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Hyrje

Në tetor 2021 u mbajtën zgjedhjet e shtata lokale që nga 
pavarësia. Rezultatet e dy ditëve zgjedhore sollën ndryshimin e 
pushtetit lokal në shumë komuna, përfshirë Qytetin e Shkupit, 
ku kryetarët e rinj të komunave dhe anëtarët e këshillave morën 
detyrën. Karakteristikë e këtyre zgjedhjeve lokale ishte rritja e 
ndjeshme e fokusit në çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen 
e mjedisit jetësor dhe sigurisht reagimi lokal ndaj pandemisë së 
Kovid-19. 

Zgjedhjeve u paraprinë zjarre të mëdha në disa lokacione 
në vend që shkaktuan dëme të konsiderueshme. Reagimi ndaj 
zjarreve tregoi gjithashtu kapacitetet e ulëta për përballim si në 
nivel lokal ashtu edhe në nivel kombëtar, por theksoi edhe rolin 
kyç të komunave nga aspekti i reagimit, por edhe në parandalimin 
e këtyre dukurive. Këto zhvillime kanë kontribuar që qytetarët të 
rrisin pritshmëritë e tyre ndaj institucioneve që të jenë të gatshme 
për parandalimin e dukurive të tilla në të ardhmen. Si reflektim i 
këtyre zhvillimeve dhe i rritjes së pritjeve të qytetarëve, pothuajse 
të gjitha partitë politike në programet e tyre për zgjedhjet 
lokale kanë përfshirë masa dhe aktivitete që synojnë ngritjen e 
kapaciteteve të komunave në këto fusha. 
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Çfarë u premtua në zgjedhjet?

Përmes analizës së masave dhe aktiviteteve të parapara në 
programet parazgjedhore, vërehet se shumë nga komunat kanë 
përfshirë masa dhe aktivitete që kanë të bëjnë me zvogëlimin e 
rreziqeve nga fatkeqësitë dhe katastrofat. Shumica janë masa 
strukturore (masa fizike, prokurimi i pajisjeve, aplikimi i teknikave), 
ndërsa masat jo strukturore (politika, strategji, plane veprimi) 
mungojnë qartë. Shumica e tyre kanë për qëllim përmirësimin 
e kapaciteteve zjarrfikëse të komunave. Masat dhe aktivitetet 
në lidhje me objektet e shuarjes së zjarrit përfshijnë krijimin e 
shërbimeve të reja zjarrfikëse, shoqatat vullnetare të zjarrfikësve, 
pajisjen e njësive të zjarrfikësve, uniformat e reja dhe mjetet e reja 
të zjarrfikësve. Masat e tjera strukturore përfshijnë prokurimin 
e ambulancave për ndihmën e parë, pajisje për pastrimin e 
rregullt të shtretërve të lumenjve, pastrimin e kanaleve kulluese, 
instalimin dhe mirëmbajtjen e rregullt të hidrantëve, krijimin 
e fondeve për të ndihmuar familjet e prekura nga fatkeqësitë 
natyrore dhe ndërtimin e sistemeve për parandalim dhe zbulim 
të hershëm të përmbytjeve. Masat jostrukturore të premtuara në 
programet aktuale të kryetarëve të komunave përfshijnë politika 
për modernizimin e administratës komunale dhe riorganizimin 
e shtabit të krizës, kompletimin e dokumentacionit për mbrojtje 
dhe shpëtim, dokumentacionin e projektit për projektet kapitale 
(p.sh. diga) dhe aktivitete që synojnë edukimin e popullatës. 

