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1. Hyrja 

Komunat kanë obligim ligjor t’i informojnë qytetarët për punën e tyre, të sigurojnë 

qasje te shërbimet që janë në kompetencën e tyre dhe të praktikojnë forma të ndryshme 

të pjesëmarrjes qytetare të bazuara në parimet e transparencës, llogaridhënies dhe 

hapjes. Obligimi del nga shumë akte ligjore, para së gjithash, nga Ligji për 

vetëqeverisjen lokale, si dhe nga Ligji për qasje të lirë tek informacionet me karakter 

publik, Ligji për buxhetet, Ligji për përdorim të të dhënave nga sektori publik, nga 

statutet e komunave etj.  

Koalicioni “Forumi për dialog qytetar” të cilin e përbëjnë NVO Infocentër, QKR – 

Manastir, Multikutura, Gllasen Tekstilec, QKK Strugë, KIZH Sveti Nikole, Spektar, 

Qendra për zhvillim të mediave (QZHM) dhe Idea Plus, në periudhën korrik-dhjetor 

2022, zbatuan monitorim për informim, komunikim dhe pjesëmarrje qytetare në marrjen 

e vendimeve në komunat, Manastir, Shtip, Tetovë, strugë, Qendër, Kriva Pallankë, Sveti 

Nikollë, Demir Hisar dhe Krushevë.  

Qëllimi i monitorimit ishte të shohim se sa i plotësojnë komunat obligimet  e veta 

ligjore në aspektin e cilësisë së informacioneve, efikasitetit të shërbimeve dhe 

organizimit të formave të përfshirjes qytetare për prioritetet kryesore në interes të të 

gjithë bashkësisë, si dhe a i realizojnë dhe në çfarë mënyre i realizojë prioritetet e 

qytetarëve. 

Forumi për dialog qytetar i analizoi faqet e internetit të komunave, mjetet dhe 

mekanizmat në dispozicion për informim, komunikim dhe përfshirje të qytetarëve, e-

shërbimet, statistikat e në bazë gjinore, përpilimin e buxheteve të komunave dhe 

propozimet dhe prioritetet e qytetarëve. Komunave u është dorëzuar edhe kërkesë për 

qasje tek informacionet me karakter publik, kurse janë realizuar edhe takime me 

përfaqësues të administratës komunale.    

Monitorimi u realizua në suazat e projektit “Aleanca qytetare për ndryshime pozitive 

në nivel lokal” që mbështetet financiarisht nga Qendra ndërkombëtare “Ulof Palme” 

Suedi.  
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2. Gjetjet kryesore 

 Komunat i përdorin faqet e internetit dhe faqen në Fejsbuk si burim kryesor të 

informimit dhe komunikimit me qytetarët. 

 

 Faqet e internetit të komunave nuk janë të unifikuara. Çdo komunë ka dizajn të 

veçantë dhe strukturë të ndryshme të prezantimit të të dhënave që e vështirëson 

qasjen te të dhënat për qytetarët. 

 

 Shumica e komunave kanë faqe funksionale dhe cilësore në internet që 

përditësohen në bazë ditore. Megjithatë nevojitet funksionim dhe azhurnim më i 

madh i të dhënave dhe informacioneve që të zmadhohet shkalla e transparencës 

dhe llogaridhënies së komunave.  

 

 Vetëm një pjesë e vogël e komunave ofrojnë shërbime në kategorinë e të 

dhënave të hapura nëpërmjet mbajtjes së regjistrave dhe evidencës që 

shërbejnë si informacione për qytetarët dhe personat juridikë. 

 

 Shumica e komunave nuk kanë aplikim për qasje për personat me aftësi të 

kufizuar. 

 

 Shërbimet më të shpeshta elektronike që ua ofrojnë komunat qytetarëve janë: e-

urbanizëm, e-tokë ndërtimore, e-leje ndërtimi, kërkesë për informacione me 

karakter publik, fletëparaqitje për shërbimet inspektuese lokale, kërkesa për 

komisionet kompetente, kërkesa për kompensime dhe subvencione.  

 

 Mjetet më të shpeshta për komunikim me administratën komunale janë: “Paraqit 

problem” dhe “Pyete kryetarin e komunës”. 

 

 Shpallet rregullisht rendi i ditës i seancave të këshillave të komunës, që jepen 

drejtpërdrejt, me përjashtim të Demir Hisarit. Në disa komuna transmetimi audio 

dhe video nuk është cilësor. ] 

 

 Procesverbalet e seancave të këshillave të komunës nuk janë në dispozicion në 

faqet e internetit, përveç komunave Sveti Nikollë, Manastir, Demir Hisar dhe 

pjesërisht në Krushevë. Në pjesën më të madhe të komunave nuk ka komunikim 

elektronik apo të drejtpërdrejtë të qytetarëve me këshilltarët.  
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 Mekanizmat e zakonshëm për pjesëmarrje qytetare janë: debatet publike, 

anketat publike, diskutimet publike, takimet konsultuese, dorëzimi i propozimeve 

për programet vjetore dhe buxhetet e komunave. Në disa komuna organizohen 

edhe ditë të hapura të kryetarit të komunës dhe administratës së komunës, 

forume të projektit dhe buxhetit.  

 

 Përveç faqeve në internet dhe në Fejsbuk, disa komuna përdorin edhe Tuiter dhe 

Jutjub për informim dhe komunikim me qytetarët. 

 

 Kryetarët e komunave i pranojnë në përgjithësi prioritetet e qytetarëve, por 

nevojitet përfshirje më e madhe e qytetarëve nëpërmjet procesit të përhershëm 

konsultues, monitorimit dhe evoluimit të realizimit të programeve dhe projekteve 

me prioritet.  


