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A i plotësojnë komunat standardet
për qeverisje të mirë sipas

parimeve të BE?
Projekti

„Vëzhgimi i parimeve të administratës publike
në ruajtjen e vlerave të qeverisjes së mirë“

Projekti është mbështetur 
nga Bashkimi Evropian



Projekti “Vëzhgimi i parimeve të administratës publike në ruajtjen e vlerave të qeverisjes së mirë” është 
financuar nga Bashkimi Evropian, ndërsa zbatohet nga Qendra për menaxhim me ndryshime në partneritet në 
partneritet me Asociacionin për menaxhment konsulencë MKA-2000 dhe Qendrën për gazetari hulumtuese SKUP. 
Projekti fokusohet në vendosjen e standardeve për qeverisje të mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale, përmes 
përshtatjes së SIGMA Parimeve të administratës publike. Në suaza të projektit, komunat u vëzhguan nga organizatat 
lokale qytetare rreth asaj se sa i plotësojnë standardet e caktuara për qeverisje të mirë.

Cilat janë disa nga rezultatet tona?

1. ZHVILLIMI DHE KOORDINIMI I POLITIKAVE DHE STRATEGJIVE

Vetëm 11% të komunave 
i kanë miratuar planet 

strategjike të komunës.

Plani strategjik i komunës
është miratuar

88%

11%
1%

Po, aktual

Po, i skaduar

Jo

Një numër i vogël 
i komunave 

publikojnë 
informata për 

punën e Këshillit.

Informata të 
publikuara për punën 

e këshillit në ueb 
faqet e komunave

27,13%

72,87%

Rendi i ditës i mbledhjeve të Këshillit Proces verbalet dhe vendimet e Këshillit

24,94%

75,06%

Të 
publikuara

Jo të 
publikuara

2. MENAXHIMI ME RESURSET NJERËZORE
Në periudhën prej 2015 deri 2017, numri i të punësuarve në komunë është rritur gjithsej për 9 persona për 

komunë dhe për 6 persona për ndërmarrje publike të themeluar nga komuna. Gjashtë muaj pas zgjedhjeve lokale, 
numri i të punësuarve në komuna ka mbetur pothuaj i njëjtë, por është rritur për 5 persona për ndërmarrje publike 
të themeluar nga komuna. 

viti 2015 – 2017

+9  për komunë

+6  për NP të themeluar nga komuna

6 muaj pas zgjedhjeve lokale

0  për komunë

+5  për NP të themeluar nga komuna



3. TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA

Transparenca përmes ueb-faqeve të komunave është rritur shumë pak me vetëqeverisjet e reja lokale: 
Indeksi i ueb transparencës është rritur për rreth 5 pikë të përqindjes. 

Barometri i ueb transparencës - 2016 Barometri i ueb transparencës – 2018

15,89% 20,47%

4. SIGURIMI I SHËRBIMEVE

Qytetarët pak mund të infromohen në ambientet e komunave rreth asaj se si
mund t’i marrin shërbimet të cilat ofrohen.

Udhëzime për shërbimet

17%

49%

34%

Informata për taksat
administrative dhe kompensimet

28%

26%

46%

Formularët e printuar

25%

41%

34%

Ka qasje Pjesërisht ka qasje Nuk ka qasje

5. MENAXHIMI ME FINANCIAT KOMUNALE

Realizimi i buxhetit në vitin 2017 nga ana e komunave

63,58%

36,42%

Të hyra buxhetore Shpenzime buxhetore

66,28%

33,72%
Të realizuara

Të parealizuara



Si të arrijmë deri te informata më të shumta për punën e komunave?

Në portalin opstina.mk mund 
të gjenden të gjtiha hulumtimet për 
punën e komunave, të realizuara në 
suaza të projektit. Gjatë kësaj, mund 
të bëhen krahasime mes komunave 
sipas indikatorëve të ndryshëm nga 
fushat e standardeve për qeverisje të 
mirë.  Gjithashtu, portali jep mundësi 
për krijimin e vizuelizimit të dhënave 
për indikatorët e zgjedhur, dhe marrja 
e të dhënave të hapura.

Projekti është mbështetur 
nga Bashkimi Evropian

Projekti është mbështetur 
nga Bashkimi Evropian

Projekti është mbështetur 
nga Bashkimi Evropian

Qendra për menaxhim me ndryshime
rr. Rajko Zhinzifov nr. 44-1, Shkup

tel.: +389 (0) 2 6092-216
е-posta: info@cup.org.mk

ueb: www.cup.org.mk

Asociacioni për menaxhment
konsulencë MKA 2000

rr. Nikolla Vapcarov nr. 2 kati 5, Shkup
tel: +389 (0) 2 3217-446

е-posta: mca2000info@gmail.com
ueb: www.mca-2000.org

Qendra për gazetari hulumtuese 
SKUP

rr. “11 Oktomvri” nr. 2/5-4, Shkup
tel.: +389 (0) 2 3113-721

е-posta: info@scoop.mk
ueb: www.scoop.mk

Ky publikim është përgatitur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmba-
jtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e “Qendrës për menaxhim 
me ndryshime” dhe në asnjë mënyrë nuk mund të llogaritet se i reflekton 
pikëpamjet e Bashkimit Evropian.