Siç pritej, më së shumti premtime janë dhënë në Qytetin e 
Shkupit ku janë paraparë masa strukturore dhe jostrukturore. Këto 
përfshijnë shkurtimin e kohës së reagimit të njësive të zjarrfikësve, 
dy stacione të reja zjarrfikëse, rindërtimin e stacioneve kundër 
zjarrit, prokurimin e pajisjeve, punësime, aktivitete arsimore, si 
dhe një program strategjik për parandalimin e përmbytjeve dhe 
fatkeqësive të tjera natyrore.
Është vërejtur se për pjesën më të madhe të premtimeve vërehet 
se nuk janë përcaktuar afate, ndërkaq gjithashtu nuk jepet 
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informacion se si do të financohen projektet, gjegjësisht nëse 
do të përdoren mjete nga buxheti komunal, mjete nga shteti, 
nëpërmjet huamarrjes, partneritetit publik-privat ose projekteve 
dhe donacioneve të huaja.

Si të përdorni listën?

Qëllimi i listës është t'u mundësojë qytetarëve dhe palëve të tjera 
të interesit të ndjekin më mirë angazhimet e pushtetit lokal dhe të 
kërkojnë llogaridhënie duke përmbledhur premtimet e bëra nga 
kryetarët aktualë në programet zgjedhore. Më poshtë renditen 
premtimet e bëra nga programet e kryetarëve fitues, të ndara 
sipas komunave. 

Duke qenë se qëllimi kryesor i listës është që të jetë një mjet 
përmes së cilit qytetarët të mund të kërkojnë llogari nga pushteti 
lokal, është e rëndësishme që palët e interesuara të monitorojnë 
rregullisht progresin individualisht për çdo masë dhe aktivitet të 
planifikuar. Meqenëse shumica e programeve nuk specifikojnë 
afatet kohore, është më mirë të kontrolloni statusin e projekteve 
të premtuara për gjashtë ose 12 muaj, në varësi të madhësisë së 
projektit. Ftohen të gjithë palët e interesuara si organizata të 
shoqërisë civile, këshillat e komunave, ekspertët, qendrat rajonale 
për menaxhim me kriza, departamentet rajonale për mbrojtje dhe 
shpëtim dhe natyrisht qytetarët që ta përdorin listën si bazë për 
monitorimin e punës së pushtetit lokal në komunën e tyre dhe të 
kërkojnë llogari nëse premtimet nuk realizohen. 

Qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile kanë 
në dispozicion disa mekanizma për të përcaktuar statusin 
e premtimeve parazgjedhore. Një nga mekanizmat më të 
zakonshëm dhe më efektiv është mundësia që nga komuna e tyre 
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të kërkojë informacione me karakter publik.1 Ky mekanizëm është  
veçanërisht i dobishëm për masat që janë iniciuar zyrtarisht 
me vendim të këshillit të komunës dhe mund të kërkohen 
procesverbale nga seancat e këshillit. Në mënyrë plotësuese, 
mekanizmat për pjesëmarrje qytetare të parapara në Ligjin për 
vetëqeverisje lokale janë në dispozicion të qytetarëve dhe palëve 
të tjera të interesit si iniciativë qytetare, ankesë apo propozim.2 Sa 
i përket iniciativës qytetare, qytetarët kanë të drejtë t'i propozojnë 
këshillit që të miratojë një akt të caktuar ose një çështje të caktuar 
nga kompetenca e tij dhe këshilli është i detyruar ta diskutojë atë. 
Për këtë iniciativë duhen 10% të votuesve në komunë. Mekanizëm 
i thjeshtuar është mundësia e paraparë me nenin 29 të Ligjit për 
vetëqeverisje lokale, i cili garanton të drejtën e çdo qytetari vetëm 
ose së bashku me qytetarët e tjerë që të paraqesin ankesa dhe 
propozime për punën e qytetarëve të komunës dhe administratës 
komunale, ndërsa kryetari i komunës është i detyruar të përgjigjet 
në afat prej 60 ditë.  

1. Më shumë informacion për këtë mekanizëm mund të gjeni në faqen e Agjencisë për 
Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, www.aspi.mk

2. Mekanizmat janë të rregulluar në Ligjin për vetëqeverisjen lokale, 
http://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_lokalnata_samouprava.pdf

www.aspi.mk
http://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_lokalnata_samouprava.pdf
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Lista përfshin komunat, kryetarin aktual të komunës, parti politike, masë 

apo aktivitet të planifikuar në program. Në listë janë renditur 40 njësi të 

vetëqeverisjes lokale në të cilat kryetarët fitues të komunës në programet 

e tyre zgjedhore kanë parashikuar masa dhe aktivitete që synojnë rritjen e 

rezistencës.

