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FJALA E KRYETARIT

Skenderaj është një komunë e vogël, por e veçantë. Një 
qytet i vogël, por lehtë i iden�fikueshëm. Sakrifica, 
heroizmi dhe krenaria kombëtare janë përcaktuese të 
kë�j vendi. 
Por, përkundër këtyre fakteve, një e treta e popullsisë së 
a�ë për punë janë punëkërkues.
Një e pesta jetojnë në kushte të rënda varfërie dhe një 
numër jo i vogël presin ndihma sociale në fillim të çdo 
muaji.  

Kur mora vendimin që të kandidoj për pos�n e Kryetarit 
të Komunës, theksova se bashkëqeverisja, transparenca 
dhe llogaridhënia do të jenë parimet udhëheqëse të 
Skenderajt, duke besuar fuqishëm që secili qytetar, 
secila familje nga Skenderaj do të ketë mundësi të 
barabarta. Dhe me vullne�n e zo�min �m dhe të secilit 
prej nesh, bashkarisht, do të bëjmë që me benefitet që 
do të sjellë zhvillimi ekonomik, të gjithë të ndjehen 
kontribues dhe, edhe përfitues.

Strategjia jonë e Zhvillimit Ekonomik Afatmesëm (2019-
2023) tejkalon fushën ekonomike. 

Kjo strategji targeton edhe arsimin, mirëqenien, 
shëndetësinë.

Targeton edhe fëmijët, rininë, gruan, moshën e tretë, 
por edhe kulturën, turizmin, trashigiminë, spor�n, 
shërbimet publike. 

Kjo strategji flet për vizionin prosperues të Skënderajt. 

Kjo strategji shpalos një qasje të re ndaj zhvillimit 
ekonomik. 

Ne nuk hartuam vetëm një strategji-  ne po promovojmë 
mundësitë. 

Ske nderaj si frymë iden�tare ka qytetarinë mikëpritëse, 
gjithëpërfshirjen si synim ekonomik dhe solidarite�n si 
kulturë tradicionale.    

Ndërsa, misioni i zhvillimit tonë përmbledhet mbi këtë 
vizion:

'Do të krijojmë kushte për zhvillim dhe ekonomi 
konkurruese e gjithëpërfshirëse duke mbështetur 
sektorët primarë vendorë dhe duke punuar me të gjithë 
bashkrisht për vizionin e komunës'.

Bekim Jashari, 
Kryetar i Komunës Skenderaj

Gjatë kë�j procesi gjithëpërfshirës, ne kemi punuar fort, 
në gjetjen e modelit të suksesit.

Kemi analizuar nevojat tona, kemi analizuar faktorët e 
ndryshimeve.

Jemi përballur me sfidat të cilat i kemi adresuar për të 
përmbledhur vizionin tonë strategjik, që me dy �alë 
është “krijimi i ambien�t të favorshëm zhvillimor dhe 
instalimi i ekonomisë dinamike në prak�kë”

Në këtë përpjekje tonë të përbashkët janë vendosur tri 
prioritete tonat për këtë periudhë afatmesme:

- Krijimi i ambien�t të favorshëm për rritje e 

zhvillim,

- Mbështetje për sektorët lokal ekonomik, dhe

- Promovimi i mundësive.  

Duke orientuar zhvillimet tona strategjike në sektorët e 

iden�fikuar, secili më specifik se tjetri, synojmë që të 

dëshmojmë shembullin prak�k të qeverisjes së mirë në 

nivel komunal për të gjithë rajonin, me ndjenjen e 

pronësisë për çdo qytetar të vendit �m, për mirëqenie, 

sukses dhe zhvillim.

I juaji,
Kryetari i Komunës së Skenderajt
Bekim Jashari 
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I. PROFILI I SKËNDERAJT

Është kjo komuna e Skenderajt që për nga sipërfaqja ka 
vetëm 374 km², por që është e njohur që në an�kitet. 
Runiku, lokalitet ky i neoli�t të hershëm dhe të ri, kalaja 
an�ke mesjetare e Syriganës dhe for�fikata 'Gjyte� i 
madh” në Tushillë, lokalite� “varreza e vjetër' në 
Açarevë etj, dëshmojnë për civilizimin e hershëm të 
kësaj zone të shtrirë në qendër të Drenicës. Ndërsa një 
sërë gjurmësh të kishave, ndër to edhe të asaj 
paleokris�ane në Izbicë, apo atyre të tjerave në Runik, 
Leçinë, Rezallë etj., së bashku me monumente të tjera të 
shumëta arkeologjike flasin për kon�nuite�n iliro-
arbëror dhe vazhdimin e mbetjes së kësaj zone si pikë e 
banueshme me histori, kulturë e traditë edhe përgjatë 
shekujve në vazhdim. 

Kufizuar me Komunën e Mitrovicës dhe Zubin Potokun 
(veri), Vushtrrinë (lindje), Drenasin ( juglindje),  
Malishevën (jug), Klinën (jugperëndim), dhe Istogun 
(perëndim), Komuna e Skenderajt me sipërfaqe prej 37, 
439.83 ha, nuk pa� historikisht fa�n e mirë që të bëhej 
zonë e inves�meve dhe zhvillimit, duke mbetur kështu 
zonë e shtrënguar nga mbijetesa. 

Qyte� i Skenderajt

Komuna e Skenderajt, përkundër lu�ës dhe faktorëve të 
tjerë socio-ekonomik që përcaktojnë lëvizjet e 
popullsisë ka mbetur pothuajse me numër të njëjtë të 
banorëve rezidentë. Kështu përgjatë viteve nuk ka pasur 
diferencë të madhe në shifra, duke treguar se banorët 
aty përkundër kushteve jo të favorshme të jetesës, 
megjithatë kanë mbetur besnik të të jetuarit aty. 
Regjistrimet e fundit të popullsisë në Kosovë shënojnë 
50,858 banorë rezidentë në këtë komunë, ndërsa është 
interesante se prej kë�j numri të gjithmbarshëm 63% i 
takojnë grupmoshës së a�ë për punë nga 15 – 64 vjeç. 
Kështu vetëm reth 7 % e banorëve janë të moshës mbi 
65- vjeçare.¹
Por, përkundër fak�t se mosha e re është bindshëm 
dominante, paradoksalisht është pikërisht kjo komunë 
ajo e cila mbanë prima�n e  më të pazhvilluarës në 
Kosovë, duke regjistruar rreth 60-75 % të popullsisë si të 
papunë. 
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¹Regjistrimi i popullësisë në Kosovë – 2011, 

 Agjencia e Sta�s�kave të Kosovës,

50,858 banorë

63% nga 15 - 64 vjeç

49% Femra
51% Meshkuj
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Por, një shifër tjetër flet për krejt diçka tjetër. Në zyren 
për punësim janë regjistruar 20,000 punëkërkues, që 
d.m.th. ekziston vullne� i këtyre të rinjve që të punojnë e 
zhvillojnë ak�vite�n e tyre në vendlindjen e tyre. Prej 
kësaj shifre, mbi 65% janë femra, gjë që po ashtu flet për 
një emancipim shoqëror që thyen klishet e paragjykimet 
dominuese për këtë territor. Por, po ashtu rreth 150 
familje jetojnë në varfëri ekstreme, ndërsa asistencë 
sociale marrin gjithsejt 991 familje me 4,857 anëtarë. ²
 
Si vend i cili nuk ka pasur fa�n që të absorbojë inves�me 
që do të hapnin vende të reja pune dhe do të zgjeronin 
gamën e sektorëve zhvillimor, duhet theksuar se 
bujqësia mbetet themeli i ekonomisë në këtë komunë. 
Kështu, ekonomia lokale bazohet në bujqësinë 
familjare, ndërsa sektori privat bazohet kryesisht në 
bizneset e vogla ku ai i shërbimeve është përcaktues. 
Edhe tri fabrikat lokale, qumështorja Drena, fabrika e 
tullave dhe mulliri, janë pjesë e kë�j realite� ekonomik. 

Pra, për momen�n, pavarësisht remitencave, të cilat 
realisht nuk mumd të cilësohen si të ardhura stabile dhe 
të përhershme, burim kryesor i të hyrave familjare janë 
ato që vijnë nga ndërmarrjet e vogla si dyqanet familjare 
dhe restaurantet. Por nuk mbetet anash as Shërbimi 
Civil Komunal, si një vend i synuar i punësimit.  

Edhe pse bujqësia është një nga ak�vitetet më të 
rëndësishme të Skenderajt pasi konsiderohen të jenë 
rreth 21,149 ha tokë apo 57% e sipërfaqës së territorit të 
komunës së Skënderajt. Shumica është tokë e 
punueshme me një pjesë të vogël e des�nuar për 
kullosa. Ndërsa sipërfaqe pyjore janë rreth 14,685 ha 
apo 39 % përderisa rreth 1,606 ha e tokës është djerrinë. 
³
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²Kosova në shifra 2017, Agjencia e Sta�s�kave të Kosovës, Shtator 2018

³Komuna e Skënderajt, Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Falë natyrës, në këtë rajon nuk ka ndonjë lumë, shtra� i 
të cilit mund të jetë kërcënues i tokave bujqësore duke i 
vërshuar, mirëpo ndër�met e pakontrolluara në anën 
tjetër janë ato që vit pas vi� po e zvogëlojnë këtë 
sipërfaqë duke shtuar nevojën e masave strikte 
mbrojtëse për ruajtje dhe rivitalizim të kë�j sektori. Vlen 
të theksohet se prodhimi bujqësor mbetet tradicional 
duke u bazuar në drithëra me rreth 78% të zonës së 
kul�vuar pasuar nga kultura e bimëve foragjere me 
rreth 18% të zonës së kul�vuar. Kjo tregon për mungesë 
të ujitjes dhe edhe për cilësinë e tokës. Në Komunën e 
Skenderajt kryesisht kul�vohen drithërat si: gruri, 
tërshëra, elbi, misri, thekra, etj., dhe perimet siç janë: 
patatja, domatja, specat, trangujt, shalqiri, bizelja, 
qepahudhra etj.  Sa i përket blegtorisë, madhësitë e 
fermës janë rela�visht të vogla me 2.3 ha/fermë 
mesatarisht, bagë�të kryesisht rriten për majmëri dhe 
për prodhimin e produkteve të ndryshme blegtoriale 
ndërsa në këtë komunë ekzistojnë 6 qendra 
grumbulluese të qumësh�t, tek të cilat mbledhen 
mesatarisht 10,000 litra/ditë. 

Nënsektori i gjedheve 
200 ferma, miniferma
me 7500 krerë

Nënsektori i kafshëve të 
imta (dhenëve dhe dhive) 
33 ferma, miniferma
me 2846krerë

Nënsektori i bletëve  
200 bletarë, 
7800 shoqëri

 

6500 ha grurë
200 ha elb
1500 ha tërshër
3500 ha misër
50 ha patate
350 ha perime në fushë
të hapur
50 ha serra
18 ha fasule

120 ha pemë frutore
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30 fermer të mbështetur përmes granteve të donatorëve 
të ndryshëm dhe Komuna në vlerë prej 51,208.00 Euro



Për ndryshim prej pjesëve të tjera të Kosovës, ky territor 
nuk shquhet për pasuri të vlefshme natyrore minerare. 
Hulum�met e kohëpaskohëshme gjeologjike flasin për 
argjilë të kualite�t të lartë që mund të shërbejë për 
punimin materialit ndër�mor e që gjendet në fshatrat 
Kotorr, Runik dhe Polac, për gurin gëlqeror i cili ka filluar 
të shfrytëzohet aktualisht në fsha�n Dashevc, Polluzhë 
dhe Radishevë, për mermerin që gjendet në pjesën veri-
perindimore të Skenderajt, si dhe për rreth 7.000.000 
tonë rezerva të thëngjillit që dominon fshatrat Polac dhe 
Prekaz. Fshatrat Qirez, Baks dhe Prellovc janë të pasura 
me xehe të nikelit, ndërsa xehet e plumbit dhe ato të 
zinkut janë iden�fikuar në rajonin që lidhë Skenderajin 
me Komunën e Zubin Potokut.  Kështu para lu�ës duke u 
bazuar në këto pasuri natyrore, aty ka funksionuar 
Fabrikën e  tjegullave dhe e prodhimeve të materialeve 
ndër�more mbi bazë të argjilës. Por, ka funksionuar 
edhe Fabrika e municionit të gjue�së, si dhe Fabrika për 
prodhimin e plas�kës. Tash� vlen të përmendet se  
Fabrika për prodhimin e materialit ndër�mor  
funksionon me dy vija të prodhimit me kapacitet prej 30 
milionë njësi të forma�t normal – tulla, apo 7 milionë 
copë blloqe dhe vija tjetër prodhuese me kapacitet prej 
12 milionë tjegulla dhe ka të punësuar 100 punëtorë. 
Fabrika për prodhimin e municionit të gjue�së dhe ajo e 
plas�kës nuk kanë pasur rivitalizim duke mbetur edhe 
sot e kësaj dite jashtë funksionit. Në mungesë të 
inves�meve kapitale, aktualisht bartës kryesor të 
zhvi l l imit  ekonomik të  qyte�t  të  Skenderajt 
konsiderohen të jenë: ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme, industria e materialit ndër�mor dhe bujqësia 
dhe agro-biznesi, por industria dhe ndërmarrjet nuk 
janë të përqëndruara në një zonë gjë që paraqet 
vësh�rësi për qasjen në to. Bizneset kryesisht janë 
ndërmarrje bujqësore, prodhuese, 
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⁴Komuna e Skënderajt, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

ndër�more, hoteliere, transportuese, tregtare dhe 
shërbyese.Treg�a është një nënsektor tjetër ekonomik 
që ka pasur një zhvillim të hovshëm gjatë një kohe 
shumë të shkurtër. 
Sipas të dhënave të vi�t 2018, nga komuna e Skenderajt, 
deri më tani janë regjistruar 3.120 biznese në Skenderaj, 
nga to, rreth 2.600 janë ak�ve, rreth 520 sosh të shuara 
ndërsa mbi 500 nga to veprojnë dhe janë ak�ve në 
Skenderaj. Një analizë e ak�viteteve të tyre biznesore si 
veprimtari, rreth 42 % janë treg�, rreth 10 % hotelieri e 
gastronomi, afër 9 % autoservice, me nga 5 % janë nga 
sektorët sallone ondullimi, prodhimtari, mjekësi e 
veterinë dhe ndër�mtari, e tjerat ak�vitete janë shumë 
të vogla si përqindje (1-3 %).⁴

Komuna e Skenderajt në anën tjetër njihet me vlera të 
turizmit historik dhe kulturor. Kompleksi i Jasharëve në 
Prekaz është potenciali kryesor i turizmit historik dhe 
vlerave të veçanta historike, duke mbetur më i veçan� 
në gjithë Kosovën shkaku i historisë e simbolikës që 
përfaqëson dhe duke u vizituar jo vetëm gjatë festave 
kombëtare por përgjatë gjithë vi�t nga vizitorë që vinë 
nga të gjitha trojet shqiptare, por edhe nga vizitorë të 
huaj të nxitur për njohjen e vlerave të saj.  Pas kë�j 
potenciali unik turis�k, bazuar në natyrën dhe terrenin 
që ka kjo komunë krahas vizitave në kompleks do të 
mund të zhvilloheshin edhenjë sërë ak�vitesh tjera 
turis�ke, ku mund të përmenden: turizmi shëndetësor, 
turizmi malor – ecja dhe shë�tja, kampimi, kalërimi, 
skijimi  si dhe turizmi fshatar- duke ofruar qëndrim jo 
vetëm ditor në kulla, oda, buj�na, mullinjë me ujë, 
ferma etj.. Për të krijuar kushte elementare natyrisht se 
rol të rëndësishëm në zhvillim pa dyshim luan energjia 
elektrike, burime potenciale të së cilës në këtë komunë 
janë iden�fikuar të jenë biomasa, energjia diellore, uji 
dhe  erëra, por që ende kërkojnë studime të 
mëtutjeshme e më të hollësishme të fizibilite�t. 

Rrugë rajonale 25 km

Rrugë rajonale 34.2 km

Rrugë lokale 630 km
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Sikurse në gjithë Kosovën, sistemi arsimor është shtrirë 
në gjithë territorin e kësaj komune. Kështu sikurse edhe 
në komunat me numër të përafërt të popullsisë ai 
realizohet në tri nivele, atë parashkollor/parafillor, 
arsimin fillor dhe të mesëm të ulët, si dhe të mesëm të 
lartë, me një infrastrukturë prej  23 shkolla fillore dhe të 
mesme të ulta, 3 shkolla të mesme të larta, 1 çerdhe të 
fëmijëve me 121 fëmijë, 42 objekte shkollore si dhe 
Qendra e Kompetencës.

Shërbimet  mjekësore po ashtu janë të shtrira në tërë 
territorin e komunës duke ofruar kujdes parësor 
shëndetësor,  në instucionet si : Qendra Klinike e 
Mjekësisë Familjare  në komunën e Skenderajt dhe edhe  
5 Qendrave të Mjekësisë Familjare në lokalitetet më të 
mëdha.  Në kuadër të KDSh (Kujdesi Dytësor 
Shëndetësor) është i organizuar edhe Shërbimi 
Profesional i Shënde�t Mendor nëpërmjet ins�tucioneve 
të Qendrave të Shënde�t Mendor në Bashkësi (QShMB) 
të organizuara në Qendrat me të mëdha të Kosovës. Në 
komunën e Skenderajtnë kuadër të kë�j shërbimi 
funksionon Shtëpia për Integrim, që ofron shërbime te 
shënde�t mendor.  

Në Komunën e Skenderajt, por edhe me një zyrë në Bajë 
ku ofrohen shërbime për komunite�n serb funskionon 
edhe Qendra për Punë Sociale (QPS), që ofron shërbime 
të asistencës sociale, shërbime sociale. 

5PROFILIKomuna Skenderaj - Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019 - 2023



6PROFILI

Në anën tjetër përkundër vësh�rësive financiare dhe 
buxhe�t të vogël të ndarë për veprimtari kulturore 
megjithatë në këtë komunë ekzistojnë një sërë 
ins�tucionesh kulturore si dhe organizohen e mbahen 
veprimtari të ndryshme të kësaj natyre. 

Gjithashtu, vendbanim i lashtë konsiderohet edhe 
regjioni i Syriganës duke përfshirë fshatrat Bajë dhe 
Runikë.

Njëhere në vit organizohet manifes�mi i vetëm Muaji i 
Rinisë me ak�vitete të ndryshme kulturore i cili zgjatë 
një muaj dhe pjesa tjetër e vi�t, për të rinjtë e Skenderajt 
është e përcjellur me ak�vitete më të pakta. 

Në Komunën e Skenderajt zhvillohen shumë ak�vitete 
spor�ve të nivelit komunal por edhe ndeshjet e 
ndryshme të niveleve të ndyshme të garave të Kosovës, 
e që janë ngjarje më vete. 

Ndër ak�vitetet spor�ve tradicionale të cilat zhvillohen 
në Komunën e Skenderajt janë: Netët e Zjarrit të 
Komandant Adem Jasharit, turnir në futboll të vogël, 
krosi humanitar, turnire etj. 

Vlen të përmenden se në kuadër të Komunës së 
Skenderajt  janë Biblioteka komunale dhe bibliotekat e 
lokaliteteve fshatare, ndërsa funksionojnë edhe 
Ansambli i Qyte�t i Këngëve dhe Valleve, Teatri i Qyte�t, 
Klubi Letrar, Shoqata e Ar�stëve Figura�vë dhe 
Aplika�vë, Shoqata e Muzikantëve, Kori i Qyte�t, Teatri 
për Fëmijë dhe të Rinj, Klubi Letrar. Po ashtu,Komuna e 
Skenderajt ka Qendër të Kulturës ka edhe shtëpi të 
kulturës nëpër fshatra, është  Muzeu i Qyte�t, Teatri 
Profesionist etj. 
Komunën e Skenderajt e karakterizon edhe trashëgimia 
kulturore ku  ekzistojnë dy vendbanime të lashta: në 
Tushillë është “Gjyte�” apo arkeologjia  e një kalaje e cila 
sipas hulum�meve të kryera vlerësohet të jetë më i 
vjetër se 3,000 vjet para Erës Sonë.  
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II. SFIDAT AKTUALE ZHVILLIMORE

Është vitale që Kosova të investojë në përkrahjen e 
matur dhe të mirë strukturuar në rininë e saj si një nga 
mënyrat për rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të 
punës, me një theks të veçantë në aspek�n gjinor, 
komunitetet dhe kategoritë sociale e ato me a�ësi të 
kufizuar.

Zhvillimi i poli�kave dhe koordinimi mbetet një nga 
prioritetet kyçe të Qeverisë së Kosovës bazuar në 
përpjekjet e përgjithshme për reformë të administratës 
publike. Është shënuar një progres sa i përket forcimit të 
infrastrukturës ins�tucionale dhe ligjore. Megjithatë, si 
n jë  çësht je  e  përg j i thshme,  implemen�mi  i 
dokumenteve strategjike të aprovuara tashmë, mbetet 
një sfidë ende serioze. Me synimin e përmirësimit të 
kornizës strategjike, Kosova ka përshtatur edhe 
Strategjinë Nacionale Zhvillimore (SNZH), e cila ka 
vendosur themelet e një kuadri gjithëpërfshirës për 
menaxhimin e poli�kave nga fusha e definimit të një 
numri të limituar të prioriteteve të cilat adresojnë 
barrierat kryesore të rritjes dhe konkurrueshmërisë.

Sa i përket dialogut për qeverisje ekonomike në raport 
me BE, Kosova ka hartuar Programin e Reformës 
Ekonomike (PRE), i cili program përmban parashikimin 
afatmesëm makroekonomik (përfshirë rritjen e GDP, 
inflacionin, bilancin tregtar dhe rrjedhën e kapitalit) 
planifikimet buxhetore për tri vitet e ardhshme sikurse 
edhe agjendën e reformës strukturale. Kjo targeton 
instrumen�n esencial në përmirësimin e planifikimit të 
poli�kave ekonomike dhe reformat përkatëse për një 
stabilitet makroekonomik të qëndrueshëm, rritjen e 
konkurrueshmërisë dhe përmirësimin e kushteve për 
rritje gjithëpërfshirëse dhe krijim të vendeve të 
punës.Shtesë kësaj, sa i përket perspek�vës evropiane, 
Qeveria e Kosovës ka vendosur prioritetet e saja për 
implemen�min e Marrëveshjes së Stabilizim Asociiimit 
(MSA) në Planin Nacional për implemen�m të MSA 
(2018-2022).

