
 
 

 

 
 
 
 

RAPORTI VJETOR  

PËR REALIZIMIN E PROGRAMËS PËR ZHVILLIM TË                         

RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR 

PËR VITIN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Në bazë të nenin 22 paragrafi 2, neni 30 paragrafi 1 alineja 6, neni 32 dhe neni 65 nga Ligji për zhvillim 

të barabartë rajonal (Gazeta zyrtare e RMV, nr.24/21 dhe 174/21), Qendra për zhvillim të rajonit 

planor Jugperëndimor përgatiti, ndërsa Këshillim për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e 

miratoj:  

 

 

RAPORTIN VJETOR  

PËR REALIZIMIN E PROGRAMËS PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR                                                                                            

JUGPERËNDIMOR 2021-2026                                             

PËR VITIN 2022 

 

Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planorJugperëdnimor e përfshin 

periudhën nga janar- dhjetor viti 2022 . 

 

REZIME 

 

Programi për zhvillim i rajonit planor Jugperëndimor është dokument bazik afatmesëm, e cila bazën 
juridike e ka në Ligjin për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor (nenet 13,14,15), është përgatitur 
me qëllim që të zvogëlohen dallimet mes rajoneve planore, si edhe në vet rajonin, dhe të sigurohet 
zhvillim i qëndrueshëm përmes shfrytëzimit të gjithë potenceve në tërësi që e ka në dispozicion.  

Operacionalizimi i Programit në nivel vjetor bëhet përmes Planit Aksionar, ku realizimi i tij është bazë 
për realizimin e qëllimeve dhe prioriteteve të përcaktuara në Programin për zhvillim të rajonit planor, 
gjegjësisht në aspektin ekonomik, infrastrukturor, zhvillimi rural, turizmi dhe kultura, si edhe arsimi 
edhe çështjet sociale dhe aspektet e tjera të zhvillimit në RPJP 

Në Planin Aksionar për vitin 2022 janë planifikuar 65 aktivitete projektuese të cilat duhet të 

realizoheshin nga ana Qendrës për zhvillim, komunat dhe ndërmarrjet publike komunale në kuadër të 

rajonit planor Jugperëndimor. Nga ata janë realizuar 54 aktivitete projektuese gjatë vitit 2022, 

gjegjësisht përqindja e realizimit është 83%. 

Aktivitetet e projektit në kuadër të Biznes Qendrës janë realizuar në tërësi në afatin e paraparë. 
Gjithashtu janë kryer të gjithë aktivitetet në kuadër të marrveshtjes për mbështetje financiare dhe 
bashkpunim në realizimin e aktivitevet nga projekti “ Zhvillim i qëndrueshëm rajonal dhe inkluziv – 
faza II. Gjegjësisht u organizuan dy cikle me nga dy forume rajonale për identifikimin e problemeve 
dhe gjenerimin e projekteve rajonale me të cilat u aplikua për mjete nga Shema e Granteve për 
projekte investuese me komponent digjitale, dhe përmes Programit dyvjeçar për ZHBR për 2022/2023 
dhe për 2023/2024. Gjithashtu u organizuan dy trajnime/punëtori për rritjen e kapaciteve të Qendrës 
për zhvillim dhe Këshillit për zhvillim.  
Të gjitha këto aktivitete u financuan përmes projektit “ Zhvillim i qëndrueshëm rajonal dhe inkluziv – 
faza II” me mjete nga Ministria për vetëqeverisje lokale dhe konfederata e Zvicrës.  
Për Shemën e granteve për projektetet investuese me komponent digjitale Qendra për zhvillim aplikoj 
me tre projekte nga të cilat dy u vlersuan si më kualitative nga ana e Komisionit për evaluim. Për 
projektin e parë i cili i referohet rekonstruktimit të ISHP Kardiologjia – Ohër dhe frunizimi i paisjeve 



 
 

 

 

digjitale u nënshkrua marrveshtja për realizim  në datën 15.12.2022. Implementimi i këtij proketi filloj 
në fillim të vitit 2023 dhe jo sipas dinamikës së planifikuar, për shkakt të dorëheqjes së Ministrit të 
vetqeversisjes lokale, u emërtua Ministër i ri dhe probleme të tjera organizative për të cilat 
nevoiteshte më shumë kohë. Dhe projekti i dytë  “Reskonstruimi i ISHP Nefrologjisë – Strugë dhe 
krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP” është miratuar dhe i njëjti duhet të nënshkruhet 
për realizim në vitin 2023. 
Komunat kanë më shumë aktivitete për ndërtimin dhe rekonstruimin e infrastruktursë rrugore dhe 
komunale. Një pjesë e ndërrmarrjeve publike komunale u furnizuan me pajisje komunale dhe 
kontenjer dhe korpa për mbeturina. 
 
Qendra realizoj dy projekte rajonale të financuara nga Programi për zhvillim rajonal dy vjeçar 
2021/2022, marrëveshtjet me Byron për zhvillim rajonal u nënshkruan në fund të dhjetorit të vitit 
2021.  
Në kuadër të projektit “Përkrahja e zhvillimit ekonomik rajonal përmes kulturës, turizimin dhe 
aktiviteteve të tjera ekonomike” është realizuar rekonstruimi i rrugëve në Ohër, Strugë dhe Qendër  
Zhupë, është bërë rregullimi i oborrit dhe janë vendosur pajisjet përqark qendrës turisitke në Vevçanë.  
Në kuadër të projektit “Përmirësimin i efikasitetit energjetik në instuticionet publike dhe zvogëlimi i 
ndotjes në ambientin jetësor në RPJP” u rekonstruktuan 11 apartmane të SHQ Mobilnost, Komuna e 
Pllasnicës u pajis me kontenjer dhe kosha për mbeturina, u ndërtua kanali i Pesjak për grumbullimin 
dhe largimin e ujrave atmosferik dhe vazhdimin e ndërtimit të kanalizimit të ujrave të zeza në 
Komunën e MakedonskiBrodit., u mbarua faza e dytë për rekonstruimin e shtëpis me karakter 
kulturor-historik në Trebenisht – Komuna e Debrces. Gjithashtu në kuadër të këtij projekti u filluan 
aktivitetet për rekonstuimin e objektit të zjarrfisave në Dibër, u rekonstruktua SHF Faik Konica në 
Baçishta – Komuna e Kërçovës. Këto aktivitete pritet që të përfundojnë në mes të vitit 2023. 
 
Për projektet rajonale të miratuara përmes Programit për ZHVR 2022/2023 deri në fund të dhjetorit 
2022 u publikuan numri më i madh i thirrjeve publike për furnizim dhe aktivitetet do të realizohen nga 
fillimi i vitit 2023. 
 
Qendra për zhvillim në bashkëpunim me Byron për zhvillim rajonal, Ministrin për punë të jashtme dhe 
Komuna e Strugës, organizuan karavanin ekonomik-diplomatik për promovimin e kompanive nga 
rajoni me qëllim për zgjerimin e tregejve për prodhimet e tyre dhe lidhjen e partneriteteve me 
kompani të jashtme.  
 

Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor është i përberë prej pjesës 
narrative dhe pjesës tabelore.  

 

I. PJESA NARRATIVE E RAPORTIT VJETOR 

1. Lista e projekteve dhe aktiviteteve të realizuara 

Kjo pjesë përmban listën e projekteve dhe aktiviteteve të realizuara në kuadër të çdo mase individuale, 
në pajtueshmëri me qëllimet strategjike dhe prioritet të përcaktuara në Programin për zhvillim të 
rajonit planor Jugperëndimor.  

Pra, për çdo projekt dhe aktivitet të realizuar shënohen: titulli i plot, periudha e saktëpër realizimit, 
shuma e mjeteve të realizuara dhe shfrytëzuesi.   



 
 

 

 

 

Qëllimi strategjik 1 – Avancimi i ekonomisë 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. 

Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale  

Masa 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  

- nuk ka aktivitete të realizuara 

 Masa 1.1.2 -  Krijimi i një rrjeti informativ për zhvillim të inovacioneve në rajon  

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 1.1.3 - Nxitja e unioneve dhe formimi i klasterave 

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa  1.1.4 - Nxitja e mundësive për shfrytëzimin e burimeve financiare të brendshme dhe të jashtme 
për NVM 

- Veprimtaria si zyrë rajonale kontaktuese i FIZHT/Biznes qendra për mbështetje dhe shërbime të 
Biznes sektorit / janar – shtator 2021 / 46.286 denarë/ Biznes sektori 

- Mbështetje teknike dhe informimi i biznes sektorit për konkurse aktive / Biznes qendra për 
mbështetej dhe shërbime të Biznes sektorit/Projekti ZHIZHBR – faza e 2 MVL – SDC/  janar – dhjetor 
2022 / 67.200 denarë/ Biznes sektori 

- Programi i vauçerave për ndërtimin e kapaciteteve të bizës sektorit/ Biznes qendra për mbështetje 
dhe shërbime të Biznes sektorit / Projekti ZHIZHBR – faza e 2 MVL – SDC/  janar – dhjetor 2022 / 
177.550 denarë/ Biznes sektori 

- Publikimi i listave për burime të mundshme financiare nga Qeveria dhe burime të tjera të biznes 
sektorit / Biznes qendra për mbështetje dhe shërbime të Biznes sektorit Projekti ZHIZHBR – faza e 2 
MVL – SDC/  janar – dhjetor 2022 / 67.200 denarë/ Biznes sektori 

- Informimi i bizneseve të themeluara të udhëhequra nga grat për mundësit e veçanta për financim / 
Biznis Qendra për përkrahje dhe shërbime të sektorit të biznesit/ Projekti ZHIZHBR – faza e 2 MVL – 
SDC/  janar – dhjetor 2022 / 67.200 denarë/ Biznes sektori 

Masa 1.1.5 - Brendimi i produkteve dhe shërbimeve që janë të njohura për rajonin. 

- Nuk ka aktivitet të realizuara 
 

Prioriteti 1.2 Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve  

Masa 1.2.1 - Nxitja e iniciativave për ndryshime strukturore tek sektori i NVM në rajon  



 
 

 

 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 1.2.2 -  Nxitja e specializimit të mençur për zhvillimin ekonomik të rajonit  

- Organizimi i trajnimeve për rritjen e kapaciteteve të Qendrës për zhvillim ddhe Këshillit për 
zhvillim të RPJP / trajnimi Spart specializimi / PR QIZHBR MVL dhe SDC / janar – dhjetor 2022/ 
25.649 MKD/ përfaqësues të Qendrës, Këshillit, Komunat, agjencionet, institucionet arsimore 

Masa 1.2.3  - Ruajtja e zejeve tradicionale dhe zhvillimi i bizneseve në zona rurale  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 1.2.4 Nxitja e shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive ndërmjet subjekteve brenda vendit 

dhe jashtë 

- Promovimi i sipërmarrjeve të sukseshme nga rajoni përmes përgatitjes së vidoeklipeve të cilat u 
publikuan përmes rrjeteve sociale / Projekti ZHIZHBR – faza e 2 MVL – SDC/  janar – dhjetor 2022 / 
120.000 denarë/ Biznes sektori 

- Inicimi dhe vendosja e bashëpunimit me Oden Ekonomike, alekcatorët, universiteti / Biznis Qendrës 
për përkrahjen dhe shërbime për biznis sektorin/ Projekti ZHIZHBR – faza e 2 MVL – SDC/  janar – 
dhjetor 2022 / 67.200 denarë/ Biznes sektori 

Masa 1.2.5. -  Nxitja e sipërmarrjes tek gratë 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon  

Masa 1.3.1 Mapimi i potencialeve investuese në rajon  

- Nuk ka aktivitet të realizuara 

Masa 1.3.2 Nxitja e takimeve tek bashkësia e biznesit me investitorët potencial  

Promovimi i Biznis qendrës në rrjete sociale, publikime të rregullta në FB me informacione të vlefshme 
për kompanit/ Biznis qendra oër përkrahje dhe shërbime për biznis sektorin / Projekti ZHIZHBR – faza 
e 2 MVL – SDC/  janar – dhjetor 2022 / 30.000 denarë/ Biznes sektori 

Masa 1.3.3 Organizimi i manifestimeve për promovimin e biznes sektorin 

- Nuk ka aktivitet të realizuara 
 
 
Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës  

Masa 1.4.1-  Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon  

- Rekonstruimi i rrugës Dame Gruev (krahu 2,3,4) në Ohër / Programi për ZHBR 2021/2022 – 
zhvillimi i rajoneve planore / janar – korrik 2022/ 11.358.423 MKD/ banorët dhe vizitorët në 
Komunën e Ohrit 



 
 

 

 

- Rekonstruimi i një pjese në rrugën MomçilloJordanoski në Ohër / Programi për ZHBR 
2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore / janar – korrik 2022/ 10.080.095  MKD/ banorët dhe 
vizitorët në Komunën e Ohrit 

- Rekonstruimi i rrugës MakedonskiProsvetiteli në Ohër / Programi për ndërtimin e rrugicave 
dhe rrugëve në Komunën e Ohrit – MTV i EBOR / prill – dhjetor 2022/ 66.002.907 MKD/ 
Qytetarët dhe vizitorët në Komunën e Ohrit 

- Rekonstruimi i 5 rrugicave për këmbësor në qendër të Strugës ( 27at Marsi, Niko Nestor, 
Vëllezërit Milladinovci, Goce Delçev, DimitarVlahov) / Programi për ZHBR 2021/2022 – 
zhvillimi i rajoneve planore / janar –  dhjetor 2022/ 13.768.667 MKD/ banorët dhe vizitorët në 
Komunën e Strugës 

- Rekonstruimi i rrugës nga Qendër Zhupa në f. Bajramovci në Komunën e Qendrës Zhupë / 
Programi për ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore / janar – korrik 2022/ 8.368.876 
MKD/ banorët dhe vizitorët në Komunën e Qendër Zhupë 

- Rekonstruimi  dhe rregullimi i rrugës në f. Gorenci – Komuna Debërces / Programi për ZHBR 
2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore/ tetor - nëntor 2022/ 2.615.598 MKD/ banorët dhe 
vizitorët në Komunën e Debërces 

- Ndërtimi i rrugës në vendbanimin e Brest dhe Cershnova – Komuna e MakedonskiBrod / 
Programi për ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore / tetor - dhjetor 2022/ 5.247.169 
MKD/ banorët dhe vizitorët në MakedonskiBrod 

- Asfaltimi i rrugës nga qendra deri tek xhamija në Qendër Zhup/ Programi TAV Ministria e 
transportit dhe lidhjeve / korrik – nëntor 2022/ 4.000.000 mkd / qytetarët nga Qendra Zhupë 

 
 
Masa 1.4.2 - Nxitja dhe zhvillimi i infrastrukturës TIK në rajon 

-  nuk ka aktivitet të realizuara 

Masa 1.4.3 -  Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon 
 
- Rekonstruim dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugët 27të Mars, Niko Nestor, Vëllezërit 

Milladinovci, Goce Delçev dhe DimitarVlahov në Strugë / Programi për ndërtimin e infrastrukturës 

komunale në Komunën e Strugës / prill – dhjetor 2022/ 5.234.502 mkd / qytetarët dhe vizitorët në 

Komunën e Strugës 

- Ndërtimi mueve dhe pastrimi i shtratit të lumit Sateska në territorin e Komunës së Debërces / UNDP/ 

tetor – dhjetor 2022/ 46.000.000 MKD/ qytetarët e Komunës së Debërces, Strugës dhe Ohrit 

-  Përfundimi i  kanalit për grumbullimin e ujrave atmosferik në Loshtica – Komuna MakedonskiBrod/ 

Programi për tejkalimin e dispariteteve dhe konkurrencës MVL / korrik – tetor 2022 / 5.524.631 MKD/ 

qytetarët e Komunës të MakedonskiBrod 

- Ndërtimi i rezervuarit të sistemit të ujësjellësit në lagjen turistike Blizansko – Komuna e 

MakedonskiBrod / Programi për menaxhimin me ujra 2022 MAJPH/ maj- tetor 2022/ 3.473.642 MKD/ 

qytetarët e Komunës së MakedonskiBrod 

 
- Realizimi i linjës së kanalizimit krak 3 në Komunën e Vevçanit / Programi për investime në ambientin 
jetësor 2022 MAJPH/ maj – dhjetor 2022/ 500.000 MKD / qytetarët e Komunës së Vevçanit 
 



 
 

 

 

- Rekonstruimi i stacionit të pompave në f.Shumë – Komuna e Strugës / Programi vjetor i MTL për 2022 
/ maj – nëntor 2022 / 3.638.800 МKD / qytetarët e Komunës së Strugës 
 
 

Masa 1.4.4 - Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastructure 
 
- Përgatitja e dokumentacionet teknik për ndrrimin e tubave asbeste të ujësjellësit në qytetit e Strugës 
/ Programi për ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i zonave urbane / tetor – nëntor 2022 / 1.500.000 MKD / 
qytetarët e Komunës së Strugës 
 
- Përgatitja e dokumentacionit tek teknik për kanalizimin sekondar në f. Radozhd – Komuna e Strugës/ 
Programi për tejkalimin e dispariteteve dhe konkurrencës 2022 – MVL / korrik – tetor 2022/ 885.000 
MKD/ qytetarët e Komunës së Strugës 
 
Prioriteti 1.5 Bujqësia dhe zhvillimi rural 
 
Masa 1.5.1- Krijimi i një sektori modern dhe produktiv bujqësor në rajon 
-nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa  1.5.2 -Tejkalimi i problemeve aktuale në sektorin bujqësor, me qëllim për ta modernizuar  
-nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 1.5.3- Nxitje dhe zhvillim i ushqimit organik 
-nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 1.5.4 - Promovim të produkteve të njohura bujqësore dhe blegtorale nga rajoni dhe brendimi i 
tyre  
-nuk ka aktivitete të realizuara 
 
Masa 1.5.5 Masa për tejkalimin e pasojave që vijnë nga ndryshimet klimaterike në sektorin e bujqësisë  
-nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 1.5.6 Masa stimulese për rritjen e plantacioneve bujqësore autokone dhe kultivimi i llojeve të 
bimëve autokone 
-nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Qëllimi strategjik 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. 

Prioriteti 2.1. Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e 
tregut të punës  

Masa 2.1.1 - Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të 
punës  

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 2.1.2 -  Vendosja e pajisjeve laboratorike dhe kabineteve përkatëse bashkëkohore tek shkollat e 
mesme 

- nuk ka aktivitete të realizuara 



 
 

 

 

Masa 2.1.3  - Nxitja e inovacionit në arsimin e mesëm  

- Kampe  për inovacion për nxënësit e shkollave të mesme në bashkëpunim me Junior Açivment MK / 
fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik, Agjencinë Amerikanë për zhvillim dhe bashkëpunim dhe 
Shparkasebank / mars 2021, qershor 2021 / 600.000 denarë/ nxënësit e shkollave të mesme nga e 
gjithë shteti 

2.1.4 Rritja e kapacitetit të stafit mësimdhënës në shkollat e mesme dhe përfshirja në programet 
arsimore të BE-së 

- nuk ka aktivitete të realizuara 

2.1.5. Krijimi i orientacionit të karrierës në shkollat e mesme duke eliminuar stereotipet gjinor 

- nuk ka aktivitete të realizuara 
 
Prioriteti 2.2 Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit 
 
Masa 2.2.1 - Inkurajimi i orëve arsimore praktike të detyrueshme në shkollat e mesme  
- nuk ka aktivitet të realizuara 
Masa 2.2.2 - Vizita në panairet e teknikës dhe teknologjisë të destinuara për shkollat e mesme 
profesionale 
- nuk ka aktivitet të realizuara 

Masa 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  

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 2.2.4 - Rikualifikim, mësim gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e sektorit të biznesit 

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 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. 

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Prioriteti 2.3 Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni  

Masa 2.3.1 - Krijimi i mundësive të punësimit për të rinjtë e arsimuar përmes masave stimuluese 
shtetërore që do të zbatohen nga komunat  
 

- karavani ekonomiko – diplomatik me pjesëmarrje të ambasadorëve dhe përfaqësuesve nga 20 

shtete/ Byroja për zhvillim rajonal, Ministria për punë të jashtme, Komuna e Strugës, Qendra për 

zhvillim të RPJP / prill 2022 / 300.000 MKD / përfaqësues nga kori diplomatik, biznes sektori dhe 

komunat 

Masa 2.3.2-  Krijimi i masave stimuluese për punësimin e të rinjve në zonat rurale  

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 2.3.3 -  Masat stimuluese për punësimin dhe zgjidhjen e kushteve sociale për personat e kthyer 



 
 

 

 

 

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Prioriteti 2.4 Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës  

Masa 2.4.1-  Masa stimuluese për punësimin e femrave  
- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 2.4.2 - Krijimi i kushteve për qasje deri tek vendet e punës për kategoritë e rrezikuara sociale  
- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 2.4.3 - Përfshirje sociale si sfidë për integrimet në BE  
- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 2.4.4 - Përkrahja e parimit të solidaritetit për kategoritë më të rrezikuara në shoqëri 
- nuk ka aktivitete të realizuara 

 

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

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

- Organizimi i trajnimeve për rritjen e kapacitetit të Qendrës për zhvillim dhe Këshillit për 
zhvillim të RPJP / trajnim për komunikimin efektiv dhe rritja e transparencës tek projektet 
rajonale / PR ZHBRIQ MVL dhe SDC /janar – dhjetor 2022 / 28.675 MKD / përfaqësuesit nga 
Qendra, Këshilli, Komunat, agjencionet dhe institucionet arsimore 

- Forume rajonale – 2 cikle me nga dy sesione të forumeve / Përkrahje e Qendrës për zhvillim 
të RPJP – Projekti për Zhvillim të barabartë rajonal inkluziv dhe të qëndrueshëm – faza e 2 / 
janar – dhjetor 2022 / 524.127 MKD / përfaqësues nga të gjithë palët e interesuara nga rajoni 

Masa 2.5.2 Përmirësimi i kujdesit shëndetësor primarë në zonat rurale të rajonit 

-nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 2.5.3 Përfshirja sociale e të moshuarve dhe personave të pamundshëm  

- Nuk ka aktivitet të realizuara 

Masa 2.5.4 Përfshirja sociale për kategoritë e qytetarëve të izoluara nga shoqëria duke hapur qendra 
të për kujdesit ditor  

- Rekonstruimi i 11 apartamenteve të SHQ Mobilnost për pushim dhe rekreacion për persona 
me aftësi të kufizuar fizike në Ohër / Projekti Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet 
publike dhe zvogëlimi i ndotjes në ambientin jetësor në RPJP – Programi për ZHBR 2021/2022 
– zhvillimi i rajoneve planore / janar – korrik 2022/ 1.775.774 MKD/ persona me aftësi të 
kufizuar fizike në të gjithë shtetin 

Masa 2.5.5 Krijimi i kushteve për pranimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe  

- Nuk ka aktivitet të realizuara 



 
 

 

 

Masa 2.5.6 Rritja e numrit të akomodimit të nxënësve dhe studentëve në objektet e organizuara – 
konvikte 

- Nuk ka aktivitet të realizuara 
 

Qëllimi strategjik 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.  