# Njësia e 
vetëqeverisjes 
lokale

Kryetari i komunës 
(partia politike)

Masa/aktiviteti i programit 
parazgjedhor3

1 Qyteti Shkup Danela Arsovska 
(kandidate 
e pavarur e 
mbështetur nga 
VMRO-DPMNE)

1. SHKURTIMI I KOHËS PËR 
ARRITJEN E NDËRHYRJEVE Për 
të shkurtuar kohën e mbërritjes 
së ndërhyrjeve në pjesë të qytetit, 
parashikojmë ndërtimin e:

1.1  Stacioni të i ri zjarrfikës në komunën 
e Butelit me kapacitet për pesë 
makina zjarrfikëse, i cili do të 
reduktonte ndjeshëm kohën e 
nevojshme për të mbërritur në këtë 
pjesë të qytetit. 

1.2  Stacionit të ri zjarrfikës në komunën 
e Kisella Vodës me kapacitet për 
pesë makina zjarrfikëse që do të 
reduktonte ndjeshëm kohën e 
nevojshme për të mbërritur në këtë 
pjesë të qytetit.

1.3  Rindërtim të të gjitha stacioneve 
ekzistuese të zjarrfikësve në 
territorin e qytetit dhe pajisjet e 
tyre të brendshme, si dhe zgjerimi 
i stacionit të zjarrfikësve në 
vendbanimin Draçevë me rritjen e 
kapacitetit të tij për mbulim efektiv 
të asaj pjese të qytetit. 

1.4  Ndërtimi dhe pajisja e një qendre 
arsimore moderne në kuadër të 
njësisë për trajnimin e personelit 
me qëllim përmirësimin e aftësive 
të kërkuara për profesionin.

3. Masat dhe aktivitetet janë marrë pjesërisht nga programet parazgjedhore të partive politike.
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1 2.    PËRMIRËSIMI I GJENDJES 
ME AUTOMJETET E NJËSISË 
ZJARRFIKËSE Për të përmirësuar 
gjendjen e flotës që është e 
nevojshme për funksionimin 
efikas të repartit të zjarrfikësve 
parashikojmë:

2.1  Prokurim të makinave të reja 
zjarrfikëse për shuarjen e zjarreve 
në zonat urbane, me të cilat do të 
bëhej zëvendësi i plotë të mjeteve 
zjarrfikëse të amortizuara të këtij 
lloji.

 2.2  Prokurimi i mjeteve të reja 
zjarrfikëse dhe mjeteve për terren 
për shuarjen e zjarreve në pyje 
dhe zjarreve në vende të hapura, 
të cilat do të bënin zëvendësimin 
e plotë të mjeteve zjarrfikëse të 
amortizuara të këtij lloji. 

2.3  Prokurimi i mjeteve të reja 
zjarrfikëse për ndërhyrje teknike 
në aksidente trafiku dhe aksidente 
të ndryshme tekniko-teknologjike 
që i mungojnë plotësisht njësitit 
zjarrfikëse.

2.4  Prokurimi i mjeteve të reja 
zjarrfikëse për transportin e 
zjarrfikësve dhe mjeteve për 
intervenim. 
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1 3. PROKURIMI I PAJISJEVE SPECIALE 
Për të përmirësuar situatën me 
pajisjet e nevojshme për ndërhyrje 
të shpejtë dhe efikase të njësisë 
zjarrfikëse, parashikojmë blerjen e 
pajisjeve speciale si në vijim: 

3.1  Për të përmirësuar sigurinë e 
punonjësve në njësinë e zjarrfikësve, 
prokurimi i uniformës mbrojtëse për 
ndërhyrjet në mjedise urban për të 
gjithë punonjësit sipas normave më 
të fundit evropiane. 