Strategjitë konsistente qeveritare që përmbledhën në 
kornizën e përgjithshme strategjike janë të rëndësishme 
për të qenë në linjë me prioritetet e poli�kave dhe 
resurset në dispozicion. Nuk ka program të definuar në 
ligjin për buxhet që ka objek�va dhe indikatorë të qartë 
sipas definimeve të matjes së performancës. Rapor�mi 
financiar nuk është i bazuar në indikatorët e 
performancës. Edhe pse ka resurse buxhetore të 
kufizuara, ende nuk ka priore�zim se cilat ak�vitete 
duhet të jenë kryer të parat.Monitorimi i prioriteteve të 

Poashtu, edhe informatat financiare duhet të 
përmbajnë edhe informata jo-financiare, që derivojnë 
nga dokumentet e poli�kave. Një qasje sistema�ke e 
shqyr�mit, vlerësimit dhe përshtatjes së poli�kave e 
strategj ive, bazuar në evaluime profesionale 
sistema�ke, nuk është instaluar ende në modelet 
qeverisëse.

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) ka hyrë në fuqi 
më 1 prill 2017 dhe përfaqëson një objek�v të 
rëndësishme në procesin e Integrimit Europian të 
vendit. Implemen�mi i kësaj marrëveshje në mes të BE 
dhe Kosovës ka për synim:

a) të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e 
demokracisë dhe shte�n e së drejtës; 

b) të kontribuojë në stabilite�n poli�k, ekonomik dhe 
ins�tucional në Kosovë si për stabilizimin e rajonit;

c) të sigurojë një strukturë të përshtatshme për 
dialogun pol i�k,  duke le juar zhvi l l imin e 
marrëdhënieve të ngushta poli�ke ndërmjet Palëve; 

d) të mbështesë përpjekjet e Kosovës për zhvillimin e 
bashkëpunimit ekonomik dhe ndërkombëtar, nëse 
lejojnë rrethanat objek�ve, gjithashtu edhe 
nëpërmjet përafrimit të legjislacionit të saj me atë 
të BE-së;

e) të mbështesë përpjekjet e Kosovës për të 
përfunduar tranzicionin në një ekonomi funksionale 
të tregut; 

f) të  promovojë marrëdhënie ekonomike të 
harmonizuara dhe të zhvillojë gradualisht një zonë 
të treg�së së lirë ndërmjet BE-së dhe Kosovës; 

g) të nxisë bashkëpunimin rajonal në të gjitha fushat e 
trajtuara me këtë Marrëveshje.

Kosova është një vend me të hyra mesatare të 
ulëta,që ka pasur një rritje ekonomike solide përgjatë 
dekadës së fundit. Është njënga të paktat vende në 
Evropë që ka pasur rritje për çdo vit që nga kriza 
financiare globale e vi�t 2008. 
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Partnerët e saj strategjikë, si Banka Botërore dhe BE 
kanë vendosur synimet e tyre strategjike të përkahjes së 
Kosovës në drej�min e modelit të qëndrueshem të 
orientuar kah ekspor� dhe rritja githëpërfshirëse me 
qëllim të ofrimit të mundësive të barabartë dhe 
mirëqenies për qytetarët e saj. Nga aspek� ekonomik 
janë  t r i  fusha  të  fokus i t  nga  k jo  përkrah je 
ndërkombëtare:

PËRMIRËSIMI I KUSHTEVE PËR PËRSHPEJTIM TË 

RRITJES SË SEKTORIT PRIVAT DHE PUNËSIMIT

Kushtetuta e Kosovës ka vendosur baza të forta të një 
organizimi territorial të decentralizuar që njihet si niveli 
komunal,duke siguruar që qeverisjet publike dhe 
proceset vendimmarrëse janë të vendosura pranë 
nivelit më të afërt me qytetarët e vet. Kjo do të thotë që 
komunat si të �lla, pra si pushtet lokal efek�v i 
vetëqeverisjes janë të mbrojtura nga ushtrimi i ndonjë 
fuqie nga ins�tucionet qendrore me përjash�m të 
gjyqësisë. Sido që të jetë, financimi komunal mbetet 
njëçështje, gjatë gj ithë vi�t,  me shumicën e 
mbështetjes financiare që vjen nga niveli qendror në 
formë të granteve. Mesatarisht, të hyrat e nivelit 
komunal gjatë vi�t 2016, përbënin reth 20 përqind të 
buxheteve të tyre, me një shifër prej rreth 80 mil. euro 
nga totali i buxhe�t prej 421 mil.euro.

Strategjia afatmesme për zhvillim ekonomik ka për 
synim të asistojë komunën e Skenderajt në avancimin e 
përspek�vave të reja zhvillimore, si një komunë 
mesatarisht e vogël, drejt arritjes së një administrimi të 
lartë profesional, nën parimet bazë të bashkëqeverisjes 
si transparenca, llogaridhënia dhe qeverisja e 
pastër.Skenderaj po rritet e zhvillohet, poashtu edhe për 
nga numri i banorëve tësaj. Ka rritje edhe nga aspek� 
ekonomik, me biznese të reja dhe të punësuar të rinj 
edhe pse kishte vësh�rësi të mëdha ekonomike, 
financiare, poli�ke etj, gjatë viteve të fundit. Skenderaj, 
shpeshherë rangohet si qyte� me numër të lartë të 
vizitueshmërisë, falë vetë kompleksit “Adem Jashari” 
me një numër prej rreth 400.000 vizitorë/vit, dhe me një 
lidhje rrugore në përmirësim e sipër, një kulturë të re 
ndërmarrësie, veçmas nga sektori agro dhe ai i 
shërbimeve në ndër�mtari, që  e bën unik dhe kompleks 
ekosistemin e Skenderajt. Mbi këto veçan� të 
Skenderajt, vlerat e trashëgimisë,diversite�t kulturor, 
s�lit të jetës, kapaciteteve pasurore njerëzore, 
biznesore, prodhuese etj, komuna sjellë frymën e 
atrakcioneve tërheqëse për jetë më të mirë, 
punësim,talent e inves�me të reja nga brenda e jashtë 
vendi. 
Në të njëjtën kohë, bashkë më këto mundësi që ofron 
Skenderaj, ende ka varfëri, të papunë, kategori të 
shumta nën mbështetjen sociale e mungesë të 
infrastrukturës së kënaqshme publike në shumë fusha. 
Brengë në vete ende mbetet perspek�va e të rinjve për 
një shkollim cilësor, profesional, në përgjigje të nevojave 
dhe tregut të punës, me ngritje në inovacion, krea�vitet, 
ndërmarrësi e kualitet të lartë jetesë.  Në këtë sens, 
Kryetari i komunës, bashkë me kabine�n e �j qeverisës 
ka vendosur edhe synimet e �j primare nga fusha e 
zhvillimit ekonomik deri më 2023:

1. JETOHET MË MIRË
1

2

3

4

5

6

Në Skenderaj jetohet më mirë, 
më shëndetshëm, 

me rritje të hyrash për çdo vit
Në Skenderaj zhvillohet një ekonomi 
lokale e ndershme, gjithpërfshirëse, 
e orientuar kah tregu

2. ZHVILLOHET

3. MBËSHTETËT
Në Skenderaj mbështetet rinia e talentuar, 

me a�ësim profesional të profilizuar 
dhe dinamikë ndërmarrëse, duke 

promovuar inovacionin dhe krea�vite�n Në Skenderaj promovohet sektori 
agro-ekonomik, ndër�mtari e shërbime 
dhe turizmi kulturor

4. PROMOVOHET

5. BASHKËPUNIMI
Në Skenderaj mbështeten fuqishëm 

bashkëpunimet rajonale dhe 
ndërkombëtare Në Skenderaj �ohen të gjithë të jenë ak�visht 

bashkëqeverisës, me ndjenjen e pronësisë 
së përbashkët në zhvillim

6. BASHKËQEVERISËS

FORCIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE 

MENAGJIMI MAKRO-FISKAL, DHE 

PROMOVIMI I ENERGJISË STABILE DHE MBROJTJES SË 

AMBIENTIT
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Konfron�m Efiqient dhe kanalizim të ndryshimeve në komunë,  

Ndërsa bashkëqeverisja, transparenca dhe llogaridhënia si parime udhëheqëse tëSkenderajt, janë pajtuar që 
Strategjia e ardhshme afatmesme për zhvillim ekonomik të njoh dhe promovojë benefitet si në vijim:  

Zhvillimi Poli�k Efiqient, 

Të mundësuarit e Autoriteteve 
lokale të njihen me nevojat e 
komunite�t dhe të ofrojnë përgjigjje 
adekuate ndaj tyre,  

Integrim i fuqishëm 
gjithëpërshirës dhe krijimi i 
partnerite�t mul�-sektorial

Bazat e fuqizimit të Integrimit REGJIONAL

Integrim i fuqishëm 
gjithëpërshirës dhe krijimi i 
partnerite�t mul�-sektorial

Ulja e shpenzimeve dhe efek�vitet direkt 
financiar më efiqient, bazuar në 
performancë

Menaxhim efek�v e efiqient i Resurseve në 
akordancë me tendencat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm, bazuar në prioritezim dhe 
indikator të matshëmQasje më të lehtë në Fondet 

Zhvillimore të Republikës së 
Kosovës, BE, USAID, BB etj  

Bashkërendim me donatorë tjerë dhe 
Inves�torbazuar në raporte partnerite� e 
mirëbesimi
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III. VLERAT DHE PRINCIPET FUNKSIONALE

Komuna e Skenderajt ka investuar në vazhdimësi në vlerat e saj dhe parimet e funksionalitet publik si shtyllat kryesore të 
organizimit të saj ins�tucional. Menaxhimi, bashkëpunimi, rrjetëzimi, partnerite�, transparenca, llogaridhënia, 
mundësitë e barabarta janë principet kryesore të'qasjes së të menduarit menaxherial komunal'të komunës 
sëSkenderajtnëpërmjet kapaciteteve dhe mekanizmave të saj operacional nëzhvillim e sipër, vit pas vi�.  

Komuna e Skenderajt, 'për nga natyra e saj udhëheqëse' promovon dhe kul�von gjithandej parimin e “një ekonomi 
gjithnjë e më përfshirëse dhe më korrekte”, më vlerat si në vijim: 

Dedikim dhe zo�m profesional për të ofruar 
shërbime dhe mbështetje të cilësisë së lartë,

Dedikim

Transparencë organizacionale, administratë  llogaridhënëse dhe promovim të 
marrëdhënieve miqësore të partnerite�t e bashkëpunimit me  insitutcione, donatorë, rrjete, 
programe e projekte, duke targetuar mekanizma qeverisës, ins�tucional  dhe partnerë 
zhvillimor,  

Transparencë

Besueshmëri afatgjate, duke implementuar 
atë që është planifikuar,

Besueshmëri

Kredibilitet organizacional për të gjitha 
grupet e interesit dhe kategoritë, e partnerët 
tanë,

Kredibilitet

Vlerësim të respektueshëm për kapacitetet 
lokale ekonomike, biznesore, agro, kulturore, 
historike, të trashëgimisë, rinisë, grave, 
komuniteteve, turizmit etj 

Vlerësim

Angazhim menaxherial për profesionalizëm 
dhe zhvillim të stafit adminitra�v

Angazhim

Të gjitha këto vlera, do të përkthehen nëkulturë pune, e orientuara kah:  

Arsimim të lartë profesional –si përgjigje ndaj tregut të 
punës dhe nevojave të sektorit privat 

Punësim dhe mirëqenie

Shëndet më të mirë dhe më pak varfëri

Siguri dhe gjithëpërfshirje

Mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët e Skenderajt
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Andaj, komuna e Skenderajt, ka konceptuar edhe vizionin dhe misionin e saj prosperues:

VIZIONI Komuna e Skenderajt promovon 
qytetari mikëpritëse, jetë dinamike, 
ekonomi gjithë përfshirëse dhe 
iden�tet kulturor kombëtar 

VIZIONI

MISIONI
Komuna e Skenderajt do të kontribuon 

në krijimin e kushteve për zhvillim 
dhe ekonomi konkurruese e 

gjithëpërfshirëse duke mbështetur
 sektorët primar vendor 

dhe duke punuar me të gjithë 
bashkarisht për vizionin e komunës

MISIONI
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IV. OBJEKTIVAT E STRATEGJISË DHE METODOLOGJIA

Komuna e Skenderajt, sikur edhe komunat tjera anë e kënd vendit, pretendojnë të dinamizojnë zhvillimin dhe arritjet e 
tyre të lokalizuara, në shërbim të qytetarëve dhe bizneseve, nëpërmjet ngritjes së infrastrukturës dhe shërbimeve 
cilësore publike dhe krijimit të kushteve të mira për jetë, punë dhe të bërit biznes. 
Poashtu, ato gjithnjë janë në përpjekje të tërheqjes së të rinjve të talentuar, të shkathët, me a�ësi inova�ve të 
menaxhimit dhe dije konkurruese....komunat janë forca shtytëse e zhvillimit ekonomik të vendit.
Objek�vat kryesore të Strategjisë afatmesme të zhvillimit ekonomik të komunës sëSkenderajt, përmbledhën si në vijim: 

Bazuar në shumë raporte, takime, debate me qytetarë, 
vlerësime monitoruese etj, komunat sikundër edhe vetë 
Skenderaj ndikohen nga shumë faktorë, përfshirë 
shtrirjen dhe kualite�n e infrastrukturës, ndërlidhja në 
mes sektorit privat, qeverisjes lokale dhe fuqisë punëtore 
të a�ë dhe profesionale, komunikimi i ideve, mallrave dhe 
shërbimeve, pastaj kualite� i jetës, mirëqenia e 
qytetarëve e komuniteteve etj. Po aq me rëndësi dhe 
vlerë është edhe inovavioni, sepse tashmë është kuptuar 
që të gjeneruarit e ideve e koncepteve dhe transferi i 
teknologjive të reja mbështetë fuqishëm dhe në mënyrë 
shumë efiçiente përfi�met e produk�vite�t.

Me synimin e të qenit konkurrent në nivel nacional e 
ndërkombëtar, kërkohet një bazament i fortë i sistemit 
menaxhues përgjatë gjithë fushës ekonomike, duke 
përfshirë:

Fuqi punëtore e shkathët, e 

mbështetur nga një arsim shumë 

cilësor, a�ësime profesionale dhe 

dinamik në transfer të dijes dhe 

prak�kave të mira

Bazë krea�ve që përkrahë 
kulturën,diversite�n, 

turizmin dhe inovacionin

Sektore vendore të 
priore�zuara, të ndërlidhura 

në mes ve� me facili�m 
inovacioni, 

Bazë e 
qëndrueshme 
financiare dhe 

infrastrukturore 
për të konvertuar 
konceptet, idetë 

dhe modelet 
zhvillimore në 

inovacion

Bazë krea�ve që përkrahë 
kulturën,diversite�n, 

turizmin dhe inovacionin

Infrastrukturë të 
qëndrueshme 

publike, përfshirë 
banimin dhe 
ndërlidhje të 

mençura fizike të 
transpor�t dhe 

lëvizjes drejt 
qendrave tjera, 
kryeqyte�t dhe 

lidhjeve të 
rëndësishme 

rajonale

Planifikim strategjik i 
integruar me nivelin nacional 

ins�tucional, atë të 
donatorëve e partnerëve 

tjerë për të orientuar 
zhvillimin e ardhshëm 

komunal.

Themeli i suksesit: 
Cilat janë nevojat tona?

Dhe, zhvillimi ekonomik lokal me rritje është ai ku qytetarët e ndjejnë që ata kanë një rol e kontribut 
ekonomik, poli�k dhe social. Bazuar në këtë koncept, të jetuarit dhe qeverisja demokra�ke bëhen kontribues 
të çmueshëm të zhvillimit ekonomik lokal.
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Komuna e Skenderajt ballafaqohet me sfidat e saj, si nga 
aspek� i administrimit publik, ai i inves�meve, 
infrastrukturës, mirëqenies, barazisë gjinor e mundësive 
të barabarta, punësimit të të rinjve, zhvillimi biznesor, 
sektorial, intensiv, Inova�v,konkurrues, avancimit të 
kulturës e turizmit,trashigimisëe diversite�t etj. 
Orien�met strategjike të së ardhmes afatmesme 
zhvillimore të komunës janë përmbledhur si në vijim: 

Të mbështeten sektorët primarë 
vendor me përspek�vë 

konkurrueshmërie, me raporte 
partnerite� e bashkëpunimesh 

dhe kontributë të secilit në arritje 
dhe në zhvillimin e së ardhmes. 

Zhvillimi i ardhshëm: 
Ku po shkojmë?

Këto tri sektore biznesore të ndara si prioritare, bazuar në arritjet, kapacite�n dhe kontribu�n e tyre në prizmin 
ekonomik, të punësimit dhe rolin e tyre më ndikim në konsolidimin e një ekonomie përparuese me dallueshmëri 
sektoriale në nivel nacional. Andaj, kjo edhe krijon një shtysë dhe fokus veçan�e për të ardhmen dhe orien�min 
strategjik të vetëkomunës së Skenderajt. Bashkë me këto sektore biznesore, a�ësimi profesional i të rinjve sipas 
kërkesave e trendeve të tregut të punës dhe përshtatmërinë inova�ve do të përbëjnë shtyllat e zhvillimit të ardhshëm 
të Skenderajt.

Nga aspek� biznesor, janë tri sektore prioritare për Skenderajn: Agro-Ndër�mtaria-Turizmi.

AGRO
NDËRTIMTARIA

TURIZMI
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Trendet demografike që 
influencojnë ekonominë 
urbane në nivel lokal dhe 

krahasuese me atë 
nacional,

Modelet e reja në 

ekonomitë rajonale dhe 

ndërkombëtare,

Impak� imponues, i 
padiskutueshëm i 

teknologjisë në 
transformimet se si bizneset 
operojnë dhe se si njerëzit e 

kalojnë ditën e tyre,

14OBJEKTIVAT

Komuna e Skenderajt, në vazhdimësi ka bërë përpjekje 
për të iden�fikuar potencialet primare ekonomike e 
zhvillimore të saj, sikurse trendet dalluese që shpërfaqin 
impak�n më të madh në prosperite�n e së ardhmës 
ekonomike të Skenderajt.
Dhe, ndër të tjerash, këto, pastaj mbulojnë:

Inovacionin, ambien�n dhe 
energjinë alterna�ve e riciklimin, 

Trendet primare ekonomike: 
Cilët janë faktorët e 

ndryshimeve?

Prapë se prapë, edhe gjatë kësaj kohe, komuna e 
Skenderajt, po ballafaqohet me disa sfida, e të cilat duhet 
fuqishëm dhe profesionalisht të adresohen, me qëllim të 
shmangjes së uljes së  zhvillimit ekonomik lokal dhe 
pritshmërisë së arritjeve të planifikuara deri më 2023.
Këto, ndër tjerash përfshijnë:       

Sfidat: 
Adresimet tona?

Zvogëlimi përballueshmërisë së banimit 
dhe impaktet në funksionimin ekonomik të 
komunës dhe impaktet sociale, kulturore e 

mjedisore te qytetari dhe komunitet e 
ndryshme, duke synuar pastaj favorizimin e 
mbështetjes sektoriale biznesore primare, 

Avancimi infrastrukturor dhe 
hapësinor drejt krijimit të një 

ambien� të favorshëm të të bërit 
biznes dhe zhvillim jetësor, duke 

kontribuar pastaj në uljen e kostos 
së të bërit biznes,

Qasja në hapësira atrak�ve për përkrahje dhe 
promovim të mundësive për inicia�va e 
pla�orma kulturore, sociale, turis�ke, 

ekonomike dhe inovacion

Dedikimi i zotuar për ballafaqim me këto sfida të përmbledhura, dhe pastaj masat për t'i adresuar këto sfida janë 
esenciale për rritjen e ekonomisë dhe zhvillimit të komunës së Skenderajt.  
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V. ARRITJA E VIZIONIT DHE QËLLIMEVE STRATEGJIKE PROGRAMORE

Qëllim primar strategjik (2019-2023) i komunës do të jetë:

“Krijimi i Ambien�t të Favorshëm Zhvillimor dhe 
Instalimi i Ekonomisë Dinamike në Prak�kë”

Në përditshmërinë e secilit komunitet, ekonomia 
dinamike faktorët e tregjeve bën përpjekje të adresoj 
dinamike. Në të vërtëtë, kjo edhe nënkupton a�ësinë e 
reagimit koherent e proak�v ndaj rrethanave e situatave 
nega�ve, në njërën anë, dhe ose përfi�mit ndaj 
mundësive siç mund të jenë rritjet në ICT dhe shërbime, 
sektoret e mobilerisë dhe ndër�mtarisë, ekonomia e 
gjelbërt etj, në anën tjetër.
Ndërsa, si përpjekje kapitale e komunës së Skenderajt 
dhe menaxhmen�t të saj është që kjo ekonomi lokale të 
jetë dinamike, në prima�n e saj prioritar, me një 
kapacite�ë , duke adresuar dhe të qëndrueshëm sfidat 
udhëheqë , të cilat janë shtylla bërthamë në ndryshimet
përkrahjen e zhvillimit lokal dhe mirëqenies.
Dhe, në këtë prizëm, ky qëllim primar strategjik pritet të 
gjenerojë karakteris�kat produk�vitet e inovacionsi 
iden�fikuese të kësaj ekonomie lokale dinamike dhe 

fleksibile-që do të njihet si ekonomi e mençur lokale.
Qasja konsulta�ve, me eksper�zë lokale proak�ve, me 
mbështetje profesionale në fazën e har�mit të 
strategjisë dhe hapat e finalizimit të saj, duke ndjekur 
plotësisht pronësinë organizacionale të saj mbi 
Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit Ekonomik 2019-
2023. Ekipi i angazhuar, në mënyrë shumëprofesionale, 
nëpërmjet analizave dhe vlerësime krahasuese e 
gjithëpërfshirëse të materialeve, dokumentave, 
sta�s�kave, disku�meve, raporteve, debateve etj, ka 
përpunuar verzionin e modelit relevant për orien�met 
strategjike afatmesme zhvillimore të Komunës së 
Skenderajt.Ndërsa, çështjet më kryesore brengosëse 
ishin: trendet e iden�fikuara, qasjet nacionale të 
zhvillimit të poli�kave qeverisëse dhe ekonomisë, 
strategjitë relevante, planet e veprimit dhe korniza 
ligjore, programet nacionale zhvillimore dheagjendat 
ekonomike. Në këtë sens, Komuna e Skenderajt edhe 
modeloj dhe hartoj “komponentët prijëse prioritare të 
planifikimit strategjik të zhvillimit ekonomik afatmesëm 
të saj”
Duke e marrë parasysh këtë, regjistrimi i rritjes së 
zhvillimit ekonomik lokal ende është modest por do të 

mund të ishte më i mirë gjithashtu duke marrë 
parasysh shkallën e lartë të papunësisë dhe shkallët e 
joak�vite�t që i tashmë njihen në gjithë vendin. Niveli i 
administratës lokale në nivel vendi, pra edhe në 
Skenderaj, si resurse të limituara janë shndërruar në 
shpenzime joproduk�ve për pagat në sektorin publik 
dhe benefitet sociale, përderisa inves�met në sektorin 
publik nuk janë dedikuar domosdoshmërisht për 
projektet me kthimin më të lartë ekonomik, që si 
kontribut do të ishtë një kthim i mul�plifikuar lokal.
Me mbledhjen e taksave që janë më të ulëta se 
mesatarja në rajon, vendi dhe komuna duhet të 
forcojë lu�ën kundër ekonomisë joformale, të mbyll 
boshllëqet e mëdha të taksave, dhe të zgjerojë bazën 
ta�more, duke u siguruar se paratë e taksapaguesve 
shpenzohen si duhet, duke balancuar edhe aspek�n 
social, edhe atë publik mirpo edhe atë ekonomik.
Andaj, administrata lokale pritet të fokusohet në 
përmirësimin e mëtejmë të përbërjes së buxhe�t dhe 
në efektshmërinë e shpenzimeve për të krijuar më 
shumë hapësirë për shpenzime që kanë për qëllim 
rritjen ekonomike në fushat që kjo strategji 
afatmesme tashmë ka iden�fikuar si prioritete dhe 
kapacitete.
Përshpej�mi i reformave për të fuqizuar prokurimin 
publ ik ,  menaxhimin e inves�meve publ ike, 
performimin dhe mbikëqyrjen e ndërmarrjeve 
publike, do të jetë i rëndësishëm jo vetëm për të 
përmirësuar efektshmërinë e shpenzimeve, por edhe 
për të rritur transparencën dhe llogaridhënien. Pra, 
për të pasur një rritje kup�mplotë ekonomike, 
reforma të �lla të financave publike duhet të 
plotësohen nga reforma të tjera për të forcuar klimën 
e biznesit.
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Sipas analizave e këndvështrimeve të përbashkëta në mes të grupit punues komunal  dhe ekipit të Prish�na REA, është 
vlerësuar se struktura aktuale (2018) e kësaj drejtorie nuk ka kapacitet dhe resurce për të implementuar Strategjinë 
afatmesme për zhvillim ekonomik (2019-2023) dhe ajo duhet të ristrukturohet në një model më avangard. 
Nën objek�vat për kapitalizim resursesh, kompentencë profesionale dhe llogaridhënjë, është hartuar edhe  modeli i 
drejtorisë së re, asaj për Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi, Inovacion e Turizëm, gjersa aktualja, mbetet si drejtori për 
Buxhet e Financa.
Këto dy drejtori do të funksionojnë si të pavarura në njërën anë, dhe ngushtë të lidhura në bashkëpunim e koordinim në 
anën tjetër, poashtu. 
Funksioni i tyre në operim, detyra dhe përgjegjësi poashtu është përcaktuar mirë dhe determinon edhe një pozicion të 
ri të komunës së Skenderajt si përgjegjësi e zo�m i veçant ndaj zhvillimit ekonomik lokal dhe dinamikës zhvillimore në 
raportme nevojat, sfidat, konkurrencën, trendet dhe pritjet e qytetarëve dhe bizneseve.
Ky është edhe një dedikm shtesë i kabine�t të Kryetarit për të avancuar tutje në fushën e zhvillimit dhe instalimit të 
dinamikës së një ekonomie të përgjegjshme lokale. 
Zgjerimi  i kë�j sektori të kompetencës mbulon një fushëveprimtari sa të zgjeruar po aq edhe specifike dhe ngërthen në 
vete një koncept shumë modern zhvillimor, si një nga risitë strukturore jo vetëm në vend por edhe më gjerë. Në të 
vërtetë, drejtoria e re, pra ajo për zhvillim ekonomik, ndërmarrësi, inovacion e turizëm, është një pla�orm e re logjike, e 
cila do të shërbej edhe si një katalizator përtë gjitha drejtoritë, si një sistem dinamik, promovimi, inovacioni, sinergjie, 
krea�vite� dhe bashkërendimi.
Strukturat e të dy këtyre drejtorive përshkruhen si më poshtë, specifikisht.
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RIMODELIMI I DREJTORISË PËR FINANCA E ZHVILLIM EKONOMIK

 

DREJTORIA PËR 
BUXHET DHE FINANCA

Sektori
BUXHET DHE FINANCA

Sektori
TATIM NË PRONË



 

•Kontribuon në zhvillim ekonomik, modele zhvillimore dhe inves�meve;

•Planifikon dhe projekton instrumente për ekonomik dhe hapësira për 
zhvillim ekonomik; 

•Nxitë Inicia�vat për Partneritet Publiko-Privat/PPP, dhe

•Përkrahë sektorin privat dhe akterët relevant me ekonomi anali�ke 
facilitues

SEKTORI ZHVILLIM 
EKONONIK, PPP DHE 

INVESTIME  
HULUMTIMI 

DHE 
PLANIFIKIMI

•Menaxhon dhe administron 
hulum�me, analiza, kërkime, 
vlerësime, studime etj, dhe 
harton projekte e programe 
sektoriale zhvillimoreekonomike 
e investuese në emër të 
komunës
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DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK, NDËRMARRËSI, INOVACION DHE TURIZËM



 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marke�ngu,  Info-

Promovimi, Inovacion e 

Vizibilite� 

- Inves�met Biznesore, Atrak�mi i 
Publikut, Ambient Miqësor 

Rritje 

- Zgjerim, 
- Punësimi 
- Inovacion, 
- Produk�vitet

 

1 

2

4 

Analizat Sektoriale dhe Hulum�met 
Hapsirat Biznesore dhe Zonat e 

Specializuara Ekonomike- 

Sektoriale dhe Inkubatorët 

Zhvillimi i Produk�t/Shërbimeve 

Klusteret  

  Inter-Sektoriale 

Rritja e Numrit të 

Taksapaguesve 

Rritjee Kënaqshmërisë së 

Bizneseve 

Rritja e Kënaqshmërisë së 

Qytetarëve  

PLATFORMA PËR 

PROSPERITET 

ZHVILLIMI I  SKENDERAJT

5

Zhvillimi i Orientuar Sektorial 

Agro-Ndër�mtari-Minerar-Energji  

 

3 
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Sektori i Zhvillimit Ekonomik, PPP dhe Inves�meve

Outsoursing-shërbime 

Industritë krea�ve 

Agro- prodhimi sektorial- bujqësor 

Agro-manufakturimi dhe agro-processimi 

(pemë-perime) 

Miniera dhe Energjia alterna�ve dhe efficiente  

          Komuna 
Qeveria

& Donatorë

 

 

    Bizneset 

 

Inves�met e Huaja dhe 

Diaspora 

Rrje� Mul�funksional
i PARTNERITETIT  
për SKENDERAJN

 

Turizmi, Inovacioni, 

atrakcionet, mikëpritja 

e eventet  

Ndër�mtaria dhe 

materialet 

ndër�more 

A�ësim profesional 

dhe Inovacion 
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Sektorit i Zhvillimit Ekonomik, PPP dhe Inves�meve - do të angazhohej vazhdimisht me komunitet biznesi e industri 
sektoriale të zhvilluara për të iden�fikuar barrierat për rritje e zhvillim; duke konsoliduar paketa përkrahëse sektoriale 
dhe shërbimesh mbështetëse-këshillimore-shtytëse për të adresuar këto nevoja. 

Parashikohet që do të jenë qështje nga më të ndryshmet që afektojnë sektorë e ak�vitete, zona biznesore a inkubator 
teknologjik dhe që ky divizion do të punoj ak�visht e në mënyrë profesionale bashkarisht për përkrahje e solucione të 
kënaqshme reciproke. 

Objek�vat
Të punoj ngusht me sektoret a klusteret e reja dhe ato ekzistuese për të fuqizuar dhe diversifikuar Bruto Produk�n 
Vendor Lokal (BPVL), në nivel Skenderaj.
Qëllimet afatgjata dhe prioritetet e 2019-2023 në përkrahje të kësaj objek�va do të ishin: 

Sektorit i Zhvillimit Ekonomik, PPP dhe Investimeve 

1. Mbështetja ins�tucionale nga ana e Komunës

2. Legalizimi i një Zone Ekonomike për biznese prodhuese dhe shërbyese  (sektoriale)

3. Koncep�mi i një Inkubatori teknologjik për përkrahje të startup-eve  

4. Modele të Partnerite�t Publiko-Privat (PPP) nga Komuna

5. Implemen�mi i inicia�vave në nivel të bizneseve që fokusohen në ngritjen vjetore të produkt/shërbimeve lokale, 

bazuar në sektorët primar e prioritar potencialisht të selektuar, 

6. Tërheqja e mbi 3-6 mil Eur të ak�viteteve Ekonomike në Skenderaj në baza vjetore, 

7. Fuqizimi i ecosistemit ndërmarrës (aspek�:ins�tucional-organizacional-koordinues i kapitalit) dhe komunite�t 

ndërmarrës si dhe sektorët prioritar biznesor,

8. Zhvillimi i marrëdhënieve të integruara dhe koordinuara mbrenda Skenderajt dhe me regjionet tjera, sikurse 

edhe ndër-regjionalizimi dhe internacionilizimi i NVM-ve, 

9. Rritja e profilit të Skenderajt si një Fuqi Ekonomike e Ndërmarrëse sektoriale

Inicia�vat Prioritare 2019-2023
- Themelimi dhe Vendosja e Lidership-it për  (8) Modelet sektorial preferencial të rritjes Ekonomike; tetë
- Themelimi dhe vendosja e partneriteteve komunale e regjionale sa i përkët logjis�kës, infrastrukturës 

biznesore, agro-manufakturimit-procesimit, Turizmit (kult-hist-rur) & shërbime outsource për Skenderajn,
- Zhvillimi dhe implemen�mi i programit për promovim e zhvillim të produkteve/shërbimeve vendore dhe 

zëvendësim importesh, 
- Zhvillimi dhe implemen�mi i strategjisë për financim të ndërmarrësisë në Skenderaj

Skenderaj do të ofroj për një ambient konkurrues biznesor që faciliton sektorin privat, ndërmarrësinë, inovacionin dhe 
zgjerimin e bizneseve, duke përkrahur:

- A�ësim profesional sektorial i fuqisë punëtore 

- Inicimi i projekteve kapitale industriale si: 

- Prodhimi i  materialeve ndër�more

- Përpunimi i pemë-perimeve

- Prodhimi minerar-energje�k

- Përparësi e lehtësira për biznese nga diaspora dhe të huaja

Programi – Inovacioni dhe Sektori Privat, Start up SKENDERAJ dhe Mbështetja e Ndërmarrësisë
Rezultet e Pritshme 
Inicia�va si këto, do të duhej të ishin gushtë të lidhura me vizionin e komunës për një ekonomi vitale.
Këto do të përkrahnin qëllimet prioritare duke bashkëpunuar më partnerët e sektorit publik dhe privat, për të 
përmirësuar ambien�n biznesor dhe të inves�meve për sektorin privat, duke qenë në linjë me vet objek�vat zhvillimor 
të komunës së Skenderajt dhe DZHENIT.
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Hyrje 
Sektori i Info-Promovimit, Inovacionit, Turizmit dhe 
Shërbimeve është brenda Drejtorisë së Zhvillimit 
Ekonomik, Ndërmarrësisë, Inovacionit dhe Turizmit të 
komunës së Skenderajt, i cili promovon dhe mbështetë 
sektorin e shërbimeve në këto katër ak�vitete primare, 
duke qenë një njësi sektoriale e besueshme për resurse 
e marke�ng, lidhje të qëndrueshme në mes të sektorit 
publik, privat dhe arsimor, inovacion me fokus për 
krijimin e iden�te�t të ri-  Brandimi për Skenderajt, duke 
synuar tregjet  rajonale,  ndërkombëtare dhe 
ndërkombëtarizimin e sektorit privat, përmes resurseve 
zhvillimore të turizmit e shërbimeve (kulturor, historik, 
rural), si anët më të forta të Skenderajt. Ky division duhet 
të krijoj dhe zhvilloj edhe atrakcione, paketa e evente 
programesh. 

Në mënyrë origjinale, trekëndëshi: Sektori i Promovimit, 
Inovacionit, Turizmit dhe Shërbimeve – R & D 
(hulumtues-kërkimor-zhvillimor)-Sektori Privat, duhet 
të lansojnë programe të avancuara partnerite� e 
inovacioni, transfer teknologji, inovacione e dije dhe 
avancim konkurrueshmërie me rrje�n e NVM evropiane 
etj. Kjo do të prodhoj një ambient premtues sa i përket 
shërbimeve përkrahëse për bizneset në rritje, 
përmirësim të konkurrueshmërisë dhe qasje në tregjet 
ndërkombëtare për NVM-të e Skenderajt.

Vizioni: Ky sektor përfaqëson një eksper�zë me 
kompetencë për këto ak�vitete sektoriale dhe kapacitet 
tëresurseve për marke�ngun e potencialeve atrak�ve 
zhvillimore të Skenderajt.

Misioni:  Të punoj me grupet relevante të interesit për të 
avancuar resurset potenciale nga pla�orma e 
Inovacionit, Turizmit dhe Kulturës, rritë të hyrat nga 
tur iz imi  e  shërbimet  e  kontraktuara dhe  të 
profesionalizoj resurset humane, respek�visht,

Punon në partneritet me Kryetarin dhe Bordin e 
Drejtorëve dhe me programet e mekanizmat tjerë 
relevant sektorial për të promovuar komponen�n e ICT 
dhe Inovacionin, eventet kryesore dhe klientët lokal, 
nacional e ndërkombëtarë të sektorit të outsource-it, të 
cilat mund të gjenerojnë ak�vitete ekonomike duke 
kontribuar në ndër�min e iden�te�t dhe Brandit të 
Skenderajt në shkallën ndërkombëtare, bazuar në 
bashkëpunim e kohezion.  

Ky sektor, do të angazhohet profesionalisht në krijimin 
dhe zhvillimin e Iden�te�t/imazhit//brandit zhvillimor, 
auten�k e promovues të Skenderajt duke synuar të 
promovoj Skenderajn si - vendi i bizneseve shërbyese 
profesionale, zhvillimit të tyre dhe ndërmarrësisë.

Sektori— Info-Promovimi, Inovacion, Turizmi dhe Shërbimet

Objek�va
Të zhvilloj një ekosistem performance të lartë të ICT, 
Turizimit e Shërbimeve duke avancuar qëndrueshmërinë 
inova�ve të konkurrencës sektoriale.
Në këtë sens, nevojat më direkte sa i përketë kësaj fushe 
nga ky divizion përfshijnë:
- Facili�mi direkt dhe shërbime të përbashkëta, 
- Koordinimi dhe aranzhimi i partneriteteve për 

ndërkombëtarizimin e NVM-ve,
- Koordinim i përbashkët: duke vepruar si trup 

koordinuese në emër të Skenderajt në nivelin  
nacional  dhe ndërkombëtar,

- Paketë standarde e modeluar promovimi, 
marke�ngu, rrjetëzimi e ndërkombëtarizimi

Qëllimi afatgjatë dhe inicia�vat prioritare për 2019-2023: 
Qëllimi afatgjatë i kë�j sektori është i bazuar në principet 
si në vijim: 
- Parimi “Me të gjithë bashkërisht”; 
- Krijimi i “Rrje�t të Ekselencës "; 
- Ofrimi i 'shërbimeve të integruara' për mbështetje të 
biznesit të shërbimeve e inovacionit

Qëllimet afatmesme janë:
1. Fuqizimi i konfidencës së akterëve dhe grupeve të 

interesit me kapacitetet e sektorit si një resurs 
eksper�ze e kompetence,  

2. Mbështjetja e kalendarit të eventeve, programeve, 
fes�valeve, panaireve, promovimeve etj që i joshë 
publikun,rrjetet e partnereve  dhe të palëve të 
interest,  

3. Har�min dhe implemen�min i planeve për zhvillim e 
promovim produktesh/shërbimesh inova�ve që 
gjenerojnë tregje të reja,

4. Angazhimi i liderëve, akterëve e partnerëve nga dhe në 
këto sektorë për të rritur lidhjet me tregjet e industritë,  

5. Dizajnimi dhe implemen�mi i masave dhe procesi 
raportues që krijon kontakte, lidhje, bashkëpunimi, 
f rekuencë e  komunik im me  industr i  t jera 
komplementare  

Inicia�vat Prioritare 2019-2023 
- Zhvillimi dhe lansimi i brand-it dhe website-it të ri,
- Menagjimi dhe administrimi i Inkubatorit teknologjik,
- Revendosja e raporteve me partnerët  dhe 

iden�fikimi i tregjeve të reja evropiane si tregu ynë 
primar; 

- Dizenjimi, zhvillimi dhe impemen�mi i mekanizmave 
dhe instrumenteve të reja premtuese,

- Disenjimi dhe integrimi i qasjeve dhe përmbajtjeve 
online që mbështesin bashkëpunimet dherrjetëzimet 
drejt internacionalizimit të sektorëve primare 



24RIMODELIMIKomuna Skënderaj - Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019 - 2023



25RIMODELIMIKomuna Skënderaj - Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019 - 2023

Hyrje
Si njësi anali�ke e planifikues brenda sektorit të Zhvillimit Ekonomik, PPP dhe Inves�me të drejtorisë së re, menaxhon 
dhe administron aspek�n e hulum�meve, analizave, kërkimeve, vlerësimeve, studimeve, etj, dhe harton plane e 
programe sektoriale zhvillimore, urbane e investuese nga fusha ekonomike sa i përket pla�ormës ekonomike 
zhvillimore të Skenderajt.

Qëllimi
Njësia synon të jetë partneri strategjik udhërrëfyes këshilldhënës dhe projektues i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, 
Ndërmarrësisë, Inovacionit dhe Turizmit të Skenderajt, zyrës së Kryetarit e Bordit të Drejtorëve dhe Kuvendit komunal, 
sikurse edhe i rrje�t të partnerëve ekonomik e biznesor, në fushën e hulum�meve, bashkpunimit, projekteve-
aplikimeve e propozimeve të përbashkëta, dhe pastaj i planifikimeve sa i përket menagjimit, administrimit,  
implemen�mit, racionalite�t, partnerite�t dhe kohezionit zhvillimor konkurrues, me trendet e reja globale sa i përket 
zhvillimit ekonomik lokal për Skenderajn, në realizimin e vizionit për zhvillim të qëndrueshëm konkurrues ekonomik, 
udhëhequr nga një lidership komunal i guximshëm. 
 
 Objek�vat  afatgjata dhe inicia�vat prioritare në përkrahje të kë�j qëllimi janë si më poshtë:
- Hulum�me rreth çështjeve të përgjithshme strategjike nga aspektet zhvillimore ekonomike, biznesore, 

inova�ve e sociale, si dhe reformimet e analizat,
- Këshillimet sa i përket trendeve dinamike, analizave dhe inkonsistencës, kundërmasat dhe parashikimi i 

prospekteve, dra�imi i propozimeve për vendim-marrje, dhe këshillime për qeverinë komunale respek�visht,
- Zhvillimi dhe koordinimi i inicia�vave të drejtorisë dhe sektorëve të saj dhe të atyre komunale korpora�ve, 

përfshirë aktet e transparencës dhe llogaridhënies,  
- Hulum�mi, evaluimi dhe analiza e programeve, çështjeve të poli�kave dhe atyre legjisla�ve e të sta�s�kave,
- Koordinimi, revidimi dhe har�mi i aspekteve të poli�kave zhvillimore dhe përga�tja e planifikimeve për 

drejtori, sektore dhe kabine�n e kryetarit, sipas kërkesës,  
- Koordinimi dhe menaxhimi i sistemit të ak�viteteve të projek�meve dhe aplikimeve etj.

Njësia — Hulumtimi dhe Planifikimi
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Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi, Inovacion dhe Turizëm i Skenderajt-DZHENIT
Kjo drejtori pritet të instaloj një kulturë-të bazuar-në performancë, duke vazhduar të ndërtoj një proces raportues rreth 
transparencës dhe përgjegjshmërisë. Gjatë 2019, Ekipi i Lidershipit të Skenderajt do të definonte masat e indikatorët si 
edhe procesin e vlerësimit, për të konsoliduar konfidencën e manaxhmen�t të sektorëve/departamen�t, Bordit të 
Drejtorëve, akterëve e grupeve të interesit, komunite�t të biznesit dhe qytetarëve të Skenderajt.  Si pjesë e kësaj 
'Deklarata e Zo�mit',  të dhënë, do të ishte e qartë edhe pritjet e performances, edhe pse do të ishte faza e parë 
konsoliduese për përspek�vën zhvillimore.  

Indikatorët e Suksesit

Grupi Raportues Indikatorët e Performancës (vlerësimet) Targe� 2019-2023 
DZHENIT Numri i inicia�vave të reja të lansuara me sukses   

Mirëkup�mi dhe kënaqshmëria e akterëve/palëve të 
interesit/komunite�t Biznesor me DZHENIT    
Rritja e numrit/bazës së taksapaguesve 
Aritja e qëllimeve të Deklaratës së Zo�meve    
Impak� Ekonomik i ak�viteteve sektoriale   

 15 
2 anke�me, 
 
15 % 
< 80% 
10%  

Sektori i Zhvillimit 
Ekonomik, PPP 
dhe Inves�meve  

Numri projekteve për kompani të kompletuara   
Numri i vendeve të reja të punës për kompani  të krijuara   
Numri i  rritjeve të projekteve kapitale të përfunduara    
Rankimi në efek�vitet sa i përket kënaqshmërisë së klienteve   
Impak� ekonomik i ak�viteteve sektoriale   

 5  
<1000 sosh total, 
20% 
15% 
+ 10%  
 
 

Sektori i Info-
Promovimit, 
Inovacionit, 
Turizmit dhe 
Shërbimeve 
 

Benefitet nga financimet me partneritete   
Analiza sektoriale dhe Plani i Veprimit i implementuar    
Hulum�met mbi tregun e punës, outsoursing e turizmin dhe Plani i 
veprimit i implementuar    
Kontrak�mi i kompanive dhe operatorëve dhe punësueshmëria në 
rritje progressive 
Impak� Ekonomik i ak�viteteve sektoriale     
Numri i eventeve, ceremonive, fes�valeve, panaireve  e ak�viteteve 
promovuese të organizuara   
Numri i fushatave sektoriale të organizuara 
Numri i publikimeve, reklamimeve dhe transme�meve 
Numri i ditëve të organizimeve dhe pjesëmarrja 
Numri i pjesëmarrjeve ndërkombëtare promovuese 
Ndër�mi i brand-it dhe Iden�te�t të Skenderajt dhe pla�ormës për 
Zhvillim Ekonomik, 
Impak� ekonomik, Turis�k i ak�viteteve të divizionit  

5 projekte 
3 analiza 
2 Anke�m tregu 
 
+15 % 
 
+ 10 %  
25 vjetore  
 
5 (1/vit) 
25 /vit 
25 /vit 
20/vit 
Brandimi 
 
+ 15 %  

Sektori i 
Ndërmarrësisë 
(Agro, 
Ndër�mtaria dhe 
Energjia 
(Effiçiente)) 

Numri projekteve për sektoret gjegjësi si prioritete zhvillimore   
Numri i vendeve të reja të punës për sektore të krijuara   
Numri i  rritjeve të projekteve dhe inicia�vave të ndërmarra    
Valorizimi dhe brandimi tutje i sektorëve prijës në raportme a�ësitë 
konkurruese, regjionalizimin dhe inves�met  e huaja sektoriale   
Impak� ekonomik i ak�viteteve sektoriale në regjion 

5  
200  
10  
15  
+20 %  
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Pla�orma për Prosperite�n e Skenderajt është një dokument udhërrefyes i hartuar krejtësisht nga Skenderaj dhe 
Prish�na REA, i cili definon një orien�m të ri për zhvillimin ekonomik të Skenderajt. Trekëndëshi Kuvendi Komunal, Bordi 
i Drejtorëve dhe Drejtoria për Bugjet e Financa dhe Drejtoria për Zhvillim  Ekonomik,Ndërmarrësi,Inovacion dhe 
Turizëm i Skenderajt luajnë rol instrumental sa i përket joshjes së bizneseve dhe të inves�torëve, sikurse që, në të 
njëjtën kohë, secilit i duhen aspekte të qarta të përgjegjësive dhe obligimeve. Drejtoria e re do të kontribuonte në 
implemen�min e Planit për Zhvillim Ekonomik në periudhën 5 vjeçare sikur më poshtë:

VLERË E SHTUAR PËR SKENDERAJN

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi, Inovacion e Turizëm, si një fuqi në vete e Komunës së Skenderajt, do të 
ketë kompetencë për të ndërmarrë qasje afatgjate ndaj zhvillimit ekonomik, gjersa në planin afatshurtër, duke 
angazhuar ak�visht liderët sektorial biznesor e ekonomik në inicia�vat me qëllimet prioritare të Skenderajt.  
Drejtoria e re faciliton, zhvillon strategji sektoriale e prioritete, projekton manaxhimin e atyre prioriteteve dhe prodhon 
rezultate, si parashihen nga sektorët prioritarë, duke arritur progres ekonomik.  

1. Imazhi
1

2

3

4

5

Marke�ngu për imazhit/Iden�te�n/Brandin 
e Qyte�t dhe të veçorive cilësuese 

ekonomike, inves�ve dhe 
qytetarisë (lifestyle) të Skenderajt;

Konver�mi i kostove të marke�ng-ut në 
biznese të reja, inves�me dhe atrakcione 
për qytetarë e vizitorë

2. Atrakcione 

3. Përkrahje
Asis�m e përkrahje për rritje, zgjerim e 

konkurrueshmëri të bizneseve lokale për 
të intensifikuar ak�vitetet e tyre biznesore,

Promovimi i pla�ormës së Turizmit e 
Promovimit (Kulturor-Historik-Rural) 
e Shërbimeve (outsourcing) përmes 
ndërmarrësisë dhe industrive diversifikuese,
 bazuar në vitalite�n e qëndrueshmërinë 
afatgjatë të tyre,

4. Platformë Turizmi

5. Rrjetëzim
Rrjetëzimi i bizneseve, qytetarëve e ideve 

që të lidhë njerëzit përmes raporteve 
bashkëpunuese,
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VII. NGA STRATEGJIA NË VEPRIM - NJË VIZION I ARRITJES

Strategjia e Zhvillimit Ekonomike 2019-2023 është përgjithësisht e orientuar kah zhvillimi i koncepteve avangarde të 
nivelit komunal, nën synimet që kjo strategji afatmesme të shërbej si standard i rritjes e perspek�vës së komunës, i cili 
në vazhdimësi do të vlerësohet e përshtatet sipas nevojave dhe zhvillimeve të reja nëpërmjet një cikli të plotë të 
programeve, projekteve dhe ak�viteteve të saj, prej idesë deri te planifikimi dhe evaluimi sikurse edhe matja e 
indikatorëve të arritjes dherapor�met.

KRIJIMI I AMBIENTIT TË FAVORSHËM PËR RRITJE E 
ZHVILLIM

hapësirë dhe kushte për biznes e punësim - 
infrastrukturë, inovacion, a�ësim e  ndërmarrësi

MBËSHTETJE PËR SEKTORËT LOKAL EKONOMIK

shërbime të avancuara përkrahëse, avancim 
kulturor dhe krea�v dhe shërbime, agro-
ndër�mtari-turizëm

3
PROMOVIM I MUNDËSIVE

ndërlidhje e rrjete regjionale, nacionale e 
ndërkombëtare partneritetesh duke promovuar 
kapacite�n mul�-sektorial bashkëpunues

Prioritetet e Strategjisë së Komunës së Skenderajt:    2019-2023
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Strategjia e Zhvillimit Ekonomike Afatmesëm 2019-2023 
e Komunës sëSkenderajtështë hartuar, bazuar në 
forma�n tabelar-matrix, me përmbajtjen strukturore 
tësynimeve, objek�vave, ak�viteteve sipas drejtorive, 
plani vjetor, financimi, bashkëfinancimi etj.  Kjo do të 
mundësoj menaxhmen�n e komunës të ketë një 
instrument  d inamik ,  të  g ja l lë ,  lehtës isht  të 
monitorueshëm, me vlerësim permanent dhe mundësi 

Plani i Veprimit për Strategjinë e Komunës së Skenderajt

të përshtatjes në baza vjetore. Për më shumë, kjo edhe 
mundëson analizën e çështjeve sfiduese e ballafaquese 
në vazhdimësi që dalin nga sektorë të ndryshëm dhe 
zhvillime që kanë impakt në implemen�m të strategjisë. 
Pra, plani i veprimit prezanton programe dhe projekte të 
disajnuara që ju përgjigjen sfidave dhe mundësive të 
prezantuara në strategji. 

Komuna e Skenderajtështë plotësisht e vetëdijshme për 
pozitën e saj në nivel edhe rajonal edhe nacional, njeh 
mirë edhe përparësitë edhe mundësitë sikurse edhe 
vësh�rësitë e sfidat poashtu. Andaj, kjo Strategji, është 
hartuar për të qenë në bashkërendim të plotë me 
poli�kat dhe agjendat e strategjitë në nivel nacional.
Ky Planifikim Strategjik është pjesë përbërëse e spektrit 
të dokumenteve strategjike të Republikës së Kosovës, të 
cilat si bosht orientues në nivel shtetëror e kanë 
Strategjinë Kombëtare për Zhvillim (SKZH) 2016-2021. 
Har�mi i kësaj  Strategjieështë fokusuar në adresimin e 
pengesave kryesore të zhvillimit ekonomik dhe të 
konkurrencës. Ky dokument reflekton objek�vat e 
Qeverisë për pesë vitet e saja tëardhshme, por edhe 
objek�vat e parapara në programin për reformën 
ekonomike, e bashkërëndur plotësisht edhe Komisionin 
Evropian. Kjo Strategji, poashtu, është bashkërenduar 
mja� mirë edhe me Strategjinë e re të Bashkimit 
Evropian “Evropa 2020”, dhe po ashtu me ciklin e ri të 
planifikimit të asistencës së Bashkimit Evropian për 
vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën.Në strategji janë 
paraparë disa prej fushave kryesore. Është përpunuar 
mja� mirë kapitali njerëzor dhe domosdoshmëria që të 
ak�vizohet ky kapital njerëzor dhe të bëhet motor i 
zhvillimit ekonomik të vendit. Është koncentruar mja� 
shumë edhe në sundimin e ligjit dhe në qeverisjen e 
mirë, me qëllim që të mundësohet siguria juridike dhe 
efektet e ins�tucioneve për zhvillim ekonomik, për 
mirëqenie, për drejtësi shoqërore. I është dhënë rëndësi 
zhvillimit të industrive konkurruese, që synon që të rrisë 
përkrahjen e shte�t në procesin e riindustrializimit në 
Kosovë, në mënyrë që të zhvillohen ndërmarrjet private 
dhe ato të bëhen bartëse të zhvillimit ekonomik në të 
ardhmen, dhe po ashtu i është dhënë një rëndësi e 
madhe zhvi l l imit  të infrastrukturës,  edhe të 
infrastrukturës bazike, infrastrukturës tjetër si një prej 
resurseve dhe mbështetësve të rëndësishëm të 
zhvillimit strategjik të Kosovës. Një shembull i kësaj 
përpjekjeje, së fundi, është edhe dhe Projektligji për 

Bashkërendim më prioritetet e Qeverisë Nacionale

dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së 
paluajtshme të komunës.

- Projektligji siguron shfrytëzimin efek�v të pronës së 
paluajtshme të komunës për zhvillim të qëndrueshëm 
ekonomik, rritje të vlerës së pronës në shërbim të 
interesit të përgjithshëm,

- Projektligji krijon mundësinë për këmbimin e pronës 
dhe përfi�min e të drejtës së pronësisë mbi pronat të 
cilat administrohen nga ins�tucionet e shte�t, 

- Gjithashtu, Projektligji rregullon procedurën për 
dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronave të 
paluajtshme të komunave si dhe bartjen e pronësisë së 
pronave të cilat administrohen nga AKP në pronësi të 
komunave.

Në këtë drej�m, edhe Komuna e Skenderajt po finalizon 
edhe tërheqjen nga procesi i priva�zimit dhe kthimin e 
pronave shoqërore të OBT Produkt-Skenderaj, të cilat 
aktualisht janë nën administrimin e Agjencisë Kosovare 
të Priva�zimit, me qëllim të realizimit të interesit publik 
në Komunën e Skenderajt, respek�visht për “PARKUN E 
BIZNESIT” në fsha�n Marinë, si një objek�v strategjike 
zhvillimore e komunës.Sa i përket projek�t të Pendës në 
Kuqicë e cila në të ardhmen pritet të mënjanojë 
problemin për ujin e pijes dhe për ujitje për rrafshin e 
Kosovës, dihet që është bërë vetëm studimi i fizibilite�t 
andaj inkurajohet ngritja e kapaciteteve për avancim në 
këtë drej�m të paktën promovimi i saj për zonën. Pasi që 
Penda është një projekt madhor, investuesve potencial 
dhe partnerëve të mundshëm duhet t'i propozohet 
ndër�mi në faza, duke iu shmangur kostos së lartë për 
fillim (hap pas hapi) dhe njëkohësisht shfrytëzimi i saj në 
faza, në mënyrë që të ketë përfi�me të dyanshme, 
kështu që të rritet mundësia për inves�m. Nga shumë 
hulum�me dhe takime të ndryshme është konstatuar se 
për zhvillim edhe të fushave tjera, e në veçan� të 
kulturave bujqësore të cilat janë premtuese për 



30

NGA STRATEGJIA 
NË VEPRIMKomuna Skënderaj - Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019 - 2023

Skenderajn në të ardhmen projek� i pendës ka një 
ndikim të madh.Ideja e qendrës rekra�vo-spor�ve në 
afërsi të Çiçavicës në rast implemen�mi paraqet 
mundësinë për vendosjen e Skenderajt dhe regjionit si 
qendër frekuen�mi në të ardhmen edhe nga pushuesit e 
kryeqyte�t për shkak të pozitës që ka vend. 

Këtu përfshihen jo vetëm zo�met e përgjithshme në 
Strategjinë Kombëtare për Integrim Evropian (SKIE) 
2020, por edhe masat e parapara në: 

- Planin e Veprimit për Zba�min e Marrëveshjes së 
Stabilizim Asociimit (MSA) me BE-në (Vendimi Nr.05-
V-246 i Kuvendit të Kosovës), më konkre�sht masat e 
ndërlidhura me Kapitullin 19 të Acquis-së (“Poli�kat 
sociale dhe punësimin”),

- Programin e Reformave Ekonomike (PRE) 2016-2018 
të miratuar nga Qeveria e Kosovës, më konkre�sht 
me reformat strukturore nr. 17, 18, 19 dhe 20 që 
synojnë t'i përmirësojnë lidhjet në mes të sistemit të 
arsimit dhe të rrisin punësueshmërinë e fuqisë 
punëtore,

- Agjendën për Reforma Evropiane (ARE), që i 
përcakton prioritetet në dialogun mes Kosovës dhe 
BE-së, më konkre�sht kapitullin e tretë mbi “Arsimin 
dhe Punësimin”,

- Strategjinë e Evropës Juglindore 2020 të Këshillit për 
Bashkëpunim Rajonal (RCC), që ka fokus të veçantë 
dhe objek�va të ndërlidhura me rritjen e punësimit.-  
Vizioni i Kosovës për Shkathtësitë 2020 të Zyrës për 
Planifikim Strategjik,

- Udhërrëfyesi për zba�min e Strategjisë Kombëtare 
për Zhvillim (SKZh) 2016-2021,

- Ligjin për Barazi Gjinore që garanton integrimin 
gjinor në të gjitha poli�kat, dokumentet dhe 
legjislacionin dhe synon fuqizimin ekonomik dhe 
hapat për të përmirësuar pozitën e femrave apo 
meshkujve në fushën e punës, në arsim, në 
shëndetësi, kulturëdhe shpërndarjen dhe/ose 
rishpërndarjen e 4 burimeve.   

Në aspek�n operacional, Plani i Veprimit ka për synim që 
të udhëzojë punën e ins�tucioneve të Republikës së 
Kosovës në fushat e punësimit, arsimit dhe a�ësimit, në 
periudhën 2018-2020, me qëllim të rritjes së punësimit 
të rinjve. Në nivel prak�k ky plan do të shërbejë si bazë 
për të udhëzuar Planin Vjetor të Punës të Qeverisë në 
raport me poli�kat e punësimit dhe arsimit për të rinjtë, 
zhvillimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 
(KASH), buxhe�n vjetor të Kosovës dhe strategjitë 
financuese të partnerëve zhvillimor. Plani i Veprimit 
është punuar në përputhje me UA Nr. 02/2012 mbi 
strategjitë sektoriale dhe në koordinim me Zyrën për 
Planifikim Strategjik (ZPS) në Zyrën e Kryeministrit.

Plani i Veprimit për Rritjen e Punësimit të të Rinjve është 
plan ndërsektorial trevjeçar që synon rritjen e punësimit 
dhe përmirësimin e punësueshmërisë për të rinjtë. Plani 
i Veprimit për Rritjen e Punësimit të të Rinjve është 
zhvilluar me idenë se ky operon në kontekst të 
ndërveprimit me sektorë të tjerë të poli�kave publike 
dhe me masat e parapara në Strategjinë Sektoriale të 
MPMS 2018-2022, Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 
(2017-2021), Strategjinë e Edukimit dhe Orien�mit në 
Karrierë (2015-2019), dhe strategjitë e sektorëve tjerë 
që ndërlidhen me punësimin. 
Plani i Veprimit është gjithashtu i udhëzuar nga zo�met 
poli�ke të Kosovës të ndërlidhura me procesin e 
integrimit në Bashkimin Evropian (BE) dhe nismat 
rajonale. Si i �llë, Plani i Veprimit buron nga nevoja për t'i 
integruar në një dokument dhe për t'i bërë operacionale 
zo�met e Kosovës për reforma në fushën e punësimit, 
arsimit dhe a�ësimit. 

Përtej kësaj, Programi Qeverisës i qeverisë aktuale, 
është i mbështetur në këto objek�va si më poshtë:

- Qeverisja e mirë, transparente dhe në shërbim 
të qytetarëve të Kosovës;

- Sundim i rendit dhe ligjit;
- Ekonomi të zhvilluar dhe modernizim të shte�t;
- Arsim cilësor me a�ësi konkurruese në tregun e 

BE-së;
- Shëndetësi dhe shërbime efek�ve;
- Integrime Euro-Atlan�ke, anëtarësim në OKB 

dhe NATO;
- Ushtri moderne sipas modelit të NATO-s;
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Në planin zhvillimor ekonomik, Komuna e Skenderajt, si 
edhe çdo pushtet tjetër lokal, ka si shtytjen e saj primare, 
kërkesat dhe trendet konkurruese, kryesisht nga 
ekonomitë konkurruese sektoriale dhe qytetet e 
zhvilluarae me rritje ekonomike e industriale.Bazuar në 
këtë këndvështrim, po ndodhin ndryshimet dinamike të 
konsiderueshme strukturale dhe konsistente me 
avancimin e mëtutjeshëm të këtyre ekonomive 
konkurruese sektoriale dhe qyteteve të zhvilluara e me 
trende rritjeje ekonomike e industriale.
Në të njëjtën kohë, këto lëvizje apo zhvendosje të fuqisë 
ekonomike nëpër qytete a rajone të ndryshme, ka rritje 
rapide të nivelit të fuqisë së globalizimit në fushën e 
produkteve apo nënprodukteve,  shërbimeve, 
teknologjisë informa�ve dhe komunikimeve, krahas 
pastaj uljes së barrierave të treg�së globale, nga ana 
t jetër.  Ndërsa  k jo,  prandaj  rezul ton me një 
ndërvarshmëri ekonomike të lartë që i lidhë i ofron 
zonat, rajonet dhe vendet shumë  e më shumë. 

Në objek�vën e adresimit të sfidave si më lartë, komuna 
e Skenderajt, sikurse edhe niveli nacional qeverisës 

KRIJIMI I AMBIENTIT TË FAVORSHËM PËR 
RRITJE E ZHVILLIM

hapësirë dhe kushte për biznes e punësim - 
infrastrukturë,  inovacion,  a�ësim e  
ndërmarrësi

Një rritje e balancuar zhvillimore sektoriale,

Një komunë me kulturë pune dinamike dhe
 angazhim ak�v qeverisës,

Një zgjerim hapësirash e zonash për banim dhe biznes,

Një avancim i të bërit biznes,

Një komunë me jetesë dhe mirëqenie të kënaqshme,

edhe ekonomia lokale po bëhën e më të lidhura, nën 
trendin e rritjes sëinves�meve dhe mundësive më të 
mëdha për shkëmbim resursesh dhe shërbimesh me 
vlerë të shtuar...
Në mes tjerash, nën këtë dimension të zhvillimit 
ekonomik lokal, komuna e Skenderajt vazhdon të 
përkrahë rritjen e zhvillimin e sektorit privat, siç 
janëagro-përpunimi, ndër�maria dhe materialet për 
ndër�m, shërbimet dhe turizmi, treg�a dhe bizneset 
familjare-individuale,a�ësimin e të rinjve, segmentet 
krea�ve nga fusha e inovacionit në ICT dhe ekonominë e 
gjelbërt. Këtë balancim sektorial zhvillimor, Komuna e 
Skenderajt e ka në prizmin e avancimit të kapaciteteve të 
saja, duke kontribuar tutje në arritje të reja të kë�j 
priorite�,  nën synimin e ofrimit të hapësirës dhe 
kushteve për bzines e punësim-infrastrukturë, 
inovacion, a�ësim e ndërmarrësi.

Prandaj, orien�met zhvillimore të Skenderajt brenda 
kë�j priorite� të parë do të shtrihen si në vijim:

Një performancë avokuese për ndryshim 
progresiv duke promovuar qyte�n



Orien�met zhvillimore Fokusi Perspek�va Ak�vitetet Strategjike

 
 
Jetë e mirëqenie e 
kënaqshme 

Një shoqëri demokra�ke që 
vlerëson dhe kontribuon në 
rritjen e standardit të jetesës 
dhe mirëqenien, barazinë 
dhe dinjite�t njerëzor 

Komuna, në mënyrë unike, promovon të
mirën e përgjithshme publike duke 
mbuluar nevojat e qytetarëve të saj, me 
plane zhvillimore, urbane, zonale e 
strategji afatmesme. Inves�met sektoriale 
domethënese zhvillojnë dhe mirëmbajnë 
koncep�n e të jetuarit mirë e 
shëndetshëm 

a) Shërbime të qëndrueshme arsimimi, 
b) Shërbime të qëndrueshme shëndetësore, 
c) Shërbime të qëndrueshme sociale, 
d) Shërbime të qëndrueshme të hapësirave publike për jetë e mirëqenie, 
e) Shërbime të qëndrueshme publike komunalie, 
f) Shërbime të qëndrueshme për fëmijë, rini, gra, moshën e tretë, për kulturë, sport, art, 
g) Shërbime të qëndrueshme për mbrojtje të ambien�t, tokës, ujit e ajrit etj 

 
Kulturë pune dinamike e 
angazhim ak�v 
qeverisës 

Angazhim dinamik e ak�v 
publik, si një kulturë e re 
pune e qeverisjes, duke 
kontribuar për një qytet plot 
jetë e gjallëri, me një 
iden�tet dallues organizimi 

Komuna, me një dedikim të veçantë, 
mbështetë dhe koordinon sinergji 
avangarde të organizimeve, takimeve, 
eventeve, fes�valeve, ceremonive, 
përvjetorëve, festave, koncerteve, 
ngjarjeve, pritjeve, partneriteteve, 
bashkëpunimeve etj, si një vlerë e shtuar 
e kulturës qeverisëse komunale 

a) Organizime të administruara publike, 
b) Takime e evente gj ithëpërfshirëse, 
c) Fes�vale, ceremoni,përvjetore të koordinuara dhe menaxhuara mirë, 
d) Festa, koncerte,ngjarje, pritje me nivel të lartë profesional, 
e) Bashkëpunime e partneritete rajonale, nacionale dhe  

ndërkombëtare sipas fushave e sektorëve specifik të komunës 

 
 
Rritje e balancuar 
zhvillimore sektoriale 

Administrata komunale 
përfaqëson menaxhim 
strategjik të poli�kave 
vendimmarrëse në nivel lokal 
në partneritet me atë 
nacional për rritje të 
kapaciteteve zhvillimore e 
sektoriale sipas përparësive 
unike për rritje e prosperitet 

Komuna siguron parashikueshmëri të 
planifikuar mirë duke diversifikuar 
orien�met e saja të balancuara, me 
synimin e ngritjes së konkurrueshmërisë 
produk�vite�t, sektorit privat dhe 
projekteve kapitale në të mirë të 
përgjithshme 
 

a) Zhvillim i qëndrueshëm gjithëpërfshirës socio-ekonomik, 
b) Ak�vitetete zhvillimore që gjenerojnë zhvillim ekonomik, punësim, mobilitet, arsim 

cilësor e a�ësim profesional, krea�vitet kulturor, diversitet   turizmi, bujqësi intensive 
e promovim inevs�mesh, 

c) Inves�me publike kapitale të strukturuara, 
d) Partneritet i qëndrueshëm publiko-privat, 
e) Plan zhvillimor sektorial i balancuar, 
f) Zhvillim ndërsektorial rajonal 

 
Zgjerim hapësirash e 
zonash për banim e 
biznes 

Projekte të reja si   
katalizator ndryshimesh për 
vizionin e ri të komunës. 
Kapacite� infrastrukturor me 
plan  zgjerimi për banim e 
biznese promovon 
kapacite�n largpamës e 
domethënës për të ardhmen 
e Skenderajt 

Fuqizimi i arritjeve kapitale 
infrastrukturore me kontribut shumë-
dimensional publik, për shërbime 
komunale, banimi,biznesi, inves�mesh 
janë vlerë domethënëse e avancimit të 
ambien�t më të favorshëm për rritje e 
zhvillim dhe synime strategjike 
afatmesme zhvillimore siincen�va 
madhore për ndryshim 

a) Projektet kapitale për hapësira të përbashkëta publike, 
b) Projekte publike për banim social për kategori në nevojë, 
c) Projekte kapitale publiko-private, 
d) Projek� i zonës ekonomike si pa rk industrial biznesor e teknologjik, 
e) Projekte publiko-private për inovacion, a�ësim e teknologji, 
f) Projekte biznesore, tregtare, prodhuese 
g) Projekte me dimensione integruese mul�-funksionale 
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Avancimi i të bërit 
biznes 

Sektori privat, në veçan�, 
ndërmarrjet e vogla,me 
mbështetje dhe thjeshtëzim 
për navigim ndaj 
procedurave dhe mira�meve 
publike të nevojshme dhe 
operim. 

Avancim incen�vash dhe ulje kostosh, 
efiçiencë dhe parkrahje për fillim apo 
zgjerim apo rritje inves�mesh ose 
ndryshime operimesh biznesore sipas 
trendeve dhe nivelit të 
konkurrueshmërisë për njëambient të 
favorshëm zhvillimor dhe ekonomi 
dinamike në prak�kë 

a) Përshtatja e nevojave të sektorit privat me rregullatorin e duhur të ak�viteteve, 
b) Përshtatje e projekteve biznesore me parimet dhe pajtueshmëri të plotë me 

komunitetet dhe qeverisjen, 
c) Bashkëveprim i zotuar në mes të sektorit privat dhe qeverisjes publike, 
d) Qeverisje thjeshtëzon proceset dhe eliminon barierrat e të bërit biznes, 
e) Qeverisja lokale përfaqësim interesin e sektorit privat edhe në nivel nacional, 
f) Krijimi i zonës ekonomike më int eres primar atrak�min  e sektorit  privat dhe 

promovim të inves�mesh vendore dhe të huaja, 

 

 
 
Performancë avokuese 
ndryshimi progresiv 
duke promovuar qyte�n 

Qeverisja komunal avokon 
në emër të qytetarëve të saj 
dhe komunite�t biznesor 
duke fuqizuar zërin e tyre. 
Komuna prinë në rolin e 
promotorit të Skenderajt,në 
nivel rajonal, nacional dhe 
ndërkombëtar 

Komuna promovon avokim ins�tucional 
për ndryshim dhe krijon sinergji 
shumëdimensionale nëpërmes 
partneriteteve dhe rrjeteve, duke marrë 
një rol ak�v drejt inkurajimit të 
bashkëpunimeve promovuese dhe 
nxitjeve të reja për sektore me interes të 
veçantë për komunën. 
Faktorizim ins�tucionalkombëtar i 
Kompleksit Memorial “Adem Jashari” në 
Prekaz”. 

g) Planifikim sektorial projektesh, 
h) Rritje e vizitorëve me qëndrim të plotë ditor, 
i) Shumëfishim ak�vitetesh kulturore, turis�ke, ar�s�ke, sportive, 
j) S�mulim të inves�meve në projekte akomodimi dhe hotelierie, 
k) Programe targetuese nacionale dhe ndërkombëtare, sipas  

përparësive dalluese të Skenderajt, përfshirë biznesin, kulturën, trashëgiminë, rininë 
dhe turizmin, 

l) Sponsorizime e subvencionime projektesh e ak�vitetesh me frymë promovimi të 
vlerave iden�fikuese tëSkenderajt, 

m) Ndërveprim nxitës publiko-privat, 
n) Atrak�m të akterëve për evente me më shumë se një ditëkohëzgjatje ak�vitetesh 

nëSkenderaj, 
o) Avancim mbizotërues të angazhimit kulturor në fushën e promovimit të Skenderajt 
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Nën prizmin e faktorizimit të rritjes së kualite�t të jetës 
dhe mirëqenies së qytetarëve, bashkë me zhvillim të 
balancuar zhvillimor e sektorial, qasja dhe lidhjet janë 
determinuese në përmirësimin e zhvillimit lokal dhe 
produk�vite�t ekonomik. Edhe plani infrastrukturor 
komunal, si një ndër kostot kapitale buxhetore, vazhdojë 
të stërngarkoj planifikimin komunal dhe dizajnimin 
afatmesëm strategjik, nën absorbimin e gran�t 
qeveritar  dhe bashkërendimin me programe 
donatorësh. Jo-efiçienca në lidhje, qasje e lehtë në nyje 
st rateg j i ke  e  t ransport  nd ikon  në  n ive l in  e 
ko n k u r r u e s h m ë r i s ë  n ë  n i v e l  n a c i o n a l  d h e 
ndërkombëtar, ndërsa pozicioni gjeografik i Skenderajt 
nuk i jep përparësi krahasuese kapacite�t biznesor 
inves�v e punësimit në raport me regjionet tjera. 
Dhe ky pozicion specifik  i Skenderajt, shtyn komunën 
dhe qeverisjen e saj të promovojë përparësi tjera 
krahasuese si iden�fikim dallues strategjik për 
Skenderajn, duke promovuar dhe avokuar ndryshime 
domethënëse për të s�muluar inicia�va afatgjate 
zhvillimore bazuar në koncepte nacionale dhe 
ndërkombëtare. 
Ky transformim i të menduarit biznesor, nën fokusin 
ins�tucional, sjellë në pah fuqizimin e mbështetjes me 
prioritetstrategjik, sektorët lokal ekonomik iden�fikues 
për Skenderajn. Duke qenë një zonë me kosto më të 
ulëta për jetë e biznes, një komunë e vogël që nuk ofron 
edhe shumë alterna�va, sfidë esenciale e qeverive  
lokale mbetet kontribute në solucione për rritje 
ekonomike në të ardhmen e afatmesme. 

Infrastrukturë transformuese duke favorizuar 
sektorët prijës lokal ekonomik,

Infrastrukturë krahasuese me efiçiencë në lidhje, 
qasje të lehtë në nyje strategjike e transport të të përballueshëm

Infrastrukturë publike e biznesore miqësore me ambien�n 
dhe ekonominë e gjelbërt,

Infrastrukturë sociale sipas prak�kave të 
mira ndërkombëtare si kulturë favorizuese qeverisëse,

Një nga këto instrumente të analizuara me kujdes të 
veçantë profesional është përkrahja e kapitalizuar për 
sektorët lokal dominues me përspek�vë të zhvillimit 
ekonomik. Ofrimi i akomodimit të nevojave të 
arsyeshme për hapësirë e infrastrukturë të kënaqshme 
për biznese sektoriale është determinant kyq i 
qeverisjes lokale në periudhën zhvillimore afatmesme. 
Dhe, nisma për licensim të zonës ekonomike si park 
industrial do të jetë modeli zhvillimor sektorial i 
Skenderajt.  
Bashkë me këtë zhvillim orientues strategjik e prioritar 
për mbështetje ndaj sektorëve lokal ekonomik 
dominues,edhe nënsektoret tjerë premtues do të 
konceptohen për ndërlidhje dhe koordinim shtesë. Këto 
ndërlidhje, synojnë të reflektohen në pla�ormën për 
zhvil l im rajonal me qendër Skenderajn, duke 
mul�plifikuar përparësitë ekonomike e biznesore 
konkurruese dhe qëndrueshmërinë financiare e 
mjedisore të tyre.  
Andaj, komuna e Skenderajt do tështrijë e rrisë 
inves�met e saj në transformim infrastrukturor duke 
asocuar në shërbime publike komunalie e akomoduese 
zhvillimore e sektoriale. Ky prioritet (i dy� strategjik) 
sjellë avancime domedhënëse në përmirësimin e 
shërbimeve të vancuara përkrahëse, avancim kulturor, 
krea�v e shërbime dhe sektorët prioritarë lokal si agro-
ndër�mtaria-turizmi. Kjo është edhe bërthamë e 
strategjisë afatmesme.  
Prandaj, orien�met zhvillimore të Skenderajtbrenda 
kë�j priorite� të dytë do të shtrihen si në vijim:

MBËSHTETJE PËR SEKTORËT LOKAL 
EKONOMIK

shërbime të avancuara përkrahëse, avancim 
kulturor dhe krea�v dhe shërbime, agro-
ndër�mtari-turizëm
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Orien�met zhvillimore Fokusi Perspek�va Ak�vitetet Strategjike 

 
 
Infrastrukturë 
krahasuese efiçiente 

Vizioni i komunës 
përfaqëson një sistem 
komplementar e efiçient 
infrastrukturor qëështë në 
shërbim të një ekonomie  
zhvillimoretë 
qëndrueshme, një 
ambient pro-biznesor dhe 
një komunitet me lidhje e 
qasje të integruara 

Komponen� zhvillimor 
infrastrukturor, mbetet qenësor për 
një funksion efikas e efiçient 
ekonomik. Në mungesë të lidhjeve 
tjera përveç asaj rrugore, 
Skenderajpërforcon qasjen e lehtë 
dhe  interkonek�vitet në nyje 
strategjike nacionale, kryesisht 
rrugore (Prish�në-Mitrovicë-Pejë-
Aeroport)dhe infrastrukturë publike 
(rrugë, ujë, kanalizim, sistem ujitjeje, 
rrjet stabil tëenergjisë elektrike, 
ndriçim publik, lidhje interne�, 
trotuar, hapësira për pjesëmarrje 
gjithëpërfshirëse si për kulturë, 
ekonomi, biznes, bujqësi, turizëm, 
shkollim, shëndetësi, prodhim e 
përpunim etj) 

a) Lidhje e komunës sonë, me një plan veprimi të bëshëm e efiçient, me 
një vistër projektesh funksionale të integruara, 

b) Siguri e lartë në shfrytëzim të sistemit infrastrukturorë në shërbim të 
nevojave të adresuara nga qytetarët dhe bizneset, 

c) Ndërlidhje funksionale të qëndrueshme në mes sektorëve primar, 
pjesës urbane me ato rurale, rrje�t regjional e nacional, me 
prioriteteve strategjike si bujqësia, ndër�mtaria e turizmi, 

d) Favorizim të  inves�meve infrastrukturore afatgjata zhvillimore, në 
benefit të zhvillimit të sektorëve lokal ekonomik dominues  

 
 
Infrastrukturë 
transformuese 
sektoriale 

Zona urbane qendër, me 
një zgjerim të disenjuar në 
shërbim të transformimit 
në një qyte� tëmirë-
menagjuar, me ekonomi, 
kulturë e turizëm dinamik,  
e ndërlidhje me zonat 
tjera strategjike si 
kompleksi, e nyjet tjera 
ndër-regjionale, sipas 
planit komunal  zhvillimor 
e urban dhe kahjeve 

Skenderaj  administron pla�ormë 
sektoriale transformuese, duke sjellë 
lehtësira dhe qasje të plotë në 
funksion të përspek�vës dhe 
zhvillimit, rrjeteve dhe efiçiencës, 
mirëmbajtjes dhe qëndrueshmërisë 
infrastrukturore publike si pronësi 
lokale  me këndvështrim rajonal e 
nacional 

a) Komuna menaxhon planifikim të  parashikuar domethënës të 
inves�meve kapitale afatmesme infrastrukturore, 

b) Komuna projekton transformim zonal të qëndrueshëm 
c) Komuna favorizon pla�ormë sektor iale zhvillimore, duke përkrahur 

agro-ndër�mtari-turizëm, nëpërmjetzonës ekonomike në Marinë, 
d) Komuna projekton ambicie krahasuese me qytete nga vendet në 

zhvillim, si modele për t’u ndjekur 
e) Komuna instalon qasje promovimi nëpërmjet vetë komunës, shkollave, 

rinisë, kulturës, turizmit e biznesit dhe partneriteteve ndërsektoriale 

zhvillimore afatgjate 
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Infrastrukturë 
miqësore me 
ambien�n 

Niveli ins�tucional ndërton 
qasje partnerite� me 
akterë relevant publik, jo-
publik, shoqëri civile e 
komunitet biznesor, duke 
ruajtur e mbrojtur 
koncep�n dhe të 
menduarit mjedisor, 
kulturën e vetëdijës  
miqësore ndaj ambien�t 
dhe instalimit të prak�kave 
të mira ndërkombëtare 

Bashkëpunimi publiko-privat 
promovon të mirën publike mjedisore 
në dobi tëqytetarit, shënde�t dhe 
kulturës së lartëcivilizuese. Dimensioni 
i infrastrukturës miqësore  ndaj 
ambien�t prezenton vlerë të shtuar 
zhvillimore dhe përparësi 
krahasuesesi mentalitet qeverisjeje të 
përgjegjshme e transparente 
 

a) Inves�met kapitale me projeksione gjithëpërfshirëse, 
b) Komuna fuqizon angazhimin e saj të zotuar miqësor ndaj ambient dhe 

ekonomisë së gjelbër, 
c) Komuna implementon në plotëni planin lokal të menaxhimit të 

mbeturinave duke promovuar ndarjen në burim dhe riciklimin, 
d) Komuna, respekton prak�kat e mira për infrastrukturë të avancuar në 

inves�met për zonën ekonomike dhe shërbimet publike e lehtësir a 
biznesi, 

e) Komuna investon në avancimin e pajisjes me mekanizim dhe 
menaxhim profesional tësektorit të mbeturinave dhe mirëmbajtjes së 
mjedisit e hapësirave publike dhe atyre të përbashkëta 

 
 
Infrastrukturë sociale 
sipas prak�kave të 
mira 

Qasje në banim  individual 
e kolek�v dhe hapësira të 
përbashkëta  të sigurta, 
adekuate dhe të 
përballueshme me 
elemente të duhura 
përcjellëse 
infrastrukturore për një 
zhvillim social prosperues 

Komuna merr në konsideratë  
zhvillimin social si kontribues e faktor i 
rëndësishëm në zhvillim ekonomik, 
jetë të dinjitetshme dhe mirëqenie, 
duke  promovuar ngritjen e standardit 
të përgjithshëm, si vlerë e shoqërisë, 
funksionimit global të komunës dhe të 
ardhmes së saj duke promvuar qasje 
të barabartë integruese për të gjitha 
kategoritë sociale 
 

a) Përmirësim i faktorit social infrastrukturor nga aspek� i banimit, 
shërbimeve të përbashkëta kom unale dhe qasjes së lehtë e të 
siguruar në rrjete elementare publike, si ujë, kanalizim, rrugë, energji 
elektrike, shërbim shëndetësor e arsimi, 

b) Menaxhim profesional dh efiçient i mirëmbajtjes së infrastrukturës 
sociale, 

c) Partneritet publiko-privat në zgjerim edhe efikasitet të infras trukturës 
sociale e publike, 

d) Ngritje e vetëdijes qytetare për  inves�m në infrastrukturë publike dhe 
ruajtje të saj, 

e) Kulturë e re sociale për të promovuar të mirën e përbashkët, 
f) Nxitje e inicia�vave inova�ve për përkrahje  sociale dhe mirëqenie 
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Edhe prosperite� dhe nxitja për sukses, në vetë 
përmban në vete disa karakteris�ka siç është tërheqja e 
njerëzve të guximshëm, të mençur, që me vete bar�n 
edhe një rrjet të fuqishëm edhe human edhe ekonomik 
edhe promovues. E kjo edhe nuk mund të ndodh që të 
zhvillohet një qytet i suksesshëm pa kapitalin njerëzor. 
Sikur edhe qytetet tjera, nën përpjekjen e lulëzimit të 
ekonomisë, Skenderaj bën përpjekje për të sforcuar 
lidhjet me akterë e partnerë nga jashtë sikur edhe rrjete 
të forta ndërsektoriale poashtu. 

Zhvillimi dhe përkrahja e ekonomive lokale dinamike, 
k lustereve e  rr jeteve  b iznesore -  e  të  c i lat 
domosdoshmërisht involvojnë edhe shërbimet 
financiare e profesionale, arsimin, turizmin sektorët 
bzinesor krea�v, digjital, inovacionin, treg�në e 
shërbimet, kulturën, ar�n e spor�n janë lehtë të 
iden�fikueshëm si fusha nën presion të madh nga ato që 
vijnë nga kryqete� e komuna tjera të mëdha me fuqi më 
të madhe ekonomike.

Bazuar në dedikimin profesional, të bazuar në 
kompetencë, atë menaxherial, human dhe poli�k 
poashtu, komuna e Skenderajt po kontribuon në 
mirëmbajtjen dhe avancimin e këtyre fushave specifike 
me dallueshmëri ideni��uese biznesore, ekonomike, 
kulturore, turis�ke etj duke facilituar rrjete e lidhje 
formale e jo-formale dhe përmirësimin e performancës 
dhe kënaqshmërisë ndaj ins�tucioneve lokale-pra duke 
krijuar e ndërtuar një ambient që promovon ndërlidhje 
sociale e biznesore, duke inkurajuar shkëmbim të ideve, 
koncepteve e projekteve dhe dhënje hapësire dijes dhe 
kompetencës. 

Ndër�m kapacitetesh dhe ngritje ins�tucionale, 
sipas sektorëve më primat prijës konkurrueshmërie,

Inkurajim zotues i bashkëpunimeve, partneriteteve dhe ndërlidhjeve, 
duke synuar promovimin e mundësive prioritare me shtrirje tej-nacionale,

Arsimim, trajnime dhe a�ësim profesional, sektorial, menaxherial, 
promovim e partneritet,

Infrastrukturë sociale mbështetëse për ofrim mundësive për promovim, 
bashkëpunime e rrjetëzime,

Një ndër trekendëshit katalizator të kë�j priorite� do të 
jetë Qendra e Kompetencës (Drejtoria e Arsimit) - 
Shtëpia e Kulturës “Hasan Prish�na” (Drejtoria e 
Kulturës) – Komunite� biznesor e ndërmarrës (Drejtoria 
e Zhvillimit Ekonomik dhe Financave). Planifikohet që ky 
kontribut mul�-dimensional nën lidershipin udhëheqës 
nga ana e komunës do të fuqizojë tutje ndërlidhjet 
promovuese, duke sjellë sinergji frytëdhënëse brenda 
zhvillimit ekonomik lokal, nxitë dinamikë dhe partneritet 
si dhe atrakton kapital njerëzor të shkathët (smart-city).

Për më shumë, qeverisja komunale është e zotuar për 
promovim të partneriteteve dhe bashkëpunimeve 
përgjatë të gjitha niveleve qeverisëse (lokale e 
nacionale), me sektorin privat, publik e jopublik, 
shoqërisë civile dhe komunitetet tjera, si të rinisë, grave, 
afaristëve, kulturës, ar�t, turizmit, spor�t etj, duke 
instaluar frymë mirëbesimi, vullne� e ga�shmërie për të 
punuar bashkërisht në arritjen e synimeve të 
përbashkëta. 
E gjithë kjo pritet të kontribuojë në ndër�m ndërlidhjesh 
e rrjetesh regjionale, nacionale e ndërkombëtare 
partneritetesh duke promovuar kapacite�n mul�-
sektorial bashkëpunues si prioritet (i tretë) i Skenderajt!
Komuna do të mbështesë dhe asistoj në koncep�min 
dhe implemen�min e projekteve dhe shërbimeve 
përkrahëse për të mirën  e sektoreve specifik (biznesor, 
kulturor, turis�k, ar�si�k, rinor, arsimor etj) sipas 
prioriteteve të zhvillimit sektorial ekonomik, përfshirë 
edhe ofr im partnerite�,  informata,  faci l i�m, 
bashkëfinancime dhe raport kredibil duke sjellë lart e më 
lart gjithëherë Promovimin e Mundësive.

Prandaj, orien�met zhvillimore të Skenderajtbrenda 
kë�j priorite� të tretë do të shtrihen si në vijim:

3
PROMOVIM I MUNDËSIVE

ndërlidhje e rrjete regjionale, nacionale e 
ndërkombëtare partneritetesh duke 
promovuar kapacite�n mul�-sektorial 
bashkëpunues
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Orien�met zhvillimore Fokusi Perspek�va Ak�vitetet Strategjike 

 
 
Inkurajim zotues i 
bashkëpunimeve, 
partneriteteve e 
ndërlidhjeve 

Komuna e Skenderajt 
sforcon rrjetëzimin me 
komunitetet biznesore, 
kulturore, ar�s�ke, 
turis�ke, rinore, të grave, 
të diasporës, a�ësimit 
profesional e qeverisjes 
lokale, duke ndarë e 
shkëmbyer informacione, 
duke promovuar 
mundësitë, duke mo�vuar 
ide e koncepte krea�ve, 
duke i dëgjaurbrengat, 
nevojat dhe kërkesat e 
tyre si komunitete të 
organizuara 

Modeli i instalimit të frymës së 
bashkëpunimeve, partneriteteve dhe 
ndërlidhjeve, i sjelle në pla�ormën e 
re për Promovim të Mundësive, 
angazhon secilin qytetar, që nga 
fëmijët deri të pleqtë, nga çdo fushë e 
sektor, nga çdo anë, qo�ë qyte� apo 
fsha�,  nën synimin e iden�fikimit të 
Skenderajt si vend i promovimit të 
mundësive, si në ekonomi, biznes, 
bujqësi, kulturë, art, turizëm, arsim e 
a�ësim profesional, rini, qështje 
gjinore, binjakëzime e vëllazërime etj 

a) Krijimi i partneriteteve dhe bashkëpunimeve ins�tucionale, 
në nivele sektoriale, 

b) Krijimi i ndërlidhjeve dhe facili�meve në nivel lokal, rajonal, 
nacional e ndërkombëtar, 

c) Sforcimi i marrëdhënie të forta me nivelin ins�tucional 
nacional, qeveri, agjenci e zyre, 

d) Sforcim i sektorit të Kulturës e Turizmit,  Historisë e 
Trashëgimisë në rrafshin e ndërkombëtarizimit të 
potencialeve e kapaciteteve të Skenderajt 

e) Modelimi i lehtësirave sektoriale biznesore për inves�me të 
diasporës dhe të huaja në zonë, 

f) Modelimi i E-Pla�ormës për Informim, Komunikim e 
Promovim në nivel komunal, si instrument primar për 
Promovim të Mundësive, 

g) Promovimi i takimeve biznesore (B2B matchmaking events) 
në sektore e nivele të ndryshme specifike 

h) Promovimi i lidershipit rajonale, duke vendosë në qendër 
Skenderaj *fusha e turizmit, kulturës dhe inves�meve* 

 
 
Ndër�m kapacitetesh 
dhe ngritje 
ins�tucionale 

Ekonomia dinamike është 
vitale për të përmbushur 
nevojat dhe pritjet sociale, 
ekonomike, të punësimit, 
qytetarëve dhe 
inves�meve publike 
lokale, nën njohjen dhe të 
kuptuarit se ndërmarrjet e 
vogla janë fuqia motorike 
e ekonomisë dhe zhvillimit 
lokal 

Nëpërmjet koncep�t zhvillimor të 
ndër�mit të kapaciteteve dhe ngritjes 
ins�tucionale, kapitali ins�tucional, 
biznesor, kulturor,turis�k etj, do të 
sjellë vlera të reja menaxheriale, 
profesionale, sektoriale dhe 
kup�mplote, me objek�vin e 
qëndrueshmërisë afatgjate duke 
krijuar mundësi nën sensin e 
krea�vite�t dhe inovacionit si 
iden�tet i ri për Skenderajn e zhvilluar 

a) Komuna e Skenderajt mbështetë fuqizimin e kapaciteteve 
ins�tucionale, biznesore, kulturore, turis�ke e fusha të 
tjera, në vazhdimësi, 

b) Komuna e Skenderajt promovon inves�min  në ngritje e 
a�ësim profesional sektorial, 

c) Komuna e Skenderajt përkrahë modernizimin e kapitalit 
njerëzor, në benefit të interesit të përgjithshëm, 

d) Komuna e Skenderajt, sjellë dhe promovon bashkëpunime 
nacionale e ndërkombëtare për të kapitalizuar përvoja të 
reja e shkëmbim eksperiencash 
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Arsimim, trajnim dhe 
a�ësim profesional 

Njohje dhe respek�m të 
faktorit me rëndësi të 
veçantë siç është arsimimi, 
që përfaqëson komponent 
krucial në zhvillimin social 
e ekonomik dhe 
mirëqenien e shoqërisë, 
duke promovuar raport 
linear zhvllimi, duke njohur 
poashtu edhe fak�n 
relevenat të shkallës së 
moshës së re ndaj 
popullatës së përgjithshme

Resurse humane të a�a, shkathëta, 
me kompetencë, me arsim cilësor, me 
përshtatje tregut të punës dhe 
nevojave të sektorit privat, duke 
s�muluar qasje në ins�tucione, 
burime e rrjete dhe organizma të 
ndryshëm sektorial për të avancuar 
aspek�n arsimor, të trajnimeve dhe 
a�ësisë profesionale bazuar në 
kompetencë dhe vlerë kualifikimi si 
nga fusha e ndërmarrësisë, punësimit, 
shkathtësive të buta, atyre për 
lidership, menaxhment, qeverisje, ICT, 
ekonomi digjitale, agro-përpunim, 
turizëm e trashëgimi, ndër�mtari,  
ambient, riciklim, etj 

a) Mbështetje ins�tucionale të qëndrueshme për sektorin e 
arsimit, trajnimit dhe a�ësimit profesional të strukturuar në 
fusha e sektore prioritare sipas sektorëve lokal zhvillimor,  

b) Mbështetje e inicia�vave dhe projekteve që promovojnë dhe 
animojnë mundësitë e barabarta me një rritje 
pjesëmarrjeje financiare e shërbime të avancuara,me 
impakt në arsimim, a�ësim, sektorë krea�v bzinesor e 
kulturor, industri dinamike,  tur izëm inova�v e trashëgimi 
iden�fikuese në nivel nacional e ndërkombëtar, 

c) Mbështetje në vazhdimësi e inicia�vave dhe projekteve, në 
implemen�m e bashkëkoordinim që përkrahin arsimimin, 
dhe zhvillimin e shkathtësive sektoriale iden�fikuese të 
kategorive të veçanta sociale, 

d) Sinergji me mekanizma e programe nga niveli nacional për 
të promovuar vlerën dhe inves�min në kompetencë, dije e 
zanate profesionale, nën udhëheqjen e Qendrës së 
Kompetencës në Skenderaj 

 
Infrastrukturë sociale 
mbështetëse 

A�ësi profesionale 
mbështetëse për avancim 
të përmbushjes se 
nevojave e kërkesave 
infrastrukturore për 
përmirësim të zhvillimit 
social, arsimor, 
shëndetësor, kulturor, 
biznesor e ekonomik si 
pla�ormë e përgjegjësisë, 
transparencës dhe 
llogaridhënies ndaj 
promovimit të mundësive 
dhe ndër�mit të 
partneriteteve 

Duke avancuar kulturën e mirë-
menaxhimit, mirëbesimit, vullne�t 
dhe ga�shmërisë ins�tucionale, duke 
mul�plifikaur fuqinë e bashkërendimit 
publiko-privat, duke valorizuar 
partneritetet si në nivel nacional e 
ndërkombëtar, drejtoritë përkatësë, 
nën mbështetjen e plotë të kabine�t 
të kryetarit, promovojnë frymën e 
pronësisë lokale të secilit qytetar, 
ndërmarrës, biznes, shoqatë a 
asociacion mbi asetet, kapacitetet dhe 
përgjegjesitë komunale në të mirë të 
Skenderajt dhe zhvillimit të �j 
 

a) Dhënia e mundësive të barabarta për inicia�vat me karakter 
promovimi e rrjetëzimi, 

b) Inves�met efiçiente e të qëndrueshme në strukturat e 
infrastrukturës sociale * hapësira shkollore, qendra 
kulturore, rinore, spor�ve, eduka�ve, turis�ke, publike, për  
fëmijë, gra, të rinj e të moshuar, biznese dhe diasporë etj 

c) Promovim të nismave e inicia�ave nga partnerite� publiko-
privat në modernizim dhe menagjim të infrastrukturës 
sociale e publike, 

d) Inves�m në fushata të përbashkëta vetëdijësimi për njohjen 
e vlerës së shtuar të infrastrukturës mbështetëse sociale, si 
rritje e mundësive shumë-dimensionale për 
ndërkombëtarizim dhe bashkëpunime të reja, 

e) Koncepte të reja të administrim it e menaxhimit jo-publik të 
infrastrukturës sociale publike, 
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Strategjia lokale e zhvillimit ekonomik afatmesëm 
pesëvjecare e Komunës së Skenderajt ka për qëllim 
ndër�min e kapaciteteve ekonomike lokale për të 
përmirësuar të ardhëm ekonomike dhe kualite�n e 
jetësës për të gjithë. Ky është një process ku të gjitha 
grupet e shoqërisë, ins�tucionet publike, bizneset, 
organizatat joqeveritare punojnë bashkërisht për të 
krijuar kushte më të mira për rritje ekonomike, gjenerim 
të punësimit, jetë e mirëqenie më të mirë në Komunën e 
Skenderajt.  

Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal poashtu 
përfaqëson një rol të rëndësishëm drejt përmirësimit të 
klimës së inves�meve, ngritjes së produk�vite�t dhe 
konkurenceshmërisë së bizneseve lokale dhe nxitje të 
zhvillimit të ndërmarrjeve të reja në komunë, me fokus 
në atrak�min e fuqisë financiare, teknologjike , të dijes e 
përvojës si dhe qasjes  ne tregje të diaspores dhe 
inves�meve të huaja. 

Me synimin e përmbyshjes së qëllimit strategjik, 
komuna e Skenderaj, zhvillon edhe planin detaj të 
veprimit. Këto plane kanë iden�fikuar objek�vat 
specifike dhe veprimet për secilin prioritet strategjik të 
iden�fikuar dhe sektorët ekonomik.  
Janë iden�fikuar edhe sektorët kyq bazuar në 
kapitalizaimin e përparësive ekzistuese dhe inkurajimin 
e rritjes së sektorëve të rinjë. Shtesë kësaj, strategjia e 
komunës është përshtatur edhe me dokumentet 
strategjike qeveritare e ins�tucionale, programore e 
sektoriale, respek�visht. 

Sa i përket sektorëve prioritarë ekonomiko-industrial, 
strategjia mbështetet në ato sektorë që japin 
kontribu�n më madhor në inves�me, punësim dhe 
konkurrueshmëri sektoriale, në nivel lokal, rajonal e 
nacional. 
Skenderaj iden�fikohet me bujqësi, ndër�mtari e 
materia le ndër�more dhe tur izëm (kulturor, 
historik,rural, trashëgimi etj) 
Në të njëjtën kohë, sektorët e ri me potencial rritjeje, të 
vlerësuar përfshijnë: ekonomia e gjelbërt, përpunimi 
dhe pake�mi, akomodimi dhe gastronomia dhe ICT.
Bashkë me fokusin në sektorët prioritarë ekonomiko-
sektorial, është analizuar edhe dimensioni i zhvillimit të 
hapësirave, si atyre publike, sociale dhe biznesore. Të 
gjitha këto hapësira të planifikaura janë të rëndësisë së 
veçant dhe duke u konsiderar secila bazuar në planet 
individuale për të përfaqësuar karakteris�ka unike, si 
pjesë integrale e ndër�mit të iden�te�t të ri zhvillimor të 
Skenderaj. 

VIII. OBSERVIME NDAJ STRATEGJISË AFATMESME

OBSERVIME

Ndër më kryesoret që i japin edhe veçan� specifike 
Skenderajt, janë si në vijim:

kompleksin memorial 
“Adem Jashari” në Prekaz, 

zonën ekonomike në Marinë 
dhe Inkubatori teknologjik, 

parkingjet publike,

parku Amerikan, Idriz Rreci 
dhe parku Shaban Polluzha,

pla�orma e Stacionit të  
Autobusëve -( modeli PPP). 

Dhe, sektorët lokal prioritarë ekonomik me hapësirat 
strategjike si dimension zhvillimor lokal ngjizen për 
arritjet e targeteve zhvilimore ekonomike 2019-2023. 
Në të njëjtën kohë, të dy këto komponente pritet të 
kontribuojnë në rritje ekonomike e krijimin e ambien�t 
të favorshëm zhvillimor dhe instalimi të ekonomisë 
dinamike në prak�kë si qëllim primar strategjik i 
komunës së Skenderajt. 

Ky progres i monitoruar do të raportohet bazuar në 
indikatorët e matshëm sipas prioriteteve ( tri prioritete 
strategjike) dhe sektorëve specifik lokal, orien�meve 
zhvillimore, fokuseve, perspek�vave specifike e 
ak�viteteve strategjike në shtrirje kohore e shifra 
financiare. Komuna dhe menaxhmen� i saj njohin e 
respektojnë ndryshimet në dinamiken e tregut dhe 
prioriteteve përgjatë kohës, të cilat do të ri-vlerësohen 
kujdesshëm përgjatë viteve dhe gjatë implemen�mit të 
strategjisë afatmesme.

Plani i Veprimit i hartuar përshkruan në detaje projektet 
sektoriale sipas drejtorive e sektorëve të disenjuar si 
përgjigje ndaj sfidave e ballafaqime dhe mundësive. 
Këto projekte përfshijnë pjesën e veprimeve sektoriale 
nën administrimin e komunës, sipas drejtorive dhe ato 
në nivel të partneriteteve dhe bashkëfinancimeve me 
q e v e r i n ë  d h e  d o n a t o rë  e  i nv e s � t o rë  t j e ra 
bashkëpunëtor ku komuna luan rolin prijës avokues për 
ndryshime. Secili plan e projekt është i përshkruar në 
detaje në aneksin tabelar (plani dinamik). 
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Observimi 1: Sektorët lokal ekonomik

Strategjia lokale e zhvillimit ekonomik 2019-2023 do të 
mbështetet fuqishëm në tri sektorët prioritarë lokal 
ekonomik, të iden�fikuar gjatë procesit të har�mit të 
strategjisë. 

Agro-ndër�mtaria e materialet ndër�more-turizmi
Këto tri sektore, në të vërtetë, janë edhe vet faqja 
ekonomike e Skenderajt ndërsa shtrihen në zonat 
shumë strategjike jo vetëm të Skenderajt por të vet 
rajonit të Drenicës. Të tria bashkë, si sektorë lokal 
ekonomik përfaqësojnë edhe dimensionin dominant të 
punësimit, inves�meve, aspek�n financiar dhe 
përspek�vën ekonomike të Skenderajt ((me mbi 50 %). 
Komuna, është e vetëdijshme për rolin e saj që duhet të 
ndërmarrë nën objek�vin e rritjes afatgjate të këtyre 
sektorëve përmes krijimit të ambien�t miqësor e 
përkahës biznesor, përkrahjes sektoriale, krijimit dhe 
promovimit të mundësive bashkë me facili�min përmes 
hapësirave atrak�ve të nevojshme, a�ësimin e fuqisë së 
re të shkathët profesionale dhe tërheqjen e inevs�meve 
të huaja dhe diasporës bashkarisht.  

Angazhimi për menjanim të barrierave dhe zvoglim të 
dobësive me përpjekjen e kthimit të tyre në përparësi do 
të jetë përcaktues edhe për vet a�ësinë e kompetencën 
e implementueshmërisë së Strategjisë nga ana e 
Komunës.

Bashkë me të, komuna e Skenderajt pritet të kontribuoj 
edhe përmes zhvillimit dhe aplikimit të poli�kave të 
duhura strategjike të shfrytëzimit të tokës (publike dhe 
jo-publike e private) dhe administron të siguruarit që do 
të ketë kapacitete të instaluara për inves�me, rritje e 
zgjerime tjera qo�ë publike, private, inves�me të huaja, 
apo partneritete publiko-private etj.

Komuna e Skenderajt, prapë, sikurse edhe në  
vazhdimësi, bashkë me partnerët tjerë relevant, me role 
e pozicione të ndryshme gjatë implemen�mit të kësaj 
strategjie,do të eksplorojnë dhe vlerësojnë e 
monitorojnë këto e iniica�va e  zhvillimet të  reja për 
tëavancuar, freskuar, përditësuar e sjellë vlera të shtuara 
për versione të reja pas monitorimit (çdo dy vjet) duke 
qenë një dokument dhe ose një proces i gjallë e dinamik 
për një këndvështrim afatgjatë, të qëndrueshëm dhe 
sektore të reja që sjellim primat zhvillimor ekonomik etj.
Komponent kontribues në këtë fushëveprim mbetet 
edhe treg�a,që poashtu përfaqëson një fuqi edhe 
financiare edhe punësimi në nivel lokal, me tendencë 
rritjeje,  ose në sta�s�ka pjesëmarrja e saj është me 
rreth 42 % si ak�vitet ekonomik, ose me 41 % të të 
punësuarve. 

Autoritetet komunale, përpiqen të promovojnë 
zhvillimin dhe fuqizimin duke sforcuar përvojat e 
hapësirave e dyqaneve tregtare përmes inves�mit në 
cilësi të lartë shërbimesh,hapësirash e infrastrukturë. Sa 
për referencë krahasimi: 

Numri i bizneseve të regjistruara  për periudhën 
pesëvjeçare (2010-2014) ishte 737, (15.8% e totalit të 
bizneseve që vepronin në rajonin e Mitrovicës), prej tyre 
696 biznese individuale, 32 shoqëri me përgjegjësi të 
kufizuara, dhe 9 ortakëri të përgjithshme. Numri i të 
punësuarëve në këto veprimtari biznesi llogaritet të 
ishte 1432.

Treg�a 19% Prodhimi dhe 
përpunimi 22%

Shërbime 45%

Transpor� 
dhe të tjera 14%

737 
(15.8%)

Numri i bizneseve

696
Individuale

Ortakëri e 
përgjithshme

9

Shoqëri me
përgjegjësi të

kufizuar 32

1432
Të punësuar

161
Biznese të shuara

TREGTIA     163

TRANSPORTI DHE TË TJERA     329

SHËRBIME    104

PRODHIMI DHE PËRPUNIMI 163
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Koncepti i Parkut të Biznesit Skenderaj

Komuna e Skenderajt, ka inicuar procesin, në 
bashkëkoordinim të ngushtë me Ministrinë e Treg�së 
dhe Industrisë, për aplikimin për Licensim, themelim 
dhe ndër�m të Zonës Ekonomike (Park Biznesi) në 
Marinë, me hapësirë prej rreth 36 hektarësh, probë 
publike, për të promovuar dhe përkrahur Sektorin Privat 
dhe Inves�met e huaja në zonë.  

Andaj, rekomandohen dy opcione si në vijim: 

I) Që Komuna e Skenderajt të inicoj themelimin dhe 
ngritjen e Parkut të Biznesit- si partneritet i ngushtë 
ins�tucional me Ministrinë e Treg�së dhe Industrisë, 
duke shpallur bashkë me këtë process, edhe Thirrjen për 
“Shprehje Interesi' për biznese të interesuara për 
vendosje/inves�me në këtë Zonë Ekonomike, (me 
kërkesa prej 20 ari deri në 1 hekt), me kritere 
konkurruese.  Ky model i Parkut të Biznesit do të mund të 
menaxhohej sipas dy modeleve menaxhuese: 

1) Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi, 

Inovacion e Turizëm, mandaton njënga sektorët 

e saj, atë për Ndërmarrësi Sektoriale, si 

përgjegjës për administrim e menagjim të 

parkut, i cili do të kishtë për detyrë edhe 

funksionalizimin, operimin, mirëmbajtjen dhe 

inves�met, duke inkusuar edhe të hyra solide 

nga bizneset në park, përtë mbuluar kostot 

bazike të operimit, 

2) Komuna e Skenderajt, përmes Drejtorisë për 

Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi, Inovacion e 

Tur izëm,  do  të  in iconte  themel imin  e 

Ndërmarrjes/Asociacionit të ri me Stakeholderet 

e parkut (pra komuna, ministria dhe bizneset) si 

e mandatuar enkas për Menagjim, Administrim 

e Mirëmbajtje të Parkut të Biznesit (dhënje në 

shfrytëzim, duke ruajtur pronësinë esaj në tokë), 

përmes një MoU me komunën e Skenderajt si 

themeluese e Parkut të Biznesit.

Duke marrë për bazë mungesën e përvojës së komunës 

në projekte të �lla, inves�me dhe menagjim zonash, 

tashmë, Komuna e Skenderajt ka inicuar procedurën e 

themelimit dhe ngritjes së Zonës Ekonomike - si 

partneritet i ngushtë ins�tucional me Ministrinë e 

Treg�së dhe Industrisë, dhe bashkë me Licensimin e saj, 

të përga�së edhe shpalljen e Thirrjes Ndërkombëyare 

për “Shprehje Interesi për Inves�m, Menagjim e 

Administrim për 25-49 vite të Zonës Ekonomike në 

Marinë', për en�tete biznesore që kanë përvojë në 

inves�me, menagjim dhe administrim të Parqeve 

Biznesore, teknologjike, industriale dhe atrak�m të 

inves�meve të huaja nëpër zona ekonomike,  i cili en�tet 

do të merrte përsipër edhe inves�met infrastruktore 

edhe popullimin  e zonës me biznese, qo�ë vendore, të 

diasporës apo edhe të huaja etj.
Në të dy opcionet, Komuna  e Skenderajt, do të 
ofronte Pronën e saj (në shfrytëzim) dhe përkrahjen 
ins�tucionale përmes promovimit dhe rrjetëzimit 
ekonomik e biznesor.
Andaj, i mbetet Komunës së Skenderajt të përcaktohet 
për modelin më të mirë!

Koncepti i Inkubatorit të Biznesit
 
Skenderaj
Komuna e Skenderajt, ka shprehur interesin e saj, që në 
bashkëkoordinim të ngushtë me Ministrinë e Treg�së 
dhe Industrisë, të inicoj koncep�n për themelimin dhe 
ndër�min e një Inkubatori Biznesi për të promovuar dhe 
përkrahur ndërmarrësinë te të rinjët e kësaj zonë. 

Komuna e Skenderajt, ka shprehur interesin e saj, që në 
bashkëkoordinim të ngushtë me Ministrinë e Treg�së dhe 
Industrisë, të inicoj koncep�n për themelimin dhe 
ndër�min e një Inkubatori Biznesi për të promovuar dhe 
përkrahur ndërmarrësinë te të rinjët e kësaj zonë.  
Andaj, rekomandohen DY Opcione si në vijim: 

Që Komuna e Skenderajt të inicoj themelimin dhe 
ngritjen e Inkobatorit të Biznesit- si 'aneks' e Qendrës së 

 Kompetencës  në Skenderaj, duke targetuar të rinjët 
zanatlinjë që a�ësohen nga/përmes kësaj qendre dhe 
shkollës së mesme, si dhe të tjerë punëtorë a menagjerë 
më përvojë, të nisin aventurën e tyrë biznesore (si start 
up) në hapësirat e kë�j Inkubatori, duke qenë afët edhe 
Qendrës, edhe mentorëve edhe potencialit tjetër të të 
rinjëve ndërmarrës edhe nga ak�vitete të përafërta që do 
të mund të nxisnin bashkëpunimë reciproke, e biznesore. 
Ky ambient si kompleks, do të mund të ndërtonte një 
Iden�t të ri Ndërmarrësie në Skenderaj, si i veçant prej 
modeleve tjera nëpër vende të ndryshme. Ky do të njihej 
edhe si vend i Promovimit të Mundësive, si dhe i 
Rr jetëz imeve e Partner iteteve,   n jë  vend ku 
edhekompanitë e mëdha që knë nëvojë për kompani të 
vogla shërbimesh do të gjenin partner biznesor e 
bashkëpuntorë. Këto start up-e, do të kishin mundësi 
shfrytëzimi të hapësirave e shërbimeve për një periudhë 
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Kuvendi i Komunës së Skenderajt, ka marrë vendim për 
Dhënjen e Pronës së Paluajtshme të Komunës, në një 
hapësire prej rreth 10.080 m2, personave fizik/juridik në 
shfrytëzim afatgjatë (30 vite) me mundësi edhe për 10 
vite, me des�nim të Vendosjes së Stacionit të 
Autobusëve , me qëllimin e ndikimit në zhvillim 
ekonomik, krijim vendesh të reja pune dhe përmirësim 
shërbimesh, i cili vendim do të procedohet përmes 
konkursit publik.    
Andaj, marrë për bazë të gjitha këto specifika të listuara 
si më lart, ne, si Prish�na REA, do të rekomandonim një 
Model tejtër të shfrytëzimit/des�nimit të kësaj parcele 
publike:

Zhvillimi i Pla�ormës së Integruar për Transport, 
Promovim, Komunikim e Turizëm

Qëllim i përgjithshëm i kësaj Pla�orme të Integruar do të 
ishte të kontribuoj në zhvillim e qëndrueshëm lokal 
përmes krijimit të një sistemi të integruar eficient të 
transpor�t të udhëtarëve, komunikim e promovim dhe 
turizëm regjional përmes përmirësimit të ndërlidhjeve 
l o ka l e ,  ra j o n a l e  e  n a c i o n a l e  s i k u rs e  e d h e 
ndërkombëtare duke targetuar qytetarët, tregjet, 
bizneset, ndërmarrësit e rinjë, kulturën e turizmin, 
trashëgimin e bashkëpunimet. Për më shumë kjo 
pla�ormë do të shërbente edhe si një Hub Shërbimesh 
për Skenderajn si Iden�tet i veçant zhvillimor, duke 
lehtësuar edhe transpor�n, edhe komunikimin, edhe 
promovimin edhe turizmin edhe kapitalin njerëzor etj. 
Pra, kjo pla�ormë, do të ishte një qendër atrak�ve për 
biznese të ndryshme, përveç ofrimit të shërbimit të 
peronave për autobus (5-10 min qëndrim), por jo 
stacion autobusësh, edhe për biznese dizajni, 
marke�ngu, agjenci e operatorë turizmi, punëdore, 
ar�zane, aksesorë, shërbime paketash turis�ke e të 
ngjashmë që do të valorizonin paketën për promovim 
shumëdimensional të Skenderajt (biznes, kulturë, 
turizëm, trashëgimi) etj. 
Në të nëjjton kohë, komuna, mund të vendoste / 
instalonte edhe një  Shërbim të saj Zyra për Informacion 
e Turizëm, ose “Ciceroni i Skenderajt” etj në këto 
hapësira.  K
jo pla�orm, do të ishte një nga partnerët më atrak�vë jo 
vetëm të Komunës e Ins�tucioneve publike të vendit, 
por edhe të bzinesve, projekteve, programeve,  
partneriteteve, inves�meve etj.
 
Andaj, i mbetet Komunës së Skenderajt të përcaktohet 
për modelin më të mirë!

6 muajshe, 12 muajshe e maksimalisht 18 muajshe, për 
t'ju liruar vendin nismave të reja pastaj.  Ky Inkubator do 
të kishte edhe menagjerin e vet profesional, të 
mandatuar nga Drejtoria për zhvillim ekonomik, 
ndërmarrësi, inovacion e turizëm 

Që Komuna e Skenderajt të inicoj themelimin e një 
Inkubatori Social, si en�tet legal “Ndërmarrje Sociale” 
sipas ligjit per Ndërmarrje Sociale, dhe duke u licensuar 
pastaj si inkubator Social, sipas ligjit për Zona Ekonomika 
në MTI. Qëllimi i kësaj nisme do të ishtë ndër�mi i 
Objek�t të Inkubatorit dhe Qendrës për Shërbime 
Këshillimore Biznesore, për kategoritë ë të rinjëve,, të 
papunët, gratë, të rinjët, ar�zanët, zanatlinjët, 
dizajnerët, punëdoret, prodhuesit e aksesorëve etj, të 
cilat do të kishin fokus të tyre primar, fushën e Kulturës e 
Turizmit, dhe krijimit, prodhimit e ofrimit të produkteve e 
shërbimeve nga këto fusha, marrë për bazë perspek�vën 
e Kompleksit “Adem Jashari” dhe numrit të vizitorëve e 
turistëve, ak�vieteteve e eventeve me sense kulturor e 
turis�k e të ngjashme që zhvillohen e pritet të 
intensifikohen në këto fusha.  Do të arrihej edhe një 
mundësi shumë e mirë që Komuna, dhe shumë drejtori 
të saj, veçmas ajo e Kulturës dhe Zhvillimit Ekonomik, të 
bashkërendonin  shumë projekte të përbashkëta me këtë 
Inkubator Social në Skenderaj. Për më shumë do të 
synohej që shërbimet biznesore të gjeneruara nga ky 
inkubator të sjellnin Vlera të Shtuara për Kulturën e 
Turizmi në Skenderaj dhe Drenicë poashtu. Këto 
shërbime, do të kishin mundësi shfrytëzimi të hapësirave 
e shërbimeve mbrenda kë�j Inkubatori Social, i cili  do të 
menagjohej dhe vetëmbahej nga Ndërmarrja e Re 
Sociale e themeluar, e cila do të kishte edhe menagjerin e 
vet profesional, të mandatuar nga Drejtoria për Kulturë, 
Rini e Sport dhe Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, 
Ndërmarrësi, Inovacion e Turizëm

Në të dy opcionet, Komuna  e Skenderajt, do të ofronte 
Objek�n dhe përkrahjen ins�tucionale përmes mbulimit 
të kostove të inventarit e shërbimeve të përbashkëta 
komunalie (ujë ,rrymë, internet, ngrohje ) të tjerat duhet 
të mbulohen nga shërbimet dhe të hyrat e projektet e 
ndryshme që do të gjeneronin, menagjonin e 
implementonin vet menaxhmen� dhe apo start-upet e 
reja të vendosura në Inkubator.

Andaj, i mbetet Komunës së Skenderajt të përcaktohet 
për modelin më të mirë! 

Rimodelimi i projektit për Stacion të 

Autobusëve Skenderaj
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Observimi 1: Implementimi

Projektet e iden�fikuara dhe të listuara në Planin Dinamik të Veprimit (matriksa tabelare), do të jenë të një niveli të lartë 
logjik e domethënës për të arritur prioritetet strategjike afatmese, nën prizmin  e një definimi të mirë projektues dhe të 
resurseve për t'u alokuar dhe implementuar respek�visht. 

Qeverisja komunale sikurse edhe qytetarët dhe bizneset janë të njohur me dëshirat, pritjet (nevojat) për veprim sa më 
të shpejt dhe rezultate në secilin sektor e objek�vë, fushë e lokalitet, gjë që duhet gjithçka të balancohet mirë bazuar 
në burimet, kapacitetet dhe prioritetet konkurruese të zhvillimit dhe qeverisjes, duke u priori�zuar sipas rrethanave, 
zhvillimeve, periudhave e qështjeve financiare e bugjetore. 

Në këtë logjikë, edhe është bërë ndarja e projeksioneve të projekteve në tri kategori:
- Tanishme: projekte e programe e ak�vitete që po ndodhin tanimë ose në të ardhmen e afërt (periudha 

përgjatë 2019), 
- Të ardhshme: projekte e programe e ak�vitete që do të fillojnë së implementuari në të ardhmen e afërt (2020-

2021)
- Të mëvonshme: projekte e programe e ak�vitete që që do të ndërmirren në periudhën afatmesme (2021-

2023)Komuna e Skenderajt, në bashkëkoordinim të plotë me drejtoritë përkatëse do të (ri)konfirmohen në 
baza vjetore me zhvillimet e reja financiare e bugjetore dhe resurset  alokuese për financim e implemen�m.  

Observimi 3: Vlerësimi e monitorimi
Plani dinamik i veprimit, në racionalite�n e �j të arritshmërisë korrespondon ngushtë me të gjeturat e analizat e 
hulum�meve dhe vlerësimeve si dhe konsul�meve gjatë kohës së zhvillimeve të tyre, megjithatëjetësimi i planit të 
veprimit do të mbetët dinamikë e gjallë, sinergji e bashkërenduar dhe partneritet ak�v i përgjegjshëm e transparent në 
vazhdimësi sipas projekteve e prioriteteve, duke qenë të vetëdijshëm edhe për ndryshime prioritetesh e sfidash. 
Bashkë me progresin e arritjeve të targeteve e indikatorëve apo të trendeve të iden�fikuara do të vlerësohen e 
raportohen në vazhdimësi rregullisht në baza vjetore, me refreskim e përditësim të dhënash. 

Sidoqo�ë, drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi, Inovacion e Turizëm, në baza dyvjeçare do të bëj Vlerësimin 
dhe Revidim e Strategjisë, për të matur arritur dhe vlerësuar prioritetet, ndryshimet dhe koherencën, përmes një 
angazhimi të pavarur të jashtëm të Monitorim-Vlerësimit. 

Observimi 4: Matja e rezultateve
Bashkë me dedikimin e implementueshmërisë së strategjisë, rrethanave në kohë, prioriteteve dhe qështjeve tjera të 
burimeve financiare e bugjetore, komuna e Skenderajt do të angazhohet edhe në kornizimin e kornizës së matjes së 
indikatorëve, si një qasje mul�dimensionale  e matjes së mirëqenies qytetare në nivel lokal që adreson kombinime dhe 
ndërlidhje sociale, ekonomike, mjedisore, kulturore e qeverisëse në rrethanat e Skenderajt, me përpjekjen e matjes 
efek�ve 'nësë gjërat po shkojnë më mirë'.
Për këtë matje rezultatesh të efek�t strategji, indikatorët do të grupohen në tri fusha të zgjeruara: 
Ak�vite� ekonomik, diversite� zhvillimor dhe prosperite�: mbrenda kë�j grupimi të zgjeruar, do të përfshihen,  në 
veçan� ak�vite� ekonomik dhe rritja  e punësimit mbrenda nivelit komunal, në të njëjtën kohë edhe vlerësimet, 
hulum�met e analizat për nevojat për diversitet të ak�viteteve ekonomike, e  në veçan� përgjatë ndërvarshmërisë 
sektoriale në përkrahje të ekonomisë si nxitje e zhvillimeve të reja dhe konkurrueshmërisë edhe biznesore edhe 
mundësive të reja ekonomike.  Punësimi dhe arsimi i qytetarëve të Skenderajt është fokus tjetër grupor i strategjisë si 
rezultat për vlerësim e matje (në raport me numrin  e residentëve) sikundër i ndërlidhur me kapacite�n e tyre për 
pjesëmarrje dhe kontributë në ekonomi, zhvillim lokal e mirëqenie të familjeve dhe qytetarëve të Skenderajt. 

Produk�vite� dhe inovacioni janë ndërveprime e ndërvarshmëri të ngushta në mes ve�, të cilat bashkarisht 
mbështesin ak�vite�n ekonomik, rritjen e zhvillimin lokal. Është e kuptueshme që të dhenat e kësaj fushe mund të jene 
të kufizuara dhe vësh�rë të vlerësuara, megjithatë kjo fushë, prapë se prapë, do të fokusohet në elemente të 
rëndësishme të shkathtësive të fuqisë punëtorë dhe arsimimi në raport me tregun e punës dhe nevojat e sektorit 
privat, segmentet inova�ve krea�ve, efektshmërinë operacionale dhe kostot për zhvillim, jetësë e të të bërit biznes etj.

Andaj, indikatorët ekonomik sipas kësaj kornize të hartuar do të ndihmojnë komunën e Skenderajt për të vlerësuar e 
matur progresin në rrafshin e qytetarit dhe prioriteteve strategjike të komunës. 



Nr Projektet/aktivitetet
Periudha 
implementuese

Bartësit Partnerët
 Buxheti i 
përafërt  
(Euro)  

 Burimet e financimit 

1 Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal ‐ Monitorimi dhe 
Vlerësimi ‐ çdo dy vite

2019 ‐ 2023 Komuna 
Komuna, Qeveria dhe 

Donatorët
 €               20,000.00  Komuna

2

Promovimi i vazhdueshëm i aktiviteteve të Komunës 
gjatë implementimit të Strategjisë së Zhvillimit 
Ekonomik Lokal 2019‐2023 përmes konferencave, 
fushatave, fletushkave, panaireve etj. Promovimi të 
bëhet çdo vitë nga një aktivitet.

2019 ‐ 2023 Komuna
Komuna, Qeveria dhe 

Donatorët
 €               50,000.00  Komuna

3 Memorandumet e Bashkëpunimit dhe planet e 
veprimit

2019 ‐ 2023 Komuna  Komuna  €                 5,000.00  Komuna 

Nr Projektet
Periudha 
implementuese

Bartësit Partnerët
 Buxheti i 
përafërt 

 Burimet e financimit 

1 Hartimi i projekteve teknike 2019‐2020 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, qytetarët  €             100,000.00  Qeveria, Komuna 

2 Projekti i ndriçimit në qytet 2019‐2020 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, qytetarët  €             310,000.00  Qeveria, Komuna

3 Ndriçimi publik ne zonat rurale 2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, qytetarët  €             500,000.00  Qevera, Komuna

4 Hartimi i projekteve teknike  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, qytetarët  €               80,000.00  Qevera, Komuna

5 Ndriçimi publik në B.L. 2022‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, qytetarët  €             170,000.00  Qevera, Komuna

6 Blerja e automjetit për intervenime emergj. 2022‐2023 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               60,000.00  Qeveria,MPB, Komuna

7 Shenja të komunikacionit 2019 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               40,000.00  Qeveria, MIT, Komuna

8 Ndërtimi i objektit të zjarrëfikësve  2020‐2021 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               80,000.00  Qeveria, MPB, Komuna

9 Vendosja e kamerave në qytet 2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               40,000.00  Qeveria, MAPH, GIZ, Komuna

10 Rregullimi i antenës qendrore ‐ Mbrotje dhe shpëtim  2019‐2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €                 5,000.00  Qeveria, MPB,Komuna

11 Vendosja e semaforëve në qytet 2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               30,000.00  Qeveria, MIT, Komuna

12
Pajisja me kontejnerë i të gjitha bizneseve dhe 
ekonomive famlijare 

2019‐2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €             150,000.00  Qeveria, MAPH, GIZ, Komuna

13 Hartimi i planit për menaxhimin e mbeturinave  2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               15,000.00  Qeveria, MAPH, GIZ, Komuna

14 Pajisje për nevojat e labaratorit 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               25,000.00  Qeveria, MSH,  Komuna

15 QMF Prekaz i Epërm 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               15,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

Prioriteti I: Krijimi i Ambientit të Favorshëm për Rritje e Zhvillim

P 1 O. 3 Arritja e Marrëveshjeve dhe Platformave te 
përbashketa ndërkomunale për bashkëpunim rajonal 
(Memorandumeve të Bashkëpunimit)

P 1. O.1 Aprovimi dhe Implementimi i Strategjisë së 
Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019 ‐ 2023

Prioritete,	Objektivat	dhe	Projektet	e	Zhvillimit	Ekonomik	Lokal	të	Komunës	së	Skenderajt		//	2019‐2023

Objektivat

Objektivat

P 1. O.2 Promovimi i Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 
2019 ‐ 2023



16 AMF Polac 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €                 6,000.00  Qeveria, MSH,Komuna

17
Rritja e qasjes në shërbime dhe në procedura të 
pacientëve ‐ kalimi në shërbime 12 orëshe në QMF 
Runikë

2019 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               35,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

18 Automjet për nevojat e vaksinimit 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               20,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

19 Pajisje laboratori  për QKMF 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               25,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

20 Digjitalizimi i rrjedhjës së pacientit 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               10,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

21
Pajisje për laboratorët për QMF Runikë, Prekaz e Qirez, 
Likoc, Turiçec

2020 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               50,000.00  Qeveria, MSH, OBSH, Komuna

22 Automjet për nevojat e Kujdesit Shtepiak 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               15,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

23 EKG për Qirez, Turiçec, Likoc, Prekaz i E, Llaushë, Polac 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               15,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

24
Rritja e qasjes në shërbime dhe në procedura të 
pacientëve ‐ kalimi në shërbime 12 orëshe në QMF 

2020 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               25,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

25 Fillimi i punës 12 orëshe në Turiçec 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               25,000.00  Qeveria, Komuna

26
Pajisje me teknologji informative për nevojat e 
shërbimeve në teren

2021 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               15,000.00  Qeveria, Komuna

27
Rritja e qasjes në shërbime dhe në procedura të 
pacientëve ‐ kalimi në shërbime 12 orëshe në QMF 

2021 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               40,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

28 Autoambulancë për nevojat e emergjencës 2021 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna, qytetarët  €               45,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

29 Pajisje për radiologji 2022 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna,    €               50,000.00  Qeveria, MSH,  Komuna

30 Shtim te stafit ‐ 5 infermiere 2022 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna,    €               36,000.00  Qeveria, MSH, Komuna

31
Digjitalizimi i shërbimeve të kujdesit social dhe atyre 
brenda SHPMPF

2022 Drejtoria e Shëndetësisë Komuna,    €               36,000.00  Qeveria, MPMS, MSH, Komuna

32
Fillimi i procedurës për shkëputje dhe mëvetësim nga 
Ndërmarrja Publike Rajonale në Mitrovicë 

2022 Drejtoria e Shërbimeve Publike
Komuna,Ndërmarrja 
Publike Rajonale

 €               50,000.00  Qeveria, MZHE Komuna

33 Kamion Marimangë 2020‐2021 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               40,000.00  Qeveria, Komuna

34 Rregullimin e varrezave të qytetit  201‐2021 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               90,000.00  Qeveria, Komuna

35 Themelimi i Drejtorisë së Inspektoratit Komunal  2019 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna,    €               25,000.00  Qeveria, Komuna

36 Furnizimi me vetura zyrtare  2019 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               45,000.00  Qeveria, Komuna

37 Furnizimi me inventar dhe mjete pune  2019 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, qytetarët  €               10,000.00  Qeveria, Komuna

38 Rregullimi i zyreve tek administrata (sporteli) 2019 Drejtoria e Administratës  Komuna, qytetarët  €               10,000.00  Qeveria, Komuna

39
Rregullimi i një depoje për vendosjen e produkteve të 
konfiskuara si dhe asgjësimin e tyre 

2019 Drejtoria e Administratës  Komuna, qytetarët  €               15,000.00  Qeveria, MD, MAPH, Komuna

1 Organizime të administruara publike,  2019‐2023 Komuna, Drejtoria e Kulturës, 
Dejtoria për Zhvillim 

Komuna dhe partnerët  €                     50,000  Qeveria, Komuna, Donatorët

2
Organizimi i ceremonive, festave, përvjetorëve  dhe 
ngjarjeve

2019‐2023 Drejtoria e Kulturës, Dejtoria për 
Zhvillim 

Komuna, partnerë dhe 
qytetarët

 €                     50,000  Qeveria, Komuna, Donatorët

3
Bashkëpunime dhe partneritete rajonale, nacionale 
dhe ndërkombëtare sipas fushave specifike të 
komunës

2019‐2023 Komuna, Drejtoria e Kulturës, 
Dejtoria për Zhvillim  Ekonomik

Komuna, qytetarët, 
bizneset dhe akterët 
tjerë

 €                     50,000  Qeveria, Komuna, Donatorët

Objektiva Zhvillimore 1.1.        
Jetë e mirëqenie e kënaqshme

P1. O.ZH.1.1.

P1. O.ZH.1.2. 
Objektiva Zhvillimore 1.2.               
Kulturë pune dinamike e 
angazhim aktiv qeverisës



1 Penda e Kuqicës 2019‐2023 DZHENIT DZHENIT, Komuna, 
Sektori Privat

 €             35,000,000  Qeveria, MAPH, MZHE, Komuna, 
Sektori Privat, Donatorët

2
Rishikimi i Strategjisë  për Zhvillim Ekonomik Lokal 
Afatmesëm

2019‐2023 DBF Drejtoria për Buxhet 
dhe Financa

 €                       5,000  Qeveria, Komuna, Sektori Privat, 
Donatorët

3
Mbështetja e sektorit të blegtorisë me grante dhe 
subvencione 

2019‐2023 Drejtoria e Bujqësisë Drejtoria BPZHR, 
Fermeret, 

 €                  161,520  Qeveria, MBPZHR, Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

4
Mbështetja e sektorit të bletarisë me grante dhe 
subvencione 

2019‐2023 Drejtoria e Bujqësisë Drejtoria e BPZHR, 
Fermeret, 

 €                     46,474  Qeveria, MPBZHR, Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

5
Mbështetja e sektorit të pemtarisë me grante dhe 
subvencione 

2019‐2023 Drejtoria e Bujqësisë Drejtoria e BPZHR e 
Fermeret, 

 €                  110,000  Qeveria, MBPZHR,Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

Mbështetja e sektorit të perimtarisë me grante dhe 
subvencione 

Drejtoria e Bujqësisë Drejtoria e BPZHR e 
Fermeret, 

 €                     88,800  Qeveria, MBPZHR,Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

6
Mbështetja e sektorit të pemëve të imta me grante 
dhe subvencione 

2019‐2023 Drejtoria e Bujqësisë Drejtoria BPZHR e 
Fermeret, 

 €                     66,887  Qeveria, MBPZHR,Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

7 Mbështetja e sektorit të lavërtarisë  2019‐2023 Drejtoria e Bujqësisë Drejtoria e BPZHR e 
Fermeret

 €                  136,500  Qeveria, MBPZHR,Komuna, Sektori 
Privat Donatorët

8 Ngritja e serrave  2019‐2023 Drejtoria e Bujqësisë Drejtoria e BPZHR e 
Fermeret, 

 €                  150,000  Qeveria, MBPZHR,Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

9 ECO TURIZMI 2019‐2023 Drejtoria e Bujqësisë Komuna, DZHENIT  €                  150,000  Qeveria, MBPZHR,Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

1 Parkingjet te banesat sociale 2019‐2020 Drejtoria e Urbanizmit Drejtoria e 
Shërbimeve Publike

Komuna, Qytetaret  €                  180,000  Qeveria, Komuna

2 Zona Ekonomike ‐ Parku i biznesit ‐Marinë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit Drejtoria e 
Shërbimeve Publike

Komuna, Qytetaret  €               2,000,000  Qeveria, MTI, Komuna

1 Inkubatori i bizneseve ‐Skenderaj 2019‐2023 Komuna, DZHENIT DZHENIT, Komuna, 
Sektori Privat

 €                  500,000  Qeveria, MTI,  Komuna, Sektori 
Privat, Donatorët

2 Lehtësira në taksa komunale për bizneset  2019‐2023 Komuna, DZHENIT DZHENIT, Komuna, 
Sektori Privat

 €                     10,000  Qeveria, MTI, Komuna, 

1 Kulmi i Shtëpisë së Kulturës 2019‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  AKMK  €                  190,000  AKMK, MKRS, Komuna,
2 Kulla e Kamer Loshit 2019‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  AKMK  €                     90,000  AKMK, MKRS, Komuna,
3 Kulla e Shotë Galicës në fshatom Radishevë 2019‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     90,000  AKMK, MKRS, Komuna,
4 Kulla Likujduesit e Shtabit ‐ Prekaz i Poshtëm 2019‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     90,000  AKMK, MKRS, Komuna,
5 Objekti i Arkivit Historik 2020‐2022 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                  130,000    MKRS, Komuna,

6
Mirëmbajtja e kullave Tahir Meha, Ilaz Kodra dhe 
Ahmet Delia 

2019‐2023 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Qeveria, MKRS  €                  409,869  AKMK, MKRS, Komuna,

7
Rregullimi i lapidarit dhe pllakës përkujtimore në 
fshatin Plluzhinë 

2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Qeveria, MKRS  €                     19,220  AKMK, MKRS, Komuna,

8 Restaurimi i Objektit të Shtëpisë së Kulturës në Runik 2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                  480,998  Qeveria, MKRS, Komuna
9 Ngritja e shtatores së Tahir Mehes 2019‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     35,000  Qeveria, MKRS, Komuna

10
Prodhimi i Dokumuntarëve Televiziv për Heronjtë dhe 
figurat e rëndësishme të historisë kombëtare 

2019‐2023 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Qeveria, MKRS  €                     30,000  Qeveria, MKRS, Komuna

11
Konzervimi dhe restaurimi i objekteve të rëndësishme 
të trashëgimisë  kulturore 

2019‐2023 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Qeveria, MKRS  €                  300,000  Qeveria, MKRS, Komuna

12 Galeria e Arteve 2019‐20201 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     60,000  Qeveria, MKRS, Komuna

13
Digjitalizimi dhe arkivimi i të gjitha videove dhe filmive 
të luftës në Kosovë/Skenderaj 

2019‐2023 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Qeveria, MKRS  €                  150,000  Qeveria, MKRS, Komuna

14 kompletimi i pajisjeve të zërimit dhe ndriçimi i  sallës 2019‐2023 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     45,000  Qeveria, MKRS, Komuna
15 Akademia Ushtarake në Açarevë  2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     40,000  Qeveria, MKRS, Komuna
16 Kulla e Shaban Mangjollit 2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     40,000  Qeveria, MKRS, Komuna
17 Kulla e Osman Gecit 2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Qeveria, MKRS  €                     10,000  Qeveria, MKRS,  komuna 

P1. O.ZH.1.3. 

Objektiva Zhvillimore 1.4.               
Zgjerim hapësirash e zonash për 
banim e biznes

P1. O.ZH.1.6.

Objektiva Zhvillimore 1.6.               
Performancë avokuese 
ndryshimi progresiv duke 
promovuar qytetin

P1. O.ZH.1.5.

Objektiva Zhvillimore  1.3.              
Rritje e balancuar zhvillimore 
sektoriale

P1. O.ZH.1.4.

Objektiva Zhvillimore  1.5.              
Avancimi i të bërit biznes



Nr Projektet
Periudha 
implementuese

Bartësit Partnerët
 Buxheti i 
përafërt 

 Burimet e financimit 

1 Kanalizmi Kllodernicë‐Vitak 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  365,500  Qeveria

2 Kanalizimi në BL Qirez 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €               1,502,956  Qeveria, Komuna 

3 Kanalizimi në Llaushë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  678,318  Qeveria, Komuna 

4 Kanalizimi në Klinë‐Kuqicë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €               1,259,584  Qeveria, Komuna 

5 Asfaltimi i rrugëve Kuqicë‐Tërrnafc 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  550,720  Qeveria, Komuna

6 Kanalizimi në fshatra të BL.Likofc 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  704,094  Qeveria, Komuna

7 Kanalizimi fekal Qitak‐Padalishtë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  820,000  Qeveria

8 Rrugët në Bashkësi Lokale 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  480,000  Qeveria, Komuna

9 Kanalizime në Bashkësi Lokale 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  470,000  Qeveria, Komuna

10 Kyqjet në kanalizimin fekal në Rezallë dhe Polac 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  220,000  Qeveria, Komuna

11 Kuqjet individuale të ujësjellësit në fshatra 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  110,000  Qeveria

12 Zgjerimi i sheshit Adem Jashari 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  255,906  Qeveria, MIT, Komuna

13 Ndërtimi i trotuarit në Runike 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  120,000  Qeveria, MIT, Komuna

14 Kanalizimi fekal Vitak‐Qubrel 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  250,000  Qeveria, MIT, Komuna

15 Kanalizimi në fshatra të BL Turiçevc 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  405,000  Qeveria, MIT, Komuna

16 Kanalizimi fekal Rakinicë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  150,000  Qeveria, Komuna

17 Rruga degëzimi me rr. "17 Shkurtin" 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  193,595  Qeveria, MIT, Komuna

18 Rrugët me segmente në qytet 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  224,600  Qeveria, MIT, Komuna

19 Kanalizime me segmente në qytet 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  260,000  Qeveria, MIT, Komuna

20 Unaza e brendshme 3 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  100,000  Qeveria, MIT, Komuna

21 Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në fshatra 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  100,000  Qeveria

22 Trotuaret në rrugët lokale 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  150,000  Qeveria

23 Kanalizimi Tushillë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  100,000  Qeveria

24 Asfaltimi i rrugës Aqarevë‐ Siqevë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  330,000  Qeveria, MIT, Komuna

25 Asfaltimi i rrugës Aqarevë‐ Plluzhinë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  290,000  Qeveria, MIT, Komuna

26 Segmenti 2 i rrugës 17 Shkurti 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  350,000  Qeveria, MIT, Komuna

Prioriteti II: Mbështetje për sektorët lokal ekonomik 

Objektivat



27 Asfaltimi i rrugës Polac ‐ Dashec 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  208,670  Qeveria, MIT, Komuna

28 Asfaltimi i rrugës Qubrel‐Rakinicë 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                     84,103  Qeveria

29 Trotuaret  Burojë‐Turiçefc 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                     50,000  Qevera, Komuna

30 Asfaltimi i segmentit të rrugës në Kopiliq‐ l. Havolli 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  170,676  Qeveria, MIT, Komuna

31 Asfaltimi i rrugës Klinë  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                     50,000  Qevera, Komuna

32 Rehabilitimi i rrugëve në Bashkësi Lokale 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  480,000  Qeveria, MIT, Komuna

33 Rehabilitimi i Kanalizimeve në Bashkësi Lokale 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  520,000  Qeveria, MIT, Komuna

34 Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit në Bashkësi Lokale 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  320,000  Qevera, Komuna

35 Rruga Unaza e jashtme 1 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €               1,300,000  Qeveria, MIT, Komuna

36 Kanalizimi Makermal‐ 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  200,000  Qeveria, MIT, Komuna

37 Kanalizimi fekal Izbicë‐Tërrnovë‐Leqinë 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  560,000  Qeveria, MIT, Komuna

38 Kanalizimi Vojnikë‐Kopiliç 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  400,000  Qeveria, MIT, Komuna

39 Kanalizimi Aqarevë‐Tushillë‐Kopiliç  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  700,000  Qeveria, MIT, Komuna

40 Kanalizimi fekal Kotorr‐Radishevë 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  680,000  Qeveria, MIT, Komuna

41 Kanalizimi fekal Suriganë‐Banjë 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  680,000  Qeveria, MIT, Komuna

42 Sinjalizimi vertikal i rrugëve  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  150,000  Qevera, Komuna

43 Rregullimi i trotuarëve B.L 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  280,000  Qeveria, MIT, Komuna

44 Rruget e reja B.L 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  380,000  Qeveria, MIT, Komuna

45
Rruga komunale Skenderaj ‐ Vushtrri (fshati 
Krasmirovc) 

2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  800,000  Qevera, MIT, Komuna

46 Rruga Kuqicë, Tërnavc me segmente  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  600,000  Qeveria, MIT, Komuna

47 Rruga Kotor ‐ Qubrel  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  180,000  Qevera, Komuna

48 Rruga Surigane ‐ Pemishtë  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  450,000  Qeveria, MIT, Komuna

49 Rruga në Polac ‐ Segmente  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                     80,000  Qevera, Komuna

50 Rruga Runik ‐ Surigane  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  250,000  Qeveria, MIT, Komuna

51 Rruga Kozhinë  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  180,000  Qevera, Komuna

52 Kanalizimi Surigane ‐ Banjë  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  250,000  Qeveria, MIT, Komuna

53 Rruga Kozhinë  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  180,000  Qevera, Komuna

54 Kanalizimi Surigane ‐ Banjë  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  200,000  Qeveria, MIT, Komuna

55 Rruga Rezallë e re ‐ Rezallë e vjetër  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, komunitetet  €                  160,000  Qevera, Komuna

Objektiva Zhvillimore 2.1.               
Infrastrukturë krahasuese 
efiçiente

P2. O.ZH.2.1. 



1 Mirëmbajtja dhe riparimi i rrugëve 2019‐2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €                  500,000  Qeveria, Komuna 

2 Parteret në zonat banuese 2019‐2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike
Komuna qytetarët, 
bizneset

 €                  412,901  Qeveria, Komuna

3 Sistemi i ngrohjes së qytetit 2021 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €               4,400,000  Qeveria, Komuna

4 Planet rregulluese në zonat rurale 2021 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €                  480,000  Qevera, Komuna

5 Rregullim i infrastrukturës në zonat e reja urbane 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €                  640,000  Qevera, Komuna

6 Rregullimi i tokës ndërtimore 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €                  560,000  Qevera, Komuna

7
Gypi i ujitjes nga Prekazi në varrezat e Dëshmorëve në 
fshatin Marinë 

2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €                  190,000  Qevera, Komuna

8 Faza 2 e rrugës 17 Shkurti  2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €                  450,000  Qevera, Komuna

9
Infrastruktura bazike e brendshme në Parkun e 
Biznesit ‐ Marinë 

2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €               1,300,000  Qevera, MTI,  Komuna

10
Investimet në vazhdimin e objekteve të dëshmorëve 
në Skenderaj UCK 

2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit 
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €               4,709,351  Qevera, MKRS,  AMMK, Komuna

11 Stadiumi i Runikut  2019‐2023 Drejtoria e Shërbimeve Publike
Komuna, qytetarët, 
bizneset

 €                  200,000  Qevera, MKRS, Komuna

1 Rregullimi i parqeve në qytet 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €                  220,000  Qevera,MAPH,  GIZ, Komuna

Gjelbrimi i qytetit 2019‐2021 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €                  140,000  Qevera,MAPH,    Komuna

Pastrimi i shtratit të lumit në Llaushë 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €                     20,000  Qevera,MAPH,  MZHR, Komuna

Impiantet e trajtimit të ujërave të zeza 2019‐2020 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €               1,320,000  Qevera, MAPH,Komuna

Rregullimi i parqeve  2019‐2020 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €                  160,000  Qevera,MAPH,  MZHR, Komuna

Rregullimi i shtratit të lumit  2019‐2020 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €                  350,000  Qevera,MAPH,  MZHR, Komuna

Pastrimi i lumit Runikë ‐ Turiçefc  2019‐2020 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €                  200,000  Qevera,MAPH, MZHR,  Komuna

Rregullimi i shtratit të Lumit Lagja 3.  2022‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Qytetarët  €                  300,000  Qevera,MAPH,   Komuna

Rregullimi i lokacionit të deponive të mbeturinave 
inerte dhe familjare (njëri është stacion transfer)

2022‐2023 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, Qytetarët
 €                  200,000 

Qevera,MAPH,  GIZ, Komuna

Pajisja me kontejnerë i të gjitha bizneseve dhe 
ekonomive familjare 

2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, Qytetarët  €                  100,000  Qevera,MAPH,  GIZ, Komuna

Hartimi i planit lokal për menaxhimin e mbeturinave  2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, Qytetarët  €                     15,000  Qevera,MAPH,  GIZ, Komuna

Fushata vetëdijësuese për gjobat mandatore  2020 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, Qytetarët  €                     15,000  Qevera, MAPH, Komuna

Fushata vetëdijësuese për ruajtjen e Ambientit 2019‐2023 Drejtoria e Shërbimeve Publike Komuna, Qytetarët  €                     30,000  Qevera, MAPH, Komuna

1
Ndertimi i Objektit të Parkingjeve Publike 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Drejtoria e 

Urbanizmit, Qytetarët
 €               1,100,000  Qevera, Komuna

2
Rregullimi i zonës rekreative dhe sportive 2021‐2023 Drejtoria e Urbanizmit  Komuna, Drejtoria e 

Urbanizmit, Qytetarët
 €               1,100,000  Qevera, Komuna

3 Renovimet për QMF 2019‐2021 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                  222,177  Qeveria,  MSH,Komuna

4 Renovimi i objektit të SHPMPF 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, MSH, Komuna

5 Renovim QMF Prekaz i Eperm  2019 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     15,000  Qeveria, MSH, Komuna

6 Renovimi i AMF Polac 2019 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, MPMS, Komuna

7 Inventar për nevojat e sallonit për qëndrim ditor ‐ 
SHPMF

2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                       8,000  Qeveria, MPMS, Komuna

P2. O.ZH.2.2. 

P2. O.ZH.2.3. 

Objektiva Zhvillimore 2.3.        
Infrastrukturë miqësore me 

ambientin

Objektiva Zhvillimore 2.2.               
Infrastrukturë transformuese 
sektoriale



8 Renovimi i sallonit për qëndrim ditor ‐ SHPMF 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                       6,000  Qeveria, MSH, Komuna

9 Renovimi i QPS 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, MPMS, Komuna

10 Vendosja e ashensoreve ne QKMF 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     40,000  Qeveria, MSH, Komuna

11 Automjet per nevojat e Hemodijalizes 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     35,000  Qeveria, MSH, Komuna

12 Renovimi i QMF Likoc  2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, MSH, Komuna

13 Renovimi i QMF Klinë e Epërme 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, MSH, Komuna

14 Vendosja e kujdesit shtëpiak brenda shërbimeve të 
QKMF

2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     40,000  Qeveria, MSH, Komuna

15 Renovim i AMF Açarevë 2020 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, MSH, Komuna

16 Rregullimi i oborreve dhe rrethojave të QMF  2021 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, MSH, Komuna

17 Lyerja e mureve brenda QKMF  2021 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                       3,000  Qeveria, Komuna

18 Instalimi i ngrohjes qendrore në Prekaz E, Qirez, Likoc, 
Llaushë dhe Polac

2021 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     20,000  Qeveria, MSH, Komuna

19 Automjet për mbikqyrjën e punëve në teren si dhe 
furnizime për QKMF

2021 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     20,000  Qeveria, MSH,Komuna

20 Vendosja e dyerëve lëvizëse në QKMF 2022 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     12,000  Qeveria, Komuna

21 Rregullimi i arkivit të QKMF  2022 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, Komuna

22 Renovimi i hapësirave të Radiologjisë  2022 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, Komuna

23 Inventar për ordinanca 2022 Drejtoria e Shëndetësisë Drejtoria e 
Shëndetësisë

 €                     10,000  Qeveria, Komuna

24 Ndërtimi i shkollës fillore në Makermal 2020 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  124,263  Qeveria  MASHT, Komuna

25 Renovimi i shkollave fillore 2020 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  109,345  Qeveria, MASHT,Komuna

26 Renovimi i shkollave fillore dhe të mesme 2021‐2022 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  265,400  Qeveria, MASHT,Komuna

27 Ndërtimi i shkollës fillore ‐ ndërtim i ri, Lagja II ‐ 
Skenderaj

2019‐2023 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  450,000  Qeveria, MASHT,Komuna

28 Salla në SHMT "Anton Cetta" ‐ Skenderaj  2019‐2023 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  450,000  Qeveria, MASHT,Komuna

29 Salla në shkollën fillore  "Shaban Jashari" ‐ Skenderaj 2019‐2023 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  450,000  Qeveria, MASHT,Komuna

30 Salla në shkollën fillore  "Azem Bejta" ‐ Prekaz I eperm 2019‐2023 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  450,000  Qeveria, MASHT,Komuna

31 Salla në shkollën fillore "Fehmi Rama" ‐ Likofc 2019‐2023 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  450,000  Qeveria, MASHT,Komuna

32 Salla në shkollën fillore "Malush Ahmeti" ‐ Rezallë 2019‐2023 Drejtoria e Arsimit  Drejtoria e Arsimit, 
MASHT, Qytetarë

 €                  450,000  Qeveria, MASHT,Komuna

P2. O.ZH.2.4. 
Objektiva Zhvillimore 2.4.               
Infrastrukturë sociale sipas 
praktikave të mira



Nr. Projektet
Periudha 
implementuese

Bartësit Partnerët  Burimet e financimit 

1 Digjitalizimi i administratës komunale përfshirë arkivin  2020‐2023 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 
Administratës 

 €                     40,000  Qeveria, MAPL, Komuna

2
Renovimi I 6 objekteve të zyrave të vendit dhe 
inventarizimi i tyre 

2020‐2023 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 
Administratës 

 €                  120,000  Qeveria, MAPL,  MPB, Komuna

3 E‐ Kiosku në qytet dhe bashkësi lokale  2020‐2023 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 
Administratës 

 €                  105,000  Qeveria, MPB, MAPL, Komuna

4
Fushata vetëdijësuese për përdorimin e shërbimeve 
elektronike 

2020‐2022 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 
Administratës 

 €                     20,000  Qeveria, MPB, MAPL,Komuna

5 Digjitalizimi i sallës së Kuvendit  2019 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 
Administratës 

 €                     30,000  Qeveria, MAPL, Komuna

6 Pajisja me laptop për Asembleistë 2019 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 
Administratës 

 €                     14,000  Qeveria, MAPL, Komuna

7
Sistemi i ri i kamerave ti sigurisë në objektin e 
komunës dhe përreth 

2020 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 
Administratës 

 €                     15,000  Qeveria, Komuna

8 Rregullimi i arkivit komunal
2020‐2021 Drejtoria e Administratës  Drejtoria e 

Administratës 
 €                     15,000  Qeveria, Komuna

1 Rritja e kapaciteteve për stafin e DI  2019‐2021 Drektoria e Inspektoratit  Drejtoria e 
Inspektoratit 

 €                     15,000  Komuna 

2
Ngrita e kapaciteteve të punonjësve të komunës në 
rritjen e cilësisë së shërbimeve 

2019‐2021 Drejtoria e Shërbimeve pPublike, 
Drejtoria e Administratës

Drejtoria e Shërbimeve 
pPublike, Drejtoria e 

 €                     15,000  Komuna 

3
Projekte dhe programe zhvillimore në fushën e ngritjes 
së kapaciteteve (bashkëfinancim i projekteve 

2019‐2023 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Drejtoria për Buxhet 
dhe Financa

 €                  300,000  Komuna, Qeveria, MPMS, MASHT,  
Donatorët

P3. O.ZH.3.3.  1
Bashkëfinancimi i projekteve në fushën e trajnimit dhe 
aftësimit profesional

2019‐2023 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Drejtoria për Buxhet 
dhe Financa

 €                  300,000  Komuna, MPMS, MASHT,Qeveria, 
Donatorët

1

Poligoni multi‐funksional 2019 ‐2021 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Komuniteti Artistik dhe 
Sportive, Qytetarët

 €               1,100,000  Qeveria, MKRS, 

2 Inventari per tri Biblioteka 2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët

 €                     35,000  Qeveria, MKRS, MASHT

3 Poligoni sportiv 2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Komuniteti I Sportit 

 €                     10,000  Qeveria, MKRS, MASHT,

4 Digjitalizimi i Arkivit 2019‐2021 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe  Drejtoria e Kulturës  €               1,500,000  Qeveria, MKRS

5
Pishina Olimpike    2019‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit
Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €                  700,000  Qeveria, MKRS, MASHT,

6
Faza e tretë e palestrës sportive në Skenderaj 2019‐2023 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit
Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €                  190,000  Qeveria, MKRS, MASHT

7

Mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve në Ternafc, 
Padalishtë dhe Klledernicë, bashkë me ndriçim publik, 
Mirëmbajtja e Shtatorëve të Dëshmorëve dhe Pllakave 
Përkujtimore në Klinë dhe Padalishtë

2020‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët

 €                     90,000  Qeveria, MKRS

8
Fusha ndihmëse e stadiumit “BAJRAM ALIU”  2020‐2021 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit
Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €                     90,000  Qeveria, MKRS

9
Renovimi i stadiumit “Bajram Aliu” – Faza 2 2019‐2022 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit
Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €                     90,000  Qeveria, MKRS

10 Ndërtimi i Kullës së OSMAN GECIT ‐ me shtatore 2019‐2022 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët

 €                  130,000  Qeveria, MKRS

Prioriteti III: Promovimi i Mundësive  

Objektiva 3.4:                                     
Infrastrukturë sociale 
mbështetëse

Objektiva Zhvillimore 3.2.               
Ndërtim kapacitetesh dhe 
ngritje institucionale  

Objektiva Zhvillimore 3.1.               
Inkurajim zotues i 
bashkëpunimeve, 
partneriteteve e ndërlidhjeve

P3. O.ZH.3.2. 

P3. O.ZH.3.1. 

Objektivat

P3. O.ZH.3.4. 

Objektiva 3.3.                   
Arsimim, trajnim dhe aftësim 



11
Palestra e Shkollës ‘Malush Ahmeti” Rrezallë 2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit
Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €                  409,869  Qeveria, MASHT

12
Renovimi i stadiumit Bajram Aliu – Faza 1 2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit
Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €                  566,075  Qeveria, MKRS

13 Biblioteka në Likovc 2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët

 €                     19,220  Qeveria, MKRS, MASHT

14 Biblioteka në Turiçefc 2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët

 €                  480,998  Qeveria, MKRS, MASHT

15 Biblioteka në Klinë të Epërme  2020‐2023 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët

 €                  335,233  Qeveria, MKRS, MASHT

16
Salla e edukimit fizik dhe zhvilllimit të aktiviteteve 
kreative sportive në Rezallë dhe Likoc

2020‐2021 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €               1,100,000  Qeveria, MASHT, MKRS

17 Renovimi dhe inventarizimi i Muzeut komunal  2019‐2020 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët

 €                     90,000  Komuna, MKRS

18
Fusha Sportive në Polac  2019 Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit
Drejtoria e Kulturës, 
MKRS, Komuniteti I 
sportit

 €                  424,989  Qeveria, MASHT

19 Restaurimi i objektit të Shtëpisë së Kulturës në Runik 
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit

Drejtoria e Kulturës, 
Qytetarët 80,000€                      Qeveria, MKRS
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