, është më e madhe tek gratë në raport me burrat. Kjo 
gjendje tregon se në mjediset rurale shkalla e vetëpunësimit, ose roli si amvise është më i 
theksuar.    

 
3.3 Shpenzimet e fuqisë punëtore për çdo të punësuar 
 
 Shpenzimet për fuqinë punëtore janë shprehur përmes bruto pagës për punëtorë në 
RPJP dhe RMV. Vëllimi, struktura dhe dinamika janë pasqyruar në tabelën nr.32. 
 
  Tabela nr.32 Shpenzimet për fuqinë punëtore për çdo të punësuar (në denarë) 

Bruto paga për çdo të punësuar 

 2016 2017 2018 

R Maqedonisë së Veriut 32.822 33.688 35.625 

Rajoni planor Jugperëndimor 29.382 29.668  31.550 

Neto paga për çdo të punësuar 

 2016 2017 2018 

R Maqedonisë së Veriut 22.342 22.928 24.276 

Rajoni planor Jugperëndimor 20.044 20.261 21.492 
   Burimi: ESHS 

  
Shpenzimet e punë dhënësve, për bruto paga, në rajonin planor Jugperëndimor janë më 

të ulëta në raport me mesataren në nivel të ekonomisë nacionale. Gjegjësisht, bruto pagë më e 
lartë e paguar për çdo punëtor, mbi nivelin nacional, ka vetëm në rajonin planor të Shkupit. E 
njëjta është gjendja edhe me neto pagën e paguar, çka do të thotë se pagat në RPJP mbesin prapa 
tek të dy kategoritë në raport me RMV.  
 Lartësia e shpenzimeve të punëdhënësve dhe struktura e tyre janë dhënë në vlera 
absolute në tabelën vijuese.  
 



  Tabela nr.33 Mesatarja vjetore e shpenzimeve të punëdhënësve për çdo punëtorë, sipas llojit të 
shpenzimeve, në vitin 2016 (në denarë) 

 R e Maqedonisë së Veriut Rajoni planor Jugperëndimor 

Çmimi i përgjithshëm i mundit 398.242 317.655 

Bruto – paga 390.057 314.052 

Kontribute sociale shtesë 14.642 11.230 

Trajnime dhe aftësime profesionale 2.126 1.373 

Shpenzime tjera 3.354 2.592 

Minus: subvencione 21.845 17.353 
   Burimi: ESHS 

  
Analiza e të dhënave në tabelën nr.33 tregon se shpenzimet e punëdhënësve në aspekt 

të pagesave për punëtorët përbëhen nga pagesat për paga bruto. Edhe në rajonin planor 
Jugperëndimor investimet e punëdhënësve në trajnime dhe aftësime profesionale janë të pa 
përfillshme. Ajo ka pasoja në rritjen e efiçencës së punëtorit, përkatësisht nuk ka hapësira për 
rritjen e vëllimit fizik të efiçencës për punëtorë. Subvencionet që i marrin punëdhënësit janë 
nxitje plotësuese për rritjen e punësimit. Sipas numrit të subvencioneve të përfituara rajoni i 
Shkupit bie në sy me 92.430, ndërsa në RPJP janë 17.353 denarë dhe të njëjtat janë më të ulëta 
nga mesatarja nacionale e cila është 21.845 denarë për të punësuar.   
  

 
3.4 Konstatime kyçe 
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Shfrytëzimi i ulët i fuqisë punëtore në 
Rajon.  

Hapja e proceseve për shfrytëzimin e popullatës 
aktive relativisht të re dhe në numër më të lartë  
dhe fuqisë punëtore.  

Shkalla e papunësisë në RPJP është më e 
lartë në raport me RMV.  

Rritja e punësimit dhe ulja e shkallës së 
papunësisë, përmes revitalizimit të kapaciteteve, 
dhe hapjes së vendeve të reja të punës.   

Shqetëson shkalla e papunësisë së 
popullatës femërore, veçanërisht në zonat 
rurale të Rajonit.    

Përkrahja e sektorëve ku fuqia punëtore 
femërore ka rëndësi më të madhe (bujqësi, 
turizëm, sektorë shërbyes dhe veprimtari 
shoqërore). 
 

Relativisht paga neto dhe bruto më të ulëta 
dhe shpenzime më të larta për 
punëdhënësit.  

Nxitja e aktiviteteve investuese dhe përforcimi i 
konkurrencës së subjekteve afariste.  

 



4. Analiza e zhvillimit social 
 

 Analiza e zhvillimit social në RPJP i referohet gjendjes të ndihmave sociale monetare, 
dinamikës së pjesëmarrjes së mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, vëllimi i fëmijëve dhe të 
punësuarve në institucionet e për kujdesit dhe edukimit të fëmijëve, përkatësisht në kopshtet e 
fëmijëve nëpër komuna, nxënës-studentë të akomoduar në konvikte, sipas gjinisë dhe 
komunave, të dhënat themelore për konviktet për nxënës-studentë sipas shkollës të cilën e  
ndjekin dhe të punësuarit në konviktet-internatet e nxënësve dhe studentëve.    
 
4.1 Shfrytëzuesit e ndihmave sociale 
 
 Analiza e shfrytëzuesve të ndihmës sociale i përfshin bartësit e amvisërive, përkatësisht 
numrin e amvisërive-shfrytëzuese të strukturuara sipas përcaktimit gjinor dhe anëtarët e 
amvisërive bashkë me bartësin e ndihmës monetare. Ato janë dhënë në mënyrë krahasuese, në 
raport me gjendjet në nivel të RMV. Tabela nr.34 i prezanton këto të dhëna.   
 
  Tabela nr.34 Shfrytëzues së ndihmave sociale monetare, sipas gjinisë, rajoni planor JUGPERËNIDMOR, 
2016 

  

   Bartësi i amvisërisë  

(numri i amvisërive) 

Anëtarët e amvisërisë  

(bashkë me bartësin) 

  Gjithsej Femra Meshkuj Gjithsej Femra Meshkuj 

RMV 29.215 7.829 21.386 111.737 52.650 59.087 

RPJP 2.795 493 2302 11.053 4.231 6.822 
   Burimi: ESHS 

  
Nga të dhënat e tabelës nr.34 shihet se numri i përgjithshëm i bartësve të amvisërive – 

shfrytëzues të ndihmave sociale monetare, në Rajon, është 2.795, çka në raport me RMV është 
pjesëmarrje prej 9.6%. Mbizotëron numri i bartësve të amvisërive nga gjinia mashkullore – 2.302, 
në krahasim me 493 femërore, çka si strukturë është e pranishme edhe në RMV. Numri i 
përgjithshëm i anëtarëve të amvisërive bashkë me bartësin të cilët janë shfrytëzues të ndihmave 
monetare në RPJP është 11.053, përkatësisht 9.9% nga numri i përgjithshëm në RMV.  
 
 
4.2 Dinamika e pjesëmarrjes së mbrojtjes sociale dhe fëmijëve   
 
 Analiza e pjesëmarrjes së mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve në RPJP i përfshin kategoritë 
sociale, edhe këto lëvizje janë në raport krahasues me RMV. Dinamika i referohet tre viteve të 
fundit dhe për të cilat ka të dhëna të disponueshme, dhe të njëjtat janë dhënë në tabelën nr.35.  
 
 
 
 
 



  Tabela nr.35 Dinamika e pjesëmarrjes së mbrojtjes sociale dhe fëmijëve në RMV dhe RPJP në %, në 000 
banorë 

  RMV RPJP 

Viti 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Fëmijë 0 deri në 5 vjeç në kopshte/qendra 
për zhvillim të hershëm të fëmijëve  

23.6 23.1 26.3 32.4 34.5 42.1 

Shfrytëzues të shtesave për fëmijë prej 0 
deri në 18 vjeç. 

2.9 2.6 2.1 3.7 4.3 2.9 

Shfrytëzues të shtesave të veçanta, prej 
në 0 deri në 26 vjeç  

1.1 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 

Amvisëri-shfrytëzues të ndihmave sociale 
monetare në moshë prej 18+ 

17.6 15.8 14.1 14.7 11.1 9.3 

  Burimi: ESHS 
  

Nga pasqyra tabelare shihet se vlerat në përqindje të fëmijëve të përkujdesur në kopshte 
në vitin e fundit të analizuar është 42.1% në mijë banorë. Në këtë periudhë tri vjeçare pjesëmarrja 
është rritur prej në 32.4% në 42.1%. Tek shfrytëzuesit e shtesës së fëmijëve prej në moshë 0 deri 
në 18 vjeç vërehet jo stabilitet, sepse në raport me vitin bazik në fillim kemi pasur rritje, dhe në 
vitin e fundit kemi rënie nën vlerat e realizimeve bazike. Shfrytëzuesit e shtesave të veçanta, prej 
në 0 deri në 26 vjet kanë pothuajse parametra të njëjta dhe lëvizin prej 1.2 deri në 1.3% në 1000 
banorë. Tek amvisëritë shfrytëzues të ndihmave monetare sociale në moshë prej 18 e më shumë 
vite ka ardhur deri te zvogëlimi rapid i pjesëmarrjes prej 14.7% në 9.3% në vitin e fundit të 
analizuar.   
 
4.3 Numri i fëmijëve dhe të punësuarve në kopshtet e fëmijëve 
 
 Numri i fëmijëve dhe të punësuarve në institucionet e për kujdesit dhe edukimit të 
fëmijëve, përkatësisht në kopshtet e fëmijëve janë analizuar sipas gjinisë dhe shpërndarjes nëpër 
komuna. Këto të dhëna janë dhënë duke u krahasuar me RMV në tabelën nr.36.   
 

Tabela nr.36 Fëmijë dhe të punësuar në institucionet e për kujdesit dhe edukimit të fëmijëve – kopshtet 
e fëmijëve, sipas komunave në rajonin planor JUGPERËNDIMOR, 2017   

    Fëmijë     Të punësuar 

  Gjithsej Femra Meshkuj Gjithsej Femra Meshkuj 

R e Maqedonisë së Veriut 35.286 17.218 18.068 4.711 4.330 381 

Vevçani 43 19 24 10 10 / 

Dibra 259 124 135 41 35 6 

Debërca / / / / / / 

Kërçova 216 95 121 27 23 4 

Makedonski Brodi 86 36 50 26 20 6 

Ohri 703 412 291 124 118 6 

Pllasnica / / / / / / 

Struga 539 244 295 71 64 7 

Qendër Zhupa / / / / / / 

Gjithsej 1.846 930 916 299 270 29 
Burimi: ESHS 

   



Nga pasqyra tabelare shihet se numri i përgjithshëm i fëmijëve të përkujdesur në kopshtet 
e fëmijëve në RPJP në vitin 2017 ka qenë 1.846, çka paraqet pjesëmarrje prej 5.2% në nivel të 
RMV. Raporti mes fëmijëve të gjinisë mashkullore dhe femërore është gati i njëjtë, përkatësisht 
930 femra në raport me 916 meshkuj. Sipas komunave numër më të madh të fëmijëve në kopshte 
ka Ohri (703), ku numri i fëmijëve të gjinisë femërore (412) është dukshëm më i madh se ai i 
fëmijëve të gjinisë mashkullore (291). Në komunën e Strugës numri i fëmijëve në kopshte ka qenë 
539, nga të cilët numri më i madh i fëmijëve kanë qenë meshkuj (295), nga ai i fëmijëve femra 
(244). Sipas numrit të fëmijëve në kopshte vijon Dibra me 259, Kërçova me 216, Makedonski 
Brodi me 86 dhe Vevçani me 43.   
  

Numri i përgjithshëm i të punësuarve, në këto institucione, në RPJP është 299, çka paraqet 
pjesëmarrje prej 6.3% në numrin e të punësuarve në RMV. Në aspekt të pjesëmarrjes gjinore në 
këto institucione mbizotëron fuqia punëtore femërore, sa i takon të gjithë komunave të RPJP në 
tërësi, ashtu edhe në RMV.  
 
4.4 Vëllimi i fëmijëve dhe të punësuarve në institucionet e për kujdesit dhe edukimit të 
fëmijëve 
 
 Vëllimi dhe struktura gjinore e fëmijëve dhe të punësuarve në institucionet e për kujdesit 
dhe edukimit të fëmijëve është paraqitur për vitin 2017, dhe e njëjta na jep mundësi për krahasim 
me RMV. Këto parametra janë dhënë në tabelën nr.37.  
 
Tabela nr.37 Fëmijë dhe të punësuar në institucione për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve, rajoni planor 
JUGPERËNDIMOR, 2017 

    Fëmijë     Të punësuar 
 

  Gjithsej Femra Meshkuj Gjithsej Femra Meshkuj  
R e Maqedonisë së Veriut 35.286 17.218 18.068 4.711 4.330 381  
Rajoni planor Jugperëndimor 1.846 930 916 299 270 29  

Burimi: ESHS         

 Nga të dhënat në tabelën nr.37 mund të vërehet se në RPJP në vitin 2017 në institucionet 
për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve janë përfshirë 1.846 fëmijë, çka në raport me RMV 
paraqet vetëm rreth 5.2%, ndërsa raporti i meshkujve (916) dhe femrave (930) është gati i njëjtë. 
Në RMV numri i fëmijëve femra është 17.218, ndërsa i meshkujve 18.068, çka do të thotë se 850 
fëmijë të gjinisë mashkullore janë më shumë në raport me fëmijët e gjinisë femërore.    
 
 
4.5  Nxënës, përkatësisht studentë të strehuar në institucione 
 
 Analiza e nxënësve, përkatësisht studentëve të strehuar në konvikte është paraqitur sipas 
gjinisë dhe komunave për vitin shkollor 2019/2020. Të dhënat krahasuar me RMV janë dhënë në 
Tabelën nr.38. 
 
 
 



 Tabela nr.38 Nxënës dhe studentë të strehuar në konviktet e studentëve, 2019/2020 

  Gjithsej nxënës-studentë 

R e Maqedonisë së Veriut Gjithsej 5.919 

  Meshkuj 3.049 

  Femra 2.870 

Makedonski Brodi Gjithsej 23 

  Meshkuj 15 

  Femra 8 

Ohri Gjithsej 218 

  Meshkuj 150 

  Femra 68 

Struga Gjithsej 103 

  Meshkuj 78 

  Femra 25 

 Gjithsej në RPJP 344 
  Burimi: ESHS 
 
 

 Analiza tregon se numri i përgjithshëm i nxënësve ose studentëve të strehuar në konvikte, 
në vitin 2019/2020, në RPJP, është 344, që paraqet pjesëmarrje prej 5.8 në nivel të RMV. Numri 
më i madh i të strehuarve gjendet në Ohër (218), ku mbizotëron gjinia mashkullore (150), në 
raport me gjininë femërore (68). Në Strugë janë strehuar gjithsej 103 nxënës/studentë, me çka, 
edhe në këtë institucion, mbizotëron gjinia mashkullore me 78, në raport me gjininë femërore 
prej 25. Numri më i vogël është i të strehuarve gjendet në Makedonski Brod, përkatësisht 23, nga 
të cilët 15 janë meshkuj, ndërsa 8 janë femra.    
 
 Struktura, sipas llojit të shkollimit, në këto konvikte tregon përfaqësim të nxënësve nga 
shkollat e mesme (227) dhe universitetet (109). Format e tjera të shkollimit të cilat shfrytëzojnë 
shërbime të këtij lloji në RPJP nuk janë të përfaqësuara. Numri i të punësuarve në këto 
institucione në RPJP është 54, që është 10% nga të punësuarit nëpër institucione strehimore në 
RMV. 
 
4.6 Amvisëri dhe familje 
 
 Familja është qeliza themelore e zhvillimit të shoqërisë, dhe me atë edhe të amvisërisë. 
Për atë shkak duhet të prezantohen gjendjet që e karakterizojnë këtë tregues zhvillimor përmes 
kurorëzimeve, kushtet e jetesës dhe banimit, si dhe sigurimi pensional dhe shëndetësor. 
 
4.6.1 Kurorëzimet 
 

Analiza i përfshin kurorëzimet nga krijimet e familjeve, përkatësisht moshën mesatare të 
lidhjes së kurorëzimeve, koha e krijimit të familjes, vëllimi dhe dinamika e kurorëzimeve të 
lidhura dhe divorceve dhe shkalla e kurorëzimeve nëpër komuna për 1.000 banorë. Këto tregues 
janë dhënë në disa tabela në vijim.   
 
 



 Tabela nr.39 Mosha mesatare e nuses gjatë kurorëzimit të parë (në numrin e kurorëzimeve) dhe lindja e 
fëmijës së parë në vitin 2018 në RPJP dhe RMV 
 

Mosha mesatare në: RMV  RPJP  

Nëna gjatë lindjes së fëmijës së parë 27.3 27 

Nusja gjatë martesës së parë 27 26 
  Burimi: ESHS 
 

 Nga tabela shihet se mosha mesatare e nuses, gjatë martesës së parë, në RPJP është 
mosha 26 vjeçare, çka është për një vit nën mesataren e RMV. Ajo do të thotë për një mundësi 
që më herët të krijohet familja, ashtu që zgjerimi i parë i familjes në RPJP është në 27 vjeç, ndërsa 
në nivel të RMV është 27.3 vjeç.  
  

Numri dhe dinamika e kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve në vitet e fundit të analizuar në 
RPJP dhe krahasuar me RMV janë dhënë në tabelën nr.40.  

 
  Tabela nr.40 Vëllimi dhe dinamika e kurorëzimeve të lidhura dhe shkurorëzimeve (në 000)   
  

 RMV RPJP 

Viti 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Kurorëzime 6.4 6.6 6.5 6.5 7.0 6.8 

shkurorëzime 1.0 1.0 0.8 0.8 1.2 0.6 
   Burimi: ESHS 
 

 Të dhënat tregojnë ndryshime në aspekt të lëvizjeve, si tek kurorëzimet, ashtu edhe tek 
shkurorëzimet, edhe në Rajon edhe në RMV. Numri i kurorëzimeve të lidhura në RPJP ka arritur 
nivelin më të lartë prej 7 kurorëzimeve në 1.000 banor në vitin 2017, dhe në vitin tjetër të ulet 
në 6.8. Në këtë aspekt lëvizjet janë të ngjashme me ato të RMV-së. Gati e njëjtë është situata 
edhe me shkurorëzimet të cilat në vitin 2016 janë 0.8 në një mijë banorë, në vitin 2017- 1.2, 
ndërsa në vitin 2018 – 0.6. 
 Shkalla e kurorëzimeve në vitin 2018, sipas komunave për 1000 banorë është dhënë në 
tabelën nr.41. 
 
  Tabela nr.41 Shkalla e kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve sipas komunave, 2018 

 
Në 1000 banorë 

kurorëzime shkurorëzime 

R e Maqedonisë së Veriut 6.5 0.8 

Vevçan 5.4 0.4 

Dibër 6.8 0.4 

Debërc 9.0 1.1 

Kërçovë 6.7 / 

Makedonski Brod 4.3 / 

Ohër 6.6 1.0 

Pllasnicë 8.7 / 

Strugë 7.0 0.9 

Qendër Zhupë 8.0 / 
   Burimi: ESHS 
 



 Nga të dhënat shihet se numri më i madh i kurorëzimeve për 1.000 banorë janë kryer në 
Debërc (9.0), e cila na inkurajon duke marrë parasysh faktin se bëhet fjalë për komunë de 
populluese. Relativisht i lartë është numri i kurorëzimeve edhe në Pllasnicë (8) dhe Qendër Zhupë 
(8), dhe më pas vijojnë Struga (7), Dibra (6.8), Kërçova (6.7) dhe Ohri (6.6). Më e pafavorshme 
është situata në Makedonski Brod (4.3) dhe Vevçan (5.4).  
 
 Numri më i madh i divorceve, për 1.000 banorë, vërehen në Debërc (1.1), Ohër (1.0) dhe 
Strugë (0.9), të cilat janë mbi mesataren e RMV. Vevçani (0.4) dhe Dibra (0.4) kanë relativisht 
pjesëmarrje më të vogël në këtë kategori. Gëzon fakti i mungesës së shkurorëzimeve në Kërçovë, 
Makedonski Brod, Pllasnicë dhe Qendër Zhupë. 

 
4.6.2 Kushtet e jetesës dhe strehimit 
 
 Kushtet e jetesës dhe strehimit më së miri janë ilustruar përmes moshës mesatare të 
jetesës dhe varësia nga mosha.    
 
4.6.2.1 Mosha mesatare e jetesës 
 
 Mosha mesatare e jetesës është dhënë për tre vitet e fundit, dhe i referohet RPJP dhe 
RMV. Kjo dinamikë është dhënë në tabelën nr.42. 
 
Tabela nr.42 Dinamika e moshës mesatare të jetesës 

                        RMV RPJP 

Viti 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Mosha mesatare e jetesës 72.4 73.1 73.3 73.0 73.2 73.0 
Burimi: ESHS 
 

 Analiza tregon se kohëzgjatja mesatare e jetesës në RPJP është 73 vjet, që është rast edhe 
për vitet 2016 dhe 2018, ndërsa në vitin 2017 është 73.2 vjet. Kjo është e ngjashme me lëvizjet 
në nivel të shtetit ku shihet një rritje e vazhdueshme edhe deri në 73.3 vjet, çka tregon në aspekt 
të gjatësisë së jetës nuk ka devijime të rëndësishme në nivel rajonal dhe nacional.     
 
4.6.2.2 Varësia nga mosha 
 
 Koeficienti i varësisë nga mosha është raporti në mes personave të moshuar dhe jo aktiv 
ekonomikisht, me 65 e më shumë vjet dhe personave të aftë për punë, prej moshës 15-64 vjeç. 
Të dhënat kanë të bëjnë me RPJP dhe RMV, dhe si dinamikë për tri vitet e fundit janë dhënë në 
tabelën nr.43. 
 
Tabela nr.43 Lëvizja e koeficientit të varësisë nga mosha në RMV dhe RPJP  

 RMV RPJP 

Viti 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Varësia nga mosha  42.2 42.8 43.4 36.3 36.4 36.6 

Burimi: ESHS 
 



 Nga treguesit në tabelë mund të shihet se koeficienti i varësisë nga mosha është më i ulët 
në RPJP në raport me RMV, në tre vitet e analizuara. Në vitin e fundit në RPJP është 36.6, ndërsa 
në RMV 43.4. Kjo është rrethanë pozitive që duhet të merret parasysh si faktor zhvillues i rajonit, 
mirëpo ai rritet gradualisht në raport me vitin bazik 2016, si në RPJP, ashtu edhe në RMV.   
 
4.6.2.3 Amvisëritë dhe banesat 
 
 Amvisëritë dhe banesat janë analizuar sipas komunave dhe në përgjithësi në nivel rajonal, 
dhe të njëjtat janë pasqyruar në tabelën nr.44. 
 
Tabela nr.44 Popullsia, amvisëritë dhe banesat në rajonin planor JUGPERËNDIMOR, 20021)  

Komuna Gjithsej popullsia 

Amvisëritë  

(duke përfshirë edhe ato 
kolektive) 

Banesat  

(të gjitha llojet e strehimit) 
 

Vevçan 2.433 593 715  

Vraneshticë 1.322 478 1.015  

Debërc 5.507 1.995 4.355  

Dibër 19.542 3.917 4.606  

Drugovë 3.249 1.152 2.429  

Zajaz 11.605 2.942 3.190  

Kërçovë 30.138 8.330 10.226  

Makedonski Brod 7.141 2.392 4.721  

Osllomej 10.420 2.791 3.291  

Ohër 55.749 16.012 28.437  

Pllasnicë 4.545 1.125 1.225  

Strugë 63.376 14.485 18.834  

Qendër Zhupë 6.519 1.444 1.583  

Gjithsej 221.546 57.656 84.627 
 

Burimi: ESHS 
 

 Nga pasqyrat tabelare shihet se, në vitin e largët 2002, në RPJP numri i përgjithshëm i 
popullsisë (221.546) ishte i vendosur në 57.656 amvisëri. Mesatarisht një amvisëri numëron 2.6 
banorë, ndërsa numri i banesave në RPJP ka qenë 84.627. Numër më të madh të banesave ka pas 
në Ohër (16.012), me çka vijojnë Kërçova dhe Struga, ndërsa numër më të vogël të amvisërive 
dhe banesave ka komuna e Vevçanit. 
 
4.7 Shëndetësia 
 
 Shëndetësia paraqet një nga aktorët kryesorë të kualitetit të jetesës së popullatës dhe 
vazhdues i jetëgjatësisë, për atë shkak ka një vend të posaçëm në zhvillimin social. Të dhënat janë 
strukturuar sipas përfaqësimit të institucioneve shëndetësore, mjekëve dhe sigurimit 
shëndetësor. 

 
1 Tabela i paraqet të dhënat zyrtare nga regjistrimi i fundit i realizuar në vitin 2002 në R Maqedonisë së Veriut të cilat kanë të bëjnë me popullsinë, 
amvisëritë dhe banesat, sipas ndarjes territoriale të atëhershme të komunave në përbërje të rajonit planor Jugperëndimor. Në raport me 
popullsinë e përgjithshme, sipas komunave dhe Rajoneve, përafrimet bëhen në bazë të rritjes natyrore, mortalitetit dhe natalitetit, por në raport 
me numrin e amvisërive dhe banesave, në mungesë të të dhënave të reja, operohet me të dhënat e prezantuara nga regjistrimi i fundit statistikor 
në shtet.    



4.7.1 Institucionet shëndetësore 
 
 Analiza e institucioneve shëndetësore është dhënë për sektorin privat dhe publik, dhe të 
njëjtat janë prezantuar në formë tabelare.  
 
4.7.1.1 Institucionet shëndetësore publike  
 

Institucionet shëndetësore publike në RPJP i përfshijnë spitalet e përgjithshme, shtëpitë 
shëndetësore, qendrat e shëndetit publik dhe spitalet speciale. Ato janë dhënë sipas renditjes 
alfabetike sipas qyteteve dhe veprimtarisë së punës, dhe janë prezantuar në tabelën nr.45  

 
  Tabela nr.45 Shtëpitë e shëndetit në rajonin planor JUGPERËNDIMOR, 2019 

Spitale të përgjithshme 

Dibër ISHP Spitali i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar 

Ohër ISHP Spitali i përgjithshëm 

Strugë ISHP Spitali i përgjithshëm 

Kërçovë ISHP Spitali i përgjithshëm 

Shtëpitë e shëndetit 

Ohër ISHP Shtëpia e shëndetit  

Strugë ISHP Shtëpia e shëndetit 

Kërçovë ISHP Shtëpia e shëndetit 

M. Brod ISHP Shtëpia e shëndetit  

Vevçan ISHP Shtëpia e shëndetit Vevçan 

Qendrat e shëndetit publik 

Ohër ISHP Qendra e shëndetit publik 

Spitalet speciale 

Ohër 
Spitali i specializuar preventiv, shërim dhe rehabilitim 

kardiovaskular  

Ohër 
Spitali special për ortopedi dhe traumatologji “Shën 

Erazmo” 

Strugë  Enti për nefrologji 
  Burimi: Ministria e shëndetësisë 

  
Nga pasqyra tabelare shihet se në Rajon ekziston mbulim solid me shtëpi shëndeti. 

Shtëpitë e specializuara shëndetësore janë të vendosura në Ohër dhe Strugë, dhe të njëjtat janë 
të afirmuar dhe me renome edhe jashtë shtetit, duke u dhënë shërbime edhe shtetasve të huaj. 
Spitale të përgjithshme ka në Ohër, Strugë, Kërçovë dhe Dibër – me veprimtari të zgjeruar. Rajoni 
është i mbuluar mirë me shtëpitë të shëndetit të cilat i kemi në Ohër, Strugë, Kërçovë, 
Makedonski Brod dhe Vevçan. E vetmja Qendër e shëndetit publik është në Ohër.   

 
4.7.1.2 Institucionet shëndetësore private 
 
 Shërbimet shëndetësore private janë paraqitur si strukturë e konsultës për mbrojtje 
shëndetësore specialistike, laboratorë me kontrata të nënshkruara, mjekë amë të përgjithshëm, 
gjinekologë amë dhe stomatologë amë, të sistematizuar sipas drejtimit, në rajon dhe në RMV, si 
dhe përmes pjesëmarrjes së RPJP në RMV. Këto të dhëna janë dhënë në tabelën nr.46.  
 



Tabela nr.46 Numri, struktura dhe pjesëmarrja  institucioneve shëndetësore private në RPJP dhe në RMV, 
2019 

Lloji i ISHP Struktura shëndetësore RMV RPJP % e RPJP në RMV 

Mbrojtje shëndetësore 
konsultative specialistike 

Dermat venerologjia 10 0 / 

Mjekësia interne 52 8 15.4 

Kirurgjia maksilofaciale 3 0 / 

Neurologji 3 1 33.3 

Kirurgji e përgjithshme 3 0 / 

Ortopedi 3 0 / 

Otorinolaringologjia 14 1 7.1 

Oftalmologji 21 3 14.2 

Pneuma fiziologjia 1 0 / 

Psikiatri 19 1 5.2 

Mjekësia fizikale 19 1 5.2 

Gjithsej 147 15 10.2 

ISHP Laboratorë me kontrata të 
nënshkruara 

Laboratori sipas udhëzimit të 
mjekut amë 

102 9 8.8 

Laboratori sipas udhëzimit të 
mjekut specialist 

4 1 25 

Laboratori citologjike 2 0 / 

Gjithsej 108 10 9.3 

Mjekë amë të përgjithshëm Numri i mjekëve 1.445 128 8.9 

Numri i mjekëve në 1.000 të 
siguruar 

0.78 0.71 / 

Gjinekologë amë Numri i gjinekologëve 151 20 13.2 

Numri i gjinekologëve në 1.000 
banorë 

0.16 0.22 / 

Stomatologë amë Numri i stomatologëve 1.147 135 11.8 

Numri i stomatologëve në 1000 
banorë 

0.64 0.75 / 

Burimi: Ministria e shëndetësisë 
 
 

 Nga pasqyra tabelare shihet se në RPJP mbrojtja shëndetësore konsultatiteve specialistike 
private është e përfaqësuar vetëm në disa sfera të përcaktuara të mjekësisë. Numër më të madh 
të institucioneve ka në sferën e mjekësisë interne (8), vijojnë oftalmologjia me 3, dhe me nga një 
neurologjia, ORL, psikiatria dhe mjekësia fizikale. Drejtimet e tjera, të cilat i ka në nivel shteti, në 
RPJP nuk janë të përfaqësuara. IPSH Laboratorë me kontrata të nënshkruara janë relativisht të 
përfaqësuara me përjashtim të laboratorëve citologjik. E tillë nuk ka në RPJP. Numri i mjekëve të 
përgjithshëm amë është më i ulët në krahasim me nivelin e RMV, ashtu që përqindja e mjekëve 
në 1000 banorë është nën nivelin shtetëror (0.71 në raport me 0.78). Për dallim nga ato, 
përfaqësimi i mjekëve gjinekologë amë (0.22 në raport me 0.16) dhe stomatologëve amë (0.75 
në raport me 0.64) janë mbi këtë nivel.    
 
4.7.1.3  Sigurimi shëndetësor 
 
 Sigurimi shëndetësor i përfshinë kategoritë e vetë-sigurimit, anëtarët të cilët janë të 
siguruar dhe koeficientin e sigurimit. Koeficienti i sigurimit e jep raportin e vetë-sigurimit dhe 
anëtarëve të siguruar. Këto të dhëna i referohen RPJP dhe RMV, që të mund të krahasohen. Ato 
janë pasqyruar në tabelën nr.47.  



 
Tabela nr.47 Të siguruar në rajonin planor JUGPERËNDIMOR, 2019  

  
Të vetë-siguruar  Anëtarë Gjithsej të siguruar 

Koeficienti i anëtarëve 
në raport me të vetë-

siguruarit 

R e Maqedonisë së Veriut 1.180.784 688.735 1.869.509 0.58 

Rajoni planor Jugperëndimor  111.113 68.992 180.105 0.62 

Burimi: Ministria e shëndetësisë  
 
 

 Nga pasqyra tabelare mund të konstatohet se RPJP sipas numrit të siguruarve gati njëjtë 
merr pjesë në RMV. Në aspekt të vetë-sigurimit, pjesëmarrja është 9.4%, në numrin e 
përgjithshëm të siguruarve në nivel të RMV, RPJP merr pjesë me 10.0%, ndërsa pjesëmarrja në 
sigurimin e përgjithshëm është 9.6%. Koeficienti i anëtarëve në raport me të vetë-siguruarit është 
0.62 çka do të thotë se është më i lartë nga koeficienti në RMV.   

 
4.8 Sigurim pensional 
 
 Në fillimet e pavarësisë së R së Maqedonisë së Veriut raporti i të siguruarve dhe 
pensionistëve ishte 3:1, dhe në vitin 2003 të ulet në vetëm 1.3. Në vitin 2007 në 1000 të punësuar 
kishte 693 pensionistë, përkatësisht raporti ishte 1.6 të punësuar për 1 pensionist. Viteve të 
fundit ky raport ndryshon pozitivisht, kështu që në vitin 2017 janë regjistruar 1.9 të punësuar për 
1 pensionist, përkatësisht 540 shfrytëzues të pensioneve për 1000 të punësuar. Në tabelën nr.48 
janë vendosur parametrat më të rëndësishme për numrin e shfrytëzuesve dhe pensionistëve në 
vitin 2019.   
 
Tabela nr.48 Shfrytëzuesit e pensioneve dhe të siguruarve sipas planeve rajonale, 2019.  

 

Rajoni 

 

Shfrytëzuesit e 
pensioneve 

Pjesëmarrja në 
numrin e 

përgjithshëm të 
pensionistëve 

 

Të siguruarit 

Pjesëmarrja në 
numrin e 

përjithshëm të të 
siguruarve 

Raporti  

Të siguruar/ 
pensionistë 

Vardarit 29.621 9.1% 43.876 7.6% 1.48 

Lindor  35.411 10.9% 54.791 9.4% 1.55 

Jugperëndimor 30.220 9.3% 45.112 7.8% 1.49 

Juglindor 28.186 8.7% 44.738 7.7% 1.59 

Pellagonisë 43.679 13.5% 67.325  11.6% 1.54 

Pollogut 23.907 7.4% 44.573 7.7% 1.86 

Verilindor 24.012 7.4% 27.788 4.8% 1.16 

Shkupit 107.435 33.2% 253.177 43.6% 2.36 

                    RMV 324.039 100% 581.405 100% 1.79 

Burimi: FSPI 
 

 Nga tabela mund të shihet se në Rajonin planor Jugperëndimor gjithsej ka 30.220 
pensionistë, çka paraqet pjesëmarrje prej 9.3% nga numri i përgjithshëm (324.039) në nivel të 
RMV. Katër rajone – i Vardarit, Juglindori, i Pollogut dhe Verilindori kanë pjesëmarrje më të vogël 
në nivel nacional, ndërsa përqindja në rajonin planor Lindor, Pellagonisë dhe Shkupit është më e 
lartë. Më shumë pensionistë (107.435) ka në rajonin planor të Shkupit në të cilin bëjnë pjesë një 



e treta e të gjithë pensionistëve, por në këtë rajon është gjithashtu edhe numri më i madh i të 
siguruarve prej 44%.  

Koeficienti i raportit mes të siguruarve dhe pensionistëve, në vitin 2019, në rajonin planor 
Jugperëndimor është 1.49, dhe është në pozitat e fundit në krahasim me rajonet e tjera. Ngelin 
pas rajonet planore të Vardarit dhe Verilindori, ndërsa të gjithë të tjerët kanë raport më të 
volitshëm. Raport më të mirë ka rajoni planor i Shkupit me 2.4, çka është mjaft i lartë nga 
mesatarja nacionale prej 1.79.  

 
 Raporti i pensionit mesatar të paguar dhe neto pagës mesatare është tregues mjaft i 
rëndësishëm për qëndrueshmërinë e sistemit pensional. Në vitin 2001 pensioni mesatar i paguar 
ishte 61.7% nga neto paga mesatare e paguar, dhe në vitin 2008 të bie në 55%. Prej atëherë, 
sistemi pensional ballafaqohet me probleme serioze, por arrin të qëndrojë në atë nivel me 
shpërndarjen e mjeteve të konsiderueshme nga buxheti qendror. Kah fundi i vitit 2019 pensioni 
mesatar i paguar ishte 54.4% nga neto paga mesatare e paguar.  

 
4.9. Konstatimet kyçe 
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Shkalla e shfrytëzuesve të ndihmave 
monetare në RPJP është në nivel të RMV. 
Është e ulët pjesëmarrja e grave-bartëse të 
amvisërive-shfrytëzuesve të ndihmave 
monetare.  

Është i nevojshëm përmirësimi i evidentimit 
dhe përfshirjes së grave në marrjen e 
ndihmave monetare. 

Mbrojtja sociale dhe e fëmijëve në RPJP është 
mbi nivelin e RMV në të gjithë kategoritë, 
përveç në një – amvisëri-shfrytëzues të 
ndihmave sociale për të rritur mbi 18 vjeç.  

Ruajtja e nivelit të mbrojtjes sociale dhe 
përmirësimi i kualitetit të jetës.   

Për kujdesi i fëmijëve në kopshte është larg 
mesatares së RVM, me çka përfaqësimi gjinor 
është i barabartë.    

Duhet të hapen institucione për përkujdesjen 
e fëmijëve, veçanërisht në mjediset rurale. Në 
aspekt të përfaqësimit gjinor të ruhet niveli i 
arritur.   

Shkalla e punësimit është mbi nivel në këtë 
aspekt në RVM, me çka mbizotëron fuqia 
punëtore e gjinisë femërore. Kështu 
institucione nuk ka në të gjitha komunat ose 
përfaqësimi i tyre nuk është i barabartë.   

Këto raporte duhet të avancohen. Është 
sektor ku gratë mund të japin kontribut të 
rëndësishëm. Veçanërisht është e 
rëndësishme të hapen institucione në 
komunat dhe mjediset rurale në pajtim me 
nevojat.  

Niveli lartë i për kujdesit të nxënësve dhe 
studentëve. Në aspekt të përfaqësimit gjinor 
mbizotëron gjinia mashkullore.   

Është e nevojshme përmirësimi i kushteve për 
përkujdesin e popullatës femërore, largimi i 
rreziqeve dhe përmirësimi i shërbimeve të 
strehimit.   



Në RPJP, për dallim nga RVM, kurorëzimet 
lidhen më herët, dhe më herët lindin fëmijët e 
parë. Numri i kurorëzimeve të lidhura për 
1000 banorë është më i madh, ndërsa i 
shkurorëzimeve më i vogël.   

Ky trend duhet të përmirësohet në drejtim të 
përforcimit të raporteve dhe vlerave 
familjare.   

Varësia nga mosha është më e ulët në RPJP, 
në raport me RMV. 

Kjo është rrethanë pozitive që duhet të merret 
parasysh si një faktor zhvillues i Rajonit.  

Mungesa e azileve për pleq dhe niveli i ulët i 
për kujdesit për personat e moshuar dhe të 
pamundshëm.   

Hapja e azile për pleq dhe personat e 
pamundshëm dhe Agjencive për përkujdesje 
sociale. 

Numri i banesave dhe amvisërive është nga 
regjistrimi i vitit 2002 ashtu që kjo e dhënë nuk 
është relevante, por në thelb tregon për  
përkujdes relativ të amvisërive në banesa 
nëpër komuna.   

Është e nevojshme ndërtimi i banesave dhe 
nxitja e numrit të familjeve të pavarura në 
drejtim të përmirësimit të kualitetit të jetës. 

Vërehet pjesëmarrja e IPSH-ve të 
përgjithshme dhe të specializuara. Mungojnë 
spitale dhe institucione të specializuara. 

Në drejtim të përmirësimit të kualitetit të 
shërbimeve është e nevojshme të bëhet 
zvogëlimi i numrit minimal të banorëve si bazë 
për realizimin e marrëveshjeve me FSSH me 
ISHP të specializuara të profilit mjekësor dhe 
stomatologjik. 

Sigurimi shëndetësor dhe pensional i ndjek 
raportet në nivel të RMV.  

Përmirësimi i gjendjeve varet nga realizimi i 
politikave ekonomike dhe sociale në nivel 
nacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Analiza e infrastrukturës 
 

 Zhvillimi i RPJP është në varësi direkte prej infrastrukturës, e cila mundëson nxitjen e të 
gjitha veprimtarive ekonomike dhe shoqërore dhe përmirësimin e kualitetit të jetesës. Por 
gjithashtu ajo nënkupton, përfshirjen e potencialit njerëzor në projektimin, ndërtimin dhe 
mirëmbajtjen e sistemeve. Në këtë aspekt analiza e përfshinë infrastrukturën e transportit, 
komunale dhe energjetike, si dhe infrastrukturën komunikuese – internet - lidhjet.   
 
5.1 Infrastruktura e transportit 
 
 Infrastruktura e transportit në RPJP përbëhet nga trafiku rrugor, hekurudhor, ajror dhe 
liqenor. Analiza i përfshin karakteristikat funksionale të kësaj infrastrukture.  
 
5.1.1 Trafiku rrugor 
 
 Trafiku rrugor e përfshin rrjetin e rrugëve, vëllimin dhe strukturën e automjeteve të 
regjistruara dhe pjesën funksionale që ka të bëjë me udhëtarët dhe mallrat e transportuara, sipas 
llojit të transportit.  
 
5.1.1.1 Rrjeti rrugor 
 
 Rrjetin rrugor të Rajonit e përbëjnë rrugët magjistrale, rajonale dhe lokale dhe duhet të 
konstatohet se bëhet fjalë për një mbulim relativisht të mirë, me të gjitha llojet e ndryshme të 
rrugëve të përmendura, në bazë të funksionit të tyre në rrjetin rrugor. 
 Në lidhje me zgjidhjet e autostradave duhet të theksohet se në shtet ai rrjet nuk është në 
nivelin e shteteve evropiane sepse atje gjatësia atje sillet prej 28 km1/1000 km2, ndërsa tek ne 
është dyfish më pak -  14 km1/1000 km2.  
 Gjatësia e rrugëve magjistrale dhe rajonale që shtrihen në RPJP është 579 km dhe në 
raport me tjerët RPJP ndodhet në grupin e mesëm të rajoneve për rrugë të këtyre rangjeve.    
 
  Tabela nr.49 Gjendja aktuale me infrastrukturën rrugore nën drejtim të NPRRSH sipas rajoneve, 2019  

Rajoni Gjatësia në km Pjesëmarrja % 

RMV 4.687 100% 

Vardarit 742 15.8% 

Lindor 603 12.9% 

Jugperëndimor 579 12.3% 

Juglindor 551 11.7% 

Pellagonisë 861 18.4% 

Pollogut 433 9.2% 

Verilindor 459 9.8% 

Shkupit 460 9.8% 
   Burimi: Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore 

 

 Nga tabela shihet se rajoni planor i Pellagonisë ka gjatësi më të madhe të rrugëve 
magjistrale dhe rajonale – 861 km, dhe vijon i Vardarit me 742 dhe Lindori me 603 km. Gjatësi 
më të vogël se RPJP kanë rajonet planor Juglindore, Pollogut, Verilindor dhe i Shkupit.  



Rrjeti rrugor lokal e siguron lidhjen e brendshme të lokaliteteve dhe vendbanimeve në 
kuadër të Rajonit. E njëjta duhet të jetë në funksion të parandalimit të emigrimit, revitalizimin e 
fshatrave, remigrim dhe imigrim, si dhe zhvillim të turizmit dhe sektorëve të tjerë që ndikojnë 
mbi zhvillimin ekonomik.  
 Në tabelën nr.50 është dhënë gjatësia e përgjithshme dhe struktura e rrugëve të 
asfaltuara, me kalldrëm, dhe rrugët e pahapura. Kjo strukturë ka të bëjë me RPJP në tërësi dhe 
komunave në përbërje të saj, si dhe në nivel të RMV për shkaqe krahasimore.  
 
  Tabela nr.50 Rrjeti rrugor lokal në RPJP dhe nëpër komuna, 2019   

2019 

  Gjithsej Asfalt dhe bekaton Kalldrëm Dhe Të pahapura 

R e Maqedonisë së Veriut 9.788 5.383 850 2.578 977 

Vevçan 22 10 6 5 1 

Dibër 210 107 47 42 14 

Debërc 121 121 - - - 

Kërçovë 294 195 21 28 50 

Makedonski Brod 213 112 20 65 16 

Ohër 179 121 32 8 18 

Pllasnicë 30 18 6 6 - 

Strugë 272 125 10 111 26 

Qendër Zhupë 75 70 4 1 - 

Gjithsej 1.416 879 146 266 125 
    Burimi: ESHS 
 

 Nga pasqyrat tabelare mund të shihet se gjatësia e përgjithshme e rrugëve lokale në RPJP 
është 1.416 km çka paraqet 14.5% nga gjatësia e përgjithshme e rrugëve të këtij rangu në RMV. 
Gjatësia e përgjithshme e rrjetit rrugor lokal sipas komunave tregon se më e lartë është në 
komunën e Kërçovës, me çka vijojnë komunat e Strugës, Makedonski Brodit, Dibrës dhe Ohrit. 
Gjatësi pak më të vogël kanë Qendër Zhupa, Pllasnica dhe Vevçani. Gjatësi më të madhe të 
rrugëve të asfaltuara ka në komunën e Kërçovës, pastaj vijojnë komunat: Strugë, Ohër, Debërc, 
Dibër, Qendër Zhupë, Pllasnicë dhe Vevçan.  
 
 Në aspekt të kualitetit të rrjetit rrugor mbizotërojnë rrugët me asfalt gjatësia e të cilëve 
është 879 km. Vijojnë rrugët me dhe me 266 km, kalldrëme me 146 dhe rrugët e pahapura me 
125 km. Kjo strukturë tregon se ekziston bazë për përmirësimin e kualitetit të rrjetit rrugor lokal. 
Kalldrëmi është më i shfaqur në komunat e Dibrës, Ohrit, Kërçovës, Makedonski Brodit, Strugës, 
Vevçanit dhe Pllasnicës dhe Qendër Zhupës. Rrjeti rrugor tjetër – me dhè dhe të pahapura, duhet 
sa më shpejtë të modernizohen sepse paraqesin potencial për përmirësimin e turizmit dhe 
bizneseve tjera lokale.  
 Përgjithësisht mund të thuhet se kualiteti i rrjetit rrugor po përmirësohet. Në pesë vitet e 
fundit filloi ndërtimi i autostradës Ohër-Kërçovë, dhe përveç kësaj mjaft e rëndësishme është 
edhe rikonstruktimi i rrugëve shtetërore dhe rajonale kryesore: Gostivar-Kërçovë, Ohër-Bukovë, 
Strugë-Dibër, Ura e Mellnikut-Qendër Zhupë, Dibër-Ura e Mellnikut-Mavrovë, Fusha e thatë-
Vevçan... 
 Në pajtim me qëllimet dhe masat e propozuara për zhvillim të sektorit të transportit në 
shtet, (Propozim Strategjia Nacionale për Transport (2018-2030)), janë të nevojshme aktivitete 



plotësuese për lidhjen dhe rindërtimin e disa rrugëve në shtet, dhe me atë edhe në rajon i cili 
është lënda e kësaj analize.   
   

Në atë drejtim është rehabilitimi i rrugës rajonale Kërçovë-Makedonski Brod e cila është 
në vijim, por është e nevojshme edhe përfundimi i komunikacionit rrugor prej te Ura e Boshkut 
deri në Izvor, me çka Dibra do të lidhet me autostradën Ohër-Kërçovë-Shkup dhe do ta 
përmirësojë gjendjen e saj periferike në RPJP.   
 Edhe në këtë periudhë planore, është e rëndësishme vendosja e komunikacionit 
magjistral nga Makedonski Brodi deri në Shkup me çka do të sigurohet lidhje ndër-zhvillimore në 
mes këtyre dy rajoneve të ndryshme të zhvilluara. Ky premtim është parashikuar në Programin 
për zhvillim të RPJP prej vitit 2009 deri në vitin 2013.   
 
 Si shtesë, bazuar në projektet programore të Ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, 
aktualisht po përgatitet dokumentacioni teknik për ndërtimin e një rruge ekspres në dy seksione 
përgjatë rrugës A3, (unaza e qytetit të Resnjës dhe ndërtim i një linje të re në seksionin Manastir 
- vendkalimi kufitar Mexhitlija). 

Seksionet e përmendura nuk i përkasin RPJP, por të njëjtat janë një pjesë integrale e 
rrugës shtetërore A3 që kalon nëpër rajon. Prej këtu lind nevoja të theksohet se në përputhje me 
rëndësinë e zonës në shqyrtim, dhe bazuar në analizën e parametrave të fluksit aktual dhe të  
parashikuar të trafikut, në të ardhmen duhet të merren parasysh ndërhyrjet e mëdha në 
seksionin Ohër - Bukovo, dhe me qëllim të përmirësimit të karakteristikave tekniko-shfrytëzuese 
të së njëjtës. 
  
5.1.1.2 Automjete të regjistruara 
 
 Gjendja me automjetet e regjistruara e tregon potencialin e RPJP në aspekt të mundësive 
teknike për transport. Analiza i referohet llojeve të mjeteve të transportit në nivel rajonal dhe 
shtetëror. Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën nr.51.    
 
  Tabela nr.51 Automjete rrugore dhe ndihmëse të regjistruara në RPJP, 2019 

         2019  

  Gjithsej Motoçikleta Automjete Autobusë 
Auto. Për 
ngarkesë 

Auto. 
tërheqëse Traktorë 

Auto. 
pune 

Auto. 
ndihmëse  

RMV 495.636 11.987 426.045 3.144 38.048 5.610 1.903 619 8.280  
RPJP 51.807 1.274 46.128 359 3.173 272 82 51 468  

Burimi: ESHS 

  

Në RPJP në vitin 2019 numri i përgjithshëm i automjeteve është 51.807, çka paraqet 
pjesëmarrje prej 10.45% në RMV. Automjetet, të cilat sipas karakteristikave të tyre tekniko-
shfrytëzuese paraqesin mjet më të përdorur për transport, d.mth. kanë pozitë dominuese. 
Gjithsej janë regjistruar 46.128 automjete, çka paraqet rreth 89.0% në numrin e përgjithshëm të 
veturave në RPJP dhe 10.8% në raport me RMV. Mjetet e tjera transportuese kanë përfaqësim 
më të ulët, kështu që numri i automjeteve ngarkuese është 3.173, çka është 6.1% nga numri i 



përgjithshëm në RPJP. Vijojnë: motoçikletat, rimorkiot, autobusët, automjetet ndihmëse, 
traktorët dhe automjetet e punës.    
 
5.1.1.3 Transporti i udhëtarëve 
 
 Numri i udhëtarëve të transportuar është karakteristika funksionale themelore e trafikut 
rrugor. Në vitin 2019 në RPJP janë transportuar 582.000 udhëtarë në transportin rrugor, çka 
paraqet 10% të udhëtarëve të transportuar në RMV. Transporti me taksi tregon se ka pas 
pjesëmarrje prej 3 herë më shumë në transportin e udhëtarëve. Por, edhe ai në krahasim me 
udhëtarët e transportuar në nivel të RMV tregon se ka pjesëmarrje prej vetëm 6.7%. Ajo do të 
thotë se ka hapësirë për përmirësimin e këtij lloji të transportit. Këto parametra janë dhënë në 
tabelën nr.52 dhe tabelën nr.53.   
 
Tabela nr.52 Udhëtarë të transportuar në trafikun rrugor, 2019 

  2019 

  Numri i udhëtarëve të transportuar, në mijë 

R e Maqedonisë së Veriut 5.826 

Rajoni planor Jugperëndimor 582 
Burimi: ESHS 

Tabela nr.53 Udhëtarë të transportuar me transport taksie, 2019 

  2019 

  Numri i udhëtarëve të transportuar, në mijë 

R e Maqedonisë së Veriut 39.072 

Rajoni planor Jugperëndimor 2.629 
Burimi: ESHS 

 
5.1.2 Trafiku hekurudhor  
 
 Trafiku hekurudhor në RPJP është pjesë e zhvillimit të përgjithshëm të dobët të kësaj 
infrastrukture në nivel shtetëror. Trafiku hekurudhor e përfshin rrjetin hekurudhor, udhëtarët e 
transportuar dhe lloje të ndryshme të mallrave. Karakteristikat e rrjetit hekurudhor janë dhënë 
në tabelën nr.54, ndërsa numri i udhëtarëve të transportuar në tabelën nr.55.  
 
Tabela nr.54 Rrjeti hekurudhor, km 

                                                                                 2019 
 

R Maqedonisë së Veriut 683.27 

Rajoni planor Jugperëndimor 25.75 
Burimi: ESHS 

  
Nga pasqyra tabelare mund të shihet se gjatësia e përgjithshme e hekurudhave në RPJP 

është vetëm 27.75 km, nga gjithsej 683.27 km në nivel të RMV, çka do të thotë se rajoni merr 
pjesë me vetëm 3.8% në rrjetin hekurudhor të shtetit.  

 



Duhet të konstatohet se niveli i ulët i rrjetit të ndërtuar nuk është karakteristika e vetme 
negative në RPJP. Koeficienti i dendësisë së ndërtimit është 8.56 km në 1000 km2 dhe në masë të 
konsiderueshme mbetet prapa pas koeficientit në nivel shtetëror (27). Hekurudhat nuk mbulojnë 
hapësirë të konsiderueshme në Rajon, ashtu që jashtë këtij rrjeti janë të gjitha komunat dhe 
qendrat komunale, përjashtuar Kërçovën. Problemi kryesor i Rajonit është rrjeti jo mirë i formuar 
dhe fakti se ajo përfundon në rrugë çore. Hekurudha ekzistuese përveç mangësive të tjera ajo 
gjithashtu është në gjendje të keqe nga ana teknike. Kjo gjendje tregon për nevojën e ndërmarrjes 
së masave për transformim të tërësishëm të këtij rrjeti të trafikut. Infrastruktura jo e mirë dhe 
pajisja e keqe teknike reflektohet edhe tek numri i udhëtarëve të transportuar. Ai është treguesi 
më i mirë për pranueshmërinë e hekurudhës si transport në RPJP.     

 
Tabela nr.55 Udhëtarë të transportuar në trafikun nacional hekurudhor, 2019 

  2019 

  Numri i udhëtarëve të transportuar në mijë 

R e Maqedonisë së Veriut 575 

Rajoni planor Jugperëndimor  5 
Burimi: ESHS 

  

Të dhënat tregojnë se numri i udhëtarëve të transportuar me tren në RPJP është 5.000, 
çka në raport me RMV është pjesëmarrje prej vetëm 0.86%. Kjo tregon se kemi të bëjmë me një 
funksionim simbolik të hekurudhës.  

Çmimi i ulët i transportit, organizimi, kapaciteti i lartë për transport të udhëtarëve dhe 
mallrave, siguria, janë disa nga përparësitë e transportit hekurudhor, të cilat e bëjnë konkurrentë 
në krahasim me llojet e tjera të transportit. Prej këtu, në dokumentet globale të transportit 
shpesh përmendet se një transport hekurudhor i zhvilluar mirë është një aktor i rëndësishëm në 
zhvillimin e një vendi (national necessity). 

 
Duke marrë parasysh atë, si dhe përcaktimeve për të ndërtuar dhe ri konstruktuar linja 

hekurudhore të reja, të cilat janë pjesë përbërëse e Propozim Strategjisë Nacionale të Transportit 
(2018-2030), në vazhdim janë dhënë rekomandime për zhvillimin e këtij lloji të trafikut në rajon. 
Gjegjësisht, planifikimi i ndërtimit të hekurudhës nga Kërçova përmes Debërcës dhe Strugës deri 
në Lin në Shqipëri është në drejtim të përmirësimit të kësaj konjukture. Kështu do të marrë jetë 
një nga transportet më të favorshme ekologjike, duke marrë parasysh edhe faktin se do të kalojë 
në pjesë që janë nën mbrojtje të veçantë dhe zhvillimit të turizmit. Plotësisht, duhet të 
potencohet revitalizimi i funksionimit të hekurudhës Veles-Manastir-Lerin (duke hapur përsëri 
pikën kufitare Kremenicë), dhe qasje deri në portin e Selanikut.  
 
5.1.3 Trafiku ajror 
 
 Trafiku ajror, i mundësuar përmes aeroportit “Shën Apostoli Pavle”, paraqet një faktor të 
rëndësishëm për kualitet më të mirë për jetën e qytetarëve në RPJP. Kjo del nga fakti se ky 
aeroport ka karakter ndërkombëtar, dhe me atë mundësohet qasje për mysafirët potencial për 
të vizituar një nga rajonet më të zhvilluara turistike në shtet. Fluturimet me buxhet të ulët dhe të 
subvencionuara janë në funksion të nxitjes së këtyre mundësive zhvillimore. Aeroporti është në 
funksion edhe të biznesit sepse mundëson udhëtime zyrtare, transport të mallrave dhe kryerjen 



e shërbimeve postare. Përveç kësaj, është i rëndësishëm për lidhjen e diasporës me anëtarët më 
të afërt të familjes, familjarët dhe miqtë nga vendlindja. Karakteristikat e transportit përmes 
aeroportit janë pasqyruar në tabelën vijuese. 
 
Tabela nr.56 Udhëtimet përmes Aeroportit “Shën Apostoli Pavle” 

 Shën Apostoli Pavle RMV % 

Ngarkesa dhe posta, e ngarkuar/shkarkuar (t) – gjithsej 0 3.405 0 

Ngarkesa dhe posta, e ngarkuar/shkarkuar (t) – gjithsej, 
Transport nacional - - - 

Ngarkesa dhe posta, e ngarkuar/shkarkuar (t) – gjithsej, 
Në/nga vendet e BE 0 2.373 0 

Ngarkesa dhe posta, e ngarkuar/shkarkuar (t) – gjithsej, 
Në/nga vendet tjera - 1.032 - 

Numri i udhëtarëve të transportuar - gjithsej 313.447 2.666.774 11.8 

Numri i udhëtarëve të transportuar – gjithsej, Transport 
nacional - - - 

Numri i udhëtarëve të transportuar – gjithsej, Në/nga 
vendet e BE 258.998 1.885.678 13.8 

Numri i udhëtarëve të transportuar – gjithsej, Në/nga vende 
tjera 54.449 781.096 7.0 

Transiti i drejtpërdrejtë i udhëtarëve 3.771 8.992 41.9 

Qarkullimi i aeroplanëve për shërbime komerciale dhe 
ajrore - gjithsej 2.304 20.277 11.4 

Qarkullimi i aeroplanëve - gjithsej 2.624 22.065 11.9 
Burimi: ESHS  

  
Nga tabela shihet se përmes aeroportit “Shën Apostoli Pavle” në vitin 2019 janë 

transportuar 331.447 udhëtarë, çka paraqet 11.8% nga xhiroja e përgjithshme e trafikut ajror në 
RMV. Ashtu që , në shtet, nga vendet e BE kanë ardhur 258.998 udhëtarë, ose 13.8%, ndërsa nga 
vendet e tjera janë transportuar gjithsej 54.449 persona, ose 7.0% nga numri i përgjithshëm në 
nivel të RMV. Në aspekt të transitit të drejtpërdrejtë janë transportuar 3.771 ose 41.9%. 
Aeroporti në xhiron e shërbimeve ajrore komerciale merr pjesë me 2.304 ose 11.4%, ndërsa në 
xhiron e shërbimeve ajrore me 2.624 ose 11.9%. 

  
 Xhiroja e rritur në aeroport e nxit nevojën për zgjerimin e aeroportit, me çka do të rritet 
frekuenca e udhëtarëve dhe mallrave. Duke marrë parasysh edhe rekomandimet për zhvillim të 
disa rrugëve në rajon, të paraqitura në kapitullin e trafikut rrugor, rritja e kapaciteteve të 
aeroportit do të thotë edhe realizim praktik i një pjese të vizionit të paraqitura në Propozim 
Strategjinë Nacionale për Transport (2018-2030).   

 
5.1.4 Trafiku ujor 
 
 Trafiku ujor në RPJP kryesisht lidhet me Liqenin e Ohrit, edhe pse disa objekte lundruese 
paraqiten edhe në liqenet artificiale në të cilat gjithsesi nuk ka transport për qëllime komerciale. 
Transporti ekzistues në Liqenin e Ohrit është vetëm për udhëtarë dhe është në funksion të 
turizmit, ndërsa relacionet janë nga Ohri deri në Shën Naum dhe deri në Hotelin Biser në Kalisht. 
Me ndërtimin e limanit në Strugë ky qarkullim do të intensifikohet. RPJP dhe komunat e Ohrit 
dhe Strugës janë të interesuara për hapjen e lidhjes me Pogradecin në Shqipëri. Përfitimet do të 



jenë rritja e transportit të udhëtarëve, dhe mund të pritet edhe rritje në bashkëpunimin afarist 
dhe shkëmbimet midis dy shteteve.  
 Pikëpamjet e transportit ujor janë bërë përmes vëllimit të realizuar në vitin e fundit të 
analizuar. Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën nr.57.  
 

Tabela nr.57 Transporti ujor, 2019 

                                  2019 
 

Numri i anijeve për udhëtarë 4 

Ulëse për udhëtarë 530 

Udhëtarë të transportuar sipas numrit, gjithsej 48.840 

Udhëtarë të transportuar, Transporti nacional 48.840 

Udhëtarë të transportuar, Transporti ndërkombëtar - 

Udhëtimet në kilometra në mijëra 1.132 

Udhëtimet në kilometra, Transporti nacional 1.132 

Udhëtimet në kilometra, Transporti ndërkombëtar - 

Rruga mesatare e 1 udhëtari në km 2.3 
Burimi: ESHS 
 

 Trafiku ujor kryhet me përdorimin e 4 anijeve dhe mjeteve tjera lundruese (varka, 
katamaran, skafe, skuterë). Kapacitetet e anijeve të regjistruara është 530 ulëse me të cilat gjatë 
vitit bëhen 1.132 km, ndërsa janë transportuar 48.840 udhëtarë.  
 
5.2 Infrastruktura energjetike 
 
 Infrastruktura energjetike është faktor nga i cili varen treguesit e tjerë zhvillimor, të 
rëndësishëm për Rajonin. Të dhënat më poshtë e përfshijnë prodhimin, bartjen dhe shpenzimin 
e energjisë elektrike dhe sistemeve tjera energjetike.   
 
5.2.1 Prodhimi i energjisë elektrike  
 
 Prodhimi i energjisë elektrike në rajonin planor Jugperëndimor kryhet në KME Osllomej, 
shumica prej hidrocentraleve, mini-hidrocentraleve dhe në kohën e re përmes centraleve 
fotovoltaike.  
 Kombinati miniero-energjetik “Osllomej” ndodhet në po të njëjtin vendbanim afër 
Kërçovës, dhe është termocentrali i vetëm në rajonin planor Jugperëndimor. Prodhimtaria e saj, 
në nivel vjetor, është 653 GWh energji elektrike. Kapaciteti i përgjithshëm i termocentraleve në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut për prodhim të energjisë elektrike në nivel vjetor është rreth 
6200 GWh.  
 
 Puna e KME Osllomej bazohet në depozitat e lignitit në basenin e Kërçovës, rreth 
Osllomejës, Popovjanit, Strogomishtës, Zhubrinës dhe Arangjelit. Rezervat e përgjithshme të 
qymyrit janë vlerësuar në 100 milionë tonelata, ndërsa vetëm në zonën e Osllomejës janë rreth 
60 milionë tonelata. Prodhimi vjetor i qymyrit është rreth 1 milion tonelata.  
 



 Potenciali hidro-energjetik në rajonin planor Jugperëndimor është më i madh rreth 
rrjedhës së lumit Drini i Zi, dhe aty në nivel vjetor prodhohen rreth 1.208 GWh energji elektrike. 
Në kushte mesatare hidrologjike, hidrocentralet në R e Maqedonisë së Veriut, në nivel vjetor 
mund të sigurojnë deri në 1300 GWh energji elektrike.   

Në rajon nga 17 hidrocentralet e mundshme, deri më tani janë ndërtuar katër 
hidrocentrale: Glloboçica (191 GWh), Shpilje (305 GWh), Pesoçani (13 GWh) dhe Ramne (0,5 
GWh). Në periudhën e kaluar janë ndërtuar, dhe ndërtohen më shumë mini hidrocentrale në 
Strugë (5), Kërçovë (5), Ohër (4), Debërc (3), dhe mini centrale fotovoltaike në Vevçan (2) dhe 
Debërc (1). Dy centrale fotovoltaike më të mëdha janë planifikuar të ndërtohen tek miniera e 
vjetër në Osllomej dhe Makedonski Brod.  

Kapacitetet e prodhimtarisë së energjisë elektrike janë dhënë në krahasim me gjendjen 
në nivel të RMV.  
 
Tabela nr.58 Kapacitetet e prodhimit të energjisë elektrike (MW), 2018 

  Kapaciteti i instaluar në MW 

R e Maqedonisë së Veriut 2.049 

Rajoni planor Jugperëndimor 272 
Burimi ESHS 
 

 Kapacitetet e instaluara për prodhim të energjisë elektrike në RPJP në vitin e 
lartpërmendur kanë prodhuar 272 MW, çka paraqet 13.2% nga prodhimi e përgjithshme në nivel 
të RMV. 
 
5.2.2 Transmetimi i energjisë elektrike   
 
 Në vendbanimet e RPJP ka mbulim relativisht të mirë me rrjet transmetimi për 
shpërndarjen e energjisë elektrike, ashtu që në këtë rajon kalojnë linja prej 110 kV, me gjatësi të 
përgjithshme prej 86 km dhe 35 kV me gjatësi prej 106.5 km. Numri i nënstacioneve është pesë 
prej 110 kV dhe nëntë prej 35 kV. Kapaciteti i përgjithshëm i instaluar është 180 MVA, 
përkatësisht 54 mVA. Rrjeti i tensionit të lartë është pjesë e sistemit në nivel shtetëror. 
Vendndodhja dhe kapacitetet prodhuese janë bazë, në këtë rajon, që të ndërtohen linjat 
magjistrale të transmetimit prej në Shpilje kah Manastiri, prej Kërçove kah Manastiri, Shkupi dhe 
prej Kërçove drejt Mavrovës dhe linjë ndërkombëtare prej Shpilje drejt Shqipërisë. Shpërndarja 
është kryesisht sipërfaqësore, dhe ndërmerren aktivitete për shpërndarje nëntokësore.      
 
5.2.3 Shfrytëzimi i energjisë elektrike në industri 
 
 Shfrytëzimi i energjisë elektrike në industri paraqet indikator i cili e ndjek prodhimtarinë 
industriale. Këto të dhëna janë pasqyruar në tabelën vijuese.  
 
Tabela nr.59 Shfrytëzimi i energjisë elektrike në industri (GWh), 2017 

  Energji elektrike në GWh   
R e Maqedonisë së Veriut 1.515   
Rajoni planor Jugperëndimor 41   

Burimi: ESHS 
 



Nga tabela shikohet se në vitin 2017 në Rajon janë shfrytëzuar 48 GWh, që është 2.7% 
nga shpenzimet e përgjithshme në RMV. Në vitin e njëjtë në rajonin e Shkupit shfrytëzimet kanë 
qenë 572, ndërsa në rajonin planor të Vardarit 416 GWh. Nëse krahasohen të dhënat nga disa 
vitet e kaluara do të shihet se shfrytëzimet e energjisë elektrike në Rajon janë rreth 2%, që do të 
thotë se nuk ka ndryshime të mëdha.   

 
5.2.4  Sisteme tjera energjetike  
 
 Në rajonin planor Jugperëndimor nuk janë ndërtuar sisteme tjera energjetike, 
përkatësisht këtu nuk ka sisteme të ngrohjes, tubacione të naftës, infrastrukturë të ngrohjes me 
gaz ose po sisteme për energji gjeotermale. Do të jetë me rëndësi për Rajonin nëse realizohen 
projektet për gaz sjellës. Infrastruktura e planifikuar e tubacioneve me gaz do të ndikojë 
pozitivisht si në potencialin e përgjithshëm energjetik, ashtu edhe në ekonominë në tërësi në 
RPJP. 
 
5.2.5  Burime të ripërtërishme të energjisë dhe energji efikase  
 

Në pjesën e burimeve të ripërtërishme të prodhimit të energjisë elektrike në vitin 2010, 
thuajse, 100% e prodhimtarisë së energjisë elektrike ishte nga hidroelektranat. Kjo përqindje 
vazhdimisht po ndryshon, duke arritur në 90% në vitin 2018, me instalimin e teknologjive të reja 
si ato fotovoltaike, të erës dhe elektrocentrale me biomasë dhe biogaz.  

 
Në bazë të shpërndarjes së biomasës nëpër rajone është bërë analizë e pjesëmarrjes së 

secilit rajon në BRE për ngrohje dhe ftohje. Pjesëmarrja e rajoneve në BRE është afërisht njëjtë e 
shpërndarë – rreth 13 deri në 14%, me përjashtim të rajonit planor të Shkupit i cili ka pjesëmarrje 
më të madhe prej 17%, ndërsa rajoni i Vardarit dhe Verilindori kanë pjesëmarrje më të vogël prej 
8%, përkatësisht 7%.  

 
  Tabela nr.60 Rangimi i rajoneve sipas pjesëmarrjes në BRE, 2018  

Rajoni 
Pjesëmarrja e rajoneve në BRE 

për ngrohje dhe ftohje 
Pjesëmarrja e rajoneve në BRE në 

prodhimin e energjisë elektrike 
Rangimi   

Vardari 7.70% 8.60% 8 

Lindori 14.30% 1.80% 6 

Jugperëndimor 12.80% 35.00% 1 

Juglindor 13.70% 5.50% 4 

Pellagonisë 12.70% 3.30% 7 

Pollogut 14.50% 31.10% 2 

Verilindori 7.00% 0.00% 5 

Shkupit 17.20% 14.70% 3 

  Burimi: Raporti i KRE, 2018 

 

Pjesëmarrja e rajoneve në BRE në prodhimin e energjisë elektrike është mesatarisht jo e 
barabartë, me çka dominues janë rajoni planor Jugperëndimor dhe i Pollogut të cilët bashkërisht 



marrin pjesë me mbi 65%, sepse aty ndodhen hidro-elektranat më të mëdha. Tek rajoni Juglindor 
vërehet një rritje e konsiderueshme e pjesëmarrjes, si rezultat i ndërtimit të parkut të erës  
Bogdanci. Rajoni i Pellagonisë, Lindori dhe Verilindori në këtë aspekt janë shumë më pas, 
përkatësisht kanë prodhim më të ulët të energjisë elektrike nga BRE. Pjesëmarrja e rajoneve në 
BRE në prodhimin e energjisë elektrike është llogaritur ashtu që janë marrë të dhënat për 
prodhimtarinë e secilit central nga Raportet vjetore të Komisionit rregullator për energjetikë dhe 
sipas lokacionit të centraleve- prodhimtaria është e llogaritur në rajonin përkatës.    

 
Maqedonia e Veriut është vend i varfër me burime energjetike dhe varësia e saj nga 

eksporti ka arritur rreth 60%. Një nga mënyrat për uljen e varësisë nga eksporti, por edhe krijimin 
e vendeve të punës është implementimi i masave për efikasitetit energjetik. Përkatësisht për 
efikasitetin energjetik duhet të shikohet si burim i brendshëm dhe për atë shkak duhet 
maksimalisht të shfrytëzohet. Përveç asaj, efikasiteti energjetik bashkë me burimet e 
ripërtërishme të energjisë në masë të konsiderueshme mund të kontribuojnë në zbutjen e 
ndryshimeve klimaterike, përkatësisht në uljen e emetimit të gazrave të cilët vijnë nga sfera e 
energjetikës.  

 
5.3 Infrastruktura komunale  
 
 Infrastruktura komunale është në lidhje të ngushtë me mbrojtjen e ambientit jetësor, dhe 
ajo përfaqëson një faktor më rëndësi të natyrës ekzistenciale. Në këtë aspekt, furnizimi me ujë 
të pijshëm, trajtimi i ujërave të zeza dhe atmosferike mundëson në rritjen e kualitetit të jetës së 
popullatës dhe vizitorëve të RPJP. Trajtimi në kohë i mbeturinave, përcaktimi i lokacioneve dhe 
rregullimi i deponive paraqet kusht për sanimin e sigurt të tyre. Veçanërisht është e rëndësishme 
vendosja e riciklimit primar në amvisëritë, si dhe riciklimi i materieve të rrezikshme.   
 
5.3.1  Furnizimi me ujë i amvisërive  
 
 Furnizimi me ujë paraqet një faktor të rëndësishëm në proceset jetësore të njeriut. 
Analiza tregon se në rajonin planor Jugperëndimor përqindja e amvisërive të cilët disponojnë me 
instalime për furnizim me ujë është rreth 89.9%, që është pak më e lartë se niveli nacional (8.8%). 
Mbulimi me furnizim me ujë të pijshëm në mjediset urbane është 74.9%, ose në numra absolut 
164.639 banorë që marrin ujë për pije nga sistemet e NPK-ve, 15.0% furnizohen nga sistemet 
lokale për ujitje, ndërsa pjesa e mbetur – 10.1% e popullatës (kryesisht në mjediset rurale) 
sigurojnë ujë nga pusetat. Në bazë të këtyre raporteve duhet të konstatohet se është e 
nevojshme të përmirësohet furnizimi me ujë veçanërisht në mjediset rurale. Mbulimi me sisteme 
të furnizimit me ujë sipas rajoneve është pasqyruar në tabelën nr.61.   

 

 

 

 

 



Tabela nr.61 Mbulimi me infrastrukturë për furnizim me ujë sipas rajoneve, 2015  

 
Rajoni 

Popullata                               
Vlerësimi 

2015 

Popullata e shërbyer nga 
sistemet e furnizimit me ujë 

të NPK 

Popullata e shërbyer nga 
sistemet lokale për 

furnizim me ujë 

Popullata me sistemet 
vetanakë (puse të veta) 

Shfrytëzues % Shfrytëzues % Shfrytëzues  % 

Vardarit 152.917 127.121 83.1% 12.042 7.9% 13.754 9.0% 

Lindor  176.877 145.598 82.3% 15.100 8.5% 16.179 9.1% 

Jugperëndimor 219.718 164.639 74.9% 32.927 15.0% 22.152 10.1% 

Juglindor  173.552 132.489 76.3% 17.451 10.1% 23.612 13.6% 

Pellagonisë 230.881 195.926 84.9% 13.235 5.7% 21.720 9.4% 

Pollogut  320.299 183.385 57.3% 90.699 28.3% 46.216 14.4% 

Verilindor  176.231 115.486 65.5% 17.235 9.8% 43.511 24.7% 

Shkupit 620.913 562.357 90.6% 13.949 2.2% 44.607 7.2% 

Gjithsej 2.071.387 1.627.001 78.5% 212.638 10.3% 231.751 11.2% 

Burimi: Studimi nacional për ujërat 2017 
 

 Ujësjellësit në mjediset urbane drejtohen nga ana e ndërmarrjeve publike të ujësjellësit 
dhe në atë mënyrë sigurohet ujë kualitativ. Por, edhe në këto mjedise, veçanërisht në ato rurale 
problem janë rrjetet e vjetra dhe të amortizuara, si dhe mos kontrollimi i rregullt i ujit. Këto 
gjendje tregojnë nevojën për ndërrim të instalimeve për furnizim me ujë dhe kontrolleve të 
vazhdueshme të kualitetit të ujit në mjediset rurale. Në këtë kontekst është edhe çështja e 
menaxhimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të ujësjellësit.   
 
5.3.2 Furnizimi dhe shfrytëzimi i ujit në industri dhe miniera 
 
 Furnizimi me ujë dhe derdhja e tij ka dy dimensione kryesore: njëra është e kushtëzuar 
nga zhvillimi industrial dhe minierat, dhe tjetra ka të bëjë me mbrojtjen e ambientit jetësor.  
 
Tabela nr.62 Furnizimi dhe shkarkimi i ujërave në industri dhe miniera, 2015-2017 

Viti  2015 2016 2017 

Lloji i furnizimit dhe 
shfrytëzimit të ujit  

Sasia në 
000 м3 

Pjesëmarrja e 
RPJP në RMV 

në % 

Sasia në 
000м3 

Pjesëmarrja 
e RPJP në 
RMV në % 

Sasia në 
000м3 

Pjesëmarrja e 
RPJP në RMV 

në % 

Furnizimi me ujë  2.184.214 51.01 2.669 772 71.98 153 0.01 

Shfrytëzimi i ujit për qëllime 
teknologjike 

2.182.399 51.5 2.668.439 72.15 153 0.01 

Derdhja e ujërave të zeza 2.184.182 51.5 2.668.253 72.15 83 0.01 

Derdhja e ujërave të 
pastruara 

 263 1.62 107 0.85 27 0.01 

Derdhja e ujërave të zeza në 
industri dhe miniera 

 
144.150 

 
51.34 

 
97.902 

 
44.97 

 
110 

 
0.01 

Burimi: ESHS 

 

 Tabela nr.62 e përfshin llojin e furnizimit me ujë dhe shfrytëzimit të ujit, sasinë dhe 
pjesëmarrjen në përqindje të RPJP në RMV. Në aspekt të furnizimit është e pranishme rritja, si në 



sasitë absolute, ashtu edhe pjesëmarrjen në përqindje të RPJP në RMV. Këto parametra janë me 
dinamikë të njëjtë edhe në aspekt të shfrytëzimit të ujit për qëllime teknologjike, ashtu edhe në 
derdhjen e ujërave të zeza. Megjithatë, është shqetësuese gjendja e derdhjes së ujërave të 
pastruara, sepse sasia e tyre po zvogëlohet, si në aspekt të sasive absolute, ashtu edhe në 
pjesëmarrjen e RPJP në RMV. Kjo mund të ketë ndikim serioz mbi ambientin jetësor. Derdhja e 
ujërave të zeza nga industria dhe minierat është rrethanë e cila rrjedh nga raportet në këtë 
sektor. Ajo do të jetë tregues i mirë nëse racionaliteti i shfrytëzimit të ujërave është në nivel më 
të lartë.  
  
5.3.3  Bartja dhe pastrimi i ujërave të zeza 
 
 Bartja dhe trajtimi i ujërave të zeza është rezultat i infrastrukturës komunale të zhvilluar, 
dhe në korrelacion me ndërgjegjen e popullatës. Furnizimi me ujë nga njëra anë, dhe bartja dhe 
pastrimi i ujërave të zeza nga ana tjetër janë bashkërisht të lidhura. Gjithashtu, duhet të 
konstatohet se një nga faktorët bazik në mbrojtjen e ambientit jetësor është pikërisht realizimi i 
kësi lloj infrastrukture. Furnizimi me ujë pa bartjen dhe trajtimin e ujërave të zeza ndikon 
negativisht mbi ambientin jetësor dhe shëndetin e banorëve.   

 
Në territorin e shtetit ka gjithsej 25 stacione pastruese (SPUZ) për trajtimin e ujërave të 

zeza urbane dhe atë: rajoni planor i Vardarit (1), Lindori (1), Jugperëndimori (4), Juglindori (6), 
Pellagonija (6), Verilindori (1), Shkupit (6) dhe në RP të Pollogut nuk ka momentalisht asnjë lloj 
sistemi.  

 
Tabela nr.63 Tabela me stacionet pastruese aktuale dhe të planifikuara 

Rajoni 

Rikonstruktimi i 
rrjetit për 

grumbullimin e 
ujërave të zeza 

Infrastruktura e re 
për ujërat e zeza 

Rehabilitimi i 
SPUZ aktuale 

SPUZ aktuale 
për ujërat e 

zeza  

Ndërtimi i 
parashikuar i 
SPUZ të reja 

Gjithsej 
SPUZ në 

vitin 2025 
  

Vardarit X X X 1 4 5  

Lindor X X X 1 3 4  

Jugperëndimor X X X 4 0 4  

Juglindor X X X 6 2 8  

Pellagonisë X X X 6 2 8  

Pollogut X X X 0 1 1  

Verilindor X X X 1 1 2  

Shkupit X X X 6 3 9  

Burimi: Studimi nacional për ujëra 2017 për trajtimin e ujërave të zeza urbane 
 

Në pajtim me Studimin Nacional të ujërave e vitit 2017 është parashikuar ndërtimi i 4 
stacioneve pastruese në rajonin e Vardarit, 3 në atë Lindor dhe të Shkupit, nga 2 në rajonin e 
Julindor dhe Pellagonisë, dhe nga 1 në rajonin e Pollogut dhe Verilindorin. Për rajonin planor 
Jugperëndimor janë paraparë investime për rikonstruktimin e rrjetit për grumbullimin e ujërave 
të zeza, ndërtimin e infrastrukturës së re për ujërat e zaza dhe rehabilitimi i SPUZ ekzistuese për 
ujërat e zeza. 

 



Analiza e përfaqësimit të stacioneve pastruese për ujërat e zeza tregon se në këtë rajon 
ka një nga vlerat më të mëdha në nivel shteti dhe është 43.8% çka është larg mbi mesataren e 
RMV (12.5%). Kjo ka të bëjë, para së gjithash, sistemit të kolektorit për mbrojtjen e Liqenit të 
Ohrit. Megjithatë, përveç në Ohër, Strugë, Kërçovë dhe Makedonski Brod në qendrat e tjera 
urbane, si dhe në zonat rurale, ujërat e zeza komunale derdhen drejtpërdrejtë, pa u pastruar, në 
receptorë.  

 
Në tabelën nr.64 më poshtë janë paraqitur investimet e projektuara me qëllim të 

përmirësimit të rrjetit për furnizim me ujë dhe trajtim të ujërave të zeza. Me këto intervenime të 
planifikuara do të plotësohen kërkesat nga Direktivat e BE-së të lidhura me furnizimin me ujë dhe 
sigurimin e ujit kualitativ, bartjen dhe trajtimin e ujërave të zeza urbane.  

 
Tabela nr.64 Investimet e projektuara sipas rajoneve për rehabilitimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe 
rrjetit të bartjes së ujërave të zeza 

Rajoni Investimet e projektuara (euro) 

Vardarit 135.373.632 

Lindjes 140.378.964 

Jugperëndimor 190.644.034 

Juglindor 140.361.485 

Pellagonisë 128.526.447 

Pollogut 339.046.299 

Verilindor 159.382.594 

Shkupit 351.391.017 
Burimi: Studimi nacional për ujërat 2017 për trajtimin e ujërave të zeza urbane 

 
 
 
5.4. Konstatimet kyçe  
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Rrjeti rrugor siguron mbulesë të mirë në RPJP.  Ajo është bazë për përmirësimin e lidhjeve. 
Rrugët me kalldrëm, me dhè dhe ato të pa 
hapura janë potencial për përmirësimin e 
komunikimit të përgjithshëm, dhe është e 
nevojshme edhe rritja e infrastrukturës me 
rrugë për biçikleta dhe këmbësorë. 

Sipas automjeteve të regjistruara RPJP ka 
vend solid në nivel nacional.  

Është e nevojshme përmirësimi i kualitetit të 
automjeteve të regjistruara, përkatësisht 
zvogëlimin e periudhës së ndërrimit të tyre 
me të reja.    

Numri i udhëtarëve të transportuar është në 
nivel të kënaqshëm.   

Është e nevojshme përmirësimi i transportit 
me taksi dhe veturave me qira.  

Trafiku hekurudhor është me karakteristika 
simbolike. 

Hapja e korridorit 8 është në drejtim të 
përmirësimit të gjendjeve. Do të rifillojë një 
nga transportet më të pranuara ekologjike, 



duke marrë parasysh faktin se do të shtrihet 
në pjesën e cila është nën mbrojtje të veçantë. 

Është rritur qarkullimi në aeroport.  Nevoja për zgjerimin e aeroportit “Apostoli 
Pavle” me çka do të rritet frekuenca e 
udhëtarëve dhe mallrave.   
 

Kapaciteti i mjeteve transportuese i kënaq 
nevojat e trafikut ujor. 

Është e nevojshme vendosja e linjës së 
transportit ndërkombëtar, transport me 
mjete lundruese elektrike dhe ndërtimi i 
limanit.   

Prodhimi i energjisë elektrike është pozitiv. 
RPJP ka pjesëmarrje më të madhe në aspekt të 
BRE në RMV.  

Është e nevojshme eliminimi i tërësishëm i 
karburanteve fosile dhe shfrytëzimi i 
energensëve të ripërtërishëm.  

Furnizimi me ujë është mbi mesataren në nivel 
të shtetit.  

Problem me ujësjellësit në mjediset rurale të 
cilat kanë mospërputhje me gjendjen kimiko-
bakteriale.     

Vend relativisht të lartë në lidhje me rrjetin e 
stacioneve pastruese të ujërave të zeza, e cila 
është falë sistemit të kolektorit të Liqenit të 
Ohrit.  

Është e nevojshme përfundimi i këtij sistemi, 
mirëmbajtja e tij dhe zgjerimi i rrjetit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Ambienti jetësor 
 

 Zhvillimi i qëndrueshëm nënkupton, para së gjithash, mbrojtjen e ambientit jetësor. 
Karakteristikat e ambientit jetësor janë përfitime të cilat banorët i trashëgojnë, shfrytëzojnë dhe 
ia bartin gjeneratave të ardhshme. Nga këtu, mjedisi i shëndoshë dhe i qëndrueshëm është faktor 
që e përmirëson kualitetin e jetës jo vetëm tek gjeneratat e tashme, por edhe të atyre të 
ardhshme. Ajo është në funksion të sektorit ekonomik, dhe veçanërisht të zhvillimit turistik. 
Përmes shfrytëzimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë arrihet baraspesha e bilancit dhe 
perspektivës energjetike në sferën e ekonomisë dhe punësimit. Trashëgimia natyrore përmban 
dimensionin zhvillimor dhe kulturore-morale.  
 Gjendjet e ambientit jetësor i kushtohen asaj se deri në cilën masë arrijmë të 
ballafaqohemi me deponimin e mbeturinave dhe materieve tjera, kualitetin e ujit, ajrit dhe tokës 
dhe mbrojtjen e vlerave natyrore.  
 
6.1 Deponi aktive 
 
 Në RPJP në vitin 2016 ka 6 deponi aktive nga gjithsej 45 që ka në territorin e RMV. 
Hapësira e përgjithshme e deponive në RMV është 3.090.000 m2, ndërsa në RPJP rreth 220.000 
m2. Problem i veçantë në rajon janë deponitë e egra, që nuk i plotësojnë aspektet kryesore të 
sigurisë. Sido me qenë, deponitë aktive dhe ato të egra kërkojnë zgjidhje rajonale të problemit, 
me çka në rend të parë do të jetë çështja e selektimit primar të mbeturinave dhe ndërtimi i 
objektit/impiantit infrastrukturor – “fabrikë për përpunimin e mbeturinave”. Nëse vjen deri te 
ndërtimi i saj, atëherë mbeturinat do të jenë lëndë e parë shumë e kërkuar.  
 
6.2 Mbeturinat e grumbulluara dhe gjeneruara 
 
 Sasia e gjeneruar e mbeturinave dhe grumbullimi i tyre paraqet faktor i cili i përcakton 
raportet në ambientin jetësor. Lëvizjet e këtyre parametrave janë dhënë në tabelën nr.65. 
 
Tabela nr.65 Mbeturinat e gjeneruara dhe të grumbulluara, 2017-2019 (në 000 tonelata) 

 RMV RPJP Pjesëmarrja e RPJP në RMV në 
% 

Viti 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Sasia e grumbulluar  635 625 632 50 55 43 7.8 8.8 6.8 

Sasia e gjeneruar  787 855 916 96 113 161 12.9 13.2 17.5 
Burimi: ESHS 
 

 Në tabelën nr.65 është dhënë vëllimi dhe dinamika e këtyre parametrave dhe pjesëmarrja 
e RPJP në RMV. Nga pasqyrat tabelare shihet se sasa e gjeneruar e mbeturinave në masë të 
madhe është rritur në vitin e fundit të analizuar në raport me vitin 2017. Procese të njëjta janë 
të pranishme edhe në nivel të shtetit, ashtu që nuk ka devijime tek lëvizjet e përgjithshme tek 
mbeturinat. Sidoqoftë, sqetësuese është jo vetëm rritja e mbeturinave dhe sasive të mbledhura, 
por edhe shpërpjesëtimi midis këtyre parametrave. Sasi të mëdha mbetjesh të gjeneruara 
mbeten të pa mbledhura, që drejtpërdrejt e ndotin dhe e shkatërrojnë ambientin jetësor. Kështu 



që, deri në 73.29% të mbetjeve të gjeneruara në RPJP nuk deponohen, madje as në deponi jo 
standarde.  
 
6.3 Ujërat 
 
 Gjendja hidrografike tregon se republika nuk ka sasi të madhe të ujërave sipërfaqësorë 
dhe ato kryesisht varen nga ndodhja, kohëzgjatja dhe intensiteti i reshjeve. Karakteristikë është 
që në nivelin nacional ka mungesë të stacioneve për trajtimin e ujërave të ndotura urbane, si 
pasojë e të cilave është dëmtuar cilësia e ujërave sipërfaqësore, amortizimi i rrjetit të furnizimit 
me ujë dhe kanalizim dhe mbulimi 90% i popullsisë me sistemet e ujit të pijshëm.  
 
6.3.1 Gjendja hidrologjike në Rajon 
 
 Në nivel nacional ujërat sipërfaqësor përfshijnë sipërfaqe prej 477 km2, në të cilën bëjnë 
pjesë 35 lumenj, 3 liqene natyrore dhe 50 liqene artificiale. Të gjitha rrjedhat ujore i takojnë katër 
baseneve të lumenjve: Vardari me 80% nga sipërfaqja e përgjithshme ujore, Drini i Zi me 13%, 
Strumica me 6.4% dhe Morava e Jugut me 0.17 nga sipërfaqja e përgjithshme ujore në RMV.  
 Baseni i Drinit të Zi i përfshin basenet e Liqenit të Prespës dhe Ohrit dhe basenin e lumit 
Drini i Zi me të gjitha degët e tij në territorin e shtetit, deri në kufirin Maqedoni-Shqipëri në Dibër. 
Drini i Zi rrjedh nga Liqeni i Ohrit në Strugë nga ku përmes grykës së Drimkollit zgjerohet dhe e 
formon liqenin e Glloboçicës, e cila më tej derdhet në Liqenin e Dibrës, që pastaj të hyjë në 
territorin e Republikës së Shqipërisë. Në zonën e pellgut të Drinit të Zi bëjnë pjesë edhe 
akumulimet Shpilje, Glloboçicë, Shum dhe Liqeni i Mavrovës (e cila është pjesë e rajonit planor 
të Pollogut). Gjatësia e rrjedhës së lumit Drini i Zi është 56 km, ndërsa sipërfaqja e pellgut të lumit 
Radika përfshin 1.772 km. Kjo zonë përfshin, përgjithësisht, rajonin planor Jugperëndimor dhe 
një pjesë të rajonit të Pellagonisë dhe Pollogut, ashtu që komunat nga RPJP dhe një pjesë e NJVL 
nga dy rajonet tjera hyjnë në kuadër të basenit të Drinit të Zi.     
 Pjesa më e madhe e burimeve ujore në Republikën e Maqedonisë së Veriut i mbulojnë 
nevojat e industrisë dhe atë për: furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim, të cilat 
marrin pjesë me 99%. Gjegjësisht, në nivel rajonal, shfrytëzimi momental i burimeve të 
disponueshme të ujit për pije lëvizin rreth 26% në rajonin planor të Pellagonisë, deri në rreth 68% 
në atë Verilindor.  
 
Tabela nr.66  Qasja e burimeve ujore sipas rajoneve 

Rajoni Qasja e burimeve ujore si ujë për pije (%) 

Vardarit 57.1 

Lindor 49.9 

Jugperëndimor 58.1 

Juglindor 42.3 

Pellagonisë 26.4 

Pollogut 39.4 

Verilindor 68.2 

Shkupit 58.9 

Burimi: Studimi nacional i ujërave 2017 



 Në shtet rreth 95% e popullsisë së përgjithshme kanë qasje deri te uji i sigurte për pije, 
me theks se në zonat urbane furnizimi është 99%, ndërsa në ato rurale është 78%. Shfrytëzimet 
e ujit për pije sipas rajoneve është dhënë në tabelën nr.67.  
 
Tabela nr.67 Uji i shfrytëzuar dhe i servisuara sipas rajoneve, 2017  

Rajoni 

Gjithsej ujë i servisuar Uji i shpenzuar në 
amvisëri dhe industri 

Uji i harxhuar në amvisëri 

10 m3                                                         
(m3/vjet) (lcd) (lcd) 

Vardarit 15.796 169 129 

Lindor 18.523 139 110 

Jugperëndimor 29.621 145 119 

Juglindor 15.227 151 128 

Pellagonisë 25.058 167 130 

Pollogut 24.978 121 97 

Verilindor 11.521 113 93 

Shkupit 104.981 197 151 

Gjithsej/ mesatarisht 254.734 150.25 119.63 
Burimi: Studimi nacional për ujëra 2017 
 

Nga të dhënat e prezantuara mund të konstatohet se shfrytëzimi i ujit për rajon lëvizin 
prej 93 l ujë për banorë në ditë në rajonin Verilindor, deri në 151 l ujë për banorë në ditë në 
rajonin planor të Shkupit. Shfrytëzimi mesatar ditor i ujit për banorë në nivel nacional është 119,6 
l. Sasia më e madhe e ujit të furnizuar, në nivel vjetor, është regjistruar në rajonin e Shkupit 
104.981 m3, ndërsa më pak në rajonin planor Verilindor – 11.520 m3/vit. 

 
Kualiteti i ujit për pije i plotëson standardet bakteriologjike dhe kimike, me përjashtim të 

(3%-7%) të shembujve të cilët kanë devijime si rezultat i mungesës së klorit, ose përmbajtje të 
rritur të nitrateve nga puset e hapura nga shfrytëzuesit individual.   

 
6.4 Toka 
 

Industrializimi shumë vjeçar dhe eksploatimi intensiv i burimeve natyrore në dekadat e 
fundit sollën në ndotjen e një numri më të madh ët rajoneve në vend dhe krijimin e lokacioneve 
të kontaminuara industriale, ose të ashtu quajtura “pika të nxehta”. Këto zona janë kërcënim 
serioz për njerëzit që jetojnë – në ato dhe afër tyre, për shkak të ndikimit të tyre negativ mbi 
shëndetin e njeriut, ose indirekt përmes ndotjes së kanaleve të ambientit jetësor dhe hyrjes të 
ndotësve në zingjirin e prodhimit të ushqimit.  

 

6.4.1 Zonat e kontaminuara në nivel nacional 
 

Në Planin nacional për menaxhim me mbeturina në RMV janë identifikuar 16 lokacione 
industriale të kontaminuara ose të ashtu quajtura “pika të nxehta” me ndikimet e vërtetuara mbi 
ambientin jetësor në të cilat sipas llojit të industrisë, për RPJP, përmenden: Termocentrali, bashkë 



me minierën e linjitit në KME Osllomej-Kërçovë dhe Kapaciteti Industrial (i mbyllur) Tane Caleski-
Kërçovë.  

Nga pikat e nxehta të verifikuara, sipas rajoneve, mund të thuhet se në rajonin e Shkupit 
ka më shumë (4), në atë të Vardarit (3), në rajonin Verilindor, Lindor dhe Jugperëndimor nga 2, 
ndërsa në atë Juglindor dhe të Pollogut janë identifikuar nga një pikë e nxehtë. Ndikimi i tyre mbi 
ambientin jetësor  dhe potenciali i tyre i rrezikut është paraqitur në tabelën e më poshtme, me 
çka tre “pikat e nxehta” janë ranguar me rrezik të lartë ekologjik (të shënuara me ngjyrë të kuqe), 
shtatë me rrezik të mesëm ekologjik (të shënuara me ngjyrë portokalli) dhe gjashtë “pika të 
nxehta” me rrezik të ulët ekologjik (të shënuara me ngjyrë të verdhë).  

 
Tabela nr.68 Sipërfaqja e 16 pikave të nxehta industriale të identifikuara në RMV 

# Pika e nxehtë 
Sipërfaqja e 
lokacionit (m2) 

1 OHIS SH.A. (industria kimike organike) në Shkup 76.725 

2 Buçim (miniera e bakrit dhe mbetjeve të bakrit) në Radovish 900.000 

3 MHK Zletovë Veles (shkritore – mbetjet e minierave) 95.000 

4 Llojanë, miniera e kromit, arsenit, antimonit në Kumanovë 100.000 

5 Sasa (miniera e plumbit dhe zinkut) Makedonska Kamenicë 285.000 

6 Silmak (fabrika për hekur-silicium) (ish HEK Jugohrom) në Jegunovcë 80.000 

7 Toranica (plumbi dhe zinku) Kriva Pallankë 25.000 

8 Makstil (Fabrika e hekurit dhe çelikut) Shkup 125.000 

9 Zletovë (miniera e plumbit dhe zinkut) Probishtip 280.000 

10 KME Manastir (centrali energjetik dhe miniera e qymyrit) 100.000 

11 Feni (shkritorja e fero-niklit) Kavadarc 167.000 

12 MHK Zletovë (plehra) Veles 70.000 

13 KME Osllomej (centrali energjetik dhe miniera e qymyrit) Kërçovë 280.000 

14 Lëkur punuesi Godel Shkup 500 

15 OKTA (rafineria e naftës) Shkup 6.000 

16 Tane Caleski (trajtimi i hapësirave metalike) në Kërçovë 100 

Mesatarisht/ gjithsej 2.590.325 
  Burimi: Annex 9: Special Study E Industrial Contaminated Sites (“hotspots”) National Waste Management Plan and Feasibility Studies 

 
Nga pikat e nxehta të identifikuara sipërfaqe më të madhe përfshin miniera e Buçim (në 

rajonin planor Juglindor), dhe pastaj vijojnë minierat Sasa dhe Zletovë (Lindor), KME Osllomej 
(Jugperëndimor), Feni (Vardarit), Makstil (Shkupit), miniera Llojanë (Verilindor) dhe KME 
Manastir (Pellagonisë). 

 
Rajoni planor Jugperëndimor me dy pikat e nxehta, merr pjesë me 380.000 m2, ose 

14.66% nga territori i përgjithshëm i RMV për të cilën është e nevojshme sanimi i pikave të nxehta 
të kontaminuara. Përveç deponive më të mëdha industriale ekzistojnë edhe deponi më të vogla, 
ku deponohen ose/dhe është deponuar mbeturina nga proceset dhe mbeturinat e rrezikshme, 
në vetë lokacionin, por me sasi më të vogla. 
 
6.5 Ajri 
 
 Në qendrat më të mëdha urbane në shtet, dekadën e fundit ka prishje serioze të kualitetit 
të ajrit, ndikim kanë, përveç kapaciteteve afariste, industriale, ka trafiku dhe ngrohja e amvisërive 
të cilët në pjesën më të madhe përdorin dru për djegie.   



6.5.1 Rishikimi i gjendjes aktuale me mediumin në nivel të grumbullimit 
 

Shfrytëzimi i druve për ngrohje në amvisëritë në periudhën dimërore shkakton probleme 
serioze me kualitetin e ajrit në vendbanimet me dendësi të lartë, sepse pjesa më e madhe e 
amvisërive ende këtë lëndë të ngurtë djegëse e shfrytëzojnë si burim kryesor për ngrohje.  

Automjetet e udhëtarëve paraqesin burim ndotjeje të ajrit në zonat urbane, për shkak të 
intensitetit të lartë të trafikut dhe pjesërisht për shkak të automjeteve të vjetra dhe mirëmbajtjes 
së keqe të tyre. Ndikim plotësues mbi ndotjen e ajrit ka edhe zhvillimi i dendur i zonave urbane 
të ndërtuara dhe zvogëlimi i hapësirave të gjelbra.  

 
6.5.2  Stacionet monitoruese për kualitetin e ajrit sipas rajoneve 
 
 Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor menaxhon me Sistemin e 
monitorimit automatik shtetëror për ndjekjen e kualitetit të ajrit ambiental, i cili përbëhet nga 
18 stacione monitorimi fikse dhe një mobile dhe atë: 5 stacione matëse në Shkup, 2 stacione 
matëse në Manastir, dhe nga një stacion matës në Veles, Ilinden, Kërçovë, Kumanovë, Koçan, 
Tetovë, Kavadarc, Gostivar, Strumicë, Gjevgjeli dhe Lazaropole.   
  

Përshkrim i shkurtër i stacioneve të monitorimit të ajrit, lokacioni i tyre, lloji i stacionit 
matës si dhe parametrat të cilat i mat/ndjek në kuadër të grumbullimit të ashtu quajturës Zona 
perëndimore, janë pasqyruar në tabelën nr.69. 
 
Tabela nr.69 Përshkrimi i stacioneve matëse për kualitetin e ajrit ambiental në RMV 

Zona Lokacioni Lloji i stacionit 
Parametrat të cilat i mat stacioni i 
monitorimit në [μg/m3] 

Zona 
perëndimore 

Manastiri 1 
Stacioni periferik i cili e ndjek ndotjen nga 
industria 

O3, NO2, SO2, CO, PM10, PM2,5 

Manastiri 2 
Stacioni urban i cili e ndjek ndotjen nga 
trafiku 

O3, NO2, SO2, CO, PM10, PM2,5 

Kërçovë 
Stacioni urban i cili e ndjek ndotjen nga 
trafiku dhe industria 

O3, NO2, SO2, CO, PM10 

Lazaropole Stacioni në sfond rural O3, NO2, SO2, PM10 

Tetovë 
Stacioni urban i cili e ndjek ndotjen nga 
trafiku 

O3, NO2, SO2, CO, PM10, PM2,5 

Gostivar Stacioni në sfond urban O3, NO2, SO2, CO, PM10 

Burimi: Rishikimi i performansave për ambientin jetësor në RMV, viti 2020 

 
6.5.3  Gjendja me kualitetin e ajrit 
 

Burime të grimcave PM10 janë amvisëritë, përmes shfrytëzimit të druve për ngrohje dhe 
instalimet e mëdha për djegie. Ngrohja e banesave është burimi kryesor i emetimit të PM10 
grimcave, përkatësisht 46% nga emetimet e PM10 dhe 58% nga PM2.5. Sektori industrial 
kontribuon me 22% të emetimit të PM10 dhe 20% nga emetimet e PM2.5, ndërsa prodhimi i 
energjisë për ngrohje dhe energjisë elektrike është përgjegjëse për 11% nga emetimet e PM10 
dhe 6% për emetimet e PM2.5.  
 



6.5.4  Sfidat për përmirësimin e kualitetit të ajrit 
 

Sfidat më të mëdha për përmirësimin e cilësisë të ajrit në zonat urbane janë: zbatimi i një  
sistemit të integruar për monitorimit e ambientit jetësor dhe shëndetit  të njerëzve; monitorimin  
e ekspozimit të popullatës ndaj grimcave PM2.5 dhe PM10 dhe ndikimi i ndotjes së ajrit në 
shëndetin e njerëzve dhe në shkallën e vdekshmërisë; sigurimi i monitorimit të ndikimeve 
negative mbi ekosistemet nga ndotja e ajrit; e bazuar mbi rrjetin e vendeve të monitoruara, 
vendosja e masave për rinovimin e parkut të automjeteve automobilistike, vendosja e sistemit të 
gjelbër për  furnizimet publike  dhe këshillimi i institucioneve publike në nivel nacional dhe 
komunat ta rinovojnë parkun e automjeteve me automjete me emetime më të ulëta dhe 
vendosja e masave për të  përmirësuar efikasitetin e energjisë dhe për të stimuluar përdorimin e 
karburanteve më të qëndrueshëm në sektorët e amvisërisë dhe energjisë (përfshirë edhe  
industrinë). 

 
6.6 Mbrojtja e natyrës  
 
 RPJP është karakteristik për përfaqësimin e një trashëgimie të rrallë natyrore, dhe në disa 
pjesë edhe për mbrojtjen e saj. Regjistri i krijuar i rrallësive natyrore të mbrojtura ose të 
propozuara për mbrojtje është në pajtueshmëri me Planin hapësinor të shtetit.  
 
Tabela nr.70 Regjistri i vlerave natyrore  

 
Tërësia hapësinore/Objekti/Gjallesa/Shtazë 

Statusi  
Niveli i mbrojtjes 

Të shpallur Të propozuar 

Ohri dhe Liqeni i Ohrit •   UNESCO 

Galiçica – Ohër •    
Park Nacional Jakupica – Makedonski Brod 

Jabllanica – Strugë – Vevçan 
 •  

Sini Viroj-Debërc, Lumi i Pesoçanit-Debërc, Osoj-Ohër  •  Rezervat natyror i fortë 

Krushinë-Kërçovë  •  Peisazh karakteristik 

Baba Saç-Kërçovë, Lumi i Zajazit-Kërçovë, Llukovë-
Strugë, Stuednçica-Kërçovë dhe Studençishta-Ohër 

 •  Rezervate të veçanta 
natyrore 

Suvi Doll-Kërçovë, dhe Lumi i Drenokut- Strugë 
 

 

•  

 
 

Specie të veçanta bimore 
dhe shtazore jashtë 
rezervateve natyrore 

Burimet e Vevçanit-Vevçan, Duvallo-Ohër, Shpella e 
Sllatinës së Epërme- Makedonski Brod, Dushku i 
Maqedonisë-Ohër, Liqeni i Ohrit-Ohër, Debërc dhe 
Strugë, shpella Mleçnik në Tashmarunishtë-Strugë dhe 
Çinari Platan-Ohër 

•   Monumente natyrore 



Alipashica-Strugë Babin Sërt-Qendër Zhupë, Lumi i 
Beleshniçkës-Makedonski Brod, Liqeni i Vevçanit-
Vevçan, Shpella e gipsit Allçia-Dibër, Gollubarnik-
Makedonski Brod, Dushku-Pllasnicë, Pema e dushkut-
Makedonski Brod, Pema e dushkut Llukovë-Strugë, 
Pema e dushkut Dollogozhdë-Strugë, Pemët e dushkut-
Strugë, Ella-Vevçan, Zmejovica-Makedonski Brod, 
Gështenja-Strugë, Krapa-Makedonski Brod, Oreoec-
Makedonski Brod, Ostrovo-Ohër, Peshna-Makedonski 
Brod, Shpella Jaorec-Debërca, Shpella Momiçek-
Makedonski Brod, Shpella Samoska Dupka-Ohër, 
Shpella Kamenolom-Kërçovë, Shpella Utova Dupka-
Kërçovë, Shpella Kalina Dupka-Kërçovë, Shpella 
Ginçejca-Kërçovë, Shpella Orle-Makedonski Brod, 
Pitran-Pllasnicë, Rrapi-Strugë, Rrapi-Vevçan, Rrapi në 
Veleshtë-Strugë, Liqeni i Podgoricës-Strugë, Sllansko-
Makedonski Brod dhe Tajmishtë-Kërçovë.  

 •  

Burimi: Plani hapësinor i R. Maqedonisë së Veriut, 2004. 

 

 Përveç Regjistrit i cili i përfshin të gjitha vlerat natyrore në tabelën nr.71 është dhënë edhe 
Regjistri i vlerave natyrore të shpallura në RPJP me koordinata të lokacioneve dhe sipas vitit të 
shpalljes.  
       

Tabela nr.71 Regjistri i trashëgimisë natyrore në RPJP 

Lokaliteti Koordinatat gjeografike  Viti i shpalljes 

Parqet nacionale 

Galiçica 40°59'N/20°52'E 1958 

Monumentet natyrore 

Shpella e Sllatinës së Epërme 41°35'N/21°29'E 1953 

Burimet e Vevçanit 41°14'N/20°35'E 1999 

Liqeni i Ohrit 41°03'N/20°47'E 1958 

Lumi i Belleshniçkës 41°40'N/21°17'E 2002 

Burimi i Sllatinës 41°34'N/21°13'E 2004 

Çinari-Rrapi, Ohër 41°11 N/20°80'E 1967 

Dushku i Maqedonisë, f.Tërpejcë, Ohër 40°57'N/20°47'E 1967 

Duvallo (Kosell) 41°10'N/20°50'E 1979 

Rrapi, f.Kalishtë, Strugë 41°08'N/21°39'E 1961 

Shpella Mleçnik, Strugë 41°16'N/20°39'E 1964 

Lumi i Drenokut, Strugë (SBSHV*) 41°39'N/20°55'E 1960 

Lumi Gari (SBSHV) 41°50'N/ 20°68'E 1960 

 
*) Specie të veçanta bimore dhe shtazore jashtë rezervateve natyrore 
 

 
  Ky regjistër mundëson të shihet potenciali për shpalljen e rariteteve natyrore në 
periudhën e ardhshme, të cilët nuk janë të përfshirë në dy regjistrat ekzistues.  
 



6.7 Konstatimet kyçe 
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Sasi të mëdha të mbeturinave të gjeneruara 
ngelin të pa mbledhura, që drejt për drejtë e 
ndotin dhe e shkatërrojnë ambientit jetësor. 

Sanimi i deponive të egra, riciklimi dhe 
përpunimi i mbeturinave janë prioritetet më 
të mëdha në Rajon.   

Nyja hidrologjike e RMV.   Potencial ujor që mund të shfrytëzohet në 
mënyrë optimale.  

Ndotja e tokës është e përcaktuar me dy zona 
të nxehta industriale.  

Është i patjetërsueshëm sanimi i pikave të 
nxehta – Osllomej dhe Tane Caleski.  

Kualiteti i ajrit matet në stacionin matës në 
Kërçovë.   

Është e nevojshme të rritet numri i stacioneve 
matëse dhe të ketë raport aktiv drejt 
mbrojtjes së ajrit në këtë aspekt.  

Ekziston regjistër i gjërave të rralla natyrore të 
mbrojtura ose të propozuara për mbrojtje. 

Duhet të zgjerohet kjo listë me lokalitete të 
reja.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Kultura 
 
 RPJP është një thesar i vërtetë i trashëgimisë së pasur kulturore të luajtshme dhe të 
paluajtshme, e cila është fryt i kushteve natyrore, proceseve historike dhe krijimtarisë së 
popullatës që ka ekzistuar për mijëvjeçarë në këtë zonë. Këtu paraqitet një vazhdimësi e 
qytetërimeve nga kohërat antike në periudhat moderne. Vendet arkeologjike ofrojnë një 
paraqitje faktike të kulturës profane dhe të shenjtë; Arkitektura ka rrënjë të thella, nga banesat 
në togje deri te kryeveprat e ndërtimit modern. 
 

Veçanërisht mbresëlënëse janë pikturimi mesjetar si afresket, ikonografia, gdhendje dhe 
gdhendja e bakri, si dhe ndërtesat afariste dhe pasuritë e tjera të paluajtshme arkitektonike. 
Gjithashtu, institucionet e shumta kulturore, mundësojnë prezantimin e trashëgimisë kulturore, 
dhe manifestimet e rëndësisheme dhe etnografia janë pjesë e kulturës "së gjallë". 
 

Përveç pranisë së vlerave kulturore që përcaktojnë trashëgiminë, zhvillimi i kulturës është 
i lidhur ngushtë me përfshirjen e popullatës në aktivitete kulturore, gjë që kërkon një vizitë në 
manifestimet kulturore, vendet dhe objektet. 
 
7.1 Trashëgimia kulturore 
 
 Trashëgimia kulturore paraqet vlerë  cila mbrohet si nga institucionet kompetente, ashtu 
edhe nga vetë popullata. Përmes trashëgimisë kulturore bëhet afirmimi i RPJP si një mjedis 
kulturor. Në këtë aspekt, kultura ndërlidhet veçanërisht me turizmin si një nga sferat më të 
rëndësishme ekonomike në RPJP, dhe nga ai aspekt është e rëndësishme të regjistrohen të gjitha 
vlerat e trashëgimisë kulturore. Në RPJP janë të regjistruara më shumë se 350 monumente të 
ndryshme kulturore-historike. Falë vlerave kulturore dhe natyrore Ohri dhe Liqeni i Ohrit janë të 
mbrojtura në kuadër të UNESCO.      
 
 Drejtoria për mbrojtje të trashëgimisë kulturore pranë Ministrisë së kulturës ka përgatitur 
Regjistër të pasurive të mbrojtura në RMV, çka do të thotë edhe për RPJP. Ai është paraqitur në 
tabelën nr.72.  
 
Tabela nr.72 Lista e të mirave të mbrojtura (gjendja 31.12.2012) 

Komuna  Vendbanimi Objekti-lokacioni - lokaliteti  

 
 

Vevçan  

 
 

Vevçan 

1. Njësia monumentale Vir, Valavica dhe Vodenica 2. Shtëpia e Korunovcëve 3. 
Shtëpia e Duckinovcëve, 4. Shtëpia e Kostojçinovskëve, 5. Shtëpia e Kitanovëve, 6. 
Shtëpia e Peshinovcëve, 7. Shtëpia e Peshinovcëve  8. Shtëpia e Kallajxhievëve, 9. 
Shtëpia e Gogovcive, 10. Shtëpia e Daskalëve, 11. Shtëpia e Popovcëve  

 
 

 
 

Dibër  

Dibër 1. Banja e re - hamam, 2. Hamam-banjë në rr.”Petre Popovski” pn, 3. Shtëpi – rr.”JNA” 
nr.33, 4. Shtëpi – rr.”Petre Popovski” (nr.9)/numri i ri 57,  5. Shtëpi – rr.”Liman Kaba” 
nr.22, 6. Shtëpi – rr. “1 Maji” nr.43, 7. Shtëpi - rr.„Drini i Zi” nr.32, 8. Shtëpi - rr. 
„Vëllazërim-bashkim” nr.31,  9. Shtëpi - rr.„Zdravko Çoçkovski” nr.226, 10. Shtëpi - 
rr.„Drini i Zi” nr.26, 11. Shtëpi - rr.„Pavle Çiçkovski” nr.221, 12. Teqja Kaderit, 
rr.„Jordan Zafirovski” nr.9, 13. Kisha „Shën Petka”, 14. Xhamia  e Hinqarit   

Gari  1. Tërësia rurale Gari   

Rajçicë 1.  Kisha „Shën Varvara”, 2.  Kisha „Shën Gjergji Fitimtari”   



Xhepishtë 1. Lokaliteti arkeologjik “Kisha romake”   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kërçovë 

Kërçovë 1.  Lokaliteti arkeologjik “Kale”, 2. Lokaliteti arkeologjik “Pallatishtë”, 3. Ostuari 
përkujtimor në Parkun e Revolucionit, 4. Shtëpia në të cilën është formuar Bordi 
Popullor i Rrethinës, Lagjes, përkatësisht Komunës, 5. Shtëpia në të cilën ka qëndruar 
SHP i LNÇ për Maqedoninë, rr. „Stojan Bozhinoski” nr.13  (Muzeu „Maqedonia 
Perëndimore në LNÇ”), 6. Shtëpia në të cilën u mbajt fjalimi në Mitingun në datë 
26.09.1943 në rr.”Marshali Tito” nr.58, 7. Shtëpi – rr.”29 Nëntori” nr.32, 8. Shtëpi – 
rr.”Tane Celeski” nr.19-21   

Llazarovcë 1. Kisha “Shën Gjergji”   

Podvis 1. Ndërtesa e vjetër shkollore   

Cer 1.  Lokaliteti arkeologjik „Cërkvishtë/Pas Zabeli”, 2. Varri përkujtimor i Hristo 
Uzunov,  3.  Kisha  „Micevi”,  4.  Kisha  „Shën Nikolla”, 5.  Kisha  „Shën Spasi”, 6.  
Kisha  „Shën Petka”  

Dolenci i Manastirit 1. Manastiri „Shën Mërija Virgjëresha-Kërçovë”    

Dolenci 1.  Lokaliteti arkeologjik “Livadhet e thata” 

Miokazë 1.  Lokaliteti arkeologjik “Gradishte/Venec”    

Vraneshticë 1.  Kisha „Shën Ilija”,  2. Kisha “Shën Gjergji”   

Dllapkin Doll 1. Lokaliteti arkeologjik „Qukare” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ohër 
 
 
 
 
 
 

Tërpejca  1. Kisha „Shën Shenjtorja e Zaumit”, lokaliteti Zaum  

Velestovë 1. Kisha „Supozimi i Virgjëreshës Mëri” 

Konjsko 1.  Kisha  “Shën Stefani - Pancir”  

Lubanishtë 1. Manastiri ”Shën Naumi” 

Peshtan  1.  Kisha „Shën Bogorodica e Peshtanit”, 2.  Lokaliteti arkeologjik – Lagjja mbi kunja 
„Gjiri i eshtrave/ Pllaka Qyteti Miqov” 

Lakoçerej i 
Poshtëm 

1.  Kisha  „Shën Erazmo”, vendi Shën Erazmo – kisha shpellore, 2.  Lokaliteti 
arkeologjik “Kulishte-Gradishte”  

Leskoec 1.  Kisha „Shën Spasi” (Ringjallje) 

Kosell 1. Monumenti “Rashanec” – Ura e Prentovit,  2.  Kisha „Shën Nikolla”,  3.  Lokaliteti 
arkeologjik “Gradishte”  

Kuratica 1. Varrezat e përbashkëta të luftëtarëve të rënë në LNÇ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohër 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zona e qytetit 
 

 

1. Hamami „Voskë”, rr.„Goce Dellçev” nr.152-а, 2. Hamami „Eski”, rr.„Boris Kidriç” 
nr.1, 3. Lokaliteti arkeologjik “Teatri antik”, Varosh, 4. Lokaliteti arkeologjik „Varrezë-
Vidobishtë”, rr.„Marko Cepenko” nr.140, 5. Lokaliteti arkeologjik „Kozluk”, 6. 
Lokaliteti arkeologjik në rr.„Ilindenit” pn, 7. Lokaliteti arkeologjik HERMELEJA 
(„Gabavci”, „Paterica”, „Ambarxhica”), 8.  Lokaliteti arkeologjik  „Shën Erazmo”, 9.  
Lokaliteti arkeologjik VARREZË ANTIKE „KARAGJULEVCI”, 10. Galeria e ikonave, rr.„ 
Universiteti i Klimentit” pn, 11. Varri i Gligor Prliçev, 12. Shtëpia e Hristo Uzunov, rr. 
„Car Samoil” nr.49, 13. Mogilë përkujtimore në Sllavej Planina, 14. Toka e Shtëpisë së 
Gligor Prliçev, 15. Varreza të përbashkëta të luftëtarëve të rënë në LNÇ, 16. Pllakë 
përkujtimore e profesorëve dhe nxënësve të rënë në LNÇ nga gjimnazi i Ohrit në rr. 
“Dimitar Vllahov” nr.75, 17. Shtëpi me pllakë përkujtimore në rr. „Klimentska” nr.75, 
18. Pllakë përkujtimore tek shkëmbi tek “Bairi”, 19. Pema „Koçexhik” në kompleksin 
“Shën Klimenti”/trashëgimi natyrore/, 20. Shtëpi në rr. „Goce Dellçev” nr.8 – Shtëpia 
e Kadri Shehut, 21.Shtëpi në rr. “Kosta Racin” nr.45, 22. Shtëpi në rr. „Nada Fileva” 
nr.54, 23. Shtëpi në rr. „Nada Fileva” nr.52, 24. Shtëpi në rr. „Nada Fileva” nr.26, 25. 
Shtëpi në rr. „Stiv Naumov” nr.14, 26. Shtëpi në rr. „Stiv Naumov” nr.14, 27. Shtëpi 
në rr. „Marshal Zhukov” nr.38, 28. Shtëpi në rr. „Marshal Zhukov” nr.31, 29. Shtëpi 
në rr. „Marshal Tollbuhin” nr.1, 30. Shtëpi në rr. „Marshal Tollbuhin” nr.22, 31. Shtëpi 
në rr. „Marshal Tollbuhin” nr.2, 32. Shtëpi në rr. „Shën Klimenti” nr.19, 33. Shtëpi në 
rr. „Shën Klimenti” nr.21, 34. Shtëpi në rr. „Samoilit” nr.44, 35. Shtëpi në rr. „Car 
Samoil” nr.62 – „Shtëpia e Robevci”  - Muzeu i qytetit të Ohrit, 36. Shtëpi në rr. 
„Samoilit” nr.50, 37. Shtëpi në rr. „Samoilit” nr.67, Shtëpi në rr. „Samoilit” nr.38, 39. 
Shtëpi në rr. „Kosta Abrash” nr.44,  40. Shtëpi në rr. „Strasho Pinxhur” nr.2, 41. Shtëpi 
në rr. „Strasho Pinxhur” nr.20, 42. Shtëpi në „Kej Marshali Tito” nr.3,  43. Shtëpi në 
rr. „7 Nëntori” nr.29 dhe 31, 44. „Uranija - Shtëpi në AMSHA” rr. „Car Samoil” nr.45, 
45. Ndërtesa e drejtorisë së IP Enti dhe Muzeu Ohër ”Zamok”, 46. Ndërtesa e muzeut 
“Shkrim-leximi Slloven” rr. „Universiteti i Klimentit” pn, 47. Sahat kulla, rr. „Nada 
Fileva” nr.6-B, 48. Pjesa e vjetër e qytetit, 49. „Kalaja e Samoilit” në pjesën e vjetër të 
qytetit,  50. Teqeja „Zejnel Abedin Pasha” në rr. „Goce Dellçev” nr.6,  51. Tyrbja e 
Sinan Çelebiut tek „Imaret”, rr. „Strasho Pinxhur” nr.40-а, 52. Kisha „Shën 
Pantelejmon”, rr. „Strasho Pinxhur” nr.44 (vendi „Imaret”), 53. Kisha „Shën Mëria 
Çelnica”, rr. „Klimentit” nr.78,   54. Kisha „Shën Vraçi i Vogël”, rr. „Klimentit” nr.84, 
55. Kisha „Shën Dimitrija”, rr.„Klimentit” nr.104-B, 56. Kisha „Shën Bogorodica 
Bollniçka”, rr. „Kosta Abrash” nr.30-B, 57. Kisha „Shën Nikolla Bollniçki”, rr. „Kosta 
Abrash” nr.30-A, 58. Kisha „Shën Klimenti” („Bogorodica Privlepta”), rr. 
„Klimentit”nr.108, 59. Kisha „Shën Klimenti i Vjetër” („I Vogli”), rr. „Metodi Patçev” 
nr.9-а, 60. Kisha „Shën Jovani Bogosllov-Kaneo”, rr. „Koço Racin” nr.37, 61. Kisha 
„Shën Sofija”, rr. „Ilindenit” nr.34-а, 62. Kisha „Shën Konstantini dhe Elena”, 
rr.„Klimentit” nr.108-а (nr. 112),  63. Kisha „Shën Bogorodica Kamensko” - Koshishtë, 
64. Kisha „Shën Nikolla Gerakomia”, rr. „Kosta Abrash” nr.70,   65. Kisha „Shën Nikolla 
Arbanashki”, rr. „Strasho Pinxhur” nr.16-а, 66. Kisha „Shën Nikolla Çudibërësi”, rr. 
„Klimentit” nr.61-а, 67. Xhamia „Ali Pasha”, rr. „Mosha Pijade” nr.17, 68. Xhamia 
“Ajdar Pasha”, rr. „Goce Dellçev” nr.290, 69. Xhamia “Haxhi Dërguti”, rr. „7 Nëntori” 
nr.132-а,   70. Xhamia “Haxhi Hamza”, rr. „Goce Dellçev” nr.53, 71. „Krahina natyrore 
dhe kulturore-historike e Ohrit”  (Ohri si tërësi i mbrojtur nga UNESCO), 72. Kalaja 
(Kalaja e Ohrit/Saraji i Epërm), 73. Kisha Polikonhale krishtere e hershme tek 
„Imaret”, 74. Lokaliteti arkeologjik „Shën Gjergji”, tek Studençica, 75. Lokaliteti 
(kompleksi arkeologjik) „PLLAOSHNIK” Ohër, Varosh, 76. Lokaliteti arkeologjik “Shën 
Dyzet dëshmorët”, 77. Shtëpi në rr. „Samoilit” nr.67, 78. „Qendra e vjetër e qytetit‘‘ 
në Ohër,  79. Shtëpi në rr. „Mbreti Samoil” nr.30”, 80. Kisha “Shën Vraçi i Madh (Shën 
Kuzmani dhe Damjani)” – Ohër,  81. Bazilika krishtere - Studençishtë   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Debërc 

Mes Belçishtës - 
Botunit 

1. Përmendorja e lirisë, Vëllazërim Bashkim të brigadave, lokaliteti “Tumba” 

Belçishtë 1.  Shkollë fillore, 2. Shtëpi me pllakë monumentale 

Leshani 1. Kisha “Si Sveti”, 2. Mulliri në f.Leshan 

Vellmej  1.  Lokaliteti arkeologjik “Kutlina-Bllatë”, vendi „Bllatë”, 2. Kisha „Shën Mëria e 
Pastër - Kelija” 

Vrbjan 1. Kisha „Shën Gjergji”, 2. Përmendorja e luftëtarëve të rënë të LNÇ    

Godivje  1. Kisha „Shën Gjergji”    

Sredoreçia e 
Epërme 

1. Lokaliteti arkeologjik “Zlla strana”  

Zlesti 1. Kisha „Shën Mëria”    

Izdegllavje 1. Kisha „Shën Nikolla”    

Ozdolen 1. Kisha „Shën Gjergji”    

Sllatinë  1.Shkollë fillore  

Slivovë 1. Çezma monument, 2. Pllaka monumentale e shkollës     

Ujti i Kuq  1. Shkollë fillore   

Turje 1. Kisha „Shën Mëria”    

Gorencë 1.  Lokaliteti arkeologjik “Çeshma e thatë”, „Tri Qelusti”, „Vërtulka”, 2. Lokaliteti 
arkeologjik “Nekropola e Trebenishtës”, në rrugën Ohër-Kërçovë  

Trebenishtë 1. Lokaliteti arkeologjik „Kalaja e Trebenishtës”    

 
 
 
 
 
 
 
 

Strugë 
 
 
 
 
 
 
 

Vranishtë  1.  Kisha „Shën Mëria”   

Belica e Epërme 1.  Kisha „Shën Petka”   

Kalishtë 1.  Kisha „Shën Athanasi”, 2. Kisha „Supozimi i Virgjëreshës Mëri” 

Oktisi 1.  Lokaliteti arkeologjik “Vajtos/Gradishte”, 2. Kompleksi arkeologjik - Kisha „Shën 
Nikolla” dhe Kompleksi i bazilikës krishtere të hershme    

Ladorishta  1.  Lokaliteti arkeologjik – Bazila krishtere e hershme „Ladorishta” („Varreza 
cigane”) 

Radozhda  1. Kisha në Shpellë “Arangjeli Mihail”   

Dollogozhda 1. Lokaliteti arkeologjik “Shën Ilija” 

Koroshishta 1.  Lokaliteti arkeologjik “Latinica”  



Burimi: Ministria e kulturës  
 

 Regjistri i vlerave kulturore të mbrojtura në RPJP e tregon nivelin e mbrojtjes së pasurisë 
kulturore. Në të është prezantuar përfaqësimi sipas komunave, ashtu që mundëson shikim në 
shpërndarjen në të gjithë territorin. Regjistri mundëson që të plotësohet thesari kulturor me 
plotësimin me objekte dhe lokalitete të reja për mbrojtje nga ana e Komunave në RPJP.     
 
7.2 Përfaqësimi dhe shfrytëzimi i institucioneve kulturore 
 

Institucionet kulturore e theksojnë nivelin e ndërtimit kulturor, dhe të njëjtat janë bazë 
për zhvillimin e jetës kulturore në mjediset lokale dhe Rajonin në tërësi. Këto parametra të RPJP 
kanë karakter krahasues sepse mund të krahasohen me parametrat e RMV. Numri dhe shkalla e 
shfrytëzimit të tyre sipas llojit janë dhënë në tabelën vijuese nr.73. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strugë 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zona e qytetit 

1. Hamami turk „Mustafa Çelebi”, 2. Teqeja „Helveti”, 3. Shtëpi – pron. Pere 
Çurkovski, rr. „Goce Dellçev” nr.13, 4. Shtëpi - pron. Katerina Nestorova, rr. „Goce 
Dellçev” nr.33, 5. Shtëpi - pron. Naum Asankovski, rr. „Goce Dellçev” nr.60, 6. Shtëpi 
- pron. Nikolla Shantovski, rr. „Goce Dellçev” nr.62, 7. Shtëpi - pron. Naum Sadeski, 
rr. „Goce Dellçev” nr.64, 8. Shtëpi - pron. Petrush Koçovski, rr. „Goce Dellçev” nr.66, 
9. Shtëpi - pron. Marica Matovska, rr. „Goce Dellçev” nr.70, 10. Shtëpi - pron. Nikolla 
Nestorov, rr.„Goce Dellçev” nr.82 (c.r.407), 11. Shtëpi - pron. Stevan Nestorov, rr. 
„Goce Dellçev” nr.8417,  12.Shtëpi - pron. Vlladislav Dereban, rr. „Vëllezërit 
Milladinovi” nr.1,  13. Shtëpi - pron. Nikolla Kasikov, rr. „Vëllezërit Milladinovi” nr.14, 
14. Shtëpi – pron. Milica Kanevçeva, rr. „ Vëllezërit Milladinovi” nr.16 (Muzeu - 
Strugë),  15. Shtëpi rr.„Vëllezërit Milladinovi” nr.18 (Galeria “Koxhoman”),  16. Shtëpi 
-rr. „Vëllezërit Milladinovi” nr.20, 17. Shtëpi – rr. „Vëllezërit Milladinovi”nr.28., 18. 
Shtëpi -rr. „ Vëllezërit Milladinovi” nr.30, 19. Shtëpi -rr. „Vëllezërit Milladinovi” nr.32,  
20. Shtëpi – rr. „Vëllezërit Milladinovi” nr.36, 21. Shtëpi – rr. „Niko Nestor” nr.5, 22. 
Shtëpi – rr. „Niko Nestor” nr.7,   23. Shtëpi – rr. „Niko Nestor” nr.9, 18. Shtëpi – rr. 
„Niko Nestor”nr.11, 19. Shtëpi -rr.„Niko Nestor” nr.13, 20. Shtëpi – rr. „Niko Nestor” 
nr.15, 21. Shtëpi – rr. „Niko Nestor” nr.31, 22. Shtëpi – rr. „Niko Nestor” nr.46, 23. 
Shtëpi – rr. „Niko Nestor” nr.48, 24. Shtëpi – rr. „Timoshenko” nr.1238. Shtëpi – rr. 
„Timoshenko” nr.1339. Shtëpi – rr. „Timoshenko” nr.15, 25. Shtëpi – rr. 
„Timoshenko” nr.19, 26. Shtëpi – rr. „Timoshenko” nr.21, 27. Shtëpi – rr. 
„Timoshenko” nr.23, 28. Shtëpi – rr. „Dimçe Kosharko” nr.42, 29. Shtëpi – pronë e 
kishës, rr. „Selanikut” nr.14, 30. Kisha „Shën Gjergji”    

Pllasnicë Pllasnicë   1. Kisha „Shën Nikolla”   
2. Xhamia „Nurli“ 
3. Objekt banimi (Dy shtëpi - Saraje) 
4. Xhamia „Jeshil“ 

 
 
 
 
 

Makedonski 
Brod   

Belicë 1. Kisha „Shën Troica” (“Shën Nikolla” )   

Bençe 1. Kisha „Shën Arangjeli Mihail”   

Breznicë  1. Kisha „Shën Mëria”   

Izhishtë 1. Kisha „Shën Nikolla”   

Modrishtë 1. Kisha „Shën Athanasi”   

Zdunjë 1. Kisha „Prezantimi i Mërisë” ,2. Kisha „Shën Petre dha Pavli”   

Oreovec 1. Kisha „Shën Nikolla” , 2. Kisha „Shën Arangjeli Gavril”  

Samokov 1. Kisha „Shën Athanasi”   

Trebino 1. Kisha „Shën Mëria”, 2. Kisha “Shën Dimitrija” 

 
Qendër 
Zhupë  

Gorenci 1. „Ura e Gorencit” në lumin Radika   

Koxhaxhiku 1.  Qendra memoriale “Koxhaxhik” 



Tabela nr.73 Numri i institucioneve kulturore dhe vizitorëve  

Viti 2018 RMV RPJP 

Kinema 1)  14  2  

Numri i vizitorëve në kinematë  466.926  2.217  

Numri i vizitorëve në kinematë  në 1000 banorë 
(gjendja 31.12.2018) 

224.8  10.1  

Muze 2)  26  2  

Numri i vizitorëve në muzetë  427.493  9.440  

Numri i vizitorëve në muzetë në 1000 banorë 
(gjendja 31.12.2018) 

205.8  43.1  

Teatro profesionale 19  1  

Numri i vizitorëve në teatër  259.195  3.760  

Numri i vizitorëve në teatër 
në 1000 banorë  

124.8  17.0  

Burimi: ESHS 
  

Nga pasqyra tabelare shihet se numri i institucioneve dhe vizitat e tyre – RPJP ngel 
dukshëm prapa RMV-së. Numri i kinemave në RMV është 14, ndërsa në rajon vetëm 2. Kjo në 
mënyrë drastike pasqyrohet edhe në numrin e vizitave, e cila është 2.217. Si paralele, vizitat për 
1.000 banorë në RPJP janë 10.1, ndërsa në RMV 224.8. Pak më mirë janë vizitat nëpër muze, me 
çka numri i vizitorëve është 9.440. Ose në 1.000 banorë është 43.1, në krahasim me vizitat në 
RMV prej 205.8. Ngecja prapa vërehet edhe te vizitat e teatrove ku numri i vizitorëve në RPJP 
është 3.760 ose 17 në 1.000 banorë, ndërsa në RMV ky numër është 124.8 në 1.000 banorë.  
 Analiza tregon se duhet të arrihet një përmirësim institucional i gjendjes, çka do të 
paraqesë faktor në rritjen e vizitueshmërisë dhe uljen e disbalanceve në raport me RMV.  
 
 
7.3. Konstatimet kyçe 
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Rajoni bënë pjesë në grupin e qendrave të 
veçanta kulturore në RMV. 

Shfrytëzim si brend kulturor në Evropë. 

Ekziston regjistër i të mirave kulturore të 
mbrojtura nëpër komuna. 

Ajo është mundësi të ruhet trashëgimia, të 
zgjerohet dhe të vendoset në funksion të 
turizmit.  

Përfaqësimi i institucioneve kulturore është 
modeste.   

Duhet të zgjerohen, si në vëllim, ashtu edhe 
në kualitet.  

Vizitat e manifestimeve kulturore janë 
relativisht të dobëta me përjashtim të 
muzeve.   

Është e nevojshme të arrihet deri te 
përmirësimi institucional i gjendjes, çka do të 
jetë faktor për rritjen e vizitave dhe zvogëlimin 
e disbalanceve në raport me RMV.  

 

 
 

 



8. Bujqësia dhe blegtoria 
 
  Bujqësia dhe blegtoria bëjnë pjesë në veprimtaritë që mundësojnë të arrihet nxitja dhe 
përmirësimi i zhvillimit rural në RPJP, dhe të cilat mund të bazohen në kushtet e favorshme të 
tokës, klimaterike dhe hidrologjike, si dhe në organizimin dhe shfrytëzimin e masave dhe mjeteve 
moderne agro-teknike.   
 
8.1 Sipërfaqet bujqësore 
 
 Analiza e sipërfaqeve bujqësore, niveli i punimit të tokës, si dhe struktura sipas kategorive 
të shfrytëzimit e tregon gjendjen në tërësi në RPJP, por edhe sipas komunave. Analiza i përfshin 
edhe raportet në krahasim me parametrat në nivel të RMV, dhe të njëjtat janë paraqitur në 
tabelën nr.74. 
 
Tabela nr.74 Sipërfaqet bujqësore sipas kategorive të shfrytëzimit sipas komunave, 2019 

 

Sipërfaqja 
bujqësore 

Gjithsej 
sipërfaqe e 
punueshme 

Ara dhe 
kopshte Pemishte Vreshta Livadhe Kullota 

R e MAQEDONISË 
SË VERIUT 1.264.578 519.848 418.823 16.784 24.468 59.773 743.991 

Vevçan 530 468 294 20 126 28 62 

Dibër 10.870 2.444 1.872 120 2 450 8.425 

Debërc 13.287 10.527 9.368 272 138 749 2.760 

Kërçovë 34.626 11.651 7.501 660 / 3.490 22.973 

M. Brod 22.537 6.010 5.000 220 / 790 16.527 

Ohër 27.890 6.556 5.873 331 225 127 21.334 

Pllasnicë 954 899 725 10 / 164 55 

Strugë 23.111 10.218 8.248 487 103 1.380 12.891 

Qendër Zhupë 1.700 1.150 820 70 / 260 550 

GJITHSEJ RPJP 135.505 49.923 39.701 2.190 594 7.438 85.577 
Burimi: ESHS 
 

 Nga pasqyra shihet se RPJP ka gjithsej 135.505 ha, ose 10.7% nga hapësirat bujqësore në 
RMV (1.264.578 ha), ndërsa sipërfaqja e punueshme është 49.923 ha ose 9.6% nga ajo në nivel 
të RMV. Kjo do të thotë se sipërfaqet e punueshme në RPJP janë më të vogla në raport me 
sipërfaqen e përgjithshme bujqësore.    
 
 Sipas komunave sipërfaqe më të madhe bujqësore ka komuna e Kërçovës, me çka vijojnë: 
Ohri, Struga, Makedonski Brodi, Debërca dhe Dibra, dhe dukshëm më pak sipërfaqe kanë Qendër 
Zhupa, Pllasnica dhe Vevçani. 
 Sipas sipërfaqeve të punueshme, komuna e Kërçovës gjithashtu, ka pjesëmarrje më të 
lartë, dhe pas saj vijojnë: Debërca dhe Struga, Ohri dhe Makedonski Brodi. Dukshëm më pak 
sipërfaqe kanë Dibra, Qendër Zhupa Pllasnica dhe Vevçani.  



 Sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore të shfrytëzuar është 45.2% nga toka e 
punueshme, çka tregon se ekziston një hapësirë e madhe për intensifikimin e bujqësisë dhe 
punimin e sipërfaqeve të papunuar.   
 Në strukturën e sipërfaqeve të punueshme mbizotërojnë arat dhe kopshtet, sipas të cilës 
kategori komuna e Debërcës ka rol udhëheqës të shfrytëzimit, ndërsa vijojnë Struga, Kërçova, 
Ohri dhe Makedonski Brodi. Numër më të madh të pemëve ka komuna e Kërçovës, ndërsa 
vreshta në Ohër. Sipërfaqe më të mëdha të livadheve ka në komunën e Strugës, ndërsa kullotat 
janë më të përfaqësuara në Kërçovë, Ohër dhe Makedonski Brod. 
  
 Tabela nr.75 Sipërfaqe dhe prodhimtari të vreshtave sipas komunave, rajoni planor JUGPERËNDIMOR, 
2019 

  
Sipërfaqja (ha) 

Numri i përgjithshëm i 
hardhive në mijëra 

Numri i hardhive 
vendase në mijëra 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 23.996 88.520 86.387 

Vevçan 126 260 260 

Dibër 2 13 13 

Debërc 137 631 626 

Kërçovë / / / 

Makedonski Brod / / / 

Ohër 225 265 265 

Pllasnicë / / / 

Strugë 103 522 522 

Qendër Zhupë / / / 

Gjithsej 593 1691 1686 
 Burimi: ESHS 

 
 Në vitin 2019 vreshtat në RPJP (593 ha) marrin pjesë me 2.5% në nivel të RMV (23.996 
ha). Sipërfaqe më të mëdha të vreshtave ka në komunën e Ohrit, pastaj vijojnë Debërca, Vevçani, 
Struga dhe simbolikisht Dibra. Të njëjta janë edhe raportet edhe në aspekt hardhive vendase. 
Pjesëmarrja është vetëm 2%, ndërsa raportet e shpërndarjes nëpër komuna janë në proporcion 
me sipërfaqet e mbjella.   
 Rajoni është karakteristikë edhe për mungesë të marrjes së tokës me qira. Vetëm një 
pjesë e vogël e tokës bujqësore merret me qira, që është edhe një fakt për interesimin e dobët 
të aktiviteteve bujqësore dhe nevojës për ndërmarrjen e masave plotësuese nxitëse në këtë 
drejtim.  
 
8.2 Prodhimtaria bujqësore 
 
 Analiza e prodhimtarisë bujqësore e përfshin prodhimtarinë e kulturave drithërore, 
industriale dhe kopshtarisë në RPJP dhe krahasuar me RMV. Këto të dhëna janë paraqitur në 
tabelën vijuese.   
 

 



Tabela nr.76 Vëllimi dhe dinamika e prodhimeve 

       Hapësira/viti 

kultura 

RMV RPJP 

2013 2018 2019 2013 2018 2019 

Gruri 258.960 241.106 239.916 15.016 12.688 12.698 

Misri  131.043 187.676 145.278 11.966 12.925 11.919 

Duhani 27.859 25.547 26.234 124 138 143 

Patate 189.590 180.424 189.023 17.944 17.794 17.001 

Qepa 50.787 59.03 59.314 450 538 456 

Domate 130.960 161.621 152.348 940 970 904 

Speca  152.153 182.872 185.452 1.006 1.004 997 

Kastraveci 36.834 54.314 51.019 76 127 115 
Burimi: ESHS 
 

 Nga pasqyra shihet se në vitin 2019 pjesëmarrja e Rajonit në prodhimin e këtyre kulturave 
bujqësore është relativisht i ulët në raport me RMV. Më aspekt të vëllimit dhe lëvizjeve të 
prodhimtarisë sipas kategorive të prodhimeve janë marrë rezultate të ndryshme. RPJP prodhon 
12.698 tonelata grurë, që është vetëm 5.3% nga prodhimtaria në RMV. Në krahasim me 
prodhimtarinë në vitin 2013, si vit bazik, vërehet ulje të prodhimtarisë së grurit që shkon në 8.4%, 
dhe ka ulje të rendimenteve te misri, patatet, domatet dhe specat. Rritje jo e dukshme vërehet 
tek duhani, qepa dhe kastravecët.    
 
Tabela nr.77 Prodhimtaria e frutave dhe rrushit 

                                                                                                          2018 

  Qershi Vishnja Kajsia Molla Dardha Kumbulla Pjeshkë Arra Rrush 

RMV 5.824 10.538 3.904 140.296 8.055 37.719 13.128 4.826 294.497 

RPJP 1.035 762 77 11.653 946 5.229 713 451 4.430 

2019 

  Qershi Vishnja Kajsia Molla Dardha Kumbulla Pjeshkë Arra Rrush 

RMV 6.045 8.695 6.07 88.701 8.048 32.303 12.003 5.014 258.960 

RPJP 1.231 803 127 14.553 1.125 5.484 600 603 5.055 
Burimi: ESHS 
 

 

 RPJP është tërësi sipërfaqësore karakteristike e njohur për prodhimin e qershive, e cila 
është e brenduar dhe e njohur më gjerë. Prodhimtaria është relativisht e lartë sepse RPJP me 
(1.231t) në prodhimin e përgjithshëm të RMV (6.045t) merr pjesë me 20.4%. Për prodhimin e 
mollëve pjesëmarrja është 16.4%, tek dardhat me 14%, dhe te vishnjat me 9.2%. Prodhimet e 
tjera kanë pjesëmarrje dukshëm më të vogël. Ajo i referohet edhe rrushit e cila merr pjesë me 
2%.    
 
 
 
 
 



8.3 Fondi blegtoral 
 
Zhvillimi i blegtorisë është ilustruar përmes fondit blegtoral. Të dhënat janë dhënë në tabelën 
nr.78. 
 
Tabela nr.78 Vëllimi dhe dinamika e fondit blegtoral 

                     
        Hapësira/ 
                    viti  
 
lloji 

                                     
                             RMV 

         
                                      RPJP  

2016 2017 2018       2019 2016 2017 2018 2019 

Kuaj 19.263 17.951 10.041 8.952 5.894 3.903 2.018 1.877 

Lopë 254.768 255.036 256.181 217.790 25.159 23.569 23.440 21.543 

Derra 723.295 202.197 195.538 135.770 17.968 17.614 18.801 17.289 

Dele 723.295 724.555 726.990 684.558 151.363 205.883 199.411 188.384 

Dhi 101.669 107.466 117447 87.581 11.801 15.654 19.934 16.700 

Shpendët 
shtëpiake 

1.865.769 1.840.173 1.828.287 1.562.089 284.037 274.737 285.826 301.741 

Familje bletësh 81.476 75.406 81.197 96.143 15.798 13.405 12.475 10.874 
Burimi: ESHS 

 
 Nga pasqyra tabelare mund të shihet se në RPJP numri i kuajve dhe lopëve vazhdimisht 
po ulet, ndërsa tek derrat dinamika është jostabile, gjithashtu edhe tek shpendët shtëpiake, delet 
dhe dhitë. Numri i familjeve të bletëve në vazhdimësi është në rënie.  
 Këto lëvizje kërkojnë raport serioz dhe rritje së mbështetjes në blegtori, çka në shkallë të 
parë nënkupton vendosjen e masa të reja stimuluese.  
 
8.4. Konstatimet kyçe 
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Përfaqësim i lartë i sipërfaqeve bujqësore në 
të gjithë komunat, por shfrytëzimi i tyre është 
i ulët.   

Përkrahje për përpunimin e tokave të vogla, 
hapësira për intensifikimin e bujqësisë dhe 
punimi i tokës së pa punuar. 

Mungon marrja me qira e tokës.  Nevoja për ndërmarrjen e masave të reja 
plotësuese stimuluese në këtë drejtim. 

Zvogëlimi i prodhimit të misrit Marrja e masave plotësuese për përmirësimin 
e prodhimtarisë.  

Fondi blegtoral në rënie, si në numër, ashtu 
edhe në lloje.  

Përkrahje për rritjen e fondit blegtoral dhe 
llojeve që janë në zhdukje.  

 
 
 



9. Turizmi 
 
 

 Rajoni planor Jugperëndimor në aspekt të turizmit është rajoni më i zhvilluar në RMV, 
ndërsa themelet e dinamikës së kësaj dege janë karakteristikat natyrore, trashëgimia e pasur 
kulturore, hapësirat e mbrojtura dhe traditës së gjatë. Përveç kësaj, Rajoni disponon me shumë 
resurse tjera të cilat janë në nivel të mundësive potenciale për kyçje në ofertën turistike. Ato 
mundësojnë zhvillim selektiv dhe diversifikim të produkteve turistike. Subjektet afariste nga sfera 
e turizmit dhe ato që janë afër kësaj veprimtarie dhe subjektet jo afariste, veçanërisht 
institucionet kulturore, janë drejtuar kah shfrytëzimi i vlerave turistike të afirmuara. Gjithashtu, 
është i vazhdueshëm interesi për zbulimin e formave dhe përmbajtjeve të reja atraktive, të cilët 
kanë vend të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit në RPJP.  Zhvillimi i turizmit është faktor për 
nxitje të të gjitha proceseve shoqëroro-ekonomike, i veprimtarive tjera afariste, zhvillimit të 
kulturës dhe uljes së papunësisë.  
  Analiza e gjendjeve nënkupton rishikimin e faktorëve receptivë ose kapaciteteve 
akomoduese dhe kapaciteteve në shërbime, ushqime dhe pije, xhiros turistike dhe shpenzimeve 
turistike.  
 
9.1 Kapacitetet akomoduese në hoteleri 
 
 Kapacitetet akomoduese në RPJP i takojnë sferës së ofertës turistike, si nga karakteristikat 
kuantitative dhe kualitative varet edhe dinamika e zhvillimit të turizmit dhe mundësia e krijimit 
të produkteve turistike. Përmes këtij treguesi ndiqet niveli i mundësive për t’iu përgjigjur 
kërkesave. Analiza e gjendjeve dhe orientimeve zhvillimore të kapaciteteve akomoduese ka të 
bëjë me vëllimin dhe dinamikën në periudhën e fundit zhvillimore. Ato janë dhënë në tabelën 
nr.79. 
 
Tabela nr.79 Vëllimi dhe dinamika e kapaciteteve akomoduese në hoteleri, 2016-2019 

       2016  2017  2018    2019   

  
Numri i 

dhomave 
Numri i 

shtretërve 
Numri i 

dhomave 
Numri i 

shtretërve 
Numri i 

dhomave 
Numri i 

shtretërve 
Numri i 

dhomave 
Numri i 

shtretërve 

RMV 28.305 73.168 28.759 74.257 29.702 76.558 29.933 76.942 

RPJP 16.472 42.105 16.488 42.220 16.862 43.148 16.943 43.312 
Burimi: ESHS 

  
Treguesit tregojnë se numri i dhomave në RPJP në vitin 2019 ka qenë 16.943, ndërsa 

numri i shtretërve 43.312, çka tregon se pjesëmarrja e RPJP në RMV është 56.6%, përkatësisht 
56.3%. Kjo qartë tregon se përfaqësimi i RPJP është më i lartë në shtet në të dy parametrat. 
Analiza e dinamikës tregon se nuk ka devijime të rëndësishme. Kështu që indeksi i rritjes së 
numrit të shtretërve në vitin e fundit të analizuar, në raport me vitin bazik 2016, është 103.  

 
 
 

 



9.2  Vëllimi dhe dinamika e kapacitetit dhe qarkullimit të ushqimit dhe pijeve në hoteleri 
   

Analiza e gjendjes i përfshin njësitë afariste, selitë dhe qarkullimet financiare, dhe të 
njëjtat janë dhënë në raport krahasues me RMV. Këto të dhëna janë dhënë në tabelën vijuese.  
 
Tabela nr.80 Vëllimi dhe dinamika e kapaciteteve dhe qarkullimit  

2015 

 Njësi afariste Ulëse Qarkullimi,në 000 den 

R e Maqedonisë së Veriut 2.084 131.230 10.338.132 

Rajoni planor Jugperëndimor  294 26.322 1.987.161 

2016 

  Njësi afariste Ulëse Qarkullimi,në 000 den 

R e Maqedonisë së Veriut 2.212 130.069 10.836.359 

Rajoni planor Jugperëndimor 296 25.134 2.108.418 

2017 

  Njësi afariste Ulëse Qarkullimi,në 000 den 

R e Maqedonisë së Veriut 2.26 136.502 12.190.404 

Rajoni planor Jugperëndimor  292 26.297 2.538.205 

2018 

  Njësi afariste Ulëse Qarkullimi,në 000 den 

R e Maqedonisë së Veriut 2.301 137.749 15.167.429 

Rajoni planor Jugperëndimor  282 25.950 2.964.239 
Burimi: ESHS 

 
Nga pasqyrat tabelare shihet se në vitin e fundit të analizuar numri i njësive afariste është 

282, numri i selive 25.950, ndërsa është realizuar qarkullim prej 2.964.239.000 denarë. Ajo do të 
thotë se pjesëmarrja e njësive afariste të RPJP në RMV është 12.3%, e selive 18.8%, ndërsa në 
qarkullim 19.5%. Analiza e dinamikës tregon se nuk ka devijime të rëndësishme. Indeksi i numrit 
të njësive afariste në vitin e fundit të analizuar, në raport me vitin bazë 2014 është 96.5, çka kemi 
ulje prej 3.5%. Në aspekt të njësive afariste në vitet e tjera është ruajtur niveli me vitin bazik.  
 
 Analiza e dinamikës të numrit të ulëseve tregon rritje, ashtu si edhe qarkullimi i cili ka 
rritje të vazhdueshme në të gjitha vitet e analizuara. Në vitin e fundit qarkullimi është rritur më 
kuadër të indeksit 168 në raport me vitin bazik 2015.  
 
 
9.3 Qarkullimi turistik  
 
 Qarkullimi turistik e paraqet kërkesën turistike në RPJP dhe me qëllim që të perceptohen 
gjendjet dhe dinamikat zhvillimore është bërë analizë e vizitueshmërisë dhe qëndrimit, e cila ka 
të bëjë me vitet 2016 deri në 2019. Këto të dhëna janë pasqyruar në tabelën nr.81.  
 
 



Tabela nr.81 Vëllimi dinamika dhe struktura e qarkullimit turistik  

       2016     2017   2018   2019   

 Turistë Bujtje Turistë Bujtje Turistë Bujtje Turistë Bujtje 

Gjithsej 322.334 1.228.617 368.924 1.365.684 419.717 1.539.219 445.846 1.618.312 

Turistë të 
brendshëm 151.347 778.189 164.459 826.774 181.102 908.457 194.178 946.574 

Turistë të jashtëm 170.987 450.428 204.465 538.910 238.615 630.762 251.668 671.738 
  Burimi: ESHS 
 
 

 Nga treguesit e lartë përmendur mund të shihet se numri i përgjithshëm i vizitorëve në 
vitin 2019 ka qenë 445.846, çka paraqet pjesëmarrje prej 37.6% në nivel nacional, me çka 
pjesëmarrja e turistëve të brendshëm është 45.4%, ndërsa e atyre të jashtëm 33.2%. Tek bujtjet 
e realizuara pjesëmarrja është më e madhe dhe arrin 49.6%. Tek bujtjet nga të brendshmit është 
56.2%, ndërsa tek të jashtmit 42.6%. 
 Analiza e dinamikës së vizitave dhe bujtjeve të realizuara tregon një rritje të vazhdueshme 
në periudhën prej vitit 2016 deri në vitin 2019.  
 
9.3.1 Vizitat sipas vendit të origjinës 
 
 Gjendja e vizitave, sipas vendit të origjinës, e tregon pasqyrën e shteteve nga ku vijnë 
turistët. Ajo mund të shfrytëzohet për të përcaktuar tregjet në të cilat duhet të drejtohet oferta 
turistike. Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën nr.82.  
 
Tabela nr.82 Numri i turistëve sipas vendit të origjinës, rajoni planor JUGPERËNDIMOR, 2019 

  1. Turqia 44.316  12. Greqia 7.317 

  2. Polonia 23.583 13. Sllovenia 4.899 

  3. Holanda 21.989 14. Spanja 4.172 

  4. Bullgaria 19.306 15. SHBA 3.938 

  5. Shqipëria 12.073 16. Romania 3.127 

  6. Serbia 11.452 17. Australia 3.032 

  7. Gjermania 11.179 18. Bosnja dhe Hercegovina 2.521 

  8. Shtete tjera aziatike 10.427 19. Franca 2.234 

  9. Kosova 9.393 20. Zvicra 2.248 

10. Kroacia 9.036 21. Suedia 2.123 

11. Izraeli 7.687 22. Kina 2.041 
Burimi: ESHS 
 

 Analiza tregon se pesë shtetet kryesuese sipas vizitueshmërisë në vitin 2019 janë Turqia, 
Polonia, Holanda, Bullgaria dhe Shqipëria, me çka vijojnë vizitorët nga Serbia dhe Gjermania. 
Trendet e reja të vizitave në RPJP janë mysafirët nga shtetet aziatike si Kina, Korea e Jugut dhe 
Malajzia, të cilat u dëshmuan se janë tregje perspektive për RPJP.   
 
 
 
 
 



9.4 Karakteristikat dalluese të turizmit në RPJP 
 

Përmes seksioneve të paraqitura të indikatorëve turistik në nivel Rajonal, në periudhën  
2016-2019, mund të bëhet një pasqyrë për zhvillimin e turizmit në RPJP. Këto të dhëna janë 
dhënë në tabelën nr. 83 si dinamikë nëpër vite. 
   
 
Tab. Nr. 83 Indikatorët më të rëndësishëm në Turizëm,  2016 - 2019 

  2016 2017 2018 2019 

Numri mesatar i bujtjeve - gjithsej 2.87 2.78 2.82 2.75 

Numri mesatar i bujtjeve – turistë vendor 4.06 4.02 4.02 3.94 

Numri mesatar i bujtjeve – turistë të huaj 2.06 2.05 2.11 2.08 

Pjesëmarrja e turistëve vendor në numrin e përgjithshëm 
të turistëve të ardhur, në % 40.42 36.87 37.23 36.07 

Pjesëmarrja e turistëve të huaj në numrin e përgjithshëm 
të turistëve të ardhur, në % 59.58 63.13 62.77 63.93 

Pjesëmarrja e turistëve vendorë në numrin e 
përgjithshëm të bujtjeve të turistëve, në %  57.17 53.35 53.05 51.64 

Pjesëmarrja e turistëve të huaj në numrin e përgjithshëm 
të bujtjeve të turistëve, në % 42.83 46.65 46.95 48.36 

Pjesëmarrja e turistëve të huaj në hotele në numrin e 
përgjithshëm të ardhjeve të turistëve të huaj, në % 92.52 91.76 92.29 93.53 

Pjesëmarrja e turistëve të huaj në hotele në numrin e 
përgjithshëm të bujtjeve të turistëve të huaj, në %  91.2 90.56 91.12 92.28 

Neto-shkalla e shfrytëzimit të shtretërve në hotele ose 
kapaciteteve të ngjashme (KNV Rev.2, sektorë З, 55.1), 
në % 22.01 24.3 26.4 27.54 

Neto-shkalla e shfrytëzimit të dhomave  të hotelerisë dhe 
kapaciteteve të ngjashme (KNV Rev.2, sektori З, 55.1), në  
% 35.07 39.3 42.73 46.73 

 
Në periudhën e analizuar, mund të shihet se nuk ka ndryshime të rëndësishme në 

qëndrim  e turistëve dhe varion mesatarisht nga 2.93 në vitin 2015 në 2.75 net në vitin 2019. 
Numri mesatar i bujtjeve të kaluara nga turistët vendas sillet ndërmjet 4.11 deri 3.94 bujtje. 
Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit të turistëve të huaj është dy herë më e shkurtër, duke filluar 
nga 2.13 deri në 2.08 ditë. Pjesëmarrja  e turistëve të huaj në numrin e përgjithshëm të vizitorëve 
është më e lartë se e atyre vendas, që është një rrethanë pozitive. Përqindja e turistëve të huaj 
në numrin e përgjithshëm varion nga 59.58% në vitin 2016 deri në 63.93% në vitin 2019, ndërsa 
tek turistët vendor, në të njëjtën periudhë, është midis 40.42% në 36.07%.  

Lidhur me pjesëmarrjen e turistëve vendor në bujtjet e realizuara, mund të konstatohet 
se kanë nivel më të lartë të pjesëmarrjes (mbi 50%), por me një tendencë për t'u zvogëluar - nga 
57.17% në vitin 2016 në 51.64% në vitin 2019.  Në përqindje, ata marrin pjesë nga 56.71% në 
vitin 2015 në 51.64% në vitin 2019. Tek bujtjet të realizuara nga vizitorët e huaj vërehet një 
tendencë e kundërt, gjegjësisht rritje nga  42.83% në vitin 2016 në 48.36% në vitin 2019. 
 



  Pjesëmarrja e turistëve të huaj në hotele dhe në pikëpamje të netëve të qëndrimit në 
hotele  ka një rëndësi dominuese. Vizitat variojnë nga 92.52% në vitin 2016 deri në 93.53% në 
vitin 2019, dhe akomodimet në hotele, pjesëmarrja e turistëve të huaj është nga 91.2%, në 
92.28% në periudhën e analizuar. 
 Shfrytëzimi i shtretërve në hotelet varion nga 22.01% në vitin 2016 deri në 27.54% në vitin 
2019, ndërsa sa i përket shfrytëzimit të dhomave për akomodim është në korniza të 35.07% deri 
në 46.73% në vitin e fundit të analizuar. Kjo tregon se akoma ekziston hapësirë për avancimin e 
ofertës turistike dhe rritjen e shfrytëzimit të akomodimeve hotelerike. 
 
9.5 Konstatimet kyçe 
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Posedimi i dhomave dhe shtretërve në RPJP 
është më e lartë në shtet dhe shënon rritje të 
vazhdueshme.  

Ajo është bazë e mirë për përmirësimin dhe 
zhvillimin e turizmit.  

Pjesëmarrje e lartë e njësive afariste dhe 
kapaciteteve në hotelierinë e ushqimit dhe 
pijeve, me çka qarkullimi rritet në vazhdimësi.  

Është e nevojshme përmirësimi i kualitetit të 
shërbimeve dhe balancim të politikave të 
çmimeve në të gjithë Rajonin.  

Dinamika e vizitave dhe bujtjeve të realizuara 
tregon rritje të vazhdueshme. 

Që të eliminohet masiviteti i vizitave dhe 
zvogëlimi i kualitetit të shërbimeve është e 
nevojshme që të shpërndahet oferta dhe të 
përmirësohet përmbajtja e qëndrimit.   

Vizita e turistëve sipas shteteve të origjinës 
është faktor për përcaktimin e zonave emitive.  

Zonat emitive janë më të rëndësishme në 
përcaktimin e standardeve turistike dhe 
tregjeve të mundshme ndërkombëtare.  

Qëndrimi mesatar i turistëve të huaj është 
dyfish më i vogël. 

Është e nevojshme të përmirësohet kualiteti i 
shërbimeve që të sigurohet qëndrim më i 
gjatë i turistëve të huaj në Rajon.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Vendbanimet me nevoja të veçanta zhvillimore 
 
 Me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal në shtet janë përcaktuar edhe vendbanimet 
me nevoja të veçanta zhvillimore në të cilat bëjnë pjesë: vendbanimet ndërkufitare, rurale, 
kodrinore-malore dhe vendbanimet e tjera që ngecin në zhvillim, pastaj vendbanimet me pasuri 
natyrore dhe trashëgimi kulturore të cilat janë të mbrojtura me ligj dhe vendbanime të tjera me 
nevoja të veçanta zhvillimore të përcaktuara me ligj. Si kritere për klasifikimin e tyre merren: 
shkalla e zhvillimit ekonomik, indeksi demografik, vendndodhja gjeografike, shkalla e ndërtimit 
të infrastrukturës teknike dhe sociale dhe vlera e pasurive natyrore dhe trashëgimisë kulturore. 
Përveç këtyre, shfrytëzohen edhe kritere tjera detale për përcaktimin e këtyre vendbanimeve të 
përcaktuara në aktet nënligjore adekuate. 
 Nga numri i përgjithshëm i vendbanimeve në shtet (1.767) pothuajse 1.164, ose 65.9% 
janë regjistruar si vendbanime me nevoja të veçanta zhvillimore. Këto vendbanime përfshijnë një 
sipërfaqe prej 65.3% nga sipërfaqja e përgjithshme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe 
përfshijnë vetëm 26.9% nga popullata e përgjithshme në vitin 2019.     

 
10.1  Vendbanimet me nevoja të veçanta zhvillimore në rajonin planor Jugperëndimor 
 
 Në pajtim me detyrimet ligjore Qeveria e RMV, me Vendim gjatë vitit 2019, i ka përcaktuar 
vendbanimet me nevoja të veçanta zhvillimore për periudhën 2020-2024, me çka më poshtë në 
tabelën nr.84 është dhënë pasqyra për rajonin planor Jugperëndimor, sipas shpërndarjes nëpër 
komuna.   
  
  Tabela nr.84 Vendbanimet me nevoja të veçanta zhvillimore, rajoni planor JUGPERËNDIMOR 2024 

Komuna Vendbanimet kodrinore-malore  Vendbanimet ndërkufitare  Vendbanimet rurale 

Vevçani Vevçan (1) Vevçan (1) Vevçan (1) 

Dibra 

Banjishtë, Gari, Kosovrasti i 
Epërm, Mogorçë, Osoj, Rajçicë, 
Tatar Elevcë, Krifcë, Otishan, 
Hame, Xhepishtë (11) 

Xhepishtë, Otishan, Bomovë, 
Konjarë, Selokuç, Spas, 
Banjishtë (7) 

  

Debërca 

Arbinovë, Brezhani, Vërbjan, 
Godivje, Sredoreçi e Epërme, 
Grko Pole, Sredoreçi e Poshtme, 
Zlesti, Klimeshtan, Laktinjë, 
Mramorec, Sllatinë, Çifligu i 
Sllatinës, Slivovë, Soshan, Turje, 
Crvena Voda, Bellçishtë, Botun, 
Vellmej, Izdegllavje, Leshan, Novo 
Sellë, Ozdolen, Pesoçan (25) 

  Arbinovë, Belçishtë, Botun, 
Brezhan, Vellmej, Volinë, 
Vërbjan, Godivje, Gorenc, 
Sredoreçi i Epërm, Grko Pole, 
Sredoreçie e Poshtme, Zlesti, 
Izdegllavje, Klimeshtan, 
Laktinjë, Leshan, Mesheishtë, 
Mramorec, Novo Sellë, 
Ozdolen, Orovnik, Pesoçan, 
Sllatinë, Çifligu i Sllatinës, 
Slivovë, Soshan, Trebenishtë, 
Turje, Crvena Voda (30) 



Kërçova 

Baçishtë, Berikovë, Belicë, 
Bërzhdan, Bukojçan, Vidran, 
Garanë, Crsko e Madhe, 
Dushegubica e Epërme, 
Dobrenoeci i Epërm, 
Strogomishta e Epërme, Dllapkin 
Doll, Strogomishta e Poshtme, 
Dobrenoeci i Poshtëm, 
Dushegubica e Poshtme, Dupjan, 
Ehloec, Zajaz, Ivançishtë, Izvor, 
Javorec, Jagoll, Jagoll Dolenc, 
Judovë, Karbunicë, Klladnik, 
Klenoec, Knezhinë, Kollar, 
Koziçinë, Kozicë, Krushicë, 
Lavçan, Leshnicë, Malkoec, Crsko 
e Vogël, Midinci, Novo Sellë, 
Orllanc, Osoj, Patec, Papradishtë, 
Podvis, Popoec, Popolzhan, 
Prostranje, Premka, Rebetino, 
Rashtan, Reçani-Zajazit, 
Svetoraçe, Sërbicë, Strellci, 
Tajmishte, Tuin, Cer, Shutovë (57) 

  

  

Makedonski Brod 

Bençe, Bitovë, Breznicë, Brest, 
Vollçe, Manastiri i Epërm, 
Botushja e Epërme, Krushja e 
Epërme, Botushja e Poshtme, 
Krushja e Poshtme, Drenovë, 
Zagrad, Zveçan, Inçe, Kovaç, 
Kosovë, Llupshte, Oreovec, 
Ramne, Rastesh, Sllansko, 
Sushica, Tazhevë, Tomino Selo, 
Trebovlje, Creshnevë, Krapa, 
Lokvica, Mogilec (29) 

  

  

Ohër 

Vapillë, Velestovë, Ellshan, Zavoj, 
Konjsko, Kuratica, Livoishta, 
Lubanishta, Plaqe, Ramne, 
Rasino, Reçicë, Svinishta, sirula, 
Skrebatno, Shipokno (16) 

Lubanishtë (1) 

  

Pllasnicë 

 

  Dvorci, Lisiçan, Pllasnicë, 
Pregllovë (4) 

Strugë 

Brezovë, Bogovic, Borec, Bërçevë, 
Burinec, Vishnjë, Belica e 
Epërme, Drenok, Zbazhdi, 
Jabllanicë, Llabunishtë, Lakaicë, 
Llokov, Mali Vllaj, Misllodezhdë, 
Modriç, Nerezi, Piskupshtinë, 
Frëngovë, Podgorc, Poum, 
Prisovjan, Rzhan, Sellcë, Toskë, 
Llukovë, Oktis, Tashmarunishtë 
(28) 

Radozhdë, Mali Vllaj, Frëngovë, 
Ladorishtë, Vishnji, Belica e 
Epërme, Mali Vllaj, Frëngovë, 
Ladorishtë, Vishnjë, Belica e 
Epërme, Llakaicë, Modriç, 
Drenok, Podgorc, Llabunishtë 
(11) 

  



Qendër Zhupë 

Bajramovci, Breshtan, Meliçani i 
Epërm, Gorenc, Dollgash, 
Meliçani i Poshtëm, Elevc, 
Zhitineni, Koçishta, Koxhaxhik, 
Novak, Osollnica, Oxhovci, 
Pareshi, Ballanc, Cërnoboci (16) 

Dollgash (1) Bajramovci, Ballanc, Breshtan, 
Broshticë, Vllasiki, Papradniku i 
Madh, Meliçani i Epërm, 
Gorenc, Dollgash, Meliçani i 
Poshtëm, Evlla, Elevci, 
Zhitineni, Koçishta, Koxhaxhik, 
Papradniku i Vogël, Novak, 
Osollnica, Oxhovci, Pareshi, 
Pralenik, Qendër Zhupë, 
Cërnoboci (23) 

Gjithsej 183 21 58 

   Burimi: Gaz. Zyrtare e RMV nr.263/2019 
 

Nga tabela mund të konstatohet se në Rajon janë regjistruar gjithsej 183 vendbanime me 
nevoja të veçanta zhvillimore kodrinore-malore, 21 ndërkufitare dhe 58 vendbanime rurale. 
Komuna e Kërçovës ka numër më të madh – 57 vendbanime në kategorinë kodrinore-malore, 
dhe pastaj vijojnë Makedonski Brodi me 29 dhe Struga me 28. Debërca ka më shumë vendbanime 
rurale – 30, me çka vijon Qendër Zhupa me 23. Për shkak të karakterit ndërkufitar të Rajonit, 
Komuna e Strugës ka numër më të madh të vendbanimeve ndërkufitare – 11, dhe pastaj vijon 
Dibra me 7.  

 
10.2  Vendbanimet me pasuri natyrore dhe trashëgimi kulturore 
 
 Rajoni planor Jugperëndimor disponon edhe me resurse tjera të rëndësishme, dhe në atë 
kontest në tabelën e mëposhtme është dhënë pasqyra e pasurive natyrore dhe trashëgimisë 
kulturore të cilat janë të mbrojtura me ligj.   
 
Tabela nr.85 Vendbanime me pasuri natyrore dhe trashëgimi kulturore të cilat janë të mbrojtura me ligj 
dhe vendbanime me nevoja të veçanta zhvillimore të përcaktuara me ligj 

1.VENDBANIME ME PASURI NATYRORE DHE TRASHËGIMI KULTURORE TË CILAT JANË TË MBROJTURA ME LIGJ 

PARKU NACIONAL GALIÇICË 

Ohër Tërpejca, Lubanishta, Ramne, Velestovë, Elshan, Shipokno, Peshtan, Konjsko (8) 

VENDBANIME ME TRASHËGIMI KULTUREO TË CILAT JANË TË MBROJTURA ME LIGJ  

Dibër Fshati Gari si tërësi rurale (1) 

2. VENDBANIME ME NEVOJA TË VEÇANTA ZHVILLIMORE TË PËRCAKTUARA ME LIGJ 

Peizazh natyror i mbrojtur me ligj: lumi Beleshnicë 

Makedonski Brod Belica e Epërme, Belica e Poshtme (2)  

Zonë e mbrojtur si Përmendore natyrore: Burimet e Vevçanit 

Vevçan Burimet e Vevçanit (1) 

Burimi: Ligji për shpalljen e Burimeve të Vevçanit si Përmendore natyre (“Gaz. Zyrtare e RMV” nr. 39/12; “Gaz. Zyrtare e RMV 
nr.263/2019)  
 

Nga tabela mund të shihet se një nga zonat më atraktive në Rajon është Parku Nacional 
Galiçicë i cili përfshin pjesë të masivit malor Galiçicë me territor prej rreth 24.151 ha. Fshati Gari 
bënë pjesë në kategorinë e tërësive rurale, ndërsa lumi Beleshnicë është peizazh natyror.  
 



  10.3 Konstatimet kyçe 
 

Karakteristikat e përgjithshme Nevojat dhe kahet 

Shumica e komunave kanë numër të madh të 
vendbanimeve kodrinore-malore dhe rurale. 

Është e nevojshme të krijohen politika të 
veçanta dhe në mënyrë adekuate me të të 
alokohen mjete për zhvillimin e komunave që 
kanë krahina kodrinore-malore dhe rurale.  

Parku nacional Galiçica është resurs i 
rëndësishëm për të gjithë rajonin.   

Është e nevojshme përmirësimi i mbrojtjes së 
parkut nacional dhe rritja e shkallës së 
atraktivitetit të kësaj zone.   

Disa vendbanime të veçanta janë mjaft 
karakteristike në rajon dhe janë të 
rëndësishme si mjedise rurale.  

Një pjesë e mjediseve rurale në Rajon vet në 
vete janë autentike për shkak të arkitekturës 
tipike dhe rregullimit të brendshëm të 
objekteve, duhet promovimi i tyre.  
 

Disa resurse të veçanta ujore në Rajon kanë 
karakteristika të veçanta natyrore.  

Rajoni me vendndodhjen e vetë gjeografike 
dhe rrjetit hidrografik regjistron numër të 
madhe të peizazheve natyrore, është e 
nevojshme promovimi më intensiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJESA E DYTË 
SWOT & PEST ANALIZAT, VIZIONI, QËLLIMET AFATMESME,  
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Pjesa e dytë e procesit të përfundimit të Programit për zhvillim i përfshinë dhe analizon, 
para së gjithash, kërkimet primare në të cilat ishin të kyçur, drejt për së drejti, mbi njëqind të 
intervistuar nga rajoni planor Jugperëndimor. Edhe pse rezultatet kërkimore mundësojnë që të 
arrihen përfundime adekuate dhe konstatime kyçe, gjithsesi në këtë pjesë mbizotërojnë 
mendimet e palëve të kyçura dhe njohësve të situatave. Raporti i tyre kritik kah analizat sektoriale 
mundësoi që të arrihet një qasje e vlefshme në krijimin e politikave strategjike që do të 
mundësojnë një projeksion zhvillimor të qëndrueshëm të Rajonit.   

Në kuadër të këtij procesi u mbajt një punëtori parapërgatitore dhe dy punëtori operative 
në të cilat u bënë vlerësime të përbashkëta dhe bazike të gjendjes në Rajon. Qasja kritike e 
pjesëmarrësve mundësoi të formohen propozime të rëndësishme për kahet e zhvillimit. Është 
me rëndësi të theksohet roli aktiv i palëve të kyçura në aspekt të analizimit të situatave, 
gjegjësisht për SWOT&PEST analizat, përcaktimi i vizionit, qëllimet afatmesme, prioritetet dhe 
masat për realizimin e këtij dokumenti afatmesëm.    

 
Vizioni  
 
Vizioni bazohet në zhvillimin e Rajonit me qëllim që të përmirësohet gjendja ekonomiko-

shoqërore në nivel të RMV, me angazhimin që RPJP të kontribuojë në përmirësimin e politikës së 
zhvillimit të barabartë rajonal, por edhe në prosperitetin e NJVL-ve, që janë në kuadër të saj. Deri 
në vitin 2026 RPJP duhet të jetë tërësi hapësinore në të cilën popullata do të ketë kualitet optimal 
të jetës, i konceptuar në zhvillimin e qëndrueshëm i cili nënkupton shfrytëzim racional të 
burimeve të disponueshme. Me menaxhim të balancuar, Rajoni do të bëhet i njohur si mjedis i 
pastër ekologjik në suaza nacionale dhe ndërkombëtare.  

 
Qëllimet afatmesme 
 
Vizioni për zhvillim të RPJP duhet të realizohet me plotësimin e qëllimeve afatmesme të 

cilat janë vendosur duke marrë parasysh rezultatet e mara nga kërkimet primare dhe kabinetike 
dhe nga konstatimet kyçe të përfituara nga gjendjet e analizuara dhe mundësitë. Gjatë kësaj, 
këto qëllime janë harmonizuar edhe me qëllimet strategjike dhe prioritetet të Strategjisë për 
zhvillim të barabartë rajonal të RMV për periudhën 2021-2031. Në atë mënyrë, ato janë më 
përputhje me synimet e zhvillimit të barabartë rajonal të shtetit, dhe e mbajnë kontekstin e 
pranimit të standardeve evropiane dhe drejtimeve në të cilat orientohet RMV. Vendosja e 
qëllimeve të përcaktuara e gjen bazën edhe në parashikimet e deritanishme planore, dhe 
prioritetet e përcaktuara dhe masave për realizim.  

 
Qëllimet zhvillimore janë trasuar në bazë të nevojave të përcaktuara të palëve të prekura, 

të prezantuara në kuadër të punëtorive të organizuara ku u bë prioretizimi, dhe janë përcaktuar 
edhe masat dhe aktivitetet për realizimin e tyre. Raporti aktiv i palëve të interesuara dhe 
njohësve të rrethanave gjatë punëtorive mundësoi, jo vetëm të përcaktohen qëllimet 
afatmesme, por edhe të përcaktohen masat dhe aktivitetet që duhet të ndërmerren gjatë 
periudhës së ardhshme. Në bazë të kësaj qasje të zbatimit të metodologjisë së kombinuar të 
kërkimeve primare dhe sekondare, dhe shfrytëzimit të SWOT dhe PEST analizës, që mundësojnë 
të sistematizohen bazat për zhvillim për çdo sektorë, janë përcaktuar qëllimet strategjike. 



Qëllimet strategjike janë përcaktuar sipas përfshirjeve sektoriale, dhe janë diferencuar sipas 
konstatimeve të marra analitike:    

 
 

• Qëllimi afatmesëm 1 i kushtohet Ekonomisë dhe NVM, bujqësisë dhe zhvillimit rural  
 

• Qëllimi afatmesëm 2 i përfshin Arsimin dhe zhvillimin social, dhe 
 

• Qëllimi afatmesëm 3 e përcakton angazhimin për përmirësimin e gjendjeve në Turizëm, 
zhvillimin kulturor dhe mbrojtja dhe avancimin e ambientit jetësor. 

 



QËLLIMI AFATMESËM 1  
 
RPJP ta avancojë ekonominë e saj dhe paritetin gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive krahasimore të burimeve njerëzore dhe 
materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji të reja, njohuri dhe inovacion, qasje deri te 
financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësi dhe zhvillim rural.  
 
Ky qëllim bazohet në konstatimet kërkimore përmes SWOT dhe PEST analizat dhe prioretizimit të kryer të masave për realizimin e tij. 
Parametrat për përcaktimin e këtij qëllimi afatmesëm janë dhënë në tabelat vijuese: 
 

SWOT – EKONOMIA DHE NVM 

 
Anët e forta Anët e dobëta 

1.  Pozitë e mirë gjeografike dhe qasje në Rajon 1. Largimi i fuqisë punëtore të kualifikuar 

2.  Burime natyre dhe lëndë e parë e rëndësishme 2. Programe arsimore të papërshtatshme në pajtim me nevojat e bashkësisë së 
biznesit 

3.  Bazë afariste për shfrytëzimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore 3. Shkallë e lartë e papunësisë 

4.  Komunikim i mirë i vendosur në aeroportin Shën Apostoli Pavle 4. Aktivitete ushtruese për zhvillim të kapitalit njerëzor adekuat 

5.  Zejet shërbyese 5. Nivel i ulët i investimeve 

6.  Shpirt sipërmarrës i zhvilluar 6. Shfrytëzim i ulët i mjeteve financiare nga NVM 

7.  Potencial për zhvillimin e BRE 7. Luhatja e subjekteve afariste    

8.  Ekzistimi i TIRZ 8. Shfrytëzim i ulët i linjave kreditore/ krediteve 

9.  Infrastruktura energjetike  

10. Kapacitete tranzitore të favorshme për biznes të ri  

  

Mundësitë Kërcënimet 

1.  Autostrada e re prej Kërçove deri në Ohër dhe Qafë Thanë 1. Pandemia dhe rreziqet e sigurisë 

2.  Investimet e paralajmëruara në zonat industriale dhe TIRZ 2. Kriza ekonomike globale 

3.  Fonde evropiane për sektorin e NVM 3. Trajtim jo i barabartë kah investitorët e jashtëm dhe të brendshëm 

4.  Krijimi i kuadrit të nevojshëm për TIK 4. Shuarja e zanateve të vjetra 

5.  Fonde nacionale për fillimin e biznesit 5. Strukturimi i dobët i afarizmit 

6.  Programe ndërkombëtare dhe qeveritare për edukimin e fuqisë punëtore 6. Bashkëpunim i dobët i sektorit publik dhe privat 

7.  Qasje deri në portin e Durrësit 7. Konkurrencë mes rajoneve në shtet 

8.  Shfrytëzimi i mjeteve financiare ndërkombëtare dhe qeveritare për infrastrukturë 
lokale 

 

9.  Lidhje ndërkombëtare me hekurudhë  

10. Kufiri i hapur me Shqipërinë  

11. Vëllim i rritur i investimeve të jashtme në objekte kapitale  

12. Mundësi për lidhjen përmes liqenit me Republikën e Shqipërisë  



PEST – EKONOMIA DHE NVM  

 
Faktorët politikë Faktorët ekonomik 

1. Sundimi i së drejtës – mbrojtja e biznesit 1. Papunësia e lartë 

2. Përkrahje qeveritare për biznesin 2. Infrastruktura e transportit 

3. Politika tregtare 3. Stagnimi i rritjes së PBB 

4. Lirime tatimore dhe vendosja e politikave tatimore 4. Nivel i ulët i zhvillimit ekonomik 

5. Avancimi i procesit të integrimeve në BE  5. Shtet i kredituar mesatarisht 

6. Cikle të shpeshta zgjedhore 6. Kushte jo të favorshme për kreditim 

7. Dokumente strategjike të miratuara 7. Barrierat doganore 

  

Faktorët socio-kulturor Faktorët teknologjik 

1. Plakja e popullatës 1. Zbatimi i dobët i teknologjive të reja 

2. De popullimi në zonat rurale 2. Nevoja për brendimin e produkteve 

3. Migrimi i jashtëm 3. Mbulim i mirë me KI 

4. Migrim i brendshëm si rezultat i urbanizimit dhe zhvillimit jo të barabartë 4. Shfrytëzimi i Fondeve për teknologji inovative 

5. Karakteri multietnik i rajonit  

 
SWOT  - BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL 

 
Anët e forta Anët e dobëta 

1. Tokë punuese në disponim 1. Industria e përpunimit e pazhvilluar 

2. Produkte të njohura 2. Teknologji të vjetërsuara 

3. Ambient i pastër ekologjik 3. Prodhimtaria organike e pazhvilluar 

4. Kushtet klimaterike 4. Shfrytëzim i ulët i ujërave gjeotermale për prodhimtari orangjerike 

5. Kuadri profesional 5. Mungesa e prodhimit të mbrojtur – produkte të brenduara  

6. Akumulime dhe rrjedha të disponueshme për ujitje 6. Fragmentimi i fermave bujqësore  

7. Zbatimi i masave dhe teknologjive të reja agroteknike nga ana e bujqve 7. Mbrojtje e dobët nga dëmtimet e motit  

8. Nxitja e masave për zhvillim rural 8. Reduktimi i numrit të bagëtive 

9. Kadastër e azhurnuar e sipërfaqeve bujqësore 9. Nivel i dobët i mbarështimit të racave autoktone 

10. Promovimi i masave për zhvillim rural 10. Mirëmbajtja e dobët e sistemeve për ujitje  

 11. Procedura të mëdha për marrjen e ndihmave bujqësore, përkatësisht 
subvencionim  

 12. Menaxhimi i keq i eksportit të produkteve bujqësore, përkatësisht politikë e 
keqe e eksportit 

 13. Çmime të ulëta të blerjes së produkteve 

 14. PUD në mjediset rurale 

  

  

  



Mundësitë Kërcënimet 

1. Rritja e kualitetit të prodhimtarisë (paketimi, brendimi) për dalje në tregje 
ndërkombëtare 

1. Informim dhe edukim i pamjaftueshëm i bujqve për standarde evropiane 

2. Prodhimtaria organike sipas standardeve ndërkombëtare  2. Mosrespektimi i standardeve të prodhimit 

3. Shfrytëzimi i fondeve të para-anëtarësimit për ndërtimin e akumulimeve të vogla 3. Kredite të papërshtatshme 

4. Shfrytëzimi i mjeteve nga agjencia botërore e ushqimit 4. Ndryshimet klimaterike 

5. Mbështetje qeveritare për repro-qendër për dele dhe dhi  

6. Mbështetje ndërkombëtare për rritjen e peshqve  

7. Konsolidimi i tokës bujqësore për përpunim  

8. Ndërtimi i një pike blerjeje për produktet bujqësore  

9. Mundësi për hapjen e kooperativave bujqësore  

 
PEST- BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL 

 
Faktorët politikë Faktorët ekonomik 

1. Procese dhe procedura burokratikë të vendimmarrjes  1. Përqindje e lartë e ekonomisë së zezë 

2. Politika qeveritare për përkrahjen e turizmit rural 2. Kriza botërore 

3. Tendencë për rregullimin e ligjeve 3. Përqindje e lartë e papunësisë 

4. Jo konsistence në veprimet politike 4. Linja kreditore jo të favorshme 

5. Politika agrare 5. Interesimi i brendeve botërore për investime në turizëm 

6. Rezhim liberal i vizave 6. Anëtarësim në asociacione tregtare ndërkombëtare 

7. Rrjet i dobët i zhvilluar i promotorëve ekonomik  

8. Politika e zhvillimit të barabartë rajona dhe zhvillim rural  

  

Faktorët socio-kulturor Faktorët teknologjik 

1. Mobiliteti i popullsisë 1. Zbatimi i masave agrotehnike 

2. Stili konsumues i jetesës 2. Kompani të vogla 

3. Procese demografike jo të favorshme 3. Inkubatorë zhvillimor 

4. Ri drejtimi kah zonat e caktuara të profesionit 4. Prezenca e IT teknologjive 

5. Përbërja multiektnike dhe multi-konfesionale e popullsisë 5. Bioteknologji e standardizuar 

6. Koncentrimi në numër të limituar të profesioneve 6. Mediat sociale 



Ky qëllim është i përcaktuar në bazë të karakteristikave të strukturuara në sferën ekonomike dhe 
shoqërore, të ndërlidhura me raportet moderne që shpijnë drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Në 
këtë kuptim qëllimi afatmesëm është: “RPJP ta avancojë ekonominë e saj dhe paritetin gjinor 
përmes shfrytëzimit të përparësive komparative të burimeve njerëzore dhe materiale, 
përmirësimi i infrastrukturës, aktivitet investues në NVM me teknologji të reja, njohuri dhe 
inovacion, qasje deri te financat dhe ambient jetësor i qëndrueshëm, bujqësi dhe zhvillim 
rural”.   

 
Realizimi i këtij qëllimi afatmesëm, e cila është e bazuar në konstatimet kërkimore, i 

përfshin prioritetet vijuese:  
 

• Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale; 

• Përforcimi dhe modernizimi i sektorit të NVM;  

• Rritja e investimeve;  

• Zhvillimi i infrastrukturës, dhe  

• Avancimi i bujqësisë dhe zhvillimit rural. 
 
Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale 
 

Konkurrenca ekonomike e Rajonit është e lidhur me dy relacionet e mëposhtme: 
pjesëmarrjen dhe raporti i RPJP ndaj zhvillimit ekonomik të RVM dhe marrëdhëniet me rajonet e 
tjera planore. Në kuadër të vet rajonit, konkurrencë e rritur nënkupton  zhvillim të barabartë 
ekonomikë të komunave të cilat i përkasin këtij rajoni. Që të rritet konkurrenca është e 
nevojshme të merren masa për shfrytëzimin e burimeve njerëzore, përdorimi i burimeve të 
disponueshme financiare dhe mekanizmat e tregut që e veçojnë rajonin dhe mallrat dhe 
shërbimet të subjekteve afariste të orientuara kah sipërmarrësi. Në këtë kontekst për realizimin 
e këtij prioriteti janë përcaktuar masat vijuese:  
 
1.1.1 Nxitja e shpirtit sipërmarrës tek të rinjtë e posaçërisht tek gratë përmes trajnimeve dhe 

mbështetjes TIK dhe start-up  bizneseve të reja 
1.1.2 Krijimi i një rrjeti informativ për zhvillim të inovacioneve në rajon  
1.1.3 Nxitja e unioneve dhe formimi i klasterave  
1.1.4 Nxitja e mundësive për shfrytëzimin e burimeve financiare të brendshme dhe të jashtme 

për NVM, dhe   
1.1.5 Brendimi i produkteve dhe shërbimeve që janë të njohura për rajonin.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Rezultatet dalëse Indikatorët 

Analizat e përgatitura për nevojat për kapital njerëzor të sektorit 
privat në rajonin planor Jugperëndimor; 

Numri i firmave të analizuara që kanë nevojë për kapital njerëzor; 

Numri i firmave në TIK sektorin; 

Numri i firmave në data bazën e biznes sektorit; 

Numri i trajnimeve të realizuara, punëtorive për sipërmarrës; 

Përgatitja e materialit promovues dhe informativ; 

Numri i produkteve të brenduara; 

Përgatitja e një serie të materialeve promovuese për përfitimet 
për firmat të cilat investojnë në TIK. 

Mjete të shfrytëzuara nga burime të financimit të brendshme dhe 
të jashtme; 

Fillimi i bizneseve të reja start-up; 

NVM të themeluara dhe të drejtuara nga gratë; 

Shuma e përgjithshme e investimeve në sektorin TIK; 

Prodhimtari dhe eksport i industrive bartëse në Rajon; 

Numri i të punësuarve të ri në sektorin TIK. 

 

 

 

 
 
Prioriteti 1.2 Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve 
 
 Avancimi i proceseve ekonomike nënkupton rritjen e nivelit në sektorët reale, dhe në këtë 
këndvështrim me një rëndësi të veçantë është që të fuqizohen NVM. Duhet të kihet parasysh 
teknologjia inovative bashkohore dhe orientimi drejt burimeve që kanë  karakteristika specifike 
të cilat i disponon rajoni në sferën e NVM. Është e domosdoshme që kalimi kah bashkëkohorja 
të jetë i lidhur me zejet tradicionale dhe bizneset dhe të ketë rrjedhje të informacioneve dhe 
eksperiencave. Ky kalim është i operacionalizuar me këto masa:  
 
1.2.1 Nxitja e iniciativave për ndryshime strukturore tek sektori i NVM në rajon 
1.2.2 Nxitja e specializimit të mençur për zhvillimin ekonomik të rajonit 
1.2.3 Ruajtja e zejeve tradicionale dhe zhvillimi i bizneseve në zona rurale 
1.2.4 Nxitja e shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive ndërmjet subjekteve brenda vendit 
dhe jashtë, dhe  
1.2.5. Nxitja e sipërmarrjes tek gratë  
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i NVM të përkrahura; 

Numri i takimeve të mbajtura për mundësitë e financimit të NVM; 

Numri i specializimeve të mençura të përkrahura; 

Shfrytëzimi i programeve për financim; 

Numri i zanatçijnve të përkrahur; 

Pika të përcaktuara për shitjen e produkteve tradicionale; 

Numri i firmave të informuara për programe të ndryshme të 
financimit; 

Numri i takimeve afariste të mbajtura; 

Numri i firmave që kanë aplikuar për programe të ndryshme të 
financimit. 

Numri  të punësuarve në kompanitë e përkrahura; 

Rritja e të hyrave dhe fitimit tek kompanitë e përkrahura; 

Numri i specializimeve të mençura të zhvilluara; 

Numri i punësimeve të reja në NVM të përkrahura; 

Numri i firmave të cilat kanë siguruar financim nga programe të 
ndryshme;  

Numri i grave sipërmarrëse; 

Shitje e realizuar e produkteve tradicionale. 

 

 



Prioriteti 1.3  Rritja e investimeve në rajon 
 
 Rritja e investimeve në RPJP është e një rëndësie të madhe, pa ata nuk ka prosperitet 
ekonomik. Investimet e nxisin jo vetëm zhvillimin e sektorit në të cilin është i orientuar, por dhe 
sektorët direkt dhe indirekt ekonomik dhe shoqëror. Për këtë shkak është shumë e rëndësishme 
të  përcaktohen mundësit për investime në Rajon, të intensifikohet bashkëpunimi i ndërsjellët i 
investitorëve dhe subjekteve afariste të interesuara dhe të rritet niveli i afirmimit i procedurave 
të investimit, mundësive dhe udhëzimeve. Si masa për këtë prioritet janë përcaktuar si në vijim: 
 
1.3.1  Mapimi i potencialeve investuese në rajon 
1.3.2 Nxitja e takimeve tek bashkësia e biznesit me investitorët potencial  
1.3.3 Organizimi i manifestimeve për promovimin e biznes sektorin  
 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Analiza e potenciale për investime; 

Udhëzues për investime; 

Numri i manifestimeve promotive; 

Numri i vizitave studimore dhe takimeve afariste; 

Materiale promotive.  

Niveli i investimeve në mjete themelore; 

Vlera e shtuar bruto; 

Hyrja e investimeve të huaja. 

 

 
 
Prioriteti 1.4  Përmirësimi  i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës  
 
 Zhvillimi ekonomik dhe shoqëror i RPJP varet nga shkalla e lidhshmërisë, komunikimit dhe 
qasjes deri tek burimet e disponueshme, infrastruktura informatike dhe komunikuese moderne, 
dhe infrastruktura komunale e rregullt dhe pajisjet e hapësirës. Prandaj infrastruktura e ndërtuar, 
në këtë kuptim, përfaqëson një faktor që nuk mund të anashkalohet, dhe me rëndësi të veçantë 
është miratimi një plani adekuat për përmirësimin e situatave. Për këtë prioritet janë të 
përcaktuara  këto masa konkrete: 
 
1.4.1 Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon  
1.4.2 Nxitja dhe zhvillimi i infrastrukturës TIK në rajon  
1.4.3 Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon 
1.4.4 Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë  
 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i dokumenteve teknike të përgatitura për 
rikonstruktimin dhe ndërtimin e rrjetit rrugor; 

Numri i analizave dhe hulumtimeve; 

Udhëzues për investime në sektorin TIK; 

Gjatësia e rrugëve të rikonstruktuara dhe ndërtuara; 

Gjatësia e ujësjellësve të rikonstruktuara dhe ndërtuara; 

Gjatësia e sistemeve të kanalizimit të rikonstruktuara dhe 
ndërtuara; 



Numri i dokumenteve teknike të përgatitura për 
rikonstruktimin dhe ndërtimin e sistemeve të ujësjellësit; 

Numri i dokumenteve teknike të përgatitura për 
rikonstruktimin dhe ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në rajon; 

Kapaciteti i plotë për stacionet pastruese. 

Rrjete të TIK të realizuara; 

Përqindja e humbjeve teknike të ujit në sisteme; 

Përqindja e popullsisë rurale e mbuluar me sistem për furnizim me 
ujë dhe ujë kualitativ për pije; 

Popullsia e mbuluar me stacione pastruese; 

Koncentrimi i BPK5 në lumenj.  

 

 
 
Prioriteti 1.5  Bujqësia dhe zhvillimi rural 
 
 Struktura e rajonit tregon se prosperiteti ekonomik duhet të dimensionohet përmes 
përmirësimit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Ky prioritet zhvillimor nënkupton shfrytëzimin e 
burimeve të disponueshme për të arritur nivel më të lartë të produktivitetit, përfitimeve 
ekonomike dhe rentabilitetin në sektorin e bujqësisë si degë ekonomike. Politika e qëndrueshme 
agrare pozitivisht ndikon në zonat rurale, duke krijuar kushte të volitshme për mbijetesën e 
popullsisë. Kjo arrihet me një qasje bashkëkohore përmes shfrytëzimit të masave të reja 
argroteknike, si në bujqësi ashtu edhe në blegtori. Kështu do të tejkalohen problemet që 
paraqiten në këtë sektor. Duke pasur parasysh që bota moderne gjithnjë e më shumë respekton 
ushqimin organik dhe të shëndetshëm, a rajoni ka traditë dhe disponon tokë, është e nevojshme 
të orientohen kah realizimi  i një qasje të tillë në bujqësi si një nga masat e këtij prioriteti. 
Zhvillimit të bujqësisë në kushte bashkëkohore i nevojitet popullarizim dhe ndërmarrje e masave 
promovuese në mënyrë që të  vihet në dukje karakteristikat e njohura si vlera bujqësore të 
veçanta e brendeve të trajtuara. Problemi aktual i ndryshimeve klimaterike kërkon ndërmarrjen 
e masave konkrete për tejkalimin e pasojave nga ato. Kjo masë përkon gjithashtu  me stimulimin 
për rritjen e plantacioneve bujqësore që kultivojnë lloje të bimëve autoktone.  

Duke marr parasysh këto karakteristika prioritare në zhvillim e RPJP realizimi është 
konkretizuar përmes masave në vijim: 
 
1.5.1 Krijimi i një sektori modern dhe produktiv bujqësor në rajon 
1.5.2 Tejkalimi i problemeve aktuale në sektorin bujqësor, me qëllim për ta modernizuar 
1.5.3 Nxitje dhe zhvillim i ushqimit organik 
1.5.4 Promovim të produkteve të njohura bujqësore dhe blegtorale nga rajoni dhe brendimi i tyre  
1.5.5 Masa për tejkalimin e pasojave që vijnë nga ndryshimet klimaterike në sektorin e bujqësisë 
1.5.6 Masa stimulese për rritjen e plantacioneve bujqësore autokone dhe kultivimi i llojeve të 
bimëve autokone 
 
 
 
 
 
 
 



Rezultatet dalëse Indikatorët  

Numri i studimeve të përgatitura për bujqësinë dhe blegtorinë;  

Numri i kampanjave dhe takimeve informative;  

Numri i promovimeve të organizuara për investim në 
kapacitetet e përpunimit;  

Numri i takimeve promotive për fondin e ri garantues nacional; 

Numri i projekteve për infrastrukturë komunale në fshatra;  

Numri i manifestimeve për promovimin e veprimtarive 
ekonomike rurale.  

Mbulimi i sipërfaqeve bujqësore me sisteme për vaditje;  

Numri i shfrytëzuesve të sistemeve për vaditje; 

Sipërfaqja e tokës bujqësore të ridestinuar; 

Gjatësia e rrugëve qasëse të rikonstruktuara dhe ndërtuara deri te 
tokat bujqësore, 

Sasia e mjeteve kimike të përdorura; 

Sasitë e prodhuara të ushqimeve organike; 

Produkte të brenduara bujqësore dhe blegtorale;  

Numri i kapaciteteve për aktivitetet pas vjeljes; 

Shuma e mjeteve të shfrytëzuara nga fondi; 

Lartësia e investimeve në akuakulturë, bujqësi, pylltari, gjueti, zejtari; 

Vlera e shtuar bruto nga bujqësia, pylltaria dhe peshkimi; 

Pjesëmarrja e bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit në PBB. 



QËLLIMI AFATMESËM 2 
 

Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësisë së biznesit dhe tregut të punës, avancimi i barazisë gjinore dhe 
përmirësimi i qasjes deri te arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të largimit të të rinjve dhe de 
popullimit, me punësim produktiv dhe mbrojtje sociale të fëmijëve, personave të pamundshëm dhe të varur në aspekt social dhe 
kategorive të rrezikuara. 
 

Qëllimi afatmesëm 2 bazohet në konstatimet kërkimore dhe SWOT dhe PEST analizat në sektorin e arsimit dhe sferën sociale të 
paraqitura në tabelat vijuese:  
 

SWOT -  ARSIMI DHE SFERA SOCIALE 

 
Anët e forta Anët e dobëta 

1. Ekzistimi i kuadrit të lartë të arsimuar 1. Stimulimi i kuadrit mësimor në komunat rurale 

2. Rrjet i zhvilluar i institucioneve arsimore 2. Ngrohje jo kualitative në objekte 

3. Transport shkollor për nxënësit i siguruar  3. Numër i pamjaftueshëm i kopshteve për fëmijë në zonat rurale 

4. Rrjet i zhvilluar i qendrave për punësim 4. Bashkëpunim i dobët i qendrave arsimore me bashkësinë e biznesit 

5. Programe për rikualifikim dhe trajnime 5. Ndërprerja e një pjese të arsimit të mesëm profesional shkolla/drejtime/paralele 

6. Rrjet i zhvilluar i qendrave për përkujdesje sociale 6. Mos pasja e shtëpive për akomodimin e personave të moshuar 

 7. Evidencë e pamjaftueshme për personat me nevoja të veçanta 

 8. Nevoja për strehimore për dhunë në familje 

 9. Mos mbulimi i zonave rurale me mbrojtje shëndetësore 

  10. Mbulimi jo adekuat me kuadër në mbrojtjen shëndetësore 

 11. Programe shkollore jo adekuate  

 12. Qendra për punësim dhe qendra për punë sociale jo funksionale   

Mundësitë Kërcënimet 

1. Qasja deri te teknologjitë IT të BE-së 1. Ikja e trurit 

2. Nxitja e partneritetit privato-publik për ndërtimin e qendrave për përkujdesjen e 
personave të moshuar 

2. Zvogëlimi i numrit të nxënësve për shkak të migrimit 

3. Program qeveritar për hapjen e objekteve të qendrave për mbrojtje shëndetësore 
të disperzuara/ punë sociale/ kopshte të fëmijëve  

3. Rreziku i prodhimit të kuadrove nga profili i njëjtë 

4. Projekte evropiane për përkujdesje sociale 4. Nevoja e ndryshimit të mënyrës së financimit të shkollave 

5. Program qeveritar për shkolla të përziera mundësi për integrim më të mirë mes 
bashkësive 

5. Kërcënim për tepricë teknologjike, për shkak të migrimeve nga fshati në qytet 

6. Programe evropiane për mobilitet  

  

 
 
 



 
PEST – ARSIMI DHE SFERA SOCIALE 

 
Faktorët politikë Faktorët ekonomik 

1. Ngarkesa e administratës 1. Stabiliteti ekonomik 

2. Politika e zhvillimit të komunave 2. Përfshirja e personave me aftësi të kufizuar në proceset e punës 

3. Cikle të shpeshta zgjedhore 3. Kushte të përmirësuara për investim 

4. Alokim i padrejtë i mjeteve në pajtim me shkallën e zhvillimit 4. Disperzimi i zonave të lira ekonomike 

5. Liberalizimi i lëvizjes së mallrave dhe njerëzve në rajon 5. Shtet i kredituar mesatarisht 

6. Intensifikimi i procesit të integrimeve në BE 6. Linja kreditore për përkujdesje sociale dhe shëndetësore  

7. Ndryshim i shpeshtë i rregullativave ligjore  

8. Politika e përkujdesjes ndaj më të dobëtve  

9. Politika e barazisë gjinore  

  

Faktorët socio-kulturor Faktorët teknologjik 

1. Plakja e popullsisë 1. Ndihmë për nxënësit nga kategoritë e ndjeshme sociale në pajisjet e IT  

2. Migrimi i brendshëm si rezultat i urbanizimit dhe zhvillimit jo të barabartë 2.  “E” - shoqëri 

3. Migrimi i jashtëm 3. Ndihmë financiare nga mjetet moderne për ndihmë për personat me aftësi të 
kufizuar 

4. Shpenzimet e larta të politikës sociale 4. Furnizimi i nxënësve me libra 

 5. Tendencë për formimin e shoqërisë informatike 



Qëllimi afatmesëm 2 është e përcaktuar në mënyrën vijuese: “Arsim konkurrues sipas nevojave 
të bashkësive lokale, bashkësisë së biznesit dhe tregut të punës, avancimi i barazisë gjinore dhe 
përmirësimi i qasjes deri te arsimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit 
të ikjes së të rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe përkujdesje sociale për 
fëmijët, personave të pamundshëm dhe të varur social dhe kategorisë e rrezikuara”. Për 
realizimin e këtij qëllimi janë përcaktuar prioritetet vijuese:  
 

• Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e tregut 
të punës;  

• Nxitja e bashkëpunimit mes sektorit të biznesit dhe arsimit; 
• Parandalimi i ikjes së kuadrit të ri profesionist nga rajoni; 
• Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës dhe 

• Qasje e barabartë e shërbimeve për të gjithë qytetarët në rajon. 
 

 
Prioriteti 2.1. Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me 
kërkesat e tregut të punës  
 
 Ky prioritet është në kontekst të qëndrimit se arsimi cilësor përfaqëson bazë për zhvillimin 
e raporteve shoqëror dhe ekonomike. Deri tek arsimimi cilësor duhet të vihet duke ndjekur 
proceset bashkëkohore dhe praktikat e mira. Përmirësimi nënkupton potenciali kadrovik duhet 
t’i kënaq nevojat e tregut të punës.  Ndjekja e procesit në krijimin e programeve arsimore dhe 
studimore duhet të mundësojë që kuadrot që kanë përfunduar të kenë kompetenca dhe  
profesionalizëm. Në atë mënyrë ata do të jenë në gatishmëri për punëdhënësit dhe institucionet. 
Kalimi bashkëkohor në arsim nënkupton marrjen e pajisjeve IT teknologjike, laboratorë dhe mjete 
didaktike. Në këtë kënd vështrim paraqitet nevoja për avancimin e cilësisë të stafit të 
mësimdhënësve, përmes përmirësimit permanent që të mund të ballafaqohen me proceset 
bashkëkohore dhe arritjet e reja shkencore dhe teknologjike.  Duke i marr parasysh këto 
karakteristika të prioriteteve në zhvillimin e RPJP, realizimi është i mundshëm përmes marrjes së 
masave përkatëse. Masat janë operacionalizuar si në vijim: 
  
2.1.1 Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të 
punës 
2.1.2 Vendosja e pajisjeve laboratorike dhe kabineteve përkatëse bashkëkohore  tek shkollat e 
mesme  
2.1.3 Nxitja e inovacionit në arsimin e mesëm 
2.1.4 Rritja e kapacitetit të stafit mësimdhënës në shkollat e mesme dhe përfshirja në programet 
arsimore të BE-së, dhe  
2.1.5. Krijimi i orientacionit të karrierës në shkollat e mesme duke eliminuar stereotipet gjinor 
 
 
 
 
 



Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i programeve arsimore të harmonizuara me ekonominë; 

Numri i shkollave të pajisura me laboratorë dhe punëtori për 
mësim praktik; 

Numri i arsimtarëve/profesorëve me aftësi adekuate profesionale; 

Numri i takimeve me bashkësinë e biznesit gjatë përgatitjes së 
programeve arsimore; 

Numri i kontratave të nënshkruara për bashkëpunim të 
institucioneve arsimore me biznes sektorin; 

Numri i bizneseve të hapura për prodhim dhe shërbime; 

Numri i stipendistëve, të stipenduar nga sektori privat; 

Zvogëlimi i shkallës së segregimit gjinor në tregun e punës; 

Numri i projekteve të realizuara në kuadër të Programeve të BE-
së.  

Programe arsimore të harmonizuara me nevojat e tregut të punës; 

Numri i kuadrit profesional dhe kualitativ që punon në shkollat 
rurale; 

Pjesëmarrja e biznes sektorit në përgatitjen e programeve 
arsimore; 

Numri i biznesmenëve të interesuar për lidhjen e kontratave për 
bashkëpunim me institucionet e mesme/larta; 

Numri i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të interesuara për 
punësimin e kuadrit të arsimuar profesional; 

Rritja e interesit për hapjen e biznesit privat i bazuar në 
prodhimtari dhe shërbime; 

Numri i kuadrit të profesorëve të certifikuar përmes programeve të 
BE-së; 

Numri i djemve dhe vajzave të cilët zgjedhin profesione 
jostereotipe “femërore” dhe “mashkullore”; 

Numri i nxënësve dhe studentëve të trajnuar përmes programeve 
të BE-së.   

 
 
Prioriteti 2.2 Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit 
 

Cilësia e arsimit duhet të përmirësohet përmes bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, 
i cili kërkon staf të përshtatshëm, që do të thotë se nëse arsimi i përgjigjet këtyre sfidave, do të 
arrihet një lidhje sinergjike midis këtyre dy fushave. Prandaj është e nevojshme që komuniteti i 
biznesit të përfshihet në krijimin e programeve mësimore, planeve  studimore dhe programeve. 
Komuniteti i biznesit duhet të përfshihet në mësimdhënie, seminare dhe trajnime që kanë të 
bëjnë me praktikën për të kontribuar në përmirësimin e cilësisë tek të po sa diplomuarit dhe 
studentët, dhe përfshirjen më të lehtë të tyre në proceset e punës. Kjo nënkupton zgjerimin e 
segmentit të trajnimit praktik në procesin arsimor. Njohja me mjetet dhe proceset teknike dhe 
teknologjike bashkëkohore është pjesë e angazhimit për të vizituar panairet, ekspozitat dhe 
modele të tjera të prezantimit të tyre praktik. Qasja deri tek vendet e punës për të papunësuarit 
është thelbësore, kështu që tregu i punës duhet të operacionalizohet përmes regjistrave digjitale 
të kërkuesve dhe ofruesve të personelit përkatës. Në kuadër të nevojave të komunitetit të 
biznesit është e pashmangshme rikualifikimi, trajnimet shtesë dhe arsimim të përhershëm formal 
dhe joformal. Duke u bazuar në këto karakteristika të prioriteteve  të përcaktuara janë ndarë këto 
masa: 
 
2.2.1 Inkurajimi i orëve arsimore praktike të detyrueshme në shkollat e mesme 
2.2.2 Vizita në panairet e teknikës dhe teknologjisë të destinuara për shkollat e mesme 
profesionale  
2.2.3 Krijimi i bazave të profileve të nevojshëm nga arsimi i mesëm në APRMV dhe ndërmjetësimi 
i tyre në procesin e ofertës dhe kërkesës 
2.2.4 Rikualifikim, mësim gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e sektorit të biznesit, dhe 



2.2.5 Programi i mentorimit dhe praktikës sidomos për vajzat në STEM (inxhinieri, teknologji, 
industri) dhe për djemtë në arsim, mbrojtje sociale dhe përkujdes social. 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i programeve arsimore të harmonizuara me ekonominë; 

Numri i shkollave me mësime praktike të aplikuara për nxënësit; 

Numri i panaireve të vizituara për teknikë dhe teknologji; 

Numri i bazave të krijuara për profilet e nevojshme me AMP; 

Numri i kualifikimeve dhe rikualifikimeve të kryera; 

Numri i takimeve mentoriale dhe punëve praktike; 

Numri i punësimeve të reja në ekonomi.  

Programe arsimore të harmonizuara me nevojat e tregut të punës; 

Numri i nxënësve që kanë ndjekur mësim praktik në ekonomi; 

Përqindja e kualifikimeve dhe rikualifikimeve të kryera për personat 
me AMP; 

Pariteti gjinor në STEM dhe sektori i për kujdesje; 

Përqindja e punësimeve të reja me rikualifikime të kryera.  

 
 
Prioriteti 2.3  Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni 
 

Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj është një nga sfidat më të rëndësishme 
demografike, ekonomike dhe sociale për rajonin. Prandaj, është e nevojshme që komunat të kenë 
një raport aktiv në përpilimin e masave stimuluese shtetërore, dhe përveç kësaj ata duhet të 
veprojnë në mënyrë të pavarur brenda mundësive të tyre për mbajtjen e të rinjve në vendin e 
banimin. Zhvillimi rural dhe i barabartë në kuadër të  rajonit nënkupton mundësimin e një niveli 
më të lartë të punësimit në mjedise të tilla. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet procesit të 
kthimit të të larguarve, punësimit të tyre dhe mundësimi i sigurimit social. Bazuar në këto nevoja, 
janë përcaktuar masat e mëposhtme: 

 
2.3.1 Krijimi i mundësive të punësimit për të rinjtë e arsimuar përmes masave stimuluese 
shtetërore që do të zbatohen nga komunat 
2.3.2 Krijimi i masave stimuluese për punësimin e të rinjve në zonat rurale 
2.3.3 Masat stimuluese për punësimin dhe zgjidhjen e kushteve sociale për personat e kthyer 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i masave të krijuara për punësimin e personave të rinj; 

Numri i masave të krijuara për punësimin e personave të rinj në 
mjedise rurale; 

Numri i masave të krijuara për punësimin e personave të 
larguar. 

  

Përqindja e personave të rinj të punësuar përmes masave 
stimuluese; 

Përqindja e personave të punësuar me masa stimuluese në mjediset 
rurale; 

Numri i të kthyerve në komunat; 

Përqindja e personave të kthyer të punësuar.  

 
 
 
 
 
 



Prioriteti 2.4 Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës  
 
 Tregu i punës është një rregullator i marrëdhënies midis kërkueseve dhe ofruesve të 
shërbimeve të cilat duhet të sigurojnë mundësi të barabarta për të dy palët. Duke qenë se 
popullata femërore është një hallkë e rëndësishme në procesin e zhvillimit, është e nevojshme 
të merren masa stimuluese për punësimin e saj. Në këtë mënyrë do të arrihet një përfitim i 
dyfishtë. Nga njëra anë, do të plotësohen nevojat e kërkuesve për punë, veçanërisht në 
aktivitetet në të cilat gratë kanë rëndësi prioritare, dhe nga ana tjetër do të rritet niveli i 
pavarësisë në kuptimin shoqëror dhe ekonomik të grave. Ky proces do të promovojë 
emancipimin e gruas dhe do të mundësojë që ajo të jetë një bartëse ose pjesëmarrëse e 
barabartë në marrëdhëniet familjare. Një kontekst i ngjashëm ka qasje në vendet e punës për 
kategoritë e ndjeshme sociale, përfshirjen sociale dhe solidaritetin për njerëzit në nevojë. Bazuar 
në këtë prioritete, janë përcaktuar masat e mëposhtme:  
 
2.4.1 Masa stimuluese për punësimin e femrave   
2.4.2 Krijimi i kushteve për qasje deri tek vendet e punës për kategoritë e rrezikuara sociale  
2.4.3 Përfshirje sociale si sfidë për integrimet në BE  
2.4.4 Përkrahja e parimit të solidaritetit për kategoritë më të rrezikuara në shoqëri  
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i masave të krijuara për punësimin e popullatës 
femërore; 

Numri i masave të krijuara për punësimin e kategorive të 
rrezikuara; 

Numri i masave solidare të krijuara. 

  

 

Numri i vendeve të punës të krijuara për punësimin e popullatës së re 
femërore; 

Numri i vendeve të punës të krijuara për punësimin e kategorive të 
rrezikuara sociale nga shoqëria; 

Përqindja e femrave të punësuara; 

Përqindja e personave të punësuar nga kategoritë e rrezikuara 
sociale; 

Përqindja e personave që kanë shfrytëzuar masa solidare.  

 
 
Prioriteti 2.5 Qasje e barabartë tek shërbimet për të gjithë qytetarët në rajonit  

 
Qasje e barabartë do të thotë që të gjithë qytetarët duhet të përdorin shërbimet sociale 

në mënyrë të barabartë, pa ndonjë diskriminim. Në këtë kontekst, është veçanërisht e 
rëndësishme të merren masa për të përmirësuar kujdesin shëndetësor primar. Duke qenë se 
është në një nivel më të ulët në zonat rurale, barazia do të arrihet duke zgjidhur problemet 
pikërisht në këto zona. Përfshirja sociale u referohet të moshuarve dhe personave të 
pamundshëm dhe kujdesit dhe dhënien e ndihmës personave që janë të izoluar nga shoqëria. Me 
rëndësi të veçantë është kujdesi për fëmijët të moshës parashkollorë në kopshte. Kjo duhet të 
arrihet duke ofruar cilësi më të mirë të shërbimeve dhe rritjes së kapaciteteve të institucioneve. 
Cilësia më e mirë e shërbimeve duhet të realizohet me  pranimin e studentëve dhe nxënësve në 
institucionet përkatëse. 
Duke u bazuar në karakteristikat e këtij prioriteti, janë përcaktuar masat e mëposhtme: 

2.5.1 Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve 



2.5.2 Përmirësimi i kujdesit shëndetësor primarë  në zonat rurale të rajonit 
2.5.3 Përfshirja sociale e të moshuarve dhe personave të pamundshëm 
2.5.4 Përfshirja sociale për kategoritë e  qytetarëve të izoluara nga shoqëria duke hapur 

qendra të përkujdesit ditor 
2.5.5 Krijimi i kushteve për pranimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe 
2.5.6 Rritja e numrit të  akomodimit të nxënësve dhe studentëve në objektet e  

organizuara - konvikte 
 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i mjekëve të angazhuar nga mbrojtja shëndetësore 
primare në mjediset rurale; 

Numri i qendrave ditore të hapura për përkujdesjen e 
kategorive të ndryshme të personave të izoluar social; 

Numri i kopshteve të hapura në mjediset rurale; 

Numri i konvikteve të reja të hapura/adaptuara për gjimnazistë 
dhe studentë.  

  

Përqindja e personave të përfshirë nga mjediset rurale në mbrojtjen 
primare shëndetësore; 

Numri i shërbimeve të ofruara nga mbrojtja primare shëndetësore në 
mjediset rurale; 

Përqindja e personave të kujdesur nga kategoritë e ndryshme të 
personave të izoluar social; 

Përqindja e fëmijëve të përkujdesur në kopshtet e fëmijëve në 
mjediset rurale; 

Përqindja e nxënësve dhe studentëve të përkujdesur në konvikte për 
akomodim.  

 
 



QËLLIMI AFATMESËM 3 
 
Turizmi, trashëgimia kulturore dhe natyrore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë 
të avancuara janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të veçantë në RPJP.  
 
Qëllimi afatmesëm 3 bazohet në konstatimet kërkimore dhe SWOT dhe PEST analizat në sektorët e kulturës, turizmit dhe mbrojtjes së 
ambientit jetësor. Të njëjtat janë pasqyruar në tabelat vijuese:  
 

SWOT – KULTURA DHE TURIZMI 

 
Anët e forta Anët e dobëta 

1. Trashëgimi kulturore e pasur (një pjesë e mbrojtur nga UNESCO) 1. Sezonaliteti i ofertave turistike 

2. Park nacional dhe trashëgimi natyrore të pasur 2. Produkte jo mjaftueshëm të zhvilluara nga turizmi kulturor 

3. Numër i madh i lokaliteteve spaleologjike 3. Shpërndarja jo e barabartë e trashëgimisë kulturore 

4. Një numër i madh i komplekseve të manastireve 4. Integrimi i pamjaftueshëm i produkteve nga turizmi kulturor 

5. Institucione arsimore në turizëm 5. Ofertë turistike e zhvilluar në mënyrë jo të barabartë në Rajon 

6. Infrastrukturë turistike të zhvilluar 6. Infrastrukturë lokale rrugore e pazhvilluar 

7. Një numër i madh i lokaliteteve arkeologjike 7. Proces intensiv i urbanizmit 

8. Kushtet klimaterike 8. Mungesa e dokumentacionit urbanistik për mjediset rurale 

9. Arkitekturë tradicionale në mjedise rurale 9. Trashëgimi kulturore e pa valorizuar 

10. Liqeni i Ohrit si resurs dominant 10. Shuarja e zanateve të vjetra 

11. Traditë e gjatë turistike 11. Mungesa e Strategjive komunale për turizëm në komunat ku turizmi është 
veprimtari kryesore 

12. Manifestime të etabluara ndërkombëtare 12. Absorbim i dobët i mjeteve nga fondet ekzistuese 

13. Aeroport 13. Ofertë jo adekuate gastronomike 

14. Vlera etnografike 14. Mungesa e info-pikave dhe llojeve tjera të sinjalistikës 

15. Resurse me banja 15. Mungesa e të dhënave relevante 

16. Hapësira banesore të tepërta të përshtatshme për qiradhënie 16. Lidhja e keqe horizontale dhe vertikale e palëve të kyçura–përzierje në 
kompetenca 

  

Mundësitë Kërcënimet 

1. Fondet e BE-së IPA, IPARD.... 1. Afërsia e destinacioneve tjera turistike konkurruese 

2. Shfrytëzimi i përvojave të jashtme 2. Aktivitete ndërtimore të lidhura me ndërtimin e autostradës 

3. Ndërtimi i autostradës Kërçovë – Ohër - Qafëthanë 3. Pandemia 

4. Subvencionime në turizëm 4. Procese emigruese në rajon 

5. Rregullativa ligjore të përshtatshme 5. Recesion ekonomik 

6. Ture rajonale 6. Jostabilitet në procesin e integrimeve në BE  

7. Kampanja promotive në nivel nacional 7. Ndryshime klimaterike  

8. Zona turistike 8. Oferta jo autentike (prodhimtari) të suvenirëve 

9. Fluturime ajrore me buxhet të ulët  



Mundësitë Kërcënimet 

10. Rikualifikimi i kuadrit me shfrytëzimin e përvojave të jashtme  

11. Interes i rritur për destinacione të reja turistike  

12. Zhvillimi i turizmit malore (Galiçicë, Jabllanicë)  

13. Fondet e APFBZHR  

14. Klimë e përshtatshme për investime  

15. Interesi i rritur për turizëm aktiv  

16. Zhvillimi i turizmit nautik   

 
PEST – KULTURA DHE TURIZMI 

 
Faktorët politikë Faktorët ekonomik 

1. Procese dhe procedura burokratike të vendimmarrjes 1. Shkallë e lartë e ekonomisë së zezë 

2. Jokonzistencë në veprimin politik 2. Shkallë e lartë e papunësisë 

3. Politikë qeveritare për përkrahjen e turizmit 3. Përparësi ekonomike për investime 

4. Rezhim liberal i vizave 4. Kriza ekonomike botërore 

5. Rrjet i dobët i zhvilluar i promotorëve  5. Anëtarësim në asociacione tregtare ndërkombëtare 

6. Jashtë BE-së 6. Linjat e kreditit 

7. Rregullativë e miratuar 7. Interesimi i brendeve botërore për investime në sferën e turizmit 

  

Faktorët socio-kulturor Faktorët teknologjik 

1. Mobiliteti i popullatës 1. Prezenca e  TI teknologjisë 

2. Procese demografike të papërshtatshme 2. Dokumentacioni TI 

3. Orientimi kah sfera të caktuara të angazhimit 3. Sisteme moderne për rezervime/booking 

4. Pranimi i turizmit nga popullata lokale 4. Mjete moderne komunikuese 

5. Përbërja multietnike e popullatës 5. Mediat sociale 

6. Koncentrimi në numër të limituar të profesioneve  

7. Standardizimi i objekteve  



SWOT – AMBIENTI JETËSOR 

 
Anët e forta Anët e dobëta 

1. Burime të rëndësishme ujore 1. Deponitë e egra 

2. Strategji rajonale për menaxhim me mbeturinat inerte 2. Monitorim i pazhvilluar i ujërave mbitokësor dhe nëntokësor 

3. Sistemi i kolektorit për mbrojtjen e Liqenit të Ohrit 3. Sistem jofunksional i stacioneve pastruese ekzistuese për ujërat e zeza 

4. Plane aksionare të miratuara në ambientin jetësor në nivel lokal 4. Rrjet kanalizimi i paformuar në tërësi – veçanërisht në mjediset rurale 

5. Studime dhe plane aksionare për pastrimin e ujërave të zeza 5. Mungesa e sistemit të menaxhimit me mbeturinat e rrezikshme, ndërtimore dhe 
materie të rrezikshme 

6. Hapësirë e ventiluar 6. Mungesa e rrugëve për peshqit në kuadër të sistemeve të H.E. 

7. Burime gjeotermale 7. Pajisje teknike joadekuate e NPK për mbeturinat inerte 

8. Regjistër i rariteteve natyrore 8. Pranimi i ndotësve të mundshëm në resurset ujore 

9. Lloje endemike dhe eko-sisteme 9. Shfrytëzim jo i kontrolluar me ujërat nëntokësor 

10. Tërësi hapësinore të mbrojtura dhe lloje të biodiversitetit  10. Menaxhim jo adekuat me pyjet 

11. Vullkan – formë e gjeodiversitetit 11. Ndërgjegje e ulët për problemet në ambientin jetësor 

 12. Sisteme të ndara të pandërtuara për rrjet atmosferik dhe fekal 

 13. Shkallë e lartë e humbjeve në rrjetet e furnizimit me ujë 

 14. Mungesa e stacionarit për qentë  

  

Mundësitë Kërcënimet 

1. IPA fonde për ambientin jetësor 1. Kontrolli i dobët i shtetit në prerjen e madhe të pyjeve dhe erozionit të tokës 

2. Dokumente strategjike dhe programe në nivel nacional, rajonal dhe lokal 2. Mosrespektimi i propozimeve qeveritare në lidhje me urbanizimin intensiv dhe jo 
adekuat 

3. Shfrytëzimi i mjeteve nga institucionet financiare për ndërtimin e deponisë 
rajonale – sistem për menaxhimin me mbeturinat inerte 

3. Peshkim dhe gjueti e jashtë ligjshme 

4. Shfrytëzimi i BRE 4. Zbatimi i dobët i ligjeve në ambientin jetësor 

5. Kultivimi i bimëve shëruese sipas rekomandimeve të OBSH 5. Prerja jo e drejtë e prerjes së pyjeve 

6. Shfrytëzimi i fondeve dhe granteve evropiane për ujërat gjeotermale 6. Menaxhim joadekuat me resurset ujore 

7. Program qeveritar për vendosjen dhe shfrytëzimin e Sistemit për riciklim të 
mbeturinave 

7. Rrezik nga zhdukja e llojeve bimore dhe shtazore të caktuara  

8. Korniza ligjore e përmbyllur dhe e harmonizuar me rregulloret e BE-së 8. Drejtimi jo i ligjshëm i rrjedhave të ujit 

9. Shfrytëzimi i programeve qeveritare për efikasitet energjetik  9. Vendosja e pakontrolluar e llojeve invazive të florës dhe faunës 

10. Ndërtimi i centraleve për prodhimin e energjisë elektrike me panele diellor 10. Ndryshimet klimaterike 

 
 
 
 
 
 



PEST – AMBIENTI JETËSOR 

 
Faktorët politikë Faktorët ekonomik 

1. Zbatimi i pamjaftueshëm i standardeve të përcaktuara ndërkombëtare 1. Investime të pamjaftueshme në ambientin jetësor 

2. Ndryshimi i strukturave udhëheqëse 2. Rritje ekonomike e pamjaftueshme 

3. Ekzistimi i legjislacionit, pa vullnet për zbatim 3. Qëndrueshmëri e pamjaftueshme e sistemeve aktuale 

4. Jo stabilitet politik 4. Fabrikë për riciklimin e mbeturinave 

5. Ndryshime të shpeshta të ligjeve 5. Blerja e organizuar e materialeve të ricikluara dhe mbeturinave  

6. Partizimi i ndërmarrjeve 6. Pagesa e ulët e taksave 

7. Mbi punësime në sektorë 7. Mungesë e partneriteteve privato-publike 

  

Faktorët socio-kulturor Faktorët teknologjik 

1. Ndërgjegje e pamjaftueshme e popullatës për ambientin jetësor 1. Riciklimi si proces modern 

2. (Jo) kulturë në jetesë 2. Stacionet pastruese 

3. Rrezikimi i shëndetit publik 3. Dekontaminimi 

4. Ndotja si shkak për mosmarrëveshjet ndër-njerëzore 4. Rritje e shpejtë e teknologjive 

 5. Filtra për ajrin 

 6. Ridestinim të ndotësve 

  



Qëllim afatmesëm 3 i Rajonit është definuar në këtë mënyrë: “Turizmi, trashëgimia kulturore 
dhe natyrore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të 
energjisë të avancuara janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të veçantë në RPJP”. Në 
kuadër të këtij qëllimi janë përcaktuar këto prioritete: 
 

• Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i lokaliteteve turistike; 

• Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon; 

• Nxitje dhe zhvillim i aktiviteteve dhe shërbimeve turistike alternative – rurale;  

• Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike dhe 

• Mbrojtja e ambientit jetësor; 
 

Prioriteti 3.1  Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i  lokaliteteve turistike 
 
Turizmi është një aktivitet që në vetvete përfshin posedimin, pajisjen dhe rregullimin e   
hapësirës. Këta faktorë mundësojnë vendet dhe objektet turistike ekzistuese të afirmuara, ta 
rrisin funksionalitetin e tyre në një nivel më të lartë. Gjetja e zgjidhjeve për të rritur esencën e të 
qëndruarit më gjatë nënkupton përfshirjen e atraksioneve të reja në ofertën turistike, por kjo nuk 
do të jetë e mundur nëse të njëjtat nuk janë të disponueshme. Prandaj, është e nevojshme të 
sillen paraprakisht  kushte projektuese/urbane në mënyrë që atraksionet të vihen në veprim ose 
të përmirësohet funksionaliteti i tyre. Gjithashtu  është e nevojshme të përcaktohen saktësisht 
vendet dhe objektet në procesin e mapimit. Infrastruktura rrugore dhe qasja si një zinxhir i 
rëndësishëm do të thotë rregull për të gjithë vizitorët e mundshëm,  dhe është e rëndësishme të 
merret parasysh aksesi për personat me aftësi të kufizuara. Turizmi, në këtë kontekst, do të thotë 
sinjalizim dhe vizualizim,  me çka duhet të merret parasysh gjithë përfshirja, përmes së cilës 
atraksionet turistike do të shfrytëzohen në një mënyrë sa më efikase. Pa informacione publike të 
vëna në dispozicion për publikun, turizmi nuk mund të përfshihet në proceset e zhvillimit, përveç 
kësaj, zhvillimi i turizmit dinamik dhe bashkëkohor nënkupton vlerësimin dhe rivitalizimin e 
vazhdueshëm të hapësirave dhe objekteve. 
Bazuar në këto karakteristika të prioritetit, janë përcaktuar masat e operacionalizuara për 
realizim si në vijim: 
 
3.1.1 Përgatitja e dokumentacionit urbanistik për rregullimin e lokaliteteve turistike në rajon 
3.1.2 Mapimi i rariteteve natyrore dhe kulturore në rajon 
3.1.3 Infrastruktura rrugore në vendet turistike të përshtatura për personat me nevoja të veçanta 
3.1.4 Sigurimi i informacionit, sinjalizimit dhe vizualizimit të atraksioneve turistike 
3.1.5 Rivitalizimi i lokaliteteve të rëndësishme të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i planeve arkitektonike-urbanistike të miratuara; 

Numri i vlerave turistike natyrore, kulturore të mapuara; 

Rrugë të rikonstruktuara dhe asfaltuara dhe shtigje deri te 
lokalitetet turistike; 

Numri i linjave të reja të trafikut të cilat lidhin dy ose më shumë 
destinacione turistike në Rajon; 

Numri i etno muzeve të hapura; 

Shtëpi malore të ndërtuara dhe rikonstruktuara; 

Kampe të ndërtuara dhe revitalizuara; 

Numri i hosteleve në Rajon. 

Tërësi hapësinore të urbanizuara në ha; 

Atraksionet turistike të përcaktuara në Rajon; 

Numri dhe gjatësia e rrugëve në mjediset rurale me vlera turistike 
natyrore, kulturore të përfshira në km; 

Atraksione turistike për turistët të pajisura dhe të rregulluara; 

Vënia në funksion i etno muzeve; 

Shtëpi malore të vëna në funksion me kapacitete të dhomave dhe 
shtretërve; 

Vlera e investimeve në infrastrukturën e rilindur. 

 
 
Prioriteti 3.2 Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon 
 
 Karakteri sezonal i turizmit përfaqëson një nga problemet më të mëdha dhe i njëjti buron 
nga marrëdhënia e pa ekuilibruar midis ofertës dhe kërkesës, çka sjell një rentabilitet të ulët. Ky 
problem nuk mund të zgjidhet plotësisht, por në një farë kuptimi ai mund të zbutet dhe 
kapërcehet duke marrë masa që duhet të synojnë krijimin e produkteve turistike që si një pako  
aranzhmani  do të ofrohen për sezone turistike të ndryshme. Përmes  procesit të shpërndarjes së 
vlerave turistike duhet të shpërbëhet bërthama e përqendruar të frekuentimit turistik në "pikun" 
e sezonit. Kjo shpërndarje duhet të shoqërohet me aktivitete investuese në lokalitetet që janë të 
shpërndara, gjegjësisht zonat rurale dhe lokalitetet në tërësi të cilat posedojnë atraksione. Mbi 
këtë bazë, janë përcaktuar masat e veçanta si më poshtë:  
 
3.2.1 Krijimi i paketave turistike rajonale 
3.2.2 Rishpërndarja e vizitorëve nga qendrat e njohura turistike në pjesën tjetër të rajonit 
3.2.3 Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të huaja për zhvillimin e kapaciteteve 
akomoduese në brendësi të rajonit 
3.2.4 Zhvillimi dhe promovimi i manifestimeve lokale që do të jenë atraktive për vizitorët vendas 
dhe të huaj gjatë gjithë vitit 
 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i paketave turistike të krijuara; 

Numri i vizitave dhe bujtjeve të realizuara në mjediset rurale në 
Rajon; 

Numri i kapaciteteve hotelierike-shërbyese të ndërtuara në 
brendësi të Rajonit; 

Numri i investimeve të realizuara në turizëm; 

Numri i manifestimeve të realizuara në brendësi të Rajonit. 

Paketa turistike të shitura; 

Përqindja e të hyrave turistike të realizuara në mjediset rurale; 

Kapacitete turistike të zgjeruara me numër dhomash dhe 
shtretërish; 

Vëllimi i investimeve të realizuara; 

Vizita të realizuara në manifestimet lokale; 

Të hyrat e realizuara nga shitja e produkteve lokale nga 
manifestimet e mbajtura. 

 



 
Prioriteti 3.3 Nxitja dhe zhvillimi i formave alternative të aktiviteteve dhe shërbimeve turistike 
 

Alternativiteti i turizmit ka një vend të veçantë sepse është një mundësi e gjerë 
zhvillimore, e cila lidhet me format themelore të turizmit. Kështu, turizmi malor në disa zona 
është i një lloji primar, dhe në disa shfaqet si një alternativë dhe për këtë arsye është e 
rëndësishme t'i kushtohet vëmendje e veçantë. Turizmi malor nuk përfshin vetëm aktivitete të 
skijimit dhe krijimin e qendrave të shtrenjta, por edhe aktivitete të tjera rekreative në dëborë, 
ose aktivitete në kushte malore gjatë stinës së verës. Por gjithashtu si alternativa duhet të 
përmenden turizmi speleologjik dhe agro-turizmi, i cili lidhet me zonat bujqësore dhe nuk duhet 
të jetë sinonim i turizmit rural. Turizmi rural, mbi të gjitha, shoqërohet me trashëgiminë 
etnologjike si bazë për diferencimin e zhvillimit. Në drejtim për  të zhvilluar  alternativa në 
turizëm, është e nevojshme mbështetja e bizneseve lokale, veçanërisht në zonat rurale. Bazuar 
në këto karakteristika të prioritetit, janë përcaktuar masat e mëposhtme: 
  
3.3.1  Zhvillimi i turizmit malor në rajon 
3.3.2 Avancimi i turizmit speleologjik në rajon 
3.3.3 Zhvillimi dhe avancimi i mundësive për aktivitete dimërore në rajon 
3.3.4 Zhvillimi dhe avancimi i agro-turizmit në rajon 
3.3.5 Zhvillimi i bizneseve lokale si mbështetës i aktiviteteve turistike në brendësi të rajonit  
 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i tureve dhe paketave malore turistike të krijuara; 

Numri i turave spaleologjike të krijuara; 

Numri i ski lokaliteteve; 

Numri i lokaliteteve agro-turistike; 

Numri i bizneseve të reja në mjediset rurale. 

Përqindja e pjesëmarrjes së arritur në turet malore turistike; 

Përqindja e pjesëmarrjes së arritur në turet spaleologjike; 

Përqindja e vizitave të realizuara në ski lokalitetet; 

Përqindja e vizitave të realizuara në lokalitetet agro-turistike; 

Të hyrat e realizuara nga aktivitetet turistike në mjediset rurale. 

 
 
Prioriteti 3.4 Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike  
 

Menaxhimi i destinacioneve  turistike paraqitet si një qasje e re për organizimin e DMO, 
e cila është një mundësi, ku të gjithë palët e interesuara ta gjejnë vendin në krijimin e  politikës 
së turizmit. Në këtë pikëpamje, me një rëndësi të veçantë është përcaktimi i drejtimeve 
zhvillimore. Gjithashtu, e pashmangshme është ndjekja e proceseve bashkëkohore në procesin e 
menaxhimit dhe aftësimit të menaxherëve drejt realizimit të qëllimeve të përcaktuara. Tërheqja 
e fondeve/investimeve në drejtim për të përmirësuar cilësinë e menaxhimit me destinacionet 
turistike  nënkupton bazë për funksionim të suksesshëm. Menaxhimi me destinacionet turistike 
nënkupton një qasje marketingu dhe aktiviteteve promovuese të cilat janë pjesë e performancës 
në tregjet turistike. Në këtë kuptim është e nevojshme konceptimi i ofertës turistike të 
destinacioneve të njohura dhe brendimi i produkteve turistike. Bazuar në këto karakteristika, 
duhet të merren masat e mëposhtme për të realizuar këtë prioritet:  



 
3.4.1 Krijimi i planeve nga NJVL për menaxhim me destinacionet 
3.4.2 Trajnimi i kuadrit  për menaxhim me destinacionet turistike 
3.4.3 Tërheqja e fondeve për rregullimin e destinacioneve turistike lokale 
3.4.4 Strategji marketingu për promovimin e destinacioneve turistike lokale 
3.4.5 Krijimi i ofertave lokale për të vizituar destinacionet turistike 
 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

Numri i planeve të krijuara për menaxhim me destinacione nga 
ana e NJVL; 

Numri i kuadrit të trajnuar; 

Numri i investimeve të reja të drejtuara kah destinacionet 
turistike; 

Numri i planeve të marketingut të krijuara për menaxhim me 
destinacionet; 

Numri i ofertave lokale të krijuara nga ana e NJVL. 

Përqindja e vizitave të realizuara në destinacionet turistike të reja; 

Numri i personave të rinj të punësuar në sektorin turistik; 

Përqindja e investimeve të reja; 

Biznese të reja të hapura të ndërlidhura me destinacionet turistike; 

Të hyrat e realizuara nga ofertat e reja turistike lokale. 

 
 
Prioriteti 3.5  Mbrojtja e ambientit jetësor 
 
 Mbrojtja e ambientit jetësor ka domethënie universale për jetesën bashkëkohore, dhe 
kjo është paradigma primare e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror. Problemet të 
cilat paraqiten në mbrojtjen e ambientit jetësor janë multidimensionale dhe zgjidhja e tyre është 
në funksion për të përmirësuar cilësinë e jetës. Kjo i referohet mbeturinave, problemit me qentë 
endacak, problemeve për mbrojtjen e biodiversitetit, ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës, problemit 
me ndryshimet klimaterike dhe dukurive të fatkeqësive elementare, siç është shembulli me 
pandeminë e Kovid-19. Në bazë të këtyre problemeve dhe nevojave për tejkalimin e tyre, janë 
përcaktuar masat e mëposhtme: 
 
3.5.1  Krijimi i sistemit rajonal integrues për menaxhimin me mbeturinat 
3.5.2  Masa për zgjidhjen e problemit me qentë endacak në rajon 
3.5.3  Mbrojtja e biodiversitetit në rajon 
3.5.4  Masa për mbrojtjen e ajrit nga ndotja  
3.5.5  Masa për mbrojtjen ujërave nga ndotja   
3.5.6  Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja  
3.5.7 Marrja e masave për tejkalimin e problemeve që vijnë nga ndryshimet klimaterike  
3.5.8  Masa për menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga fatkeqësitë elementare  
 
 
 
 
 
 



 
Rezultatet dalëse Indikatorët 

 
Numri i dokumenteve teknike të përgatitura; 
Numri i analizave dhe kërkimeve; 
Plan rajonal i përgatitur për menaxhim me mbeturina dhe studim 
fizibiliteti; 
Numri i aktiviteteve të realizuara për vendosjen e selektimit dhe 
riciklimit të mbeturinave; 
Plan i përgatitur për menaxhim me qentë endacak; 
Plan i përgatitur për menaxhim me ujëra; 
Numri i vendeve matëse për matjen e kualitetit të ujit, ajrit dhe 
tokës; 
Gjatësia e sistemeve të reja të ndërtuara për ujërat e zeza. 

 
Fillimi i implementimit të menaxhimit rajonal me mbeturina; 
Përqindja e mbeturinave të ricikluara dhe grumbulluara; 
Sasia e mbeturinave organike të cilat përfundojnë në deponi; 
Përqindja e humbjeve teknike të ujit në sisteme; 
Stacionarë për qentë-endacak të ndërtuara; 
Përqindja e popullatës rurale e përfshirë me sisteme për ujësjellës; 
Kualiteti i ujit për pije, ajrit dhe tokës; 
Mbulimi i popullatës me stacione pastruese. 

 
 
Prioriteti 3.6  Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme 
të energjisë 
 
 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të 
energjisë është në një korrelacion të ngushtë me mbrojtjen e ambientit jetësor dhe veprimtaritë 
të cilat mund të zhvillohen në kësi ambiente. Gjithashtu, burimet e ripërtërishme të energjisë 
janë faktorë për zhvillimin ekonomik në tërësi të rajonit dhe prandaj është e nevojshme të 
ndërmerren masa stimuluese të cilat çojnë kah ky drejtim. Zhvillimi nënkupton përdorimin e 
energjisë efikase në veçanti në objektet publike dhe stimulimin e këtyre masave tek amvisëritë, 
shmangien e përdorimit të derivateve fosile dhe mbështetjen e prodhimit të energenteve 
alternative ekologjike. Kështu nevojat e ekspozuara janë interpretuar në mënyrë adekuate si 
masa për realizim: 

 

3.6.1 Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë  
3.6.2 Zvogëlimi i shfrytëzimit të derivateve fosile si energji në industri dhe amvisëri  
3.6.3 Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike  
3.6.4 Masa stimuluese për energji efikase në amvisëri  
3.6.5 Mbështetje të iniciativave për prodhimin e energenteve alternative ekologjike 
 
 

Rezultatet dalëse Indikatorët 

 
Numri i studimeve dhe analizave të përgatitura; 
Numri i dokumentacionit teknik të përgatitur; 
Numri i dokumentacionit teknik për kontrollet teknike të 
kryera në objektet publike; 
Numri i masave stimuluese për efikasitet energjetik në 
amvisëritë; 
Numri i prodhuesve alternativë të energensëve; 
Numri i projekteve për përmirësimin e efikasitetit energjetik; 
Numri i projekteve për shfrytëzimin e burimeve të 
ripërtërishme të energjisë; 
Numri i kampanjave publike të organizuara. 
 

 
Pjesëmarrja e BRE në bilansin e përgjithshëm energjetik; 
Kapaciteti i instaluar për prodhimin e energjisë elektrike; 
Centrale fotovoltaike;  
Shfrytëzuesit e masave stimuluese për BRE; 
Përqindja e uljes së shfrytëzimit të lëndëve fosile si energens në 
industri dhe amvisëri; 
Sanimi/rikonstruktimi i kryer në objekte publike në m2; 
Masat e kryera për përmirësimin e EE në objektet publike;  
Investime për prodhimin e energensëve ekologjik; 
Shpenzimet e energjisë sipas sektorëve;  
Emetimi i gazrave të dëmshme. 

 



FINANCIMI I REALIZIMIT TË PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË RAJONIT  

PLANOR JUGPERËNDIMOR 
 

Implementimi i Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor 2021-2026 
nënkupton sigurimin e mjeteve të rëndësishme financiare. Në Ligjin për zhvillim të barabartë 
rajonal, si burime të financimit përmenden:  

− Buxheti i R së Maqedonisë së Veriut,  

− Buxhetet e njësive të vetëqeverisjeve lokale,  

− Fondet e disponueshme të BE-së,  

− Burime tjera ndërkombëtare,  

− Donacione dhe sponsorizime nga persona fizik dhe juridik, dhe  

− Mjete tjera të përcaktuara me ligj.   

 

Përveç burimeve të lart përmendura të financimit të zhvillimit rajonal, Ligji i definon edhe 
instrumentet vijuese për nxitjen e zhvillimit rajonal: depozitat kapitale; grantet e pakthyeshme; 
financim dhe kofinancim të përgatitjes së analizave, studimeve, dokumenteve planore dhe 
planeve aksionare; financim për ndërtimin e kapaciteteve institucionale për zhvillim rajonal të R 
së Maqedonisë së Veriut, si dhe ndihma shtetërore të llojit të huave me kushte të favorshme, 
garancione për hua, sigurim të krediteve, lirime tatimore, subvencione dhe instrumente tjera.  

Implementimi i Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor do të realizohet 
me shfrytëzimin e mekanizmave financiar dhe ekonomik të disponueshëm për përkrahje të 
zhvillimit rajonal. Projektet që do të realizohen në kuadër të masave dhe prioriteteve të 
parashikuara duhet të përcaktohen sipas efektit të planifikuar të projektit të realizuar, 
përkatësisht të realizohen projekte të cilat do të kenë ndikim më të madh pozitiv në krahasim me 
mjetet e investuara për realizim.    

Shfrytëzimi i më tepër burimeve për financim për implementimin e Programit do të 
mundësojë shkallë më të lartë të realizimit të masave të planifikuara dhe ndikim më të madh të 
realizuar. Gjithsesi burimi kryesor i financimit do të jetë Buxheti i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut përmes përkrahjes së projekteve me komponentë zhvillimore rajonale që janë planifikuar 
në programe dhe nënprograme të veçanta në ministritë e ndryshme. Në pajtim me Strategjinë 
fiskale të Republikës së Maqedonisë së Veriut për periudhën 2020-2024, si dhe projektimeve të 
Qeverisë pritet rritje vjetore e PBB-së prej rreth 4%.   

Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Byroja për zhvillim rajonal, në kuadër të Buxhetit të 
RMV, çdo vit në mënyrë të drejtpërdrejtë e përkrah zhvillimin rajonal përmes Programit për 
zhvillim rajonal, përkatësisht përmes sigurimit të mjeteve financiare për përkrahje të projekteve 
të cilat kanë komponentë zhvillimore rajonale dhe u kushtohen përmirësimit të zhvillimit rajonal. 

Shpërndarja e mjeteve nga buxhetet e ministrive lineare të cilat u kushtohen përkrahjes 
së zhvillimit rajonal kryhet në pajtim me Programet e atyre institucioneve.  



Burime tjera të mundshme të financimit 

Burime tjera të mundshme të financimit për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit 
planor Jugperëndimor janë: 

Programet e unionit Evropian siç janë IPA, Horizon 2020, Programet transnacionale për 
bashkëpunim dhe tjera. 

Programe të donatorëve të tjerë të jashtëm dhe organizatave ndërkombëtare siç janë 
SDC, USAID UNDP, Banka Botërore dhe tjera.    

Republika e Maqedonisë së Veriut ka nënshkruar marrëveshje bilaterale për 
bashkëpunimin zhvillimor me më shumë shtete dhe organizata ndërkombëtare. Kornizat, 
buxhetet dhe prioritetet e secilës program janë të dakorduara në nivel bilateral. Programet 
financohen nga buxhetet e shteteve donatore. Shumën e buxhetit dhe kohëzgjatjen e tij e 
përcakton secili shtet në veçanti.  
 