3.2  Pajisjet standarde të zjarrfikësve 
në përputhje me të gjitha normat 
evropiane. 

3.3  Pajisje të specializuara për 
ballafaqim me tërmete dhe 
përmbytje. 

3.4  Pajisje të specializuara për mbrojtjen 
e organeve të frymëmarrjes të 
punonjësve gjatë ndërhyrjeve dhe 
pajisje për mirëmbajtjen e tyre në 
shërbimin e tyre bashkëkohor. 

4.  FORCIMI I STAFIT I NJËSISË SË 
ZJARRJEVE Për përmirësimin e 
gjendjes në njësinë e zjarrfikësve 
për sa i përket personelit, në kohën 
më të shkurtër të mundshme 
ofrojmë: 

4.1   Punësim të stafit përkatës që do 
të plotësonte të gjitha kriteret e 
parashikuara, për të arritur një 
status numerik të përshtatshëm 
sipas sistematizimit.

4.2  Edukimi i punonjësve në qendra 
të specializuara jashtë vendit 
për përvetësimin e aftësive në 
nivelin e instruktorëve që do t'ua 
transferonin njohuritë punonjësve 
të tjerë.
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1 4.3  Puna parandaluese e njësisë duke 
vizituar objektet për banim kolektiv 
dhe persona të tjerë juridikë me 
qëllim të zbatimit sa më të mirë të 
masave për mbrojtjen nga zjarri.

4.4  Përmirësim i menjëhershëm i 
standardit të punëtorëve, me 
intervenim në Marrëveshjen 
Kolektive në nivel të punëdhënësit 
dhe përmirësimi i mëtejmë me 
rregullimin e Ligjit për zjarrfikësit. 

5.  PARANDALIMI I PËRMBYTJEVE 
DHE FATKEQËSIVE TË TJERA 
NATYRORE Qyteti i Shkupit 
do të përgatisë një program të 
veçantë strategjik për ballafaqim 
me përmbytjet dhe fatkeqësi 
të tjera natyrore, që do të 
nënkuptojë parandalimin, zbulimin 
e mangësive, menaxhimin dhe 
zgjidhjen e problemeve për shkak 
të infrastrukturës dhe planifikimit 
strategjik nga fatkeqësitë natyrore.

2 Komuna e 
Aerodromit

Timço Mucunski 
(VMRO DPMNE)

1. SHËRBIMI KUNDËR ZJARRIT 
Aerodrom me qindra mijëra banorë 
dhe disa qendra tregtare nuk ka 
shërbim zjarrfikës. Prandaj në 
bashkëpunim me qytetin e Shkupit 
do të insistojmë që në këtë 
pjesë të qytetit të ndërtohet një 
stacion zjarrfikës me qëllim që të 
intervenohet shpejt në rast zjarri.

3 Komuna e 
Manastirit

Toni Konjanovski 
(VMRO-DPMNE)

1. NDËRTESË TË RE PËR MBROJTJE 
NGA ZJARRI DHE PAJIM I 
KOMPLETUAR I NJËSISË SË 
ZJARRIKE (LOKACIONI KAZERMA) 

4 Komuna e 
Bogdancit

Bllazhe Shapov 1. NDËRTIMI I KANALIZIMIT 
ATMOSFERIK NË BOGDANCI; 

2. RIKONSTRUKSION I RRJETIT 
DYTËMËR UJËSOR - 
ZËVENDËSIMI I ASBESTIT ME 
TUBA POLIPROPILENI
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5 Komuna e 
Bërvenicës

Jovica Ilievski 1. AKTIVIZIMI I SHOQËRISË 
VULLNETARE TË ZJARRFIKËSVE 
ME TË PAKTËN DY MJETEVE 
ZJARRFIKËSE; 

2. SIGURIMI I AMBULANCAVE PËR 
NDIHMËN E PARË; 

3. SIGURIMI I BULDOZERËVE PËR 
PASTRIMIN TË RREGULLT TË 
SHRETËVEVE TË LUMENJVE.

6 Komuna e Butelit Darko Kostovski 1. NDËRTIMI I STACIONIT TË 
RI POLICOR DHE PIKËS SË 
ZJARRIKEVE Në vendbanimin 
Rasadnik, në bashkëpunim 
me MPB-në, do të ndërtohet 
stacion i ri policor dhe zjarrfikës 
bashkëkohor që do t'i përgjigjet 
nevojave të Komunës së Butelit.