 
Prioriteti 3.1 Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i lokaliteteve turistike 
Masa 3.1.1 Përgatitja e dokumentacionit urbanistik për rregullimin e lokaliteteve turistike në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 3.1.2 Mapimi i rariteteve natyrore dhe kulturore në rajon 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 3.1.3 Infrastruktura rrugore në vendet turistike të përshtatura për personat me nevoja të 

veçanta 

- nuk ka aktivitete të realizuara 

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 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.1.5 Rivitalizimi i lokaliteteve të rëndësishme të trashëgimisë natyrore dhe kulturore 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 
Prioriteti 3.2 Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon 

Masa 3.2.1 Krijimi i paketave turistike rajonale  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.2.2 Rishpërndarja e vizitorëve nga qendrat e njohura turistike në pjesën tjetër të rajonit  

Prioriteti 3.2 Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon 

Masa 3.2.1 Krijimi i paketave turistike rajonale  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.2.2 Rishpërndarja e vizitorëve nga qendrat e njohura turistike në pjesën tjetër të rajonit  

- Rekonstruksioni i parkut që ndodhet në afërsi të urës së lumit Treska në MakedonskiBrod/ 
Programi për zvogëlimin e dispariteteteve dhe rritjes së konkurrencës rajonale MVL/ qershor – 
dhjetor 2021/ 3.000.000 denar/ qytetarët dhe vizitorët në MakedonskiBrod 



 
 

 

 

- Rekonstruksioni i kalas Kitino në Kërçovë / Programi për konkurrencë lokale dhe rajonale 
(PLPK) EU Banka Botërore / maj 2018 – shtator 2021/ 39.360.000 denarë/ qytetarët dhe vizitorët në 
Kërçovë 

 
Masa 3.2.3 Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të huaja për zhvillimin e kapaciteteve 

akomoduese në brendësi të rajonit  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.2.4 Zhvillimi dhe promovimi i manifestimeve lokale që do të jenë atraktive për vizitorët 

vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

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

 

Masa 3.3.1 Zhvillimi i turizmit malor në rajon  

- Mundësi të reja për turizëm të sigurte aventurist dimëror /EU IPA “ Programa CBC MK-AL/ 
janar – dhjetor 2021/12.058.100 denarë/ Kryqi i kuq Ohër, Klubi i alpinistëve Patagonija Ohër, 
Komuna e Debërces, alpinistë dhe të a pasionuarit pas sportit dimëror prej të gjithë rajonit 

 
Masa 3.3.2 Avancimi i turizmit speleologjik në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 3.3.3 Zhvillimi dhe avancimi i mundësive për aktivitete dimërore në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.3.4 Zhvillimi dhe avancimi i agro-turizmit në rajon  

- Promovimi i kulturës ekonomike për zhvillimin e turizmit dhe agro biznesit në rajonin e 
Kërçovës / Programi për ZHBR – zhvillimi i zonave me nevoja specifike/ qershor – dhjetor 2021/ 
1.000.000 denarë/qytetarët dhe vizitorët në Komunën e Kërçovës 

 
Masa 3.3.5 Zhvillimi i bizneseve lokale si mbështetës i aktiviteteve turistike në brendësi të rajonit 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.2.3 Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të huaja për zhvillimin e kapaciteteve 

akomoduese në brendësi të rajonit  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.2.4 Zhvillimi dhe promovimi i manifestimeve lokale që do të jenë atraktive për vizitorët 

vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

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



 
 

 

 

 

Masa 3.3.1 Zhvillimi i turizmit malor në rajon  

- Mundësi të reja për turizëm të sigurte aventurist dimëror /EU IPA “ Programa CBC MK-AL/ 
janar – dhjetor 2021/12.058.100 denarë/ Kryqi i kuq Ohër, Klubi i alpinistëve Patagonija Ohër, 
Komuna e Debërces, alpinistë dhe të a pasionuarit pas sportit dimëror prej të gjithë rajonit 

 
Masa 3.3.2 Avancimi i turizmit speleologjik në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 3.3.3 Zhvillimi dhe avancimi i mundësive për aktivitete dimërore në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.3.4 Zhvillimi dhe avancimi i agro-turizmit në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Masa 3.3.5 Zhvillimi i bizneseve lokale si mbështetës i aktiviteteve turistike në brendësi të rajonit 

- Rregullimi i oborrit, vendosja e pasisjeve urbane dhe ndriçimi rreth qendrës turistike në 
Vevçan/ Projekt Përkraja e zhvillimit ekonomik rajonal përmes turizmit, kulturës dhe 
veprimtarive të tjera ekonomike – Programi për ZHBR 2021/2022 – zhvillim i rajoneve 
planore / janar – shtator 2022 / 4.555.364 MKD / qytetarët dhe vizitorët në Komunën e 
Vevçanit 
 

Prioriteti 3.4 Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike  

Masa 3.4.1 Krijimi i planeve nga NJVL për menaxhim me destinacionet 

- nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.4.2 Trajnimi i kuadrit për menaxhim me destinacionet turistike  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.4.3 Tërheqja e fondeve për rregullimin e destinacioneve turistike lokale  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.4.4 Strategji marketingu për promovimin e destinacioneve turistike lokale  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.4.5 Krijimi i ofertave lokale për të vizituar destinacionet turistike 

- Zhvillimi i turizmit sportiv me ndërtimin e vendit për ushtrime për golf në Ohër / Programi për 
zvogëlimin e dispariteteve dhe konkurrencës 2022 – MVL / maj – dhjetor 2022/ 5.330.000 mkd 
/ qytetarët dhe vizitorët në Komunën e Ohrit 

 

Prioriteti 3.5 Mbrojtja e ambientit jetësor  



 
 

 

 

Masa 3.5.1 Krijimi i sistemit rajonal integrues për menaxhimin me mbeturinat 

- Furnizimi me pajisje për grumbullimin dhe selektimin e mbeturinave në Komunën e Pllasnicës 
/ Projekti përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimin e ndotjes në 
ambijentin jetësor në RPJP – Programi për ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore/ janar – maj 
2022/ 959.000 MKD /  banorët e Komunës së Pllasnicës 

Masa 3.5.2 Masa për zgjidhjen e problemit me qentë endacak në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.5.3 Mbrojtja e biodiversitetit në rajon  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.5.4 Masa për mbrojtjen e ajrit nga ndotja  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.5.5 Masa për mbrojtjen ujërave nga ndotja 
- Ndërtua kanali i Pesjak për grumbullimin dhe largimin e ujrave atmosferik dhe vazhdimin e ndërtimit 
të kanalizimit të ujrave të zeza në Komunën e MakedonskiBrodit / Projekti përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet publike dhe zvogëlimin e ndotjes në ambijentin jetësor në RPJP – Programi për 
ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore/ janar – shtaor  2022/  
2.288.551 MKD/ banorët e Komunës së MakedonskiBrodit 

Masa  3.5.6 Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa  3.5.7 Marrja e masave për tejkalimin e problemeve që vijnë nga ndryshimet klimaterike  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 

Masa 3.5.8 Masa për menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga fatkeqësitë elementare 
- Furnizimi me pajisje kundra zjarrit për njësinë zjarrfikëse në Strugë / UNDP Programi 

Komunat si promotor të zhvillimit ekonomik / Bashkëpunimi ndërkomunale mes Strugës dhe 
Vevçanit / maj – tetor 2022 / 2.900.000 MKD / qytetarët e Komunave të Strugës dhe 
Vevçanit 
 

Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të 
energjisë  
Masa 3.6.1 Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 3.6.2 Zvogëlimi i shfrytëzimit të derivateve fosile si energji në industri dhe amvisëri  

- Rekonstruksioni i objektit të njësisë së zjarr fikses me karakter rajonal me masa të  efikasitetit– 

energjetik  në Dibër / Projekt Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimi i 

ndotjes në ambientin jetësor në RPJP – Programi i ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore / 

proces i kryer për furnizimin publik/ marrëveshje e nënshkruar me operatorin ekonomik dhe është 



 
 

 

 

kryer futja në punë / tetor – dhjetor 2022/ aktivitetet duhet të mbarojnë në mesin e vitit 

2023/4.629.548 MKD/ banorët e Komunës së Dibrës, Qendër Zhupë dhe Mavrovë dhe Rostushe 

Masa 3.6.3 Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike  

- Efikasitet energjetik dhe rekonstruksioni i SHF Faik Konica, në f. Baçishta – Komuna e Kërçovës/ 
Projekt Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimi i ndotjes në ambientin 
jetësor në RPJP – Programi i ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore / proces i kryer për 
furnizimin publik/ marrëveshja e nënshkruar me operatorin ekonomik dhe është kryer futja në punë 
/ tetor – dhjetor 2022/ aktivitetet duhet të mbarojnë në mesin e vitit 2023/10.068.400 MKD/ 
banorët e Komunës së Kërçoves 
-  Përfundimi i shtëpis me karakter kulturo – historik në f.Trebenishta – faza e dytë në Komunën e 
Debrces/ Projekt Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në RPJP – Programi i ZHBR 2021/2022 – zhvillimi i rajoneve planore /janar – korrik 
2022/ 3.782.178 MKD/ banor nga Komuna e Debrces dhe vizitor nga e gjithë Maqedonia 
Masa 3.6.4 Masa stimuluese për energji efikase në amvisëri  

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
Masa 3.6.5 Mbështetje të iniciativave për prodhimin e energenteve alternative ekologjike 

- Nuk ka aktivitete të realizuara 
 

Në kuadër të Qëllimit strategjik 1 - Avancimi i ekonomisë 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, janë realizuar gjithsej 28 aktivitete. 

Në kuadër të projektit Qëllimi strategjik 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, janë realizuar 19 aktivitet. 

Në kuadër të Qëllimi strategjik 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, janë realizuar gjithsej 7 aktivitete 

Numri i përgjithshëm i aktiviteteve të realizuara nga projektet për të tre qëllimet strategjike është 54.  

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor gjatë vitit 2022 përgatiti 7 projekt aplikacione. 
Nga të cilat 6 projekt aplikacione u pranuan dhe u financuan. 

 

2. Sigurimi i transparencës gjatë realizimit të Programit  

Më këtë pjesë janë prezantuar të dhënat për rezultatet e arritura në pjesën e transparencës gjatë 
realizimit të Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. 

 

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor ka web faqen e saj (www.southwestregion.mk) 

në të cilën rregullisht publikohen informacione për të gjitha aktivitetet të cilat realizohen nga ana e 

http://www.southwestregion.mk/


 
 

 

 

Qendrës. Gjatë vitit 2022 gjithsej janë publikuar 58 publike (lajme, seanca, takime, projekte). Numëri 

i përgjithshëm i vizitorëve në webfaqes është 6579 nga të cilat 90% janë nga shteti jonë, 5% nga shtetet 

fqinje dhe 5% nga BE dhe SHBA. 

Në lidhje me punën e Qendrës për zhvillim, janë vendosur materialet nga projektet e realizuara nga 

viti 2009 deri në fund të vitit 2022 (https://southwestregion.mk/proekti/), me aktivitet kryesore, 

indikatorët dhe rezultatet nga projektet, si dhe raportet dhe foto nga të njëjtat. Të gjitha materialet 

janë vendosur në 3 gjuhë (maqedonase, shqipe dhe angleze). 

Për punën e Këshillit për zhvillim, u vendosen materialet siç janë: Ftesa dhe Rendi i ditës për seancat 

e Këshillit për zhvillim të  RPJP, lista e pjesëmarrësve të ftuar në seanca, Procesverbalet, fotografit, 

materialet nga projektet etj. Gjatë vitit 2022 u mbajtën 6 seanca të Këshillit. Dhe për të njëjtat janë 

publikuar informacionet përkatëse në web faqen e Qendrës. (si shtojcë linku nga 

Seancat:https://southwestregion.mk/odnosi-so-javnosta/sednici/). 

Në web faqen e Qendrës për zhvillim, gjatë vitit 2022, u vendosen edhe materiale të tjera, dokumente, 

programi, plani për punë i Qendrës, si dhe realizimi i Programit për zhvillim. Gjithashtu, u vendosen: 

Plani vjetor i propozim projekteve rajonale për vitin 2022/2023 (në gjuhën maqedonase dhe shqipe), 

Raporti vjetor i punës së Qendrës për zhvillim për vitin 2021 dhe Raporti vjetor për realizimin e 

Programit për zhvillim për vitin 2021 ( në gjuhën maqedonase dhe shqipe), Plani aksionar për 

realizimin e Programit për zhvillim për vitin 2022 (në gjuhën maqedonase dhe shqipe), Llogarit 

përfundimtare për vitin 2021, edhe atë për Qendrën për zhvillim dhe për Projektet: ZHBR i 

qëndrueshëm dhe inkluziv (në gjuhën maqedone), Plani vjetor financiar për vitin  2022 dhe 2023 dhe 

Raporti vjetor financiar për vitin 2021 (në gjuhën maqedone dhe shqipe). 

Në lidhje me furnizimet publike, u publikua Plani për furnizime publike për vitin 2022 (në gjuhën 

maqedone). Në këtë pjesë është e rëndësishme të përmendet, se me web faqen e re, u bë sinkronizimi 

i faqes së Qendrës për zhvillim me sistemin për e- furnizime i cila publikohet edhe në faqen e Qendrës 

për zhvillim. (linku:https://southwestregion.mk/javni-nabavki/) 

Gjithashtu, Biznes qendra, i përpunoj dhe adaptoj listën me aktorët të rëndësishëm të rajoni në pjesën 

e komuniteti të Biznesit ( është e kategorizuar në 12 pjesë), shoqëria civile dhe institucionet shkencore 

në rajon (shkollat fillore, të mesme dhe të larta nga rajoni). Për komunitetin e Biznesit janë vendosur 

të dhëna dhe kontakte për 921 kompani, për shoqërinë civile janë të vendosur të dhëna për 1164 

shoqata, për institucione arsimore janë vendosur të dhëna për 39 shkolla fillore , 9 të mesme dhe 6 

institucione të arsimit të lartë. 

Në “Facebook” faqja e Qendrës për zhvillim nga faqja e “Facebook”: 

https://www.facebook.com/Jugozapadenplanskiregion), gjatë vitit 2022, janë publikuar gjithsej 537 

informacione nga të cilat 62 janë për punën e Qendrës, 87 shpallje dhe thirrje, 84 për Rajonin, 260 

informacione për komunat dhe 44 për trajnime. Në fund të vitit 2022 faqja e FB e Qendrës për zhvillim 

të RPJP kishte 2007 ndjekës me çka është me 300 me më shumë ndjekës prej fillimit të vitit (në janar 

2022 kishte 1719 ndjekës). Numri i përgjithshëm i vizitave gjatë vitit 2022 është 10.000. 

Nga fillimi i vitit 2022 Qendra për zhvillim e rajonit planor Jugperëndimor ka kanalin e vet në YouTuve 

në cilin ka publikuar 13 video materialë që kanë të bëjnë me aktivitetet Qendrës dhe promocionin e 

biznes sektorit nga rajoni Jugperëndimor. Numëri i përgjithshëm i shikueshmërisë të video 

materialeve të publikuara është 14.427. 

Qendra për zhvillim, në kuadër të mundësive të veta, për aktivitetet e rëndësishme që kanë të bëjnë 

me përditshmërinë, ishte e mbuluar nga mediumet nacionale, rajonale dhe lokale si ata të shkruara 

https://southwestregion.mk/proekti/
https://southwestregion.mk/odnosi-so-javnosta/sednici/
https://southwestregion.mk/javni-nabavki/
https://www.facebook.com/Jugozapadenplanskiregion


 
 

 

 

edhe elektronike. Është e rëndësishme të theksohet me pjesëmarrje të rregullt me shtojcave, të cilat 

kanë të bëjnë me aktivitete konkrete të projektit, gjatë vitit 2022 në Agjencionin Informativ të 

Maqedonisë – MIA, përmes rrjetit të tyre të gazetarëve nga Ohri, Struga, Kërçova dhe Dibra, si edhe 

në Radion dhe Televizioni e Maqedonisë, ndërsa tek mediumet e shkruara tek gazeta Nova 

Makedonija dhe Koha.  

Qendra për zhvillim, bashkëpunoj me në numër të madhe të mediumeve rajonale, siç janë stacionet 

televizive TVM nga Ohrid, TV Gura nga Kërçova dh TV Zhupa nga Dibra, kryesisht u transmetuan 

deklaratat të kryetarit të Këshillit për zhvillim të RPJP, Ramiz Merko kryetar i komunës dhe nga 

drejtoresha e Qendrës për zhvillim, Mirjana Lozanoska për evenimente të veçanta dhe të rëndësishme 

për Rajonin, për fillimin e realizimit të aktiviteteve të projektit, dhënien e qëndrimeve dhe tema të 

tjera të rëndësishme, si pjesëmarrja në emisione. Nga internet portalet informacione të rregullta për 

Qendrën ka transmetuar Ohridnews, i cili e mbulon të gjithë rajonin dhe është një nga internet 

mediumet më të rëndësishme në vend. 

Gjatë vitit 2022 në mediume u publikuan rreth 60 shpallje për aktivitete të ndryshme të lidhura me 

Këshillin për zhvillim, Qendra për zhvillim e rajonit planor Jugperëndimor. 

 

3. Sigurimi i participimit për realizimin e Programit  

Në këtë pjesë prezantohen të dhënat për rezultatet e arritura në pjesën e participimi, si një nga 
parimet ligjore e definuar në politikat për zhvillimin e barabartë rajonal. Duhet ti jepet një rëndësisë 
të veçantë procesit të përgatitjes, mbetjes dhe rezultateve nga puna e forumeve rajonale në bashkësi. 
Po ashtu, duhet të ceket numri i forumeve rajonale të mbajtura, numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve 
në forumet rajonale, numri mesatar i pjesëmarrësve për çdo forum të mbajtur, si dhe struktura e të 
dhënave të pjesëmarrësve.  

Gjithashtu, është e nevojshme të ceket edhe pjesëmarrja sipas përqindjes në projekte të cilat u 
zgjodhen në forume nga numri i përgjithshëm i projekteve të realizuara nga ana e Qendrës për zhvillim 
të rajonit. 

 
Për veç kësaj, për pjesën e projekteve dhe aktiviteteve ku nuk janë realizuar forume rajonale të 
bashkësi duhet të theksohet: a duhet, si dhe në çfarë raste duhet të zbatohet metoda të tjera dhe 
mekanizma për participim.  

 

Participimi për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është një nga 

principet themelore i cili zbatohet nga fillimi i funksionimit të Qendrës për zhvillim të rajonit planor 

Jugperëndimor. Çdo vit Qendra organizonte punëtori planifikuese në të cilën merrnin pjesë 

përfaqësues nga të gjithë palët e interesuara në rajonin planor Jugperëndimor. U identifikuan 

problemet në rajon dhe u propozuan zgjidhje nga ana e përfaqësuesve të komunave, ndërmarrjet 

publike, biznes sektori, organizatat joqeveritare, institucionet arsimore dhe shëndetësore, dhe 

persona individual të interesuar. Të gjitha projekt idetë të gjeneruara u harmonizuan me qëllimet 

strategjike dhe prioritetet me Programin për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.  

Me fillimin e implementimit të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv”, dhe 

me ndryshimet me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal, këto punëtori planifikuese u zhvilluan në 

forume rajonale në përputhje me Agjencionin Zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim dhe BNJVL. Në 

forumet u angazhua moderatori i certifikuar nga BNJVL dhe në pajtueshmëri me rregullat, ftesa dhe 



 
 

 

 

rendi i ditës ftesën dhe rendin e ditës u dërgohet të gjithë palëve të interesuara nga rajoni. Në mënyrë 

standarde u organizuan cikël prej katër forume me numër të definuar të tavolinave të punës sipas 

fushave të prioritizuara. Në sesionin e parë të forumit u identifikuan problemet dhe u propozuan 

zgjedhjet. U krijuan grupet e punës të cilat punuan në koncept projektet e propozuara dhe të njëjtët 

u prezantuan para pjesëmarrësve në sesionin e dytë dhe të tretë të forumeve. Në sesionin e tretë të 

gjithë pjesëmarrësit me të drejt vote, votuan dhe me këtë e krijuan listën e prioriteteve të projekteve 

për rajonin. Në sesionin e katërt të forumit u prezantuan rezulëtatet nga implementimi i projektit të 

zgjedhur nga ana e forumit.    

Me fillimin e implementimit të projektit “ Zhvillimi i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” 

dhe me ndryshimin e Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal, këto punëtori planifikuese u rriten në 

forume rajonale në pajtueshmëri me rregullat e Agjencionit Zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim 

dhe BNJVL. Në forum u angazhua moderator me serti fikat të lëshuar nga BNJVL dhe në pajtueshmëri 

me rregulloren, ftesa dhe rendi i ditës u dërgua deri tek të gjithë palët e interesuara në rajon. U 

organizuan dy  cikle me nga dy sesione të forumit me numër të përcaktuar të tavolinave punuese sipas 

fushave prioritare. Në sesionin e parë u identifikuan problemet dhe për të njëjtat u gjeten zgjidhje. U 

formuan grupe punuese të cilat punuan për konceptet e projekteve të propozuara dhe të njëjtat u 

prezantuan para pjesëmarrësve në sesionin e dytë të forumit. Në sesionin e dyztë të gjithë 

pjesëmarrësit me të drejt vote dhe me atë u krijua lista e projekteve prioritare për rajonin.  

Në të dy ciklet e forumit morën pjesë gjithsej 209 pjesëmarrës nga të cilat 113 janë femra dhe 96 

meshkuj. Numri mesatar i pjesëmarrjes në forume është 52 pjesëmarrës nga të cilët 28 janë femra 

dhe 24 meshkuj, ose e treguar me përqindje 54% nga pjesëmarrësit janë femra dhe 46% janë meshkuj. 

Sipas strukturës etnike 64% e pjesëmarrësve në forume janë maqedonas, 25% shqiptar, 6% turq, 4% 

vlleh dh 1% të tjerë. Në lidhje me grupet e rrezikuara përfaqësimi i tyre është 4% nga numri i 

përgjithshëm i pjesëmarrësve, ndërsa të rinjtë ishin të përfaqësuar me 20% nga numri i përgjithshëm 

i pjesëmarrësve.  

Siç është theksuar në fillim, Qendra për zhvillim e RPJP në vazhdimësi përdor mjete participative siç 
janë punëtorit planifikuese dhe viteve të fundit në formë të forumeve rajonale, në të cilat propozohen 
dhe zgjidhen projekte prioritare. Të gjithë projektet e zgjedhura dhe të realizuara janë në pajtueshmëri 
me Programin për zhvillim të rajonit, dhe mundet lirisht të thuhet se të gjithë janë zgjedhura përmes 
punëtorive planifikuese dhe forumet, gjegjësisht me një konsultim të gjerë me të gjithë palët e 
interesuara. 

 

4. Sigurimi i përfshirjes sociale në realizim të Programit 

Në këtë pjesë janë paraqitur vlerësimi i përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për kontributin 
dhe rezultatet e arritura në fushën e përfshirjes sociale në zbatimin e Programit për zhvillimin të rajonit 
planor Jugperëndimor. 

 

  
Në të gjitha projektet e realizuara rajonale, është marrë parasysh përfshirja sociale e grupeve 
vulnerabël të qytetarëve. 
 
Aktivitetet e Qendrës së biznesit  janë në dispozicion për të gjitha kategoritë e qytetarëve, duke 
përfshirë edhe kategoritë e rrezikuara. Gjatë publikimit të mundësive  për financim të  sektorit të 
biznesit, sesioneve informative, mbështetjes mentoruese për thirrjet e FIZHT-it, kampeve të 



 
 

 

 

inovacionit, njoftimeve në FB, etj., Qendra për zhvillim u drejtohet të gjithë aktorëve në sektorin e 
biznesit, përfshirë edhe  personat me aftësi të kufizuara, prindërit e vetëm, të papunësuarin për një 
periudhë afatgjate, njerëz që punojnë në ekonominë e zezë dhe të gjithë të tjerët që janë me rrezik 
social. 
 
Projektet rajonale, masat për zbatimit përfshijnë përmirësime në infrastrukturën komunale, trajtojnë 
gjithashtu përfshirjen sociale të komuniteteve lokale dhe nga zonat urbane dhe rurale. Gjithashtu 
është bërë  lidhje ekonomike mes personave të izoluar në zonat rurale  nëpërmjet ndërtimit të rrugëve 
të aksesuesshme në tokën e punueshme. 
 
Trajnimi për fuqizimin e aftësive tek të punësuarit në Qendër, për transparencën përmes përmirësimit 
të sistemit të komunikimit përmes rrjeteve sociale, gjithashtu krijohet mundësia për qasje më të 
madhe  tek informacioni për të gjithë kategoritë e qytetarëve duke i përfshi edhe grupet e rrezikuara. 
 
Me realizimin  e projektit “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimin e 
ndotjes në ambientin jetësor në RPJP” ndër aktivitetet më të rëndësishme të realizuara është 
rekonstruksioni i 11 apartamenteve të OJQ Mobilnost, ku  anëtarë janë 8000 e saj me aftësi të kufizuar  
fizike.  Rekonstruksioni i apartamenteve u realizua deri ka mesi i muajt maj 2022, prej periudhës nga 
majo deri në tetor 2022 janë mundësi për rekreacion rreth 400 persona me invaliditet fizik.  
 
Me realizimin e të gjitha aktiviteteve në kuadër të projekteve rajonale janë krijuar mundësit për 
përmirësimin e kushteve për të gjithë kategoritë duke i përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufizuar, 
fëmijët të izoluar nga zonat rurale, persona që i përkasin komunitetit dhe persona të tjerë që kanë 
rrezik social. 

Krahas vlerësimit të përgjithshëm për progresin e arritur në këtë drejtim,  më poshtë është dhënë 
përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është arritur saktësisht komponenti i përfshirjes sociale në 
zbatimin e secilit projekt ku bartëse është Qendra për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor. 

 
Nr. 
rend 

Projekt / aktivitete Komponenti për inkluzion social Indikator/e 

1. 
 

Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 

rajonal përmes 
turizmit, kulturës 

dhe veprimtarive të 
tjera ekonomike  

 
 

Lidhje ekonomike me personat e izoluar 
në zona urbane dhe rurale 

350 persona nga zona 
urbane (Ohri, Struga) rurale 
(Qendër Zhup dhe Vevçani)  

2. 

 

Biznes qendra Përfshirja e personave me aftësi të 
kufizuar, prindër të vetushqyes, persona 
të pa punësuar për që periudhë të gjatë, 
persona që punojnë në tregun e zi dhe 

të tjerë me rrezik social 
 
 

175 persona të përfshirë me 
rrezik social  

3. 
 

EE i përmirësuar në 
objektet publike 
dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 
jetësor në RPJP 

Përfshirja e personave me aftësi të 
kufizuar fizike nga OJQ Mobilnost, 

persona të moshuar, persona me rrezik 
social 

 

400 anëtar të OJQ 
Mobilnost, 100 persona të 
moshuar dhe persona me 

rrezik social 



 
 

 

 

  
 
 

4. 
 

Forumet rajonale Përfshirja e personave të moshuar me 
aftësi të kufizuar, personat e izoluar nga 
zonat rurale, personat që për një kohë 
të gjatë janë të pa punë,  përfaqësuesit 

nga komunitetet 

Mesatarisht 52 
pjesëmarrës në forume, 
64% Maqedonas, 25% 
shqiptarë, 6% turq, 4% 

vlleh dhe 1% të tjerë, 4 % 
pjesëmarrës nga grupet e 

rrezikuara dhe 20% të rinjë 

5. 

 

Trajnim për smart 
specializimi dhe 

komunikimi efektiv 

Përfshirja e përfaqësuesve nga 
komuniteti, persona të rritur me aftësi 

të kufizuar, persona të izoluar nga zonat 
rurale 

 
 
 
 

Mesatarisht 20 persona në 
trajnim, 60% maqedonas, 
30% shqiptarë, 10 të tjerë, 

1% persona të rritur me 
aftësi të kufizuar dhe 1% 

persona nga zona të 
izoluara 

6. 

 

Trajnim për 
përdorimin e 
metodave për 

fuqizimin e 
transparencës dhe 

përgjegjësisë, 
përmes përdorimit 
të rrjeteve sociale 

Përfshirja e personave të moshuar me 
aftësi të kufizuar, personat e izoluar nga 
zonat rurale, personat që për një kohë 
të gjatë janë të pa punë,  përfaqësuesit 

nga komunitetet 

2007 ndjekës në FB profilin 
në rrjetet sociale nga të 

cilët 2% janë nga grupet e 
caktuara për inkluzion 

social 
 

 

5. Sigurimi i barazisë gjinore në realizimin e Programit 

Në këtë pjesë është prezantuar  vlerësimi i  përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për progresin 

e arritur dhe rezultatet e arritura në pjesën e barazisë gjinore në realizimin e Programit për zhvillim të 

rajonit  planor Jugperëndimor, me theks të veçantë për përgjegjësin buxhetore gjinore. 

Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor viti 2021 -2026, në pjesën e barazisë gjinore 

dhe përgjegjësi gjinore buxhetore, është përgatitur në pajtueshmëri me konventen ndërkombëtare të 

pranuar dhe dokumentet që janë miratuar në vend, duke e marr parasysh Strategjinë për barazi 

gjinore në RMV. Gjithashtu, gjatë përcaktimit të qëllimeve strategjike, prioriteteve dhe masave është 

marr parasysh parimi për realizimin e mundësive të barabarta, gjegjësisht mundësimi i meshkujve dhe 

grave të marrin pjesë në planifikimin dhe krijimin e aktiviteteve kryesore në Rajon, përmes punës së 

Këshillit dhe Qendrës për zhvillim, si dhe përmes angazhimit të palëve të tjera të interesuara në nivel 

lokal - Komuna, akademia, sektori i biznesit  dhe OJQtë. Gjithashtu, janë marr parasysh dhe parimet 

për status dhe tretman të njëjtë në realizimin e të drejtave të tyre, si dhe barazi në shfrytëzimin e 

përfitimeve/efekteve nga rezultatet e arritura nga projekti. 

Dhe nga këndi i buxheti mit të projekteve, dhe pjesa e aktiviteteve të planifikuara, u shpreh dëshira e 

barazisë gjinore, përmes organizimit të forumeve rajonale me zbatimin të praktikave e pjesmarrjes në 

procesin e buxheti mit. Kjo dmth se janë marr parasysh dallimet gjinore, nevojat dhe interesat në 

sektorët në të cilat implementohen projektet: infrastruktura rrugore, bujqësia, arsimi, mbrojtja sociale 

dhe në sektorin e  biznesit. Është e rëndësishme të përmendet se në të gjitha aktivitet etet që i 



 
 

 

 

organizon Qendra për zhvillim e RPJP numri i femrave pjesëmarrëse është më i lartë se numri i 

meshkujve.     

Me aktivitetet e realizuara, rezultate domethënëse ( përmes të dhënave/indikatorët e matshëm të 

pasqyruara në tabelen e më poshtme) janë arritur në: 

- barazi gjinore në sektorin në të gjitha sektorët,  nxitja/zmadhimi i roli të grave dhe të rinjve në 

menaxhimin e veprimtarive ekonomike, në veçanti në bizneset familjare që janë të lidhura me këtë 

sektor, 

- Janë arritur rezultate të rëndësishme në avancimin e procesit arsimor dhe sferës sociale me 

mundësinë e qasjes më të lehtë për të gjithë nxënësit (pa dallim gjinie, etnike, sociale apo përkatësi 

tjetër), dhe për stafin arsimor, si dhe në tejkalimin e disproporcionet  të përdoruesve të shërbimeve 

sociale, dhe 

- Sigurimi i aksesit më të lehtë deri tek  burimet e financimit për biznes ideve të popullatës femërore, 

nëpërmjet trajnimeve për përgatitjen e planeve të biznesit dhe aplikacioneve të projekteve konkrete 

(FIZHT, Horizon 2020…) dhe inkurajimit të sipërmarrjes femërore.     

Krahas vlerësimit të përgjithshëm për progresin e arritur në këtë drejtim,  në tabelën më poshtë është 
dhënë përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është arritur saktësisht komponenti i barazisë gjinore gjatë 
zbatimit të projekt të veçantë ku bartëse është Qendra për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor. 

 
Nr. 
rend 

Projekt / aktivet Komponenta për barazi gjinore Indikator/e 

1. 

 

Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 

rajonal përmes 
turizmit, kulturës 

dhe veprimtarive të 
tjera ekonomike  

 
 

Mundësi të barabarta për shfrytëzimin e 
infrastrukturës rrugore për të gjithë 

gjinitë në bashkësi    

Numër: 3266m rrugë të re 
konstruktuara, 2270m2 

trotuare, 500m kanalizim 
atmosferik  

Vlerësimi:Krijimi i kushteve 
për zhvillimin e biznesit 

familjar duke i përfshirë të 
gjithë anëtarët të amvisëria   

2. 

 

Aktivitetet e Biznes 
qendrës Krijimi i kushteve për mundësi të 

barabarta për të gjitha kategoritë gjinore 
në veçanti për grupet sociale të shkyçura 
( grupet e rrezikuara, personat nga zonat 

rurale, persona me aftësi të kufizuar, 
persona të përfshirë në tregun e zi të 

punës...), si dhe të  rinjve dhe grave dhe 
përfshirja e tyre në sektorin e biznesit 

Numër: 200 persona të 
përfshirë në aktivitetet e 

biznes qendrës 

Vlerësimi: U mundësuan 
përfshirja në tregun e 

punës dhe hapja e 
mundësive për zhvillim të 

sipërmarrjes në veçanti për 
grupet  qëllimore.   

3. 

 

EE i përmirësuara 
në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 
ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

Krijimi i kushteve për mundësi të 
barabarta për të gjitha kategoritë gjinore 
në veçanti në sferën e arsimit dhe sferën 

sociale   

Numri: Përmirësimi i 
kushteve për qëndrim në 

institucionet të sferës 
arsimore dhe sociale për 130 

persona me nevoja të 



 
 

 

 

 veçanta, 20 persona të 
pamundur, 150 fëmijë dhe 
të rritur të izoluar në zona 

rurale dhe 8000 persona me 
aftësi të kufizuar fizike 

Vlerësimi: krijimi i kushteve 
për qasje të barabartë në 

sferën arsimore dhe sociale 
përmes përmirësimin e 
kushteve të dhënies/ 

marrjes së shërbimeve për 
të gjitha gjinitë 

4. 

 

Forumet rajonale Krijimi i kushteve për mundësi të 
barabartë për të gjithë kategoritë 

gjinore  

207 pjesëmarrës në forumet 
rajonale, nga të cilat 113 
femra dhe 96 meshkuj 

5 
Trajnim për smart 
specializimi dhe 

komunikimi efektiv 

Mundësi të barabarta për përfshirjen të 
të gjitha kategorive gjinore 

40 pjesëmarrës në trajnim , 
prej të cilave 25 janë femra 

dhe 15 meshkuj 

6 Trajnim për 
përdorimin e 
metodave për 

fuqizimin e 
transparencës dhe 

përgjegjësisë, 
përmes përdorimit 
të rrjeteve sociale 

Krijimi i kushteve për mundësi të 
barabartë për të gjitha kategoritë 

gjinore 

2007 ndjekës në FB profilin 
e Qendrës për zhvillim nga 
të cilët % më e madhe janë 

femra 

 

6. Kontribut kah mbrojtja e ambientit jetësor gjatë realizimit të Progamit 

Në këtë pjesë është prezantuar  vlerësimi i  përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për progresin 

e arritur dhe rezultatet e arritura në pjesën e mbrojtjes dhe avancimin e  ambientit jetësor në 

realizimin e Programit për zhvillim të rajonit  planor Jugperëndimor.  

 
Në të gjitha projektet rajonale të realizuara i kushtohet vëmendje mbrojtes së ambientit jetësor. 
Gjatë realizimit të projektit rajonal “Përmirësimi i zhvillimit ekonomik rajonal përmes turizmit, kulturës 
dhe veprimtarive të tjera ekonomike” masat për implementim përfshin infrastrukturën komunale, 
gjatë realizimit të punëve u respektuan të gjitha standardet dhe masat për të mbas ndikim negativ 
mbi ambientin jetësore, në pajtueshmëri me Ligjin për ndërtim dhe të gjitha rregulloret e tjera për 
organizimin e ndërtimit. Është e rëndësishme të theksohet se është shfrytëzuar i njëjti gur dhe vetëm 
guri i dëmtuar është ndryshuar dhe është venduar i ri, për çka ka të bëj me mbrojtjen e ambientit 
jetësor për shkak se përdoren materiale natyrore dhe njëkohësisht ruhet autenticiteti i rrugëve.  
 
Aktivitetet e Qendrës së Biznesit nuk kanë ndikim negativ në ambientin jetësor  duke pasur parasysh 
natyrën e tyre. Domethënë, publikimi i informacionit, sesionet informative, mbështetja mentoruese 
për thirrjet e FIZHT-ke, kampet e inovacionit që u zhvilluan Online, njoftimet në FB, etj., nuk kanë asnjë 



 
 

 

 

ndikim negativ mbi ambientin jetësor. Kompanitë të cilat u mentoruan për aplikimin në FIZHT u është 
sugjeruar se gjatë realizimi it të aktiviteteve të kenë parasysh ruajtjen e ambientit jetësor. 
 
Me realizimin e projektit “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimin e 
ndotjes së ambientit jetësor në RPJP” janë implementuar masat për efikasitet energjetik gjatë 
rekonstruksionit të objekteve publike (11 apartamenteve të OJQ Mobilnost, shtëpia me karakter 
kuluro – historik në Trebenishtë). Gjithashtu të gjitha aktivitetet ndërtimore nuk kanë ndikim negativ 
mbi ambientin jetësor,  janë respektuar të gjitha standardet dhe masat për tejkalimin e ndikimit mbi 
ambientin jetësore sipas Ligjit për ndërtim dhe të gjitha rregulloreve për organizimin e ndërtimit. Për 
Komunën e Pllasnicës janë blerë 59 kontejner dhe 258 kosha për grumbullimin e mbeturinave e cila 
është pjesë e masave për mbrojtjen e ambientit jetësor. Rekonstruksioni i kanalit të Pesjak në 
MakedonskiBrod i grumbullon dhe i kanalizon ujërat e zeza. Edhe këto aktivitete kanë ndikim të madhe 
në mbrojtjen e ambientit jetësor në rajon planor Jugperëndimor.  
 
Forumet rajonale, përkthimi i Programit ë gjuhës shqipe dhe Trajnimi për forcimin e kapaciteteve të 
punonjësve të Qendrës për zhvillimin të RPJP për transparencë duke përmirësuar sistemin e 
komunikimit përmes rrjeteve sociale, nuk kanë ndikim negativ mbi ambientin jetësor. 
 
Gjatë realizimit të projekteve rajonale, masat për realizim përfshijnë përmirësime në infrastrukturën 
komunale, gjatë kryerjes së punëve janë respektuar të gjitha standardet dhe masat për shmangien e 
ndikimeve negative në ambientin jetësor  sipas Ligjit për ndërtim dhe të gjitha rregulloreve për 
organizimin e ndërtimit. 
 

Krahas vlerësimit të përgjithshëm për progresin e arritur në këtë drejtim,  në tabelën më poshtë është 
dhënë përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është arritur saktësisht komponenti mbrojtja dhe avancimi 
i ambientit jetësor gjatë zbatimit të projekteve të veçanta ku bartëse është Qendra për zhvillimin të 
rajonit planor Jugperëndimor. 

 
Nr. 
rend 

Projekt/ aktivitete Komponenta për mbrojtjen dhe 
avancimin e ambientit jetësor 

Indikator/e 

1. 

 

Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 

rajonal përmes 
turizmit, kulturës 

dhe veprimtarive të 
tjera ekonomike  

 
 

Pastrimi i terrenit, rrëmimi, tamponimi 
dhe gurë të bluar natyror, përdorimi i 

materialeve që nuk janë të rrezikshme për 
ambientin jetësor 

Kualiteti i tokës, ajarit dhe 
ujit, nuk ka të dhëna nga 

matjet 

2. 

 

Aktivitetet e Biznes 
qendra Shkresa, takime online, mentorimonline Me të gjithë llojet e 

komunikimit me biznes 
sektorin u është sugjeruar 
të zbatojnë masa të cilat e 

mbrojnë ambientin 
jetësor gjatë përgatitjes 

dhe realizimit të 
projekteve inovative. Nuk 

ka të dhëna nga matjet 



 
 

 

 

3. 

 

EE i përmirësuar në 
objektet publike 
dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 
jetësor në RPJP 

 

Veprimtari ndërtimore, instalim temo – 
teknik, instalim elektrik në pajtueshmëri 

me masat dhe standardet për tejkalimin e 
ndikimit negativ mbi ambientin jetësor, 
furnizimi me kontejner dhe kosha për 

grumbullimin e mbeturinave, grumbullimi 
dhe kanalizimi i ujërave të zeza dhe atyre 

atmosferik 

Kualiteti i tokës, ajarit dhe 
ujit, nuk ka të dhëna nga 

matjet 

4. 

 

Forumet rajonale Nuk ka komponentë për mbrojtjen dhe 
avancimin e ambientit jetësor 

/ 

5. 

 

Trajnim për smart 
specializimi dhe 

komunikimi efektiv 

Nuk ka komponent për mbrojtjen dhe 
avancimin e ambientit jetësor 

/ 

6. 

 

Trajnim për 
përdorimin e 
metodave për 

fuqizimin e 
transparencës dhe 

përgjegjësisë, 
përmes përdorimit 
të rrjeteve sociale 

        Nuk ka komponent për mbrojtjen dhe 
avancimin e ambientit jetësor 

/ 

7. Kontributi kah digjitalizimi në realizimin e Programit 

Në këtë pjesë është prezantuar  vlerësimi i  përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për progresin 

e arritur dhe rezultatet e arritura në pjesën e digjitalizimit në realizimin e Programit për zhvillim të 

rajonit  planor Jugperëndimor.  

Shumica e aktiviteteve të Biznes Qendrës u realizuan Online, siç janë info sesionet, mentorimi dhe 

kapet e inovacionit. Gjithashtu publikimet në WEB faqen e Qendrës dhe FB  profilit për mundësit e 

Sektorit të biznesit janë pjesë e shërbimeve digjitale. Gjithashtu për 5 sipërmarrës të suksesshëm  nga 

rajoni u përgatiten 5 video klipepromovuese të cilat u publikuan në FB profilin dhe YouTube kanalin e 

Qendrës. Përveç kësaj në vazhdimësi gjatë vitit 2022 u bë azhurimi i listës të potencialeve qeveritare 

dhe mundësive të tjera financiare për mbështetjen e biznes sektorit, azhurimin e- bazës të 

institucioneve dhe ndërmarrjeve të cilat ofrojnë shërbime zhvillimore për sektorin privat dhe 

shpërndarja e rregullt e informacioneve deri tek mediumet lokale dhe rajonale. 

Forumet rajonale, trajnimi për smar specializimin. Komunikimi efektiv dhe trajnimi për fuqizimin e 
kapaciteteve tel të të punësuarit  të Qendrës për zhvillimin të RPJP për transparencë duke përmirësuar 
sistemin e komunikimit përmes rrjeteve sociale, kanë komponent të digjitalizimit. Komunikimi me 
pjesëmarrësit në forumet rajonale u realizua përmes rrugës elektronike. Programi i përkthyer në 
gjuhën shqipe në formë digjitale u publikua në WEB faqen e qendrës. Trajnim në vetvete jep mundësia 
përmes rrjeteve sociale përmes rrugës digjitale të shpërndahen informacione deri tek të gjithë palët 
e interesuara. 

Krahas vlerësimit të përgjithshëm për progresin e arritur në këtë drejtim,  në tabelën më poshtë është 
dhënë përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është arritur saktësisht komponenti  e digjitalizimit gjatë 



 
 

 

 

zbatimit të projekteve të veçanta ku bartëse është Qendra për zhvillimin të rajonit planor 
Jugperëndimor. 

 
Nr. 
rend 

Projekt/ aktivitet Komponeta e digjitalizimit Indikator/e 

1. 

 

Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 

rajonal përmes 
turizmit, kulturës 

dhe veprimtarive të 
tjera ekonomike  

 
 

Nuk ka komponent për digjitalizim Nuk ka të dhëna 

2. 

 

Aktivitetet e Biznis 
qendra Takime informative online, mentorimi, 

kamp inovacion (GoogleMeet, Zoom), 
dërgimi i informacioneve përmes 

emailit, përgatitja e video 
klipevepromovuese për sipërmarrje të 
suksesshme nga rajoni ,publikime dhe 

shpërndarje në FB dhe YOuTube kanalin 
e Qendrës, azhurimi i e bazës të të 

dhënave, lista me burime për financim 

5 sesione informative online 
për thirrjet nga FIZHT 

 
13 ndërmarrje të 

mentoruaraonline për 
thirrjet e FIZHT 

Pjesëmarrjee 30 personave 
në takime online 

Pjesëmarrje në 2 kampe 
inovativeonline, 5 video 
klime te publikuara, 22  
publikime në FB, 2007 

mbështetës në FB 

3. 

 

EE i përmirësuar në 
objektet publike 
dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 
jetësor në RPJP 

 

Nuk ka komponent për digjitalizim 
 

Nuk ka të dhëna 

4. 

 

Forumet rajonale Komunikimi me pjesëmarrësit në form 
elektronike 

Ftesa të dorëzuara dhe 
materijale deri tek 100 

përfaqësuesit nga rajonit 

5 
Trajnim për smart 
specializimi dhe 

komunikimi efektiv 

Komunikimi me pjesëmarrësit përmes 
postës elektronike 

Ftesa të dorëzuara dhe 
materiale deri tek 50 

përfaqësuesit nga rajonit 

6 Trajnim për 
përdorimin e 
metodave për 

fuqizimin e 
transparencës dhe 

përgjegjësisë, 
përmes përdorimit 
të rrjeteve sociale 

Komunikim në rrjete sociale përmes 
formës digjitale  

Janë publikuara 537 
informacione në rrjetet 

sociale, janë publikuar 58 
informacione në WEB 

faqen e Qendrës 

 



 
 

 

 

8. Raporti për punën financiar të  Qendrës për zhvillim të rajonit planor 
 

Në raportin financiar janë paraqitur të dhënat nga dy kontot e Qendrës për zhvillim, e cila njëra është 
bazike dhe njëra nënkonto e cila është hapur për projektin e donatorit. 

Në periudhën nga 01.01.2022 deri në 31.12.2022 janë realizuar të ardhura në vlerë të përgjithshme 
prej 143.728.458 denarë, prej të cilave 142.529.308 denarë në konton bazike të  Qendrës, ndërsa 
nënkontoja  për projektin e donatorit  ,,Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv faza e 
II,, në shumën prej  1.199.150 denarë. Realizimi procentual i të ardhurave është  113,51 %  nga të 
ardhurat e parapara në Planin financiar për vitin 2023.   

Në vitin 2022 janë realizuar shpenzime në shumën totale prej 59.004.419 denarë, prej të cilave në 
konton bazë  57.925.418  denarë, ndërsa nga nënkontoja e donatorit 1.079.001 denarë. Shpenzimet 
kapitale gjegjësisht aktiviteteve të projektit në kuadër të projekteve rajonale janë siguruar në vitin 
2021 dhe 2022 nga buxheti  dhe burimet nga donatorët, janë harxhuar  53.303.400 denarë ose 90.34% 
nga shpenzimet e përgjithshme për vitin 2022. 

Në pajtueshmëri me Ligjin për kontabilitet buxheteve dhe shfrytëzuesve të buxhetit në tërësi është 
zbatuar principi i pajtueshmërisë të obligimeve të marra dhe pagimi i të njëjtave gjatë vitit  buxhetor 
aktual, ashtu që Qendra nuk ka obligime të bartura në viti 2022. Qendra për zhvillim për obligimet 
krijuara gjatë punës, projektete e realizuara gjatë vitit 2022 dhe obligimet prej projektit të donatorit 
,,Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv faza e II,,  arriti që para mbylljes së thesarit ti 
mbuloj në tërësi. Kanë ngelur vetëm obligimet të cilat janë bartur për vitin në vijim në në vlerë prej 
142.528 denar prej të cilave në konton bazike janë 12.528 denar ndërsa nga kontoja e projektit janë 
130.000 denar, dhe të njëjtat janë paguar në fillim të vitit 2023.  

Në pajtueshmëri me evidencën e kontabilitetit, detyrimet e përgjithshme në datën 31.12.2022 janë 
5.969.897 denarë. Në ketë shumë janë të përllogaritura detyrimet nga borxhi i vjetë i Komunave për 
punën e Qendrës në vler prej 5.927.046 denar dhe 42.851 denar nga projekti me donator. 

Në periudhën e raportimit Qendra për zhvillim përgatiti dhe realizoj  23 furnizime publike. Nga të cilat 
16 furnizime u realizuan përmes Sistemit elektronik për furnizime publike në pajtueshmëri me Ligjin 
për furnizime publike, ndërsa 7 furnizime publike u realizuan në pajtueshmëri me Rregulloren e 
donatorit për realizimin e pjesëve të veçanta të projektit  „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm 
dhe inkluziv – faza e 2“,  i financuar nga Agjencioni Zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim dhe 
Ministria për vetëqeverisje lokale. 

 
Raporti i përgjithshëm për punën financiare, i cili është pjesë përbërëse nga Raporti Vjetor, në 
pajtueshmëri me nenin 32 paragrafi 2 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal, është dorëzuar si 
Aneks  1 në fund të  Raporti Vjetor. 

9. Organizimi dhe menaxhimi  

Të punësuarit e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor i kryejnë punët që janë në 
kompetenca të Qendrës dhe bëjn punë profesionale për Këshillin për zhvillim të rajonit planor 
Jugperëndimor. Gjatë vitit 2022 në Qendër ishin të punësuar 5 persona, prej të cilëve Drejtori, 3 
Koordinator rajonal dhe një Administratori. Nga numëri i përgjithshëm të personave të angazhuar në 
Qendër 3 janë femra dhe 2 janë meshkuj. 

Të gjithë të punësuarit në Qendër janë me arsim të lartë. Drejtori i Qendrës është elektroinxhinier i 
diplomuar dhe Magjistër për zhvillim të barabart lokal dhe rajonal, dhe është me marrëveshje për afat 
të caktuar kohor prej 4 viteve.  



 
 

 

 

Koordinatorët janë: njëri është politiko log i diplomuar, një ekonomistë dhe një është i diplomuar në 
administrimin e biznesit, dhe janë me marrëveshje me afat të papërcaktuar. Administratori është jurist 
i diplomuar dhe është me marrëveshje në afat të caktuar kohor.  

Gjatë periudhës së raportimit të punësuarit e Qendrës kanë marr pjesë në disa trajnime të cilat janë 
të rëndësishme për punën e Qendrës. Gjegjësisht, dy të punësuarit morën pjesë n trajnimin për barazi 
gjinore e organizuar nga UNDP. Tre të punësuar morën pjesë në konferencën shkencore “ Sfidat e 
mësuara për zhvillim të qëndrueshëm e organizuar nga Universiteti Ndërkombëtar – Strugë”. Dy të 
punësuar në punëtorin me menaxhimin me mbeturinat dhe zhvillimi i ekonomisë lokale në organizim 
nga TAIEX LTA dhe Qendra për zhvillim e rajonit planor të Shkupit. Dy nga të punësuarit e ndoqën 
trajnimin për përdorimin e rregullt dhe të qëndrueshëm të metodave për fuqizimin e transparencës 
dhe përgjegjësisë përmes përdorimit të rrjeteve sociale e cila u mbajt në Manastirëbashkërisht me të 
punësuarit e Qendrave të tjera planore. Një nga të punësuarit online e ndoqi trajnimin për portalet 
elektronike të Agjencioni për mbrojtje dhe të drejtën në qasje në informacion me karakter publik.   

Këshilli për zhvillim i rajonit planor Jugperëndimor mbajti 6 seanca gjatë vitit 2022. Nga ana e Këshillit 
për zhvillim u shqyrtuan dhe u miratuan Raporti vjetor për realizimin e programit për zhvillim të RPJP 
në vitin 2021, Raporti vjetor për punën e Qendrës për vitin 2021, Raporti vjetor financiar dhe llogaria 
vjetore për 2021, Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor 2021-2026 (me pajtueshmëri 
të më parshme me Këshillin për zhvillim të barabartë rajonal në RMV), plani aksionar për realizimin e 
Programit për zhvillim të RPJP për vitin 2022. Listën prioritete për projekte rajonale për vitin 2022-
2023, Plani financiar për vitin 2023 dhe Planin aksionr për realizimin e Programit për zhvillim të RPJP 
në 2023. Gjatë vitit 2022 anëtarët e Këshillit për zhvill u informuan nga ana e përfaqësuesve të 
Qendrës për ambient jetësor dhe planifikim hapësinor për metodologjinë e përpunimit të Planeve 
hapësinor në RMV. Gjithashtu përfaqësues nga Zyra projektues për realizimin e projektit ,,Zhvillim i 
barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv faza e II,,  dhe eksperti nga sllovenia realizuan takim me 
anëtarët e Këshillit për zhvillim të RPJP, ku u bisedua për organizimin e një udhëtimi studimor në një 
vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përfaqësues nga PAKOMAK në seancën e Këshillit për zhvillimit 
RPJP i informoj kryetarët e komunave për mundësin e pjesëmarrjen në projektit për furnizimin me 
makina vending për mbeturinat plastike.  

 

 

10. Propozime dhe sugjerime deri tek palët kyçe për politikat të zhvillimit të barabartë rajonal 

Në këtë pjesë janë  paraqitur propozimet dhe sugjerime konkrete për përmirësimin dhe avancimin e 
zbatimit të Programit të zhvillimit rajonal. Propozimet dhe sugjerimet dalin nga përvojat e Qendrave 
në përgatitjen e aplikacioneve dhe kriteret e aplikimit, zbatimin e aktiviteteve të projektit dhe 
vlerësimin e projekteve dhe  kanë të bëjnë me përmirësimin dhe avancimin e punës në proceset e 
dhëna. 

Propozime dhe sugjerime për Këshillin për zhvillim të barabart rajonal  

 

Këshilli për zhvillim të barabartë rajonal të RMV  të takohet më shumë herë gjatë vitit me pjesëmarrjen 

e të gjithë anëtarëve. Vendimet me listat e propozuara për financimin e projekteve për zhvillimin e 

rajoneve planore, të merren në fillim të vitit dhe të përcillen për miratim në Qeverinë e RMV-të. Në 

këtë mënyrë Qendrat për Zhvillim të rajoneve planore do të mund të fillojnë me kohë me realizimin e 

projekteve rajonale dhe të realizohen me sukses dhe në mënyrë cilësore aktivitetet e projektit brenda 

afateve të përcaktuara. 



 
 

 

 

Propozime dhe sugjerime deri tek Ministria për vetëqeverisje lokale  

 

Nga eksperienca e deri tanishme Qendrat për zhvillim nuk ishin të përfshira gjatë përgatitjes për 

ndryshimin e ligjit, nënligjeve akteve dhe rregullovet. Nga këtu i rekomandohet Ministrisë që të jenë 

më transport dhe ti zbatojn principet e participitimi, me çka do ti konsultojn Qendrat për zhvillim të 

rajoneve planore, për zgjidhjen ligjore dhe akteve nënëigjore duke marr për bazë formimin dhe 

funksionimin e Qendrave. 

Në kuadër të Ministrisë për vetqeverisje lokale ekziston Sektor për zhvillim rajonaë, i cili me të drejt 

duhet të ketë komunikim direkt me Qendrat për zhvillim të rajoneve planore. Gjatë viteve të fundit 

Sektori për zhvillim rajonal aspak nuk komunikon me Qendrat dhe gjithashtu nuk mund të vërehtet se 

kz sektor po funksionon. Roli i tij është marr nga na e NJësis së projektit për implementimin e projektit 

,,Zhvillim i barabart rajonal i qendrueshëm dhe inkluziv faza e II,,. Rekomandojmë si sektori ashtu edhe 

njësia e projektit të punojnë në kuadër të kompetencave të tyre.  

Për realizimin e aktiviteteve në kuadër të projektit ,,Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe 

inkluziv faza e II,,, u përgatit kalendar me dinamikën e aktiviteteve i cili në periudhën prill – maj 2022 

i vendosi në pozicion që Qendra për zhvillim në të njëjtën kohë të organizoj shumë evenimente edhe 

për mjetet nga Programi për ZHBR 2022/2023. Edhe për shkak të afatit të shkurtër kohor Qendra i 

përmbushi të gjitha obligimet siç ishin paraparë ë dinamikë. Por fatkeqësisht kjo dinamik nuk u 

respektua nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale dhe Njësisë së projektit ZHBQI, ashtu që në 

vend të korrik të vitit 2022 marrëveshjet për realizimin e projekteve u nënshkruan në mes të dhjetorit 

2022. Rekomandojmë deri tek Ministria për vetëqeverisje lokale që ta respektoj dinamiken e 

aktiviteteve të përcaktuara. 

Propozime dhe sugjerime deri tek Byroja për zhvillim rajonal  

 Me Byron për zhvillim rajonal Qendrat kanë komunikim dhe bashkëpunim të mirë. Rekomandojmë 

që të vazhdoj komunikimi dhe bashkëpunimi i rregullt dhe të thellohet me qëllim që të arrihen 

rezultate më të mira. 

Propozime dhe sugjerime deri tek ministritë linore në drejtim për realizimin e Programeve të resoreve 
të veçanta  

 

 Ministrive të tjera u rekomandojmë që të jenë më aktive në Këshillin për zhvillim të barabartë rajonal 

në RMV. Gjithashtu, rekomandojmë gjatë ndarjes së mjeteve për financimin e projekteve ti 

dimensionojnë në pajtueshmëri me shkallën e zhvillimit të rajoneve planore. Të gjithë ministrit e tjera 

tu japin mundësi Qendrave për zhvillim të rajoneve planore që të mund të aplikojnë të thirrjet për 

financimin e projekteve. 

Propozime dhe sugjerime derei tek Këshillat e Komunave të rajonit planor 
  

Edhe pse Këshillat e komunave kanë mandatin prej tetori 2021, rekomandojmë takime me këshilltarët 

me çka do ti prezantonim politikat e zhvillimit rajonal, mundësit dhe aktivitetet të cilat i realizojnë 

Qendrat për zhvillim. Me këtë , njohja më së afërmi me këshilltarët do të nxisë bashkëpunimin më të 



 
 

 

 

mirë dhe shkëmbimin e ideve për zgjedhjen e problemeve të komunave dhe bashkimin  e më shumë 

Komunave nga rajoni planor Jugperëndimor përmes projekteve rajonale.    

 

II. PJESA TABELARE E RAPORTIT VJETOR  

Pjesa tabelare e raporti vjetor i përmban përbërjen e më poshtme: 

A. Pasqyrim tabelar për realizimin  e projekteve dhe aktiviteteve në funksion të realizimit të 
Programit për zhvillim të rajonit, ku bartëse është Qendra për zhvillim të rajonit planor 

Këtu përfshihen të gjitha projektet, pa marrë parasysh burimet dhe programet e financimit, ku 
bartës është Qendra për Zhvillimin e rajonit planor: nga Programi për zhvillim rajonal të MVL dhe 
BZHR; nga buxhetet e Komunave të rajonit; Programi për subvencione kapitale për zhvillimin të 
rajoneve planore në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural të MBPU-të; Programi për Mbështetjen 
Financiare për Zhvillimin Rural AFMZHR; programi APPRSM; programet e BE-së; Programet e 
bashkëpunimit ndërkufitar me vendet fqinje; Programe nga burime ndërkombëtare financimi. 

B. Pasqyrim tabelar për realizimin  e  të gjitha projekteve gjatë vitit raportues në funksionin për 
realizimin e Programit për zhvillim të rajonit, ku bartëse është Qendra për zhvillim të rajonit 
planor 

Këtu përfshihen të gjitha projektet e për investimet publike në rajon, qofshin ata buxhetore ose 

jashtë buxhetit, përkatësisht, përveç ministrive të tjera dhe komunat, këtu janë edhe projektet e 

ndërmarrjeve publike, fondet dhe shoqëritë aksionare me pronësi dominonte shtetërore. Të 

dhënat për këtë pasqyrë tabelare Qendra i marrin në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe përmes 

kontakteve na aktorët e përmendur,  si dhe nga Sistemi elektronik për koordinim dhe planifikimi, 

realizimi, monitorimi dhe vlerësimi i politikave për nxitjen e zhvillimit të barabartë rajonal. 

C. Pasqyrim tabelar për realizimin  e  të gjithë investimeve private në rajonin planor gjatë vitit 
raportues 

Të dhënat për këtë pasqyrë tabelare Qendrat i kanë marrë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

përmes kontakteve me subjektet afariste në rajonin planor, nga odat ekonomike rajonale, si dhe 

nga aktivitetet e Biznes Qendrës. 

D. Pasqyrim tablera për numrin dhe përmbajtjen e aktiviteteve të realizuara për sigurimin e 
transparencës në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor gjatë vitit raportues 

Të dhënat për këtë pasqyrë tabelare Qendrat i kanë marrë në mënyrë të drejtpërdrejtë duke 
menaxhuar me projektet ku janë bartës në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor. 



 
 

 

 

А. PASQYRIMI TABELAR PËR REALIZIMIN E AKTIVITETEVE NGA PROJEKTET NË VITIN RAPORTUES NË FUNKSION PËR REALZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË 
RAJONIT PLANOR  PËR VITIN 2021-2026, KU BARTËS ËSHTË QENDRA PËR ZHVILLIM E RAJONIT PLANOR 

 
(Tabela është përshtatur në pajtueshmëri me numrin e qëllimeve strategjike të definuara, numrin e prioriteteve të definuara në kuadër të qëllimeve strategjike, 
numri i masave të definuara në kuadër të çdo prioriteti të definuar dhe numri i aktiviteteve të projektit për çdo masë të definuar, në pajtueshmëri me Programin 

për zhvillim të rajonit planor 2021-2026 të përcaktuar) 
 

 
 

Qëllimi strategjik 1 – Avancimi i ekonomisë 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. 

 

 
MASA 

PROJEKT/ AKTIVITET BURIMET 
FINANCIARE 

PROGRAMI 

 

VLERA E 
PËRGJITHSHM
E E PROJEKTIT 

(total) 

MJETE TË 
REALIZUARA 

PARTNER NË 
IMPLEMENTIM 

SHFRYTËZUES INDIKATOR/Ë 

Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale 
 

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  

 
 

 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

1.1.2 

Krijimi i një rrjeti 
informativ për zhvillim 

të inovacioneve në 
rajon 

 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.1.3 
Nxitja e unioneve dhe 
formimi i klasterave 

Nuk ka aktivitete të realizuara        

 

1.1.4 

Nxitja e mundësive për 
shfrytëzimin e 
burimeve financiare të 
brendshme dhe të 
jashtme për NVM 

 

Biznes qendra/ që vepron si 
ndërmjetësuese rajonal  me 

FIZHT 

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 
 
 

 67.200 67.200 FIZHT Kompani na RPJP 100 kompani janë 
kontaktuar për 

mundësit që ka FIZHT, 
u organizuan 5 info 

sesion online 

1.1.4 

Nxitja e mundësive për 
shfrytëzimin e 
burimeve financiare të 
brendshme dhe të 
jashtme për NVM 

 

Biznes qendra / mbështetje 
teknike dhe informimi i sektorit të 

biznesit për thirrjet aktive  

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 

Zhvillim i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv i 
barabartë rajonal  

67.200 67.200 Njësia e projektit, 
Donator 

Kompani na RPJP 100 kompani janë 
kontaktuar për 

mundësit e financimit 

1.1.4 

Nxitja e mundësive për 
shfrytëzimin e 
burimeve financiare të 
brendshme dhe të 
jashtme për NVM 

Biznes qendra/ programi i 
vauçerave për rritjen e kapacitetit 

të biznes sektorit 

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 

Zhvillim i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv i 
barabartë rajonal  

300.000 177.550 FIZHT Kompani na RPJP 13 kompani kanë 
marrë ndihmë me 

mentor për të 
aplikuar tek FIZHT 

1.1.4 

Nxitja e mundësive për 
shfrytëzimin e 
burimeve financiare të 
brendshme dhe të 
jashtme për NVM 

Biznes qendra/ publikon lisën e 
burimeve për financim si nga 

qeveria ashtu edhe të burimeve 
të tjera për financimin e biznes 

sektorit 

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 

Zhvillim i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv i 
barabartë rajonal  

67.200 67.200 Komunat, sektori i 
biznesit në RPJP 

Kompani 
individuale të 
interesuara në 

RPJP 

Janë publikuar 12 
thirrje nga 

institucionet 
qeveritare dhe 26 
institucione nga 
sektori civile dhe 

sektori privat 



 
 

 

 

1.1.4 

Nxitja e mundësive për 
shfrytëzimin e 
burimeve financiare të 
brendshme dhe të 
jashtme për NVM 

Biznes Qendra/ Informimi i 
biznese të cilat janë të 

themeluara dhe menaxhohen nga 
femra me mundësi të veçanta për 

financim 

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 
 

Zhvillim i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv i 
barabartë rajonal  

67.200 67.200 Komunat, sektori i 
biznesit në RPJP 

Kompani të 
interesuar dhe 

persona nga RPJP 

Janë kontaktuar 50  
firma për mundësit e 
veçanta për financim 

1.1.5 

Brendimi i produkteve 
dhe shërbimeve që 
janë të njohura për 

rajonin. 

Nuk ka aktivitete të realizuara        

Prioriteti 1.2 Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve 

1.2.1 

Nxitja e iniciativave për 
ndryshime strukturore 
tek sektori i NVM në 

rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara   

 

    

1.2.2 
Nxitja e specializimit të 
mençur për zhvillimin 
ekonomik të rajonit 

Përkrahja e QZHRPJP/ trajnim për 
smart specializim 

 

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 

Zhvillim i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv i 
barabartë rajonal 
faza e 2 -realizim 

27.000 25.649 

 
 

Komunat, sektori i 
biznesit në RPJP 

 
 
 

 

Komunat dhe 
sektori i biznesit  

 

Pjesmarrja e 20 
përfaqësuesve nga 

rajoni 

1.2.3 

Ruajtja e zejeve 
tradicionale dhe 

zhvillimi i bizneseve në 
zona rurale 

Nuk ka aktivitete të realizuara   

 

    

1.2.4 

Nxitja e shkëmbimit të 
eksperiencave dhe 
njohurive ndërmjet 
subjekteve brenda 
vendit dhe jashtë 

Biznes qendra/  promovimi i 
sipërmarrësve të suksesshëm nga 
rajoni përmes përgatitjes të video 

klipeve dhe të publikuara në 
rrjetet sociale  

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 

Zhvillim i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv i 
barabartë rajonal 
faza e 2 -realizim 

120.000 120.000 Komunat, Biznes 
sektori në RPJP 

NVM në RPJP U përgatiten 5 
video klime me 
sipërmarrës të 

suksesshëm 



 
 

 

 

1.2.4 

Nxitja e shkëmbimit të 
eksperiencave dhe 
njohurive ndërmjet 
subjekteve brenda 
vendit dhe jashtë 

Bizes qendra / Inicimi dhe 
vendosja e bashkëpunimit me 

Oden ekonomike, akseleratort, 
universitet Бизнис 

MLS/ SDC/ Projekti 
ZHQIBR – faza e 2 

në realizim 

Zhvillim i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv i 
barabartë rajonal 
faza e 2 -realizim 

67.200 67.200 Odat ekonomike 
rajonale, 

universitetet  

Sektori i 
biznesit në RPJP  

Nxitja e 
bashkëpunimit 

me dy oda 
ekonomike 

rajonale dhe 2 
universitete 

1.2.5 Nxitja e sipërmarrjes 

tek gratë 

Nuk ka aktivitete të realizuara   

 

    

Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon 

1.3.1 
Mapimi i potencialeve 

investuese në rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara   
 

    

1.3.2 
Nxitja e takimeve tek 
bashkësia e biznesit me 
investitorët potencial  

 

Promovimi i biznes qendrës në 
rrjetet sociale, publikime të 

rregullta në FB me informacione 
të vlefshme për ndërmarrjet  

MVL/ SDC/ Projekti 
ZHBQIR –faza e 2 

për realizim 

Zhvillim i 
barabartë rajonal i 
qëndrueshëm dhe 

inkluziv - faza e 
dytë për realizim 

46.286 46.286 

FIZHT, Ministritë, 
donatorët 

Sektori i biznesit 

Janë përgatitur dhe 
publikuar 537 
informacion në 
profilin e FB të 
QZHRPJP i cili ka 2007 
ndjekës 

1.3.3 

Organizimi i 
manifestimeve për 

promovimin e biznes 
sektorin 

Nuk ka aktivitete të realizuara        

Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës 
 

1.4.1 

Ndërtimi dhe 
rekonstruktimi i rrjetit 

rrugor në rajon 

Përkrahja e zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes turizmi, kulturës 

dhe veprimtarive të tjera 
ekonomike/ Rekonstruksioni një 
pjese në rr. MomçiloJordanoski 

në Ohër 

Byroja për zhvillim 
rajonal 

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

 

10.080.095 10.080.095 Komuna e Ohrit 
 

Qytetarët nga 
Komuna e Ohrit 

Rekonstruksioni i në 
pjesë të rrugës me 
gjatësi prej 407m,  

trotuare me sipërfaqe 
prej 1344m2, nivelim i 

16 pusetave, është 
realizuar kanalizimi 



 
 

 

 

atmosferik me gjatësi 
prej 407m dhe lidhja 

me 10 puseta 
 

1.4.1 

Ndërtimi dhe 
rekonstruktimi i rrjetit 

rrugor në rajon 

Përkrahja e zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes turizmi, kulturës 

dhe veprimtarive të tjera 
ekonomike /Rekonstruksioni i 

rrugës në vendbanimin Qendër 
Zhupë në v.bBajramovci 

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

8.368.876 8.368.876 KomunaQendër Zhup Qytetarët nga 
Komunae 
Qendrës Zhup 

Rrugë e rekonstuktuar 
me gjatësi prej 

1587m, janë 
përfunduar bankinat 

me gjatësi prej 3174m 
është përgatit muri 

mbështetës 50m 

1.4.1 

Ndërtimi dhe 
rekonstruktimi i rrjetit 

rrugor në rajon 

Përkrahja e zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes turizmi, kulturës 

dhe veprimtarive të tjera 
ekonomike /Rekonstruksioni i rr. 

27 Mars, Niko Nestor, Goce 
Delçev dhe DimitarVlahov në 

Strugë 

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

13.768.667 13.768.667 Komuna e Strugës Qytetarët nga 
Komuna e 
Strugës 

Rekonstruimi i 5 
rrugëve për këmbësor 
me gur me gjatësi prej 

595m dhe sipërfaqe 
prej 3594 m2 

1.4.2 
Nxitja dhe zhvillimi i 

infrastrukturës TIK në 
rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.4.3 

Ndërtimi dhe 
modernizimi i 

infrastrukturës 
komunale në rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.4.4 

Përgatitja e 
dokumentacionit 

teknik për 
infrastructure 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

Prioriteti 1.5 Bujqësia dhe zhvillimi rural 

1.5.1 
Krijimi i një sektori 

modern dhe produktiv 
bujqësor në rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.2 

Tejkalimi i problemeve 
aktuale në sektorin 
bujqësor, me qëllim 
për ta modernizuar  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.3 
Nxitje dhe zhvillim i 

ushqimit organik 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.4 

Promovim të 
produkteve të njohura 

bujqësore dhe 
blegtorale nga rajoni 
dhe brendimi i tyre  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.5 

Masa për tejkalimin e 
pasojave që vijnë nga 

ndryshimet klimaterike 
në sektorin e bujqësisë  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.6 

Masa stimulese për 
rritjen e plantacioneve 

bujqësore autokone 
dhe kultivimi i llojeve 
të bimëve autokone 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Qëllimi strategjik 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 



 
 

 

 

 
MASA 

PROJEKT/ AKTIVITET BURIMET 
FINANCIARE 

PROGRAMI 

 

VLERA E 
PËRGJITHSHM
E E PROJEKTIT 

(total) 

MJETE TË 
REALIZUARA 

PARTNER NË 
IMPLEMENTIM 

SHFRYTËZUES INDIKATOR/Ë 

Prioriteti 2.1. Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e tregut të punës  

2.1.1 

Inicimi i programeve 
arsimore sipas 
nevojave të sektorit të 
biznesit, gjegjësisht 
tregut të punës  

 
 

Nuk ka aktivitete të 

realizuara 

       

2.1.2 

Vendosja e pajisjeve 
laboratorike dhe 

kabineteve përkatëse 
bashkëkohore tek 
shkollat e mesme 

Nuk ka aktivitete të 

realizuara 

       

2.1.3 
Nxitja e inovacionit në 

arsimin e mesëm  

Kampe për inovacion për 

nxënësit e shkollave të 

mesme 

FIZHT, Agjencioni 
Amerikanë për 

zhvillim dhe 
bashkëpunim, 

Shparkase banka 

Programi për 
sipërmarrjen në 

arsim dhe edukim 
financiar 

600.000 600.000 Junior Açivment MK Nxënës nga 
shkollat e mesme  

Janë realizuar dy 
kampe për inovacion 

me 80 nxënës, 
mentorimi i 2 

grupeve punuese 

 
2.1.4 

Rritja e kapacitetit të 
stafit mësimdhënës në 
shkollat e mesme dhe 

përfshirja në 
programet arsimore të 

BE-së 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.1.5 

Krijimi i orientacionit 
të karrierës në shkollat 

e mesme duke 
eliminuar stereotipet 

gjinor 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 2.2 Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit 



 
 

 

 

2.2.1 

Inkurajimi i orëve 
arsimore praktike të 

detyrueshme në 
shkollat e mesme  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.2.2 

Vizita në panairet e 
teknikës dhe 

teknologjisë të 
destinuara për shkollat 
e mesme profesionale  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

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   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.2.4 

Rikualifikim, mësim 
gjatë gjithë jetës në 

përputhje me nevojat 
e sektorit të biznesit 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

Prioriteti 2.3 Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni  

2.3.1 

Krijimi i mundësive të 
punësimit për të rinjtë 

e arsimuar përmes 
masave stimuluese 
shtetërore që do të 

zbatohen nga komunat  

Karvani diplomatik-ekonomik në 
rajonin planor Jugperëndimor 

Byroja për zhvillim 
rajonal , Ministria 

për punë të 
jashtme, Komuna e 

Strugës 

Thithja e 
investimeve  

300.000 300.000 BZHR, MPJ, Komuna e 
Strugës 

Sektori i biznesit 
nga rajoni 

Jugperëndimor 

Pjesmarrja e 
përfaqësuesve 

diplomatik nga 20 
ambasada në RMV, 

gjithsej 80 
pjesëmarrës, 

promovimi i 10  
kompani të 

suksesshme nga 
rajoni 

2.3.2 

Krijimi i masave 
stimuluese për 

punësimin e të rinjve 
në zonat rurale  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.3.3 

Masat stimuluese për 
punësimin dhe 

zgjidhjen e kushteve 
sociale për personat e 

kthyer 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 2.4 Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës  

2.4.1 
Masa stimuluese për 
punësimin e femrave  

Nuk ka aktivitete të realizuara 
       

2.4.2 

Krijimi i kushteve për 
qasje deri tek vendet e 
punës për kategoritë e 

rrezikuara sociale 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.4.3 
Përfshirje sociale si 
sfidë për integrimet në 
BE  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

2.4.4 

Përkrahja e parimit të 
solidaritetit për 

kategoritë më të 
rrezikuara në shoqëri 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

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

2.5.1 

Rritja e cilësisë së 
shërbimeve sociale 

dhe qasje për të gjitha 
kategoritë e 
qytetarëve  

Organizimi i trajnimeve për rritjen 
e kapacitetit të Qendrës për 

zhvillim dhe Këshillit për zhvillim /  
trajnimi 2 – Komunikimi efektiv 
dhe rritja e shikueshmërisë tek 

projektet rajonale 
 

Projekti ZHBQIR- 
faza 2/ MVL, SDC 

Zhvillim i 
qëndrueshëm 

inkluziv i 
barabartë rajonal 

 

29.000 28.675 Komunat, agjencionet, 
institucionet arsimore 

Përfaqësues nga 
Komunat, Këshilli, 
agjencionet dhe 

institucionet 
arsimore 

Realizimi i trajnimit 
me 20 pjesëmarrës  

2.5.1 

Rritja e cilësisë së 
shërbimeve sociale 

dhe qasje për të gjitha 
kategoritë e 
qytetarëve  

Forume rajonale / Përhrajna e 
Qendrës për zhvillim të RPJP 

Projekti ZHBQIR- 
faza 2/ MVL, SDC 

Zhvillim i 
qëndrueshëm 

inkluziv i 
barabartë rajonal 

 

536.000 524.127 Komunat, përfaqësues 
nga institucionet 

publike, biznes sektori, 
OJQtë dhe institucionet 

arsimore 

Përfaqësues nga 
të gjithë palët e 

intersuara 

U realizuan 2 cikle 
me nga 2 forume 
me gjithsej 209 

pjesëmarrës, 113 
femra dhe 96 

meshkuj- u 
përgatiten 9 

koncepte dhe 6 
aplikacione për 

projekte rajonale 

2.5.2 

Përmirësimi i kujdesit 
shëndetësor primarë 

në zonat rurale të 
rajonit 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.5.3 

Përfshirja sociale e të 
moshuarve dhe 

personave të 
pamundshëm  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.5.4 

Përfshirja sociale për 
kategoritë e 

qytetarëve të izoluara 
nga shoqëria duke 

Përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet publike 

dhe zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në RPJP 

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

1.776.000 1.775.774 Komuna e Ohrit Anëtarët e 
OJQsëMobilnost 

– persona me 
aftësi të kufizuar 

fizike 

Rekonstruktimi i 11 
apartamenteve, 

ndërrimi i 30 dyerve 
dhe 28 dritareve, 

vendosja e pllakave 



 
 

 

 

hapur qendra të për 
kujdesit ditor  

/rekonstruksioni i 11 
apartamenteve të 
OJQsëMobilnost 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

 

210m2, hidro izolim 
230m2, mure 

292m2, vendosja e 
pajisjeve në tualet 

2.5.5 

Përfshirja Krijimi i 
kushteve për pranimin 
e fëmijëve në kopshte 

dhe çerdhe  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.5.6 

Rritja e numrit të 
akomodimit të 
nxënësve dhe 

studentëve në objektet 
e organizuara – 

konvikte  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Qëllimi strategjik 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.   

 
MASA 

PROJEKT/ AKTIVITET BURIMET 
FINANCIARE 

PROGRAMI 

 

VLERA E 
PËRGJITHSHM
E E PROJEKTIT 

(total) 

MJETE TË 
REALIZUARA 

PARTNER NË 
IMPLEMENTIM 

SHFRYTËZUES INDIKATOR/Ë 

Prioriteti 3.1 Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i lokaliteteve turistike 

3.1.1 

 
 

Përgatitja e 
dokumentacionit 

urbanistik për 
rregullimin e 

lokaliteteve turistike 
në rajon  

 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.1.2 
Mapimi i rariteteve 

natyrore dhe kulturore 
në rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

3.1.3 

Infrastruktura rrugore 
në vendet turistike të 

përshtatura për 
personat me nevoja të 

veçanta 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.1.4 

Sigurimi i 
informacionit, 
sinjalizimit dhe 
vizualizimit të 

atraksioneve turistike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.1.5 

3.1.5 Rivitalizimi i 
lokaliteteve të 

rëndësishme të 
trashëgimisë natyrore 

dhe kulturore 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 3.2 Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon 

3.2.1 
Krijimi i paketave 
turistike rajonale  

Nuk ka aktivitete të realizuara 
       

3.2.2 

Rishpërndarja e 
vizitorëve nga qendrat 
e njohura turistike në 
pjesën tjetër të rajonit  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.2.3 

Tërheqja e investimeve 
të brendshme dhe të 
huaja për zhvillimin e 

kapaciteteve 
akomoduese në 

brendësi të rajonit  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.2.4 

Zhvillimi dhe 
promovimi i 

manifestimeve lokale 
që do të jenë atraktive 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

për vizitorët vendas 
dhe të huaj gjatë gjithë 

vitit 
 
 
 
 

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

3.3.1 
Zhvillimi i turizmit 

malor në rajon  
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.3.2 
Avancimi i turizmit 

speleologjik në rajon  
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.3.3 

Zhvillimi dhe avancimi i 
mundësive për 

aktivitete dimërore në 
rajon  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.3.4 
Zhvillimi dhe avancimi i 
agro-turizmit në rajon  

Nuk ka aktivitete të realizuara 
       

3.3.5 

Zhvillimi i bizneseve 
lokale si mbështetës i 
aktiviteteve turistike 
në brendësi të rajonit 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 3.4 Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike  
 

3.4.1 
Krijimi i planeve nga 
NJVL për menaxhim 

me destinacionet 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

3.4.2 
Trajnimi i kuadrit për 

menaxhim me 
destinacionet turistike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 
       

3.4.3 

Tërheqja e fondeve për 
rregullimin e 

destinacioneve 
turistike lokale   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.4.4 

Strategji marketingu 
për promovimin e 

destinacioneve 
turistike lokale   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.4.5 
Krijimi i ofertave lokale 

për të vizituar 
destinacionet turistike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 
       

Prioriteti 3.5 Mbrojtja e ambientit jetësor   
 

3.5.1 

Krijimi i sistemit 
rajonal integrues për 

menaxhimin me 
mbeturinat  

Përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet publike 

dhe zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në RPJP/Blerja 

e enëve për grumbullimin e 
mbeturinave 

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

960.000 959.000 Komunae Pllasnicës Qytetarët nga 
Komuna e 
Pllasnicës 

Blerja dhe 
dorëzimi i 59 
kontejnerëve 

prej 1100 l dhe 
258 korpave 
prej 120 l në 
Komunën e 
Pllasnicës 

3.5.2 
Masa për zgjidhjen e 
problemit me qentë 

endacak në rajon   
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.3 
Mbrojtja e 

biodiversitetit në rajon   
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

3.5.4 
Masa për mbrojtjen e 

ajrit nga ndotja   
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.5 
Masa për mbrojtjen 
ujërave nga ndotja 

Përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet publike 

dhe zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 

RPJP/Përfundimi i kanalit të 
Pesjakut 

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

2.288.551 2.288.551 Komunae 
Makedonskibrodit 

Qytetarët e 
Komunës së 

MakedonskiBrodit 

Vendosja e gypave 
të kanalizimit 

243m, 4 armatura 
betonike, puseta, 8 

lidhje të 
amvisërive, u 

vendos 80.766m3 
beton 

3.5.6 
Masa për mbrojtjen e 

tokës nga ndotja 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.7 

Marrja e masave për 
tejkalimin e 

problemeve që vijnë 
nga ndryshimet 

klimaterike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.8 

Masa për menaxhimin 
e rreziqeve që vijnë 

nga fatkeqësitë 
elementare 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë  
 

3.6.1 

Masa stimuluese për 
shfrytëzimin e 
burimeve të 

ripërtërishme të 
energjisë  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.6.2 

Zvogëlimi i shfrytëzimit 
të derivateve fosile si 

energji në industri dhe 
amvisëri   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

 

3.6.3 
Përmirësimi i energjisë 

efikase në objektet 
publike  

Përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet publike 

dhe zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 

RPJP/Rekonstruksioni i NJZ në 
Dibër 

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

4.629.548 4.629.548 Komuna e Dibrës dhe 
QnedërZhup 

Qytetarët nga 
Komuna e Dibrës, 

Qendër Zhup 
dheMavrov dhe 

Rostushe 

Është realizuar 
furnizimi publik, 
vënja në punë, 

aktivitet të filluar 
për rekonstruksion 

3.6.3  

Përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet publike 
dhe zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 
RPJP/Përfundimi i shtëpisë me 
karakter kultura – historik në 
v.bTrebenishtë 

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

3.500.000 3.782.178 Komuna e Debrëces Qytetarët e 
Komunës së 

Debrces 

Vendosja e gips 
pllakave 1062m2, 

termofasad 430m2, 
13 dyer të 

montuar, 200m2 
laminat, rregullimi i 

mureve 223m2, 
lyerja e mirëve 

1621m2, tavane 
280m2, pllaka 

betonime 56m2, 
çimento 80m2 

3.6.3 
Përmirësimi i energjisë 

efikase në objektet 
publike  

Përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet publike 

dhe zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 

RPJP/Rekonstruksioni i SHF Faik 
Konica në Baçishta – Kërçovë  

Byroja për zhvillim 
rajonal  

Programi për 
zhvillim të 

barabartë rajonal 
2021/2022 – 

zhvillimi i rajoneve 
planore 

5.575.573 10.068.400 Komuna e Kërçoves Nxënësit në 
shkollën fillore në 

Baçishtë – 
Komuna e 
Kërçovës 

Është realizuar 
furnizimi publik, 

është nënshkruar 
marrëveshja me 

operatorin 
ekonomik  

3.6.4 
Masa stimuluese për 

energji efikase në 
amvisëri  

Nuk ka aktivitete të realizuara 
       

3.6.5 

Mbështetje të 
iniciativave për 

prodhimin e 
energenteve 

alternative ekologjike 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

 



 
 

 

 

В.PASQYRIMI TABELAR PËR REALIZIMIN E AKTIVITETEVE NGA PROJEKTET NË VITIN RAPORTUES NË FUNKSION PËR REALZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË 
RAJONIT PLANOR  PËR VITIN 2021-2026, KU BARTËS ËSHTË QENDRA PËR ZHVILLIM E RAJONIT PLANOR 

 
(Tabela është përshtatur në pajtueshmëri me numërin e qëllimeve strategjike të definuara, numrin e prioriteteve të definuara në kuadër të qëllimeve strategjike, 
numri i masave të definuara në kuadër të çdo prioriteti të definuar dhe numri i aktiviteteve të projektit për çdo masë të definuar, në pajtueshmëri me Programin 

për zhvillim të rajonit planor 2021-2026 të përcaktuar) 
 

 
PASQYRIMI TABELAR PËR REALIZIMIN E TË GJITHA PROJEKTEVE NË FUNSKION PËR ZHVILLIMIN RAJONAL GJATË VITIT RAPORTUES 

 
Avancimi i ekonomisë 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 

 
MASA 

PROJEKT/ AKTIVITET BURIMET 
FINANCIARE 

PROGRAMI 

 

VLERA E 
PËRGJITHSHM
E E PROJEKTIT 

(total) 

MJETE TË 
REALIZUARA 

PARTNER NË 
IMPLEMENTIM 

SHFRYTËZUES INDIKATOR/Ë 

Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale 

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  

 
 

 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.1.2 

Krijimi i një rrjeti 
informativ për zhvillim 

të inovacioneve në 
rajon 

 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

1.1.3 
Nxitja e unioneve dhe 
formimi i klasterave 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

 

1.1.4 

Nxitja e mundësive për 
shfrytëzimin e 
burimeve financiare të 
brendshme dhe të 
jashtme për NVM 

 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.1.5 

Nxitja e mundësive për 
shfrytëzimin e 
burimeve financiare të 
brendshme dhe të 
jashtme për NVM 

 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 1.2 Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve 

1.2.1 

Nxitja e iniciativave për 
ndryshime strukturore 
tek sektori i NVM në 

rajon 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

  

 

    

1.2.2 
Nxitja e specializimit të 
mençur për zhvillimin 
ekonomik të rajonit 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

  

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2.3 

Ruajtja e zejeve 
tradicionale dhe 

zhvillimi i bizneseve në 
zona rurale 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

  

 

    



 
 

 

 

1.2.4 

Nxitja e shkëmbimit të 
eksperiencave dhe 
njohurive ndërmjet 
subjekteve brenda 
vendit dhe jashtë 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

  

 

    

1.2.5 

Nxitja e shkëmbimit të 
eksperiencave dhe 
njohurive ndërmjet 
subjekteve brenda 
vendit dhe jashtë 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

  

 

    

Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon 

1.3.1 
Mapimi i potencialeve 

investuese në rajon 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.3.2 
Mapimi i potencialeve 

investuese në rajon 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

   
    

1.3.3 
Mapimi i potencialeve 

investuese në rajon 

 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës 
 

1.4.1 

Ndërtimi dhe 
rekonstruktimi i rrjetit 

rrugor në rajon 
Rekonstruksioni dhe rregullimi i 
rrugëve në f. Gorenc (Komuna e 

Debrces) 

Byroja për 
zhvillim rajonal  

Programi për ZHBR 
– zhvillimi i 
fshatrave 

2.615.598 2.615.598 KomunaДебрца Qytetarët nga 
Komuna e 
Debrces 

Rrugë e re 
konstruktuar me 

gjatësi prej 529m, 
trotuare të ndërtuara 

me sipërfaqe prej 
793m2 

1.4.1 

Ndërtimi dhe 
rekonstruktimi i rrjetit 

rrugor në rajon 
Rekonstruksioni i rr. 

MakedonskiProsvetiteli në Ohër 

Ministria e 
transporti dhe 
lidhjeve dhe 

EBOR 

Programi për 
rregullimin e 
rrugëve dhe 
rrugicave në 

Komunën e Ohrit 

66.002.907 66.002.907 Komunae Ohrit Qytetarët e 
Komunës së Ohrit 

Rrugë e re 
konstruktuar me 
gjatësi prej 535m 



 
 

 

 

1.4.1 

Ndërtimi dhe 
rekonstruktimi i rrjetit 

rrugor në rajon 
Rekonstruksioni i rrugës në 

f.Brest dhe f.Creshevo 

Byroja për 
zhvillim rajonal  

Programi për ZHBR 
– zhvillimi i zonave 
me nevoja specifike 

6.000.000 5.247.169 Komunae 
MakedonskiBrodit 

Qytetarët e 
Komunës 

sëMakedonskiBro
dit 

Rrugë të re 
konstruktuara në 

f.Brest dhe f. 
Creshnevo me gjatësi 

prej 591m 

1.4.1 

Ndërtimi dhe 
rekonstruktimi i rrjetit 

rrugor në rajon 
Asfaltimi i rrugës nga Qendra e 
xhamisë në Qendër Zhupë 

Ministria e 
transporti dhe 

lidhjeve  dhe TAV 

Programi për 
ndërtimin e rrugëve 

4.000.000 4.000.000 KomunaQendër Zhup Qytetarët e 
Komunës së 

Qendër Zhupë 

Rekonstruimi i rrugës 
me gjatës prej 500m 

1.4.2 
Nxitja dhe zhvillimi i 

infrastrukturës TIK në 
rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.4.3 

Ndërtimi dhe 
modernizimi i 

infrastrukturës 
komunale në rajon 

Përfundimi i kanalit për 
grumbullimin e ujërave 

atmosferik në Loshtica të 
MakeodnskiBrodit 

Ministria për 
vetëqeverisje 

lokale 

Programi për 
zvogëlimin e 

dispariteteve mes 
dhe në kuadër të 
rajoneve planore 
dhe konkurrencës 

5.800.000 5.524.631 Komunae 
Makedonskibrodit 

Qytetarët e 
Komunës 

sëMakedonskiBro
dit 

Përfundimi i kanalit 
për grumbullimi e 

ujërave atmosferik me 
gjatësi prej 300m 

1.4.3 

Ndërtimi dhe 
modernizimi i 

infrastrukturës 
komunale në rajon 

Ndërtimi i rezervuarit për 
sistemin e ujësjellësit në lagjen 

turistike Bizanska në 
MakedonskiBrod 

Ministria e 
ambientit jetësor 
dhe planifikimit 

hapësinor 

Programi për 
menaxhimin me 

ujërat 

3.473.642 3.473.642 Komuna e 
MakedonskiBrodit 

Qytetarët e 
Komunës së 

MakedonskiBrodi
t 

Rezervuar i ndërtuar 
për sistemin e 

ujësjellësit me punime 
200m3 

1.4.3 

Ndërtimi dhe 
modernizimi i 

infrastrukturës 
komunale në rajon 

Ndërtimi i linjës së kanalizimit në 
krahun 3 në Komunën e Vevçanit 

Ministria e 
ambientit jetësor 
dhe planifikimit 

hapësinor 

Programi për 
investime në 

ambientin jetësor 
2022 

500.000 500.000 Komunae vevçanit Qytetarët e 
Komunës së 

Vevçanit 

Kanalizim i ndërtuar 
me gjatësi prej 

154,41m 

1.4.3 

Ndërtimi dhe 
modernizimi i 

infrastrukturës 
komunale në rajon 

Rekonstruimi i stacionit të 
pompave në f. Shumë në Strugë 

Ministria e 
transporti dhe 

lidhjeve   

Programi vjetor i 
MTL 

3.638.800 3.638.800 Komuna e Strugës Qytetarët e 
Komunës e 
Strugë 

Stacioni i pompave i 
re konstruktuar 



 
 

 

 

1.4.3 

Ndërtimi dhe 
modernizimi i 

infrastrukturës 
komunale në rajon 

Rekonstruktimi dhe ndërtimi i 
rrjetit për ujësjellës në rrugën 27 
Mars, N.Nestor, V.Milladinovci, 

D.Vlahov, G.Delçev 

Komuna e 
Strugës 

Programi për 
ndërtimin e 

infrastrukturës 
rrugore 

5.234.502 5.234.502 Komuna e Strugë Qytetarët e 
Komunës e 

Strugë 

Rrjeti i ujësjellësit i 
ndërtuar me gjatësi 

prej  600 m 

1.4.3 

Ndërtimi dhe 
modernizimi i 

infrastrukturës 
komunale në rajon 

Ndërtimi i murit mbrojtës dhe 
pastrimi i shtratit të lumit Sateska 

në territorin e Komunës së 
Debrces 

UNDP Programi për 
ndërtimin e 

përkrahjes të 
komunave 

46.000.000 46.000.000 Komuna e Debrces, 
Komuna e Strugës 

Qytetarët e 
Komunës së 

Debrces, Strugës 
dhe Ohrit 

Mur mbrojtës i 
ndërtuar dhe shtrat i 
lumit i pastruar me 
gjatësi prej 3600 m 

1.4.4 

Përgatitja e 
dokumentacionit 

teknik për 
infrastructure 

Përgatitja e dokumentacionit 
teknik për kanalizimin sekondar 

në f. Radozhd – Komuna e 
Strugës 

Ministri për 
vetëqeverisje 

lokale  

Programi për 
zvogëlimin e 

dispariteteve mes 
dhe në kuadër të 
rajoneve planore 
dhe konkurrencës  

885.000 885.000 KomunaeStrugës Qytetarët e 
Komunës së 

Strugës 

Dokumentacion 
teknik i përgatitur për 
kanalizimin sekondar 

me gjatësi prej 5352m 

1.4.4 

Përgatitja e 
dokumentacionit 

teknik për 
infrastructure 

Përgatitja e dokumentacionit 
teknik për ndryshimin e tubave 

asbestit për ujësjellësin në 
qytetin e Strugës  

 

Byroja për 
zhvillim rajonal  

Programi për ZHBR 
– zhvillimi i zonave 

urbane 

1.500.000 1.500.000 Komuna e Strugës Qytetarët e 
Komunës së 

Strugës 

Dokumentacion 
teknik i përgatitur 

Prioriteti 1.5 Bujqësia dhe zhvillimi rural 

1.5.1 

Krijimi i një sektori 
modern dhe produktiv 

bujqësor në rajon 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.2 

Tejkalimi i problemeve 
aktuale në sektorin 
bujqësor, me qëllim 
për ta modernizuar  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

1.5.3 
Nxitje dhe zhvillim i 

ushqimit organik 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.4 

Promovim të 
produkteve të njohura 

bujqësore dhe 
blegtorale nga rajoni 
dhe brendimi i tyre  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.5 

Masa për tejkalimin e 
pasojave që vijnë nga 

ndryshimet klimaterike 
në sektorin e bujqësisë  

 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

1.5.6 

Masa stimulese për 
rritjen e plantacioneve 

bujqësore autokone 
dhe kultivimi i llojeve 
të bimëve autokone 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Qëllimi strategjik 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 

 

 
MASA 

PROJEKT/ AKTIVITET BURIMET 
FINANCIARE 

PROGRAMI 

 

VLERA E 
PËRGJITHSHM
E E PROJEKTIT 

(total) 

MJETE TË 
REALIZUARA 

PARTNER NË 
IMPLEMENTIM 

SHFRYTËZUES INDIKATOR/Ë 

Prioriteti 2.1. Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e tregut të punës  

2.1.1 
Inicimi i programeve 
arsimore sipas 
nevojave të sektorit të 

Nuk ka aktivitete të 

realizuara 

       



 
 

 

 

biznesit, gjegjësisht 
tregut të punës  

2.1.2 

Vendosja e pajisjeve 
laboratorike dhe 
kabineteve përkatëse 
bashkëkohore tek 
shkollat e mesme 

Nuk ka aktivitete të 

realizuara 

       

2.1.3 
Nxitja e inovacionit në 

arsimin e mesëm  

Nuk ka aktivitete të 

realizuara 

       

 
2.1.4 

Rritja e kapacitetit të 
stafit mësimdhënës në 
shkollat e mesme dhe 

përfshirja në 
programet arsimore të 

BE-së 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.1.5 

Krijimi i orientacionit 
të karrierës në shkollat 

e mesme duke 
eliminuar stereotipet 

gjinor 
 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 2.2 Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit 

2.2.1 

Inkurajimi i orëve 
arsimore praktike të 

detyrueshme në 
shkollat e mesme  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

2.2.2 

Vizita në panairet e 
teknikës dhe 

teknologjisë të 
destinuara për shkollat 
e mesme profesionale  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

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   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.2.4 

Rikualifikim, mësim 
gjatë gjithë jetës në 

përputhje me nevojat 
e sektorit të biznesit 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

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. 

 
 
 
 
 
 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 2.3 Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni  



 
 

 

 

2.3.1 

Krijimi i mundësive të 
punësimit për të rinjtë 

e arsimuar përmes 
masave stimuluese 
shtetërore që do të 

zbatohen nga komunat  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.3.2 

Krijimi i masave 
stimuluese për 

punësimin e të rinjve 
në zonat rurale  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.3.3 

Masat stimuluese për 
punësimin dhe 

zgjidhjen e kushteve 
sociale për personat e 

kthyer 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 2.4 Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës 

2.4.1 
Masa stimuluese për 
punësimin e femrave  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.4.2 

Krijimi i kushteve për 
qasje deri tek vendet e 
punës për kategoritë e 

rrezikuara sociale 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.4.3 
Përfshirje sociale si 

sfidë për integrimet në 
BE  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.4.4 
Përkrahja e parimit të 
solidaritetit për 
kategoritë më të 
rrezikuara në shoqëri 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

 

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

2.5.1 

Rritja e cilësisë së 
shërbimeve sociale 

dhe qasje për të gjitha 
kategoritë e 
qytetarëve   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.5.2 

Përmirësimi i kujdesit 
shëndetësor primarë 

në zonat rurale të 
rajonit 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.5.3 

Përfshirja sociale e të 
moshuarve dhe 

personave të 
pamundshëm  

Nuk ka aktivitete të realizuara        

2.5.3 

Përfshirja sociale e të 
moshuarve dhe 

personave të 
pamundshëm  

Nuk ka aktivitete të realizuara        

2.5.4 

Përfshirja sociale për 
kategoritë e 

qytetarëve të izoluara 
nga shoqëria duke 

hapur qendra të për 
kujdesit ditor  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

2.5.5 

Përfshirja Krijimi i 
kushteve për pranimin 
e fëmijëve në kopshte 

dhe çerdhe  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

2.5.6 

Rritja e numrit të 
akomodimit të 
nxënësve dhe 

studentëve në objektet 
e organizuara – 

konvikte  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Qëllimi strategjik 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  

 
MASA 

PROJEKT/ AKTIVITET BURIMET 
FINANCIARE 

PROGRAMI 

 

VLERA E 
PËRGJITHSHM
E E PROJEKTIT 

(total) 

MJETE TË 
REALIZUARA 

PARTNER NË 
IMPLEMENTIM 

SHFRYTËZUES INDIKATOR/Ë 

Prioriteti 3.1 Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i lokaliteteve turistike 

3.1.1 

Përgatitja e 
dokumentacionit 

urbanistik për 
rregullimin e 

lokaliteteve turistike 
në rajon  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.1.2 
Mapimi i rariteteve 

natyrore dhe kulturore 
në rajon 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.1.3 

Infrastruktura rrugore 
në vendet turistike të 

përshtatura për 
personat me nevoja të 

veçanta 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.1.4 

Sigurimi i 
informacionit, 
sinjalizimit dhe 
vizualizimit të 

atraksioneve turistike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

3.1.5 

3.1.5 Rivitalizimi i 
lokaliteteve të 

rëndësishme të 
trashëgimisë natyrore 

dhe kulturore 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 3.2 Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon 

3.2.1 
Krijimi i paketave 
turistike rajonale  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.2.2 

Rishpërndarja e 
vizitorëve nga qendrat 
e njohura turistike në 
pjesën tjetër të rajonit  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.2.3 

Tërheqja e investimeve 
të brendshme dhe të 
huaja për zhvillimin e 

kapaciteteve 
akomoduese në 

brendësi të rajonit  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.2.4 

Zhvillimi dhe 
promovimi i 

manifestimeve lokale 
që do të jenë atraktive 

për vizitorët vendas 
dhe të huaj gjatë gjithë 

vitit 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

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

3.3.1 
Zhvillimi i turizmit 

malor në rajon  
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

3.3.2 
Avancimi i turizmit 

speleologjik në rajon  
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.3.3 

Zhvillimi dhe avancimi i 
mundësive për 

aktivitete dimërore në 
rajon  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.3.4 
Zhvillimi dhe avancimi i 
agro-turizmit në rajon  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.3.5 

Zhvillimi i bizneseve 
lokale si mbështetës i 
aktiviteteve turistike 
në brendësi të rajonit 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

Prioriteti 3.4 Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike 

3.4.1 
Krijimi i planeve nga 
NJVL për menaxhim 

me destinacionet 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.4.2 
Trajnimi i kuadrit për 

menaxhim me 
destinacionet turistike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.4.3 

Tërheqja e fondeve për 
rregullimin e 

destinacioneve 
turistike lokale   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

3.4.4 

Strategji marketingu 
për promovimin e 

destinacioneve 
turistike lokale   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.4.5 
Krijimi i ofertave lokale 

për të vizituar 
destinacionet turistike  

Zhvillimi i turizmit sportiv përmes 
ndërtimin të fushës të golfit 

Ministria për 
vetëqeverisje 

lokale 
 

Programi për 
zvogëlimin e 

dispariteteve mes 
dhe në kuadër të 
rajoneve planore 
dhe konkurrencës 

 
 

5.700.000 5.330.000 Komunae Ohrit Qytetarët dhe 
vizitorët në 

Komunën e Ohrit 

Është krijuar një 
ofertë e re 

turistike, është 
ndërtuar fushës me 
një sipërfaqe prej 

30000m2 

Prioriteti 3.5 Mbrojtja e ambientit jetësor 

3.5.1 

Krijimi i sistemit 
rajonal integrues për 

menaxhimin me 
mbeturinat  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.2 
Masa për zgjidhjen e 
problemit me qentë 

endacak në rajon   
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.3 
Mbrojtja e 

biodiversitetit në rajon   
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.4 
Masa për mbrojtjen e 

ajrit nga ndotja   
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.5 
Masa për mbrojtjen 
ujërave nga ndotja 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

3.5.6 
Masa për mbrojtjen e 

tokës nga ndotja 
Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.7 

Marrja e masave për 
tejkalimin e 

problemeve që vijnë 
nga ndryshimet 

klimaterike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.5.8 

Masa për menaxhimin 
e rreziqeve që vijnë 

nga fatkeqësitë 
elementare 

Komunat si promotor për 
zhvillimin ekonomik – furnizimi i 

pajisjeve për NJZF 

UNDP Fuqizimi i 
kapaciteteve të 

komunave 

2.900.000 2.900.000 Komuna e Strugës dhe 
Vevçanit 

Qytetarët e 
Komunëssë Strugës 

dhe Vevçanit 

Ka blerë 1 dron dhe 
softver, kompjuter, 
uniforma për NJZF, 
pajisje për shuarje 

për NJZ 

Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë  
 

3.6.1 

Masa stimuluese për 
shfrytëzimin e 
burimeve të 

ripërtërishme të 
energjisë  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.6.2 

Zvogëlimi i shfrytëzimit 
të derivateve fosile si 

energji në industri dhe 
amvisëri   

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.6.3 
Përmirësimi i energjisë 

efikase në objektet 
publike  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

3.6.4 
Masa stimuluese për 

energji efikase në 
amvisëri  

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       



 
 

 

 

 

 

 

 
С. PASQYRIM TABELAR PËR INVESTIMET PRIVATE TË REALIZUARA NË RAJONIN PLANOR PËR VITIN RAPORTUES 

 
(Tabela është përshtatur në pajtueshmëri me numrin e qëllimeve strategjike të definuara, numrin e prioriteteve të definuara në kuadër të qëllimeve strategjike 

dhe numrin e investimeve private në kuadër të prioriteteve të definuara) 

3.6.5 

Mbështetje të 

iniciativave për 

prodhimin e 

energenteve 

alternative ekologjike 

Nuk ka aktivitete të realizuara 

       

 

 
PASQYRIM TABELAR PËR INVESTIMET PRIVATE TË REALIZUARA NË RAJONIN PLANOR PËR VITIN RAPORTUES 

 
Qëllimit strategjik 1 - Avancimi i ekonomisë 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 

 
MASA 

PROJEKT/ AKTIVITET BURIMET 
FINANCIARE 

PROGRAMI 

 

VLERA E 
PËRGJITHSHME E 
PROJEKTIT (total) 

MJETE TË REALIZUARA PARTNER NË IMPLEMENTIM 

        



 
 

 

 

1.1 

Rritja e 
konkurrencës së 

ekonomisë rajonale 
 
 

Ska të dhëna      

 
 

Ska të dhëna 

     

1.2 
Fuqizimi dhe 
modernizimi i 

sektorit të NVM-ve 

 
 

Ska të dhëna 

     

1.3 
Rritja e investimeve 

në rajon 

Ska të dhëna      

 

1.4 

Përmirësimi i 
hapësirës përmes 
zhvillimit të 
infrastrukturës  

 

Ska të dhëna      

1.5 
Avancimi i bujqësis 
dhe zhvillimit rural 

Ska të dhëna      

Qëllimi strategjik 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. 

 

2.1 

Përmirësimi i 
kualitetit të arsimit 

dhe përshtatja e 
nevojave në pajtim 

 
Ska të dhëna 

  

 

  



 
 

 

 

me kërkesat e 
tregut të punës 

2.2 

Nxitja e 
bashkëpunimit mes 
arsimit dhe biznes 
sektorit 

 

 
 

Ska të dhëna 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.3 

Parandalimi i 
largimit të 

profesionistëve të 
rinj nga rajoni 

 
Ska të dhëna 

  

 

  

2.4 

Mundësi të 
barabarta për të 

gjithë në tregun e 
punës 

 
Ska të dhëna 

  

 

  

2.5 

Qasje e barabartë 
tek shërbimet për 
të gjithë qytetarët 

në rajonit 

 
Ska të dhëna 

  

 

  

 
Qëllimi strategjik 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 
 

3.1 

Përmirësimi i qasjes 
dhe rregullimi i 

lokaliteteve 
turistike 

Ska të dhëna 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 
Tejkalimi i 

karakterit sezonal 
të turizmit në rajon 

 
Ska të dhëna 

   
  

3.3 

Nxitja dhe zhvillimi i 
formave alternative 
të aktiviteteve dhe 

shërbimeve 
turistike 

 
Ska të dhëna 

     

3.4 

Përmirësimi i 
menaxhimit me 
destinacionet 

turistike 

Ska të dhëna 

     

3.5 
Mbrojtja e 

ambientit jetësor 
Ska të dhëna 

     

 



 
 

 

 

D.RAPORT TABELAR I I AKTIVITETEVE TË REALIZUARA PËR SIGURIMIN E TRANSPARENCËS NË VITIN RAPORTUES 
 

NUMRI DHE PËRMBAJTJA E AKTIVITETEVE TË REALIZUARA PËR SIGURIMIN E TRANSPARENCËS NË VITIN RAPORTUES 

 
 

МUAJI 

 
NJOFTIME PËR 

PUBLIKUN 

 
PRES KONFERENCA 

 
 

NJOFTIMET E 
MEDIAVE 

DEKLARATA PËR 
MEDIA 

 
PREZANTIMET 

E MEDIAVE 

 
NJOFTIMET PËR RRJETET SOCIALE 

Facebook Instagram Twitter YouTube 

 
 
 

Janar  
 
 
 

 
Shpallje për nevojën për 
të punësuar një person – 
koordinator rajonal për 
Biznes Qendrën. 

 Informacion për 
mediumet për 
nënshkrimin e 
marrëveshjeve me 
Byronë për zhvillim 
rajonal për fillimin e 
realizimit të dy 
projekteve rajonale -  
„Përkrahja e zhvillimit 
ekonomik rajonal përmes 
turizmi, kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “, и 
„Përmirësimi i efikasitetit 
energjetik në objektet 
publike dhe zvogëlimi i 
ndotjes në ambientin 
jetësor në RPJP“. 

Deklaratë e dhënë nga 
drejtori i QZHRPJP për 
portalin Ohridnews m-r 
Mirjana Lozanoska për 
projektet rajonale të  
miratuara. 

TV material i 
përgatitur me 
bisedën me 
drejtorin e 
QZHRPJP, m-r 
Mirjana 
Lozanoska për 
televizionin 
rajonal TVM nga 
Ohri për projektet 
në vitin vijues.   

1. Shpërndarja e konkursit 
për mundësit e financimit të 
projekteve për persona 
juridik dhe fizik dhe komuna 
nga rajoni – 2 publikime; 
2. Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 
që ndodhin në rajon – 1 
publikime; 
3.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit – 3 publikime; 

Qendra për 
zhvillim të 
RPJP nuk ka 
hapur një 
profil në 
Instagram deri 
më 
31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 
RPJP nuk ka 
hapur një 
profil në 
Twitter deri 
më 
31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 
RPJP nuk ka 
hapur një 
profil 
nëYoutube 
kanal duke 
përfshirë 
janar 2022. 
 

shkurt 
 

  Informacion për takim 
pune të QZHRPJP me 
ekipin e projektit 
“Zhvillim i barabartë 
rajonal i qëndrueshëm 
dhe inkluziv” dhe 
vazhdimi i 
bashkëpunimit të 
qendrave për zhvillim 
me MVL dhe SDC. 
 

  1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 1 publikim; 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 5 
publikime; 
3.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 

Qendra për 
zhvillim të 
RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 
Instagram deri 
më 
31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 
RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 
Twitter deri 
më 
31.12.2022 

Qendra 
për 
zhvillim të 
RPJP nuk 
ka hapur 
një profil 
nëYoutube 
kanal duke 
përfshirësh



 
 

 

 

që ndodhin në rajon  – 8 
publikime; 
4.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit– 4 publikime; 
5.  Shpërndarja e 8 
publikimeve për 8 trajnime. 

kurtë 
2022. 

mars 

Njoftim / Ftesë deri tek 
OJQtë e interesuar, 
biznes sektori dhe 
individë për 
pjesëmarrjen në forumet 
rajonale për gjenerimin e 
ideve dhe projekteve 
rajonale. 
 
Njoftim / Ftesë deri tek 
OJQtë e interesuar, 
biznes sektori dhe 
individë për 
pjesëmarrjen në 
trajnimin “Smart 
specializimi”. 
 
 
Njoftim/ paralajmërim 
për mbetjen e seancës të 
Këshillit për zhvillim të 
RPJP. 
 
 
 
Njoftim nga Komuna e 
Ohrit për nevojën për 
largimin e veturave nga 
rruga Dame Gruev për 
arsyen e fillimit të 
rekonstruksionit të tre 
krahëve të rrugëve, si 

 Informacion për 
forumet rajonale të 
realizuara për projekte 
me të cilat do të 
aplikohet në BZHR dhe 
VL/SDC për shemën e 
granteve për projektet 
investuese. 
Informacion për futje 
në punë të o.e i cili 
ëështë angazhuar për 
rekonstruksionin e 
apartamenteve të 
OJQsëMobilnost në 
Ohër në kuadër të 
projektit “Rritja e 
efikasitetit energjetik 
në objektet publike” 
 
Informacione për 
dhënien e kontejnerëve 
për selektimin e 
mbeturinave në 
komunën e Pllasnicës  
në kuadër të projektit 
„Përmirësimi i 
efikasitetit energjetik 
në objektet publike dhe 
zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 
RPJP“. 
 

Deklaratë për mediumet e 
pranishme para fillimit të 
forumeve rajonale të 
drejtorit të QZHRPJP, m-r 
Mirjana Lozanoska. 
 
Video regjistrime të 
realizuara me deklaratat e 
drejtorit të QZHRPJP, m-r 
Mirjana Lozanoska dhe 
Kryetarin e Komunës së 
PllasnicësASlijaJaoski në 
lidhje me dorëzimin rreth 
320 kontejnerëve për 
selektimin e mbeturinave 
në Komunën e Pllasnicës. 
 
Deklaratë për mediume të 
kryetarit të komunës së 
Debrces, ZornaNogaçeski 
në lidhje me 
rekonstruimin e shtëpis 
kulturo – historike në f. 
Trebenishtë. 
 
 
Deklaratë për mediume e 
zv. Ministres për ambient 
jetësor dhe planifikim 
hapsinor, 
HristinaOxhaklieska dhe 
drejtoreshës të 

TV material i 
përgatitur pas 
mbajtjes së 
forumit të parë 
rajonal për 
mundësit e 
financimit të 
projekteve në 
kuadër të shemës 
së granteve nga 
projekti ZHBR i 
qëndrueshëm 
dhe inkluziv” si 
edhe përmes 
BZHR dhe MVL. 
 
 
TV material për 
Alsat dhe Kanal 5 
me drejtorin e 
QZHRPJP, m-r 
Mirjana 
Lozanoska për 
aktivitetet të cilat 
do të vijojnë në 
vazhdimësi me 
qëllim për 
formimin e 
ndërmarrjes të 
përbashkët për 
deponin rajonale 
për menaxhimin 

1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 20 publikime; 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 12 
publikime; 
3.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 
që ndodhin në rajon  – 36 
publikime; 
4.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit– 68 publikime; 
5.  Shpërndarja e 14 
publikimepër trajnim. 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Në muajin 

Mars, Qendra 

për zhvillim e 

hapi YouTube 

kanalin dhe 

përgatiti 5 

publikimedhe 

video 

materiale. 

Videot janë 

me 

kohëzgjatje 

prej 12:20 

minuta, dhe 

ka 113 

shikime. 

 



 
 

 

 

dhe në një pjesë të 
rrugës 
MomçilloJordanoski. 

Informacion për fillimin 
e aktiviteteve për 
rekonstruimin e 
shtëpisë kulturo – 
historike në f. 
Trebenishtë në kuadër 
të projektit 
„Përmirësimi i 
efikasitetit energjetik 
në objektet publike dhe 
zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 
RPJP“. 
 
 
Informacione për 
mbajtjen e seancës së 
Këshillit për zhvillim në 
RPJP dhe shqyrtimi i 
pikave aktuale për 
punën e QZHRPJP, 
Këshilli dhe për rajonin. 
 
Informacione për 
takimet me Kryetarët e 
komunave nga rajoni 
planor Jugperëndimor 
me përfaqësues nga 
Ministria e ambientit 
jetësor dhe planifikim 
hapësinor nga 
Agjencioni për 
planifikim hapësinor, si 
paraprije për iniciativën 
për përgatitjen dhe 
sjelljen e Planit të ri 
hapësinor në RMV për 
periudhën 2020-2040.  
 

Agjencionit për 
përgatitjen e punimeve 
për Planin e ri hapsinor 
për RMV. 
 
Deklarata për mediumet 
nga Kryetari i Komunës së 
Ohri d-r KirilPecakov në 
lidhje me rekonstruksionin 
e dy rrugëve në Ohër. 
 
Deklaratë për mediume të 
kryetarit të Komunës së 
Vevçanit, SpaseKoçoski në 
lidhje me rregullimin e 
objektit në Vevçanë. 
 
 

me mbeturinat në 
dy rajone -
Pellagonis dhe 
Jugperëdnimori.   



 
 

 

 

Informacione për 
fillimin e 
rekonstruksionit të dy 
rrugëve në Ohër në 
kuadër të projektit  
„Përkrahja e zhvillimit 
ekonomik rajonal 
përmes turizmi, 
kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “. 
 
Informacion për fillimin 
e punimeve për 
rregullimin e oborrit në 
Qendrën turistike në 
Vevçan në kuadër të 
projektit 
„Përkrahja e zhvillimit 
ekonomik rajonal 
përmes turizmi, 
kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “. 
 
Informacione për 
takimin me 
përfaqësuesve të 
MAJPH dhe 
përfaqësuesve nga dy 
rajonet  - pellagonis 
dhe Jugperëndimori në 
lidhje me aktivitetet 
për menaxhimin e 
përbashkët me 
mbeturinat.  

Prill 

Njoftim/ paralajmërim 
për mbetjen e seancës të 
Këshillit për zhvillim të 
RPJP. 

 Informacion për fillimin 
e punimeve për 
rekonstruimin e kanalit 
në Pesjak në 

  
 
 
 

TV deklaratë në 
mediumet 
nacionale dhe 
lokale me rastin e 

1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 11 publikime; 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 

Në muajin 
prill, në 

YouTube 
kanalin është 



 
 

 

 

 
Njoftim për mbatjen e 
karavanit diplomatik – 
ekonomik në organizim 
nga Ministria për punë të 
jashtme, Byroja për 
zhvillim të barabartë dhe 
Qendra për zhvillim e 
rajonit planor 
Jugperëndimor, në hotel 
Izgrev Strugë. 
 
Njoftim / Ftesë deri tek 
OJQtë e interesuar, 
biznes sektori dhe 
individë për 
pjesëmarrjen në forumet 
e dyta rajonale për 
zhvillimin e projekteve 
rajonale. 
 
 
Njoftim/ paralajmërim 
për mbetjen e seancës të 
Këshillit për zhvillim të 
RPJP. 
 
Njoftim për shfaqen e 
interesit për vendosjen e 
maqinerive për 
selektimin e mbeturinave 
në komunat e rajonit. 
 

Makedonski Brod në 
kuadër të projektit 
“Përmirësimi i 
efikasitetit energjetik 
në objektet publike dhe 
zvogëlimin e ndotjes së 
ambientit jetësor në 
RPJP”. 
 
Informacione për 
mbatjen e karavanit 
Diplomatik – ekonomik 
në organizim me 
Ministrinë për punë të 
jashtme, Byroja për 
zhvillim rajonal dhe 
Qendra për zhvillim e 
rajonit planor 
Jugperëndimor, në 
hotel Izgrev – Strugë 
 
Informacion për 
zhvillimin e koncepteve 
dhe rradhitja e 
projekteve rajonale me 
të cilat QZHRPJP tek 
BZHR dhe MVL dhe për 
projektet investuese në 
kuadër të shemës së 
granteve nga projekti “ 
ZHBR i qëndrushëm 
dhe inkluziv”  
 

 
 

organizimit të 
karvanit të parë 
diplomatik në 
organizimi të 
ministrisë së 
punëve të 
jashtme, Byroja 
për zhvillim 
rajonal dhe 
Qendra për 
zhvillim të rajonit 
planor e 
Jugperëndimor, 
në hotel Izgrev në 
Strugë me 
deklarata nga 
ambasadorët, 
përfaqësues nga 
organizatorët dhe 
kryetarët e 
komunave nga 
rajoni.  

2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 33 
publikime; 
3.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 
që ndodhin në rajon  – 24  
publikime; 
4.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit– 147 publikime; 
5.  Shpërndarja e 11  
publikimepër trajnim. 
 

profil në 
Instagram deri 

më 
31.12.2022 

profil në 
Twitter deri 

më 
31.12.2022 

publikuar një 
video 

material. 
videoja është 

me 
kohëzgjatje 

prej 23 
sekondave 
dhe është 
shikuar 33 

herë. 

Maj 

  Informacione të 
shkruara për vendosje 
në përdorim të rrugës 
lokale të 
rekonstruktuarit nga 
Qendër Zhup deri në 
Bajramovci në kuadër 

Deklaratë për mediumet  
të përfaqësuesit të 
Qeveris për kryerjen e 
punëve të kryetarit e 
komunës Qendër Zhup, 
Arijan Ibraimi për shkak të 

 1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 4 publikime; 
 
 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 

Në muajin 
maj, në 

YouTube 
kanalin është 
publikuar 2 

video 
materiale. 



 
 

 

 

të projektit “Përhahje e 
zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes 
turizmit, kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike”. 

rekonstruksionit të rrugës 
në Qendër Zhup. 

financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 10 
publikime; 
 
 
3.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 
që ndodhin në rajon  – 5 
publikime; 
 
 
4.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit– 28 publikime; 
 
 
5.  Shpërndarja e 5 
publikimeзаобуки. 

më 
31.12.2022 

më 
31.12.2022 

Videot janë 
me 

kohëzgjatje 
prej 4:18 

minuta dhe 
është shikuar 

925  herë. 

 
qershor 

 
 

Njoftim për Agjencioni 
për mbështetje 
financiare në bujqësi dhe 
zhvillimi rurar. Thirrje 
publike për dorzimin e 
kërkesave nga ana e NJVL 
për shfrytzimin e mjeteve 
nga Programi për 
financimin për 
mbështetje të zhvillimin 
rural.  
 
Lajmërim i FIZHT për 
koofinancimin e granteve 
për kompanit e sapo 
formuara “Startup 4”. 
 
Lajmërim nga Komuna e 
Strugës deri tek qytetarët 
nga pjesa e vjetër e 

 Informacione për 
rekonstruksionin e 
mbaruar dhe lëshimi në 
përdorim të rrugicave 
Dame Gruev në Ohër 
në kuadër të projektit  
„Përkrahja e zhvillimit 
ekonomik rajonal 
përmes turizmi, 
kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “. 
 
Informacione për 
rekonstruksioni e 
mbarur dhe lëshimi në 
përdorim të 11 
apartamenteve të 
OJQsë Mobilnost në 
Ohër në kuadër të 

Deklaratë për mediumet 
nga kryetari i Komunës së 
Ohrit d-r Kirl Pecakov me 
rastin e rekonstuimin e 
rrugës Dame Gruev.  

TV inçizim për 
televizioni 
regjional TVM për 
ndërhyrjet të 
QZHRPJP për 
përmirësimin e 
infrastrukturës 
rrugore në rajon. 
 
Video inçizim me 
Branimir 
Jovanoski kryetar 
i OJQsë Mobilnost 
me rastin e 
përfundimin e 
rekonstruksionit 
të apartamenteve 
në Ohër.  
 
 

1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 4 publikime; 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 4 
publikime; 
3.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 
që ndodhin në rajon  –  1 
објава; 
4.  Shpërndarja e 1 publikim 
për trajnim. 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Në muajin 
qershor , në 

YouTube 
kanalin janë 
publikuar 2 

video 
materiale. 

Videot janë 
me 

kohëzgjatje 
prej 9:03 

minuta dhe 
është shikuar 

766  herë. 



 
 

 

 

qytetit për largimin e 
veturave me qëllim që të 
mund të fillohet 
rekonstruimi e rrugicave 
të cilat janë pjese e 
projektit „Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes turizmi, 
kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “. 

projektit  „Përmirësimi i 
efikasitetit energjetik 
në objektet publike dhe 
zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 
RPJP“. 
 
Informacione për 
fillimin e aktiviteteve 
për rekonstruimin e 
rrugicave në pjesnë e 
vjetë të qytetit të 
Strugës si pjesë e 
projektit  „Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes turizmi, 
kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “. 

TV inçizim për 
mediumet lokale 
nga kryetari i 
komunës së 
Strugës, Ramiz 
Merko dhe me 
drejtorin e 
QZHRPJP, m-r 
Mirjana 
Lozanoska për 
rekonstruksionin 
rrugëve në Strugë 
dhe zgjidhja e 
problemeve të 
tjera komunale 
në këtë pjesë të 
qytetit. 

 
korrik 

Lajmërim/ Njoftim për 
FIZHT për publikimin e 
thirrjes për dorëzimin e 
propozim projekteve për 
financimin në lidhje me 
instrumentin për 
mbështetje 
“Konfinancimi i granteve 
për ndërmarrjet tregtare 
të sapo formuara star – 
up dhe spin of”. 
 
Lajmërim për vizit e 
ambasadores të 
Konfederatës të Zvicrës 
në Shkup,  L.S Veronik 
Hulman në rajonin planor 
Jugperëndimor 

 Informacione për 
mbarimin e aktiviteteve 
për rekonstruktimin e 
Momçillo Jordanoski në 
Ohër në kuadër të 
projektit  „Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes turizmi, 
kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “.  
 
Informacion për vizitën 
e ambasadorës së 
konfederatës Zvicerane 
në Shkupë L.S Veronik 
Hulman në ISHP spitali i 
specializuar për 
ortopedi dhe 
traumatologji dhe  

Deklarat nga kryetari i 
Komunës së Ohrit, d-r Kiril 
Pecakov me rastin e 
rekonstruktimit të rrugës 
Moçilo Jordanoski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 7 publikime; 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 5 
publikime; 
3.  Shpërndarja e 1 publimim 
për trajnim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Gjatë këtij 
muaji  nuk 

janë 
publikuar 

video 
materiale në 

YouTube 
kanalin e 
Qendrës. 



 
 

 

 

njoftimin me suksesese 
e arritura nga proekti 
pas rekonstruksionit të 
pishinës tek spitali, si 
dhe bisedimet me 
kryetarin e Komunës së 
Ohrit d-r Kiril Pecakov  
dhe ekipin nga 
QZHRPJP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gusht 

Lajmërim/ Thirrje publike 
në Qendrën e resurseve 
për të rinjtë iCan në 
bashkëpunim me 
Agjencionit për punësim 
të TMV dhe Programi për 
zhvillim të kombeve të 
bashkuara (UNDP), në 
kuadër të projektit – 
Krijimi i mundësive për 
punë për të gjithë – Faza 
kryesore, e financuar 
përmes Programit e 
agjencionit zviceran për 
zhvillim dhe 
bashkëpunim (SDC) për 
punëdhënësit të cilët 
kanë nevojë për 
praktikant për trajnim,  
kryerjen e detyrave 
punuese dhe arritja e 
eksperiencës. 
 

 Informacionpër 
kryerjen e punimeve 
dhe lshimi në përdorim 
e kanalit Pesjak dhe 
zgjidhja e problemit të 
rrjetit të kanalizimit 
dhe atmosferik në 
Makedonski Brod në 
kuadër të projektit 
„Përmirësimi i 
efikasitetit energjetik 
në objektet publike dhe 
zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 
RPJP“. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 4 publikime; 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 4 
publikime; 
3.  Shpërndarja e 1 publikimi 
për trainim. 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Gjatë këtij 
muaji  nuk 

janë 
publikuar 

video 
materiale në 

YouTube 
kanalin e 
Qendrës. 



 
 

 

 

shtator 

  Informacione për punët 
e kryera për rregullimin 
e qendrës turistike në 
Vevçan në kuadër të 
projektit „Përkrahja e 
zhvillimit ekonomik 
rajonal përmes turizmi, 
kulturës dhe 
veprimtarive të tjera 
ekonomike “. 
 
 
Informacione për punët 
e kryera në shtëpin 
kulturo – historike në 
Trebenisht, Komuna e 
Debrces në kuadër të 
projektit „Përmirësimi i 
efikasitetit energjetik 
në objektet publike dhe 
zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 
RPJP“. 
 

 
Deklarat për mediume e 
kryetarit të komunës së 
Vevçanit, Spase Koçoski 
me rastin e rregullimit të 
qendrës turisitke në 
Vevçanë. 
 
Deklaratë për mediume 
e kryetarit të komunës 
së Debrces, Zoran 
Nogaçeski me rastin e 
lshimit në përdorim e 
shtëpisë së re 
konstruktuar kulturo-
historike në Trebenishtë 
në kuadër të projektit  
„Përmirësimi i 
efikasitetit energjetik në 
objektet publike dhe 
zvogëlimi i ndotjes në 
ambientin jetësor në 
RPJP“. 
 

 1. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 2 
publikime; 
2.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 
që ndodhin në rajon  – 1 
објава; 
3.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit– 3 publikime; 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Gjatë këtij 
muaji  nuk 

janë 
publikuar 

video 
materiale në 

YouTube 
kanalin e 
Qendrës. 

tetor 

Lajmërim/ Thirrje për 
pjesëmarrje të OJQve, 
biznes sektorit dhe 
individëve në forumet 
rajonale në kuadër të 
projektit “Zhvillim i 
barabartë rajonal i 
qëndrueshëm dhe 
inkluziv” për gjenerimin e 
ideve për projekte 
rajonale investuese. 
 

Thirrje publike nga 
Qeveria e RMV për 

ndërmarrjet nga sektori 
privat të cilët janë 

 Informacion për 
mbatjen e forumeve 
rajonale për gjenerimin 
e ideve për projekte 
rajonale me të cilat 
QZHRPJP do të 
konkuroj në donator 
vendor dhe 
ndërkombëtar gjatë 
vitit 2023.  

Deklarat për mediumet 
e drejtorit të QZHRPJP, 
m-r Mirjana Lozanoska 
për organizimin e 
forumeve rajonale për 
fillimin e procesit për 
krijimin e projekteve 
rajonale.  
 

 1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 2 publikime; 
 
 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 6 
publikime; 
 
 
3.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Gjatë këtij 
muaji  nuk 

janë 
publikuar 

video 
materiale në 

YouTube 
kanalin e 
Qendrës. 



 
 

 

 

përgatitur për nxitjen e 
zhvillimit të tyre përmes 
krijimit të e vendeve të 

reja të punës dhe 
investime të gjelbërta me 
shfrytëzimin e mjeteve të 

pakthyeshme – 
granteve.. 

që ndodhin në rajon  – 1 
објава; 
4.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit– 1 објава; 
5.  Shpërndarja e 2 
publikimeзаобуки. 
 
 
 

nëntor 

Lajmërim për mbatjen e 
trajnimit “Aftësit e 
komunikimit”me thirrje 
deri tek palët e 
interesuara OJQve dhe 
individëve  për 
pjesmarrje në trajnim.   
 
 

Njoftim/ paralajmërim 
për mbetjen e seancës të 

Këshillit për zhvillim të 
RPJP. 

 Informacione për 
trajnimin e mbajtur në 
temën “ aftësi për 
komunikim” 
 
Informacion mbi 
nënshkrimin e tre 
marrëveshjteve për 
realizimin e  projekteve 
rajonale me vlerë prej 
54 milion denar përmes 
programit për ZHB të 
MVL dhe BZHR për vitin 
2022/ 2023. 
Informacion në lidhje 
me seancën e mbajtur 
të Këshillit për zhvillim 
të RPJP dhe shqyrtimi i 
dokumenteve nga puna 
e Qendrës si dhe 
koncepteve për zhvillim 
të rajonit planor me të 
cilat QZHRPJP do të 
aplikoj në vitin 
2023/2024 si tek 
donator vendor dhe 
ndërkombëtar.   

 TV shtojcë për 
MTV për 
ygjidhjene 
problemeve me 
efikasitetin 
energjetik në 
Rajon me 
projekteet 
rajonale që do të 
realizohen nga 
ana e QZHRPJP 
gjatë bisedimeve 
me drejtorin e 
Qendrës, m-r 
Mirjana 
Lozanoska. 
 
TV shtojc për 
MTV për 
përmirësimiin e 
ofetës turisitke në 
Rajon përmes 
projekteve që do 
të realizohen nga 
ana e QZHRPJP 
gjatë bisedimit 
me drejtorin e 
Qendrës, m-r 

1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 3 publikime; 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 3 
publikime; 
3.  Shpërndarja e 
evenimenteve prej 
projekteve të komunave të 
rajonit– 6 publikime; 
4.  Shpërndarja e 1 
publikimeve për trajnim. 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Në muajin 
nëntor , në 

YouTube 
kanalin janë 
publikuar 1 

video 
materiale. 

Videot janë 
me 

kohëzgjatje 
prej 2:12 

minuta dhe 
është shikuar 
7553  herë. 

 



 
 

 

 

Mirjana 
Lozanoska.  
 
 
 
 
 

dhjetor 

Lajmërim  për mbajtjen e 
forumit të dytë rajonale 
për gjenerimin e ideve 
për projekte rajonale 
duke i thirrur OJQtë, 
biznes sektorin dhe 
individët për pjesëmarrje 
në forum. 
 
 
Lajmërim për 
prezantimin e projektit 
investues i ftuar nga 
QZHRPJP përmes shemës 
së granteve nga projekti 
për “Zhvillim i barabartë i 
qëndrueshëm dhe 
inkluziv” në ISHP 
Kardiologjia në Ohër. 
 
Lajmërim për mbajtjen e 
punëtorisë planifikuese 
vjetore në Ohër, në 
kuadër të projektit 
“Zhvillim i barabartë i 
qëndrueshëm dhe 
inkluziv – faza e dytë” 
 

 Informacion për 
mbatjen e forumit të 
dytë rajona dhe u bë 
rangimi i koncpteve për 
projektet rajonale me 
të cilat do të aplikohet 
në MVL dhe BZHR për 
Programin për ZHR për 
vitin 2023/2024. 
 
Informaccion për 
marrëveeshtjen e 
nënshkruara për 
projektin invesutes me 
vlerë prej 24 milion 
denar për 
rekonstruksionin e 
spitalit të Kardiologjis 
në Ohër e financuar 
përmes shemës së 
granteve nga projekti 
“ZHB i qëndrueshëm 
dhe inklutiv në MVL 
dhe SDC”. 
 
Informacione për 
punëtorin planifikuese 
në kuadër të projektit 
“Zhvillim të barabartë 
rajonal i qëndrueshëm 
dhe inkluziv – faza e 
dytë” dhe pjesmarrja e 
ekipit të QZHRPJP. 

 TV material për 
disa mediume 
nacionale dhe 
lokale nga 
prezantimi të 
projekteve 
investuese në 
Kardiologji Ohër 
dhe deklarata nga 
sekretari 
shtetëror të MVL, 
Kiril Patalov, 
kryetari i 
komunës së 
Ohrit, d-r Kiril 
Pecakov, drejtori i 
spitalit d-r Elena 
Kovaçeska – 
Bashuroska dhe 
drejtori i 
QZHRPJP, m-r 
Mirjana 
Lozanoska.  
 
TV material për 
televizionin 
rajonal TVM për 
realizimin e 
projekteve vijues 
në Rajon. 

 

1. Publikimi i informacioneve 
për punën në vazhdimësi të 
Qendrës – 6 publikime; 
2. Shpërndarja e konkurseve 
dhe thirrjeve për mundësit e 
financimit të projekteve për 
persona fizik dhe juridik dhe 
komunat e rajonit – 1 објава; 
3.Shpërndarja e 
evenimenteve të ndryshme 
që ndodhin në rajon  – 7 
publikime; 

 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Instagram deri 
më 

31.12.2022 

Qendra për 
zhvillim të 

RPJP  nuk ka 
hapur një 
profil në 

Twitter deri 
më 

31.12.2022 

Në muajin 
dhjetor , në 

YouTube 
kanalin janë 
publikuar 2 

video 
materiale. 

Videot janë 
me 

kohëzgjatje 
prej 4:29 

minuta dhe 
është shikuar 

5037 herë. 



 
 

 

 

gjithsej 
 

23 
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31 

 
13 

 
11 

 
537 

/ / 

13 video; 

kohëzgjatje 

32:55 

minuta;  

14.427 

shikime. 



 
 

 

 

         

                 ANEKSI 1 

 

 

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (Gazeta Zyrtare 24/2021), në 

pajtim me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e Raportit Vjetor për zbatimin e Programit për 

zhvillimin të rajonit planor (Gazeta Zyrtare 203/2021), dhe në bazë të nenit 12 të Vendimeve për 

themelimin e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, drejtori i Qendrës parashtron 

 

RAPORTI I OPERACIONIT FINANCIAR 

të Qendrës për zhvillimin  të rajonit planor Jugperëndimor 

për vitin 2022 

 

 

 

1. Themelimi dhe qëllimet e Qendrës për zhvillim të RP Jugperëndimore 

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është themeluar nga 9 (nëntë) njësi të 

vetëqeverisjes lokale të cilat janë pjesë e rajonit planor Jugperëndimor. Qendra për Zhvillim kryen 

punët profesionale dhe administrative-teknike për Këshillin për zhvillim, të cilat janë të rëndësishme 

për zhvillimin e rajonit planor Jugperëndimor, gjegjësisht për arritjen e qëllimeve dhe parimeve të 

politikës së zhvillimit të barabartë dhe të qëndrueshëm. 

 

2. Burimet e financimit 

Në bazë të nenit 35 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal, të hyrat për financimin e aktiviteteve 

dhe programeve të punës të Qendrave për zhvillim të rajoneve planore realizohen nga këto burime: 

                   - Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

                   - Buxhetet e NJVL-së 

                   - Fondet e Bashkimit Evropian 

                   - burime të tjera ndërkombëtare 

                   - donacione dhe sponsorizime nga persona fizikë dhe juridikë 

                   - mjete të tjera të përcaktuara me ligj 

3. Realizimi i planit financiar 

Bazuar në qëllimet e përcaktuara dhe të ardhurat e përcaktuara me ligj,  duke u nisur nga programet 

dhe nevojat e përcaktuara për funksionimin normal të Qendrës për zhvillim të rajonit planor 



 
 

 

 

Jugperëndimor, Këshilli për zhvillim i rajonit planor Jugperëndimor e  miratoi Planin Financiar përpunë 

të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimorpër vitin 2022, në seancën e mbajtur më 

03.12.2021. 

Raporti financiar paraqet të dhënat nga dy llogaritë e Qendrës përzhvillim, nga të cilat një nga llogaria 

bazë dhe një nënllogari që është e hapur për projektin për donatorin. Për secilën llogari janë përgatitur 

llogari të veçanta vjetore për vitin 2022 dhe ato janë dorëzuar në Regjistrin Qendror të RMV brenda 

afatit të përcaktuar ligjor. 

 

 

 

  

3.1 Të ardhurat 

Të hyrat e parashikuara  i referohen periudhës prej  01.01.2022 deri më 31.12.2022 dhe janë 

përcaktuar në vlerë të përgjithshme prej 126.623.328 denarë. 

Në periudhën prej 01.01.2022 deri më 31.12.2022 janë realizuar të hyra në vlerë të përgjithshme prej 

143.728.458 denarë, nga të cilat 142.529.308 denarë në llogarinë bazë të Qendrës, ndërsa në nen 

llogarinë e projektit të donatorëve ,,Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza e 

dytë,, në vlerë prej 1.199.150 denarë. Përqindja e realizimit të të hyrave sipas planit financiar për vitin 

2022 është 113,51% . Shuma e mjeteve të transferuara nga buxheti 2021 në buxhetin 2022 në llogarinë 

bazë është 24.414.616 denarë, ndërsa në nen llogarinë “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm 

dhe inkluziv – faza e 2” nuk ka mjete të transferuara sepse e njëjta është e hapur për realizimin e fazës 

së dytë të projektit dhe e njëjta është në dispozicion që nga fillimi i vitit 2022. 

Në pajtueshmëri me  Marrëveshjet të veçanta të nënshkruara ndërmjet komunave dhe Qendrës për 

zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor  deri në fund të vitit 2022,  janë realizuar të hyrat nga 

pjesëmarrja vetanakedhe participimi i komunave për projektet rajonale të financuara  të cilat 

financohen nga programet nacionale dhe projektet e donatorëve në vlerë prej  19.090.011 denarë. 

Sipas Marrëveshjes përbashkëpunimit, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në vitin 2022 ka paguar 

1.200.000. Nga projekti ,,Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza e 2,, për 

përkrahje e Qendrës për zhvillim të RPJP dhe Biznes Qendrës në kuadër të Qendrës për zhvillim,  janë 

paguar 231.000 denarë nga llogaria bazë të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, për 

ti mbuluar një pjesë të shpenzimeve për koordinatorin për Biznes Qendrës. 

Është e rëndësishme të theksohet se me Ligjin e ri për zhvillim të barabartërajonal, pjesëmarrja e 

Komunave për funksionimin e vazhdueshëm të Qendrës për Zhvillim bëhet përmes pagesës  të 

participimit  për realizimin e aktiviteteve të projektit.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 3.2 Shpenzimet 

 

Në vitin 2022 janë realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 59.004.419 denarë, nga të cilat 

nga llogaria bazë 57.925.418 denarë, ndërsa nga nen llogaria e donatorëve,,Zhvillim i barabartë rajonal 

i qëndrueshëm dhe inkluziv,,  (SDC-MLS) – faza 2”, 1.079.001 denarë.  

 

      Shpenzimet e paraqitura në mënyrë strukturore  janë realizuar për shpenzimet e mëposhtme: 

- për shpenzime kapitale, përkatësisht projekte në kuadër të projekteve regjionale të siguruara në vitin 

2021 dhe 2022 nga burime buxhetore dhe donatore, janë shpenzuar 53.303.400 denarë ose 90.34 % 

nga shpenzimet e përgjithshme në vitin 2022. 

           - për paga, kontribute, taksa dhe shtesa të punëtorëve në Qendër janë realizuar shpenzime në 

vlerë të përgjithshme prej 3.889.118 denarë ose 6,59% nga gjithsej shpenzimet në vitin 2022. 

           - për shërbime komunale, komunikime, transport, punë administrative dhe shpenzime të 

udhëtimit janë realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 165.911 denarë ose 0,28% nga 

gjithsej shpenzimet. 

- për shpenzimet tjera rrjedhëse janë shpenzuar 188.723 denarë ose 0,32% nga totali i shpenzimeve 

në vitin 2021. 

 - për shërbime të tjera kontraktuese që kanë të bëjnë me funksionimin aktual të Qendrës (mbikëqyrje, 

konsulentë, higjienë, mbajtje kontabiliteti, kopjim, printim, përkthim, korrigjim) dhe me realizimin e 

aktiviteteve të projektit nga llogaritë e donatorëve (trajnime, forume, punëtori) 871.108 denarë. ose 

3,41% e shpenzimeve totale në 2021. 

- Për materiale dhe inventar të imët dhe riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme janë shpenzuar 

149.296 denarë ose 0,58% nga gjithsej shpenzimet në vitin 2021. 

- Për punësim të përkohshëm janë shpenzuar 330.025 denarë ose 1,29% nga gjithsej shpenzimet në 

vitin 2021. 



 
 

 

 

- Për blerje të pajisjeve dhe softuerëve janë shpenzuar 20.190 denarë ose 0,08% nga gjithsej 

shpenzimet në vitin 2021. 

- për shërbime të tjera kontraktuese që kanë të bëjnë me funksionimin aktual të Qendrës (mbikëqyrje, 

konsulentë, higjienë, mbajtje kontabiliteti, kopjim, printim, përkthim, korrigjim) dhe me realizimin e 

aktiviteteve të projektit nga llogaritë e donatorëve (trajnime, forume, punëtori) 1.299.535 denarë. ose 

2,2% e shpenzimeve totale në 2022. 

- Për materiale dhe inventar të imët dhe riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme janë shpenzuar 

157.732 denarë ose 0,26% nga gjithsej shpenzimet në vitin 2022. 

- Për blerje të pajisjeve dhe softuerëve janë shpenzuar 70.791 denarë ose 0,12% nga gjithsej 

shpenzimet në vitin 2022. 

 

 

 

 

 

           4. Detyrimet e Qendrës 

Në pajtueshmëri me Ligjit për kontabilitetin e buxhetit dhe shfrytëzuesve Buxhetor në tërësi është 

zbatuar plotësisht parimi i harmonizimit të detyrimeve të marra dhe pagesës së tyre në vitin aktual 

buxhetor. Qendra për zhvillim obligimet e krijuara për punën në vijim, projektet rajonale të realizuara 

në vitin 2022 dhe obligimet nga projekti donator „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe 

inkluziv – faza 2“ të cilat arriten para mbylljes së kontes së thesarit i ka realizuar në tërësi. Të vetmet 

obligime janë fakturat e vetme që kanë arritur më vonë dhe prandaj janë transferuar në vitin e 

ardhshëm me vlerë totale prej 142.528 denarë prej të cilave në llogarin bazë janë 12.528 denarë 

ndërsa në llogarin e projektit kanë ngel 130.00 denarë, dhe të njëjtat janë paguar në fillim të vitit 2023. 

 

5. Arkëtimet 

Kërkesat e përgjithshme deri në 31.12.2022 sipas evidencës kontabël arrin në 5.969.897 denarë. Në 

këtë shumë janë përllogaritur edhe borxhi i vjetër i Komunave për funksionimin aktual të Qendrës në 

shumë prej 5.927.046 denarë  dhe 42.851 denarë nga projekti i donatorit. 

Në bazë të Marrëveshjeve të ko financim dhe bashkëpunimit për periudhën nga viti 2009 deri në vitin 

2020, të nënshkruara ndërmjet Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale dhe Komunave në përbërje të 

Rajonit planor Jugperëndimor dhe në përputhje me Vendimet përthemelimi, për vitin 2022, mbi këtë 

bazë Qendra duhej të realizojnë të hyra të përgjithshme në vlerë prej 5.927.046 denarë. Nga të hyrat 

e parashikuara mbi këtë bazë, deri më 31.12.2022 nuk  janë realizuar  pagesa nga komunat. 



 
 

 

 

       

6. Projektet e donatorëve 

Në vitin 2022 vazhduan aktivitetet e projektit në lidhje me projektin “Zhvillimi i barabartë rajonal i 

qëndrueshëm dhe inkluziv – faza e 2” dhe për të njëjtin u hap nen llogaria e donatorëve me numër 

880006121278568. Të gjitha aktivitetet e planifikuara në kuadër të këtij projekti përfunduan në fund 

të shtatorit 2022. Nga kjo nën llogari janë kryer transaksione sipas aktiviteteve të realizuara në kuadër 

të projektit. Pjesa e parë e këtij raporti mbulon të gjitha ndryshimet në këtë nën llogari. Detajet e 

aktiviteteve të realizuara të projektit janë dhënë në Raportin për realizimin e Programit për zhvillimin 

tërajonitplanor Jugperëndimor në vitin 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Furnizimet publik 

Në periudhën janar-dhjetor 2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor ka përgatitur 

dhe realizuar 23 furnizime publike. Prej tyre, 16 furnizime publike janë realizuar përmes Sistemit 

Elektronik të Furnizimit Publik në pajtim me Ligjin për Furnizime Publike, ndërsa 7 furnizime publike 

janë bërë në përputhje me Rregulloren e donatorit për realizimin e aktiviteteve të caktuara nga 

projekti „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza 2“, financuar nga Agjencia 

Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale. Nga numri i 

përgjithshëm (23) - 1 është realizuar si procedurë e hapur e thjeshtuar, 15 procedurë e hapur e 

thjeshtuar përmes SEFP. Në pajtueshmëri sipas rregullave të donatorëve janë realizuar 7 furnizime 

publike me vlerë të vogël. 

Nga furnizimet publike të kryera 16 kanë të bëjnë me zbatimin e projekteve rajonale, tre furnizime 

janë për shërbime mentoriale çër biznes sektorin, dy furnizime për angazhimin e ekspertit për 

përgatitjen e koncepteve dhe analizave, një për organizimin e evenimenteve ( forume, punëtori)  dhe 

nje furnizim për përgatitjen e video klipeve për promovimin e sipërrmarrjeve në rajonin 

Jugperëndimor.  



 
 

 

 

Vlera e përgjithshme e kontratave të lidhura për gjashtëmbëdjet furnizimet e realizuara përmes SEFP 

është 374.197.025 denarë me TVSH të llogaritur, ndërsa vlera e përgjithshme e kontratave të lidhura 

për shtatë prokurimet tjera që janë realizuar me rregullat e Zviceranëve është 876.001 denarë. 

 

Kriteret më të afërta të të hyrave sipas burimeve dhe qëllimi i shpenzimeve sipas shfrytëzuesve dhe 

zërave është i dhënë në llogarinë vjetore.           

 

Të gjitha të dhënat dhe rishikimet dorëzohen brenda afateve ligjore deri tek  Byroja për furnizime 

publik dhe të njëjtat janë publikuar dhe  janë të vendosura në sistemin elektronik  për furnizime 

publike  dhe në WEB faqen e Qendrës për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor. 

 

Një përcaktim më i afërt i të ardhurave sipas burimeve dhe qëllimit të shpenzimeve sipas përdoruesve 

dhe zërave është dhënë në llogaritë vjetore. 

 

 

Strugë, 22.02.2023.      Qendra për zhvillim të rajonit 

Planor Jugperëndimor 

           Drejtor 

  m-r Mirjana Lozanoska  

 

 

 

 