2. KRIJIMI I FONDIT SOCIAL 
PËR NDIHMË FINANCIARE TË 
NJËHERSHME PËR FAMIOJET E 
DËMTUARA NGA FATKEQËSITË 
NATYRORE

7 Komuna e 
Vallandovës

Pero Kostadinov 1.     MODERNIZIMI I NJTKZ 
VALANDOVË 

1.1   Rikonstruksioni i objektit të NJTKZ 
Valandovë;

1.2   Prokurimi i mjetit zjarrfikës; 

1.3   Prokurimi i uniformës së re 
mbrojtëse për shuarjen e zjarrit;

1.4   Uniformë ditore për të gjithë 
zjarrfikësit; 

1.5   Prokurimi i pajisjeve të reja kundër 
zjarrit

2.    Instalimi i sistemeve për 
parandalim dhe detektim të 
hershëm nga përmbytjet - Interreg 
IPA CBC MK-BG
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8 Komuna e Vevçanit Spase Koçovski 
(VMRO DPMNE)

1. RIKONSTRUKTIMI (BETONIM) 
I KANALEVE KRYESORE PËR 
UJITJE. Projekti ka për qëllim 
betonizimin e kanaleve për ujitjen 
e sipërfaqeve bujqësore në zonën 
e Komunës së Vevçanit. Çdo ditë 
jemi dëshmitarë të përmbytjes 
së sipërfaqeve bujqësore dhe 
derdhjeve të ujit në rrugët e 
Vevçanit për shkak të kanaleve 
vaditëse shumë të vjetër që 
përdoren edhe për kullimin e 
ujërave atmosferike. Është i 
nevojshëm rikonstruksioni i tyre 
me qëllim të përmirësimit të 
përhershëm të sistemit të ujitjes 
dhe kullimit të ujërave atmosferikë 
në Vevçan.

9 Komuna e Velesit Marko Kolev 1. RIORGANIZIMI I SHTABIT TË 
KRIZËS DHE MBËSHTETJA 
E SHOQËRIVE VULLNETARE 
Përshkrim: Me ndryshimin e 
menaxhmentit të Komunës së 
Velesit do të formohet një organ 
i ri për mbrojtje dhe shpëtim i cili 
do të ketë elemente funksionale 
dhe praktike të veprimit në kushte 
të fatkeqësive elementare dhe 
momente të tjera krize. Do të 
mbështesim të gjitha shoqatat 
vullnetare të zjarrfikësve, të cilat 
do të funksionojnë në koordinim 
me NJTKZ Veles. Kompanitë do 
të ndihmojnë në momentet e 
krizës për mbrojtje dhe shpëtim, si 
dhe veprim praktike në kushtet e 
fatkeqësive natyrore.

2. RINDËRTIMI I SHTËPISË 
ZJARRFIKËSE NJTKZ VELES 
(NJTKZ RAJONALE)

10 Komuna e Vinicës Mile Petkov 1. PROKURIMI I MJETIT DHE 
PAJISJEVE MODERNE PËR 
NEVOJAT E NJTKZ "VINICA"; 
NDËRTIMI I KANALIZIMIT 
ATMOSFERIK NË KOMUNËN E 
VINICËS
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11 Komuna e Gazi 
Babës

Boban Stefkovski 
(VMRO-DPMNE)

1. Modernizimi në punën e 
administratës komunale përmes 
vendosjes së sistemit e-cloud në 
bazën e të dhënave. Një sistem i 
tillë do të ulë ndjeshëm shpenzimet 
për menaxhimin dhe mirëmbajtjen 
e njësive të serverëve, si dhe siguri 
më të madhe të bazave të të 
dhënave të Komunës. Gjithashtu 
do t'i lejojë administratës komunale 
të ketë qasje në të dhënat nga çdo 
vendndodhje territoriale. Kjo do të 
sigurojë fleksibilitet më të madh 
në operacione, veçanërisht në 
situata krize, siç është pandemia me 
KOVID-19.

12 Komuna e 
Gjevgjelisë

Andon Saramandov 1.     MIRATIMI I PLANIT PËR 
MBROJTJE DHE SHPËTIM; 

2.    PAJIM PLOTËSUES I SHOQËRISË 
KOMUNALE ZJARRFIKËSE, E CILA 
EKZISTON; 

3.    EDUKIMI I QYTETARËVE PËR 
RREZIKUN NGA ZJARRET; 

4.    MIRËMBAJTJA E HIDRANTËVE 
ZJARRFIKËS; 

5.    MBROJTJA E KAFSHËVE DHE 
BIMËVE Do të ketë kontroll të 
rreptë për ruajtjen e burimeve 
pyjore dhe ndëshkime rigoroze për 
autorët që presin pyjet në mënyrë 
të paligjshme dhe ata që i djegin.
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13 Komuna Gradsko Kiro Nackov 1. Instalimi i hidrantëve në më shumë 
lokacione

14 Komuna e Dellçevës Goran Trajkovski 
(LSDM)

1. NDËRTIMI I KEJIT NË LUMIN 
BREGALNICA NË PJESËN 
QENDRORE TË QYTETIT (Bëhet 
fjalë për projekt kapital për të cilin 
Komuna e Dellçevës para dy vitesh 
ka përgatitur dokumentacionin 
teknik dhe projektin bazë për 
ndërtimin dhe rregullimin e shtratit 
të lumit në rrjedhën e poshtme në 
gjatësi prej 500 m, dhe përgjatë 
lumit 500 m, në pjesën qendrore 
të qytetit. Ky projekt jo vetëm 
që do të përmirësojë pamjen e 
qytetit, por do të parandalojë edhe 
përmbytjen e objekteve përgjatë 
lumit në zonën e qendrës së 
qytetit).

15 Komuna e Demir 
Hisarit

Nikolla Najdovski 
(VMRO-DPMNE)

1. Shërbim profesional zjarrfikës 
i shpejtë, i pajisur, i edukuar, i 
trajnuar, i mobil dhe efikas

2. Prokurimi i pajisjeve plotësuese 
për shpëtim në rast të aksidenteve 
të trafikut dhe aksidenteve të tjera, 

3. Trajnim për shpëtimin e personave 
dhe pronës në rast të fatkeqësive 
natyrore, si dhe në rast të 
aksidenteve në komunikacion dhe 
të ngjashme.

16 Komuna e Gjorçe 
Petrovit

Aleksandar Stojkoski 1. Edukimi i popullatës për rreziqet 
nga zjarri 
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17 Komuna e Zrnovcit Borço Kocev 1.     VENDOSJA NË DISPOZICION TË 
TË GJITHA KAPACITETEVE TË 
VETËQEVERISJES LOKALE NË 
LUFTËN PËR PARANDALIM DHE 
MBROJTJE NGA PANDEMA E 
SHKAKTUAR NGA VIRUSI KORONA;

2.    MBROJTJE NGA ZJARRI:

2.1   HAPËSIRA TË REJA DHE PAJISJE 
PËR SHËRBIMIN KUNDËR ZJARRIT; 

2.2  INSTALIMI DHE VENDOSJA E 
VENDEVE TË REJA HIDRAULIKE 
NË TË GJITHA VENDBANIMET 
NË KOMUNË PËR NEVOJAT E 
PARANDALIMIT TË ZJARREVE DHE 
MBROJTJE KUNDËR ZJARRIT;

2.3  SHOQËRITË VULLNETARE 
ZJARRFIKËSE KU DO TË 
TRAJNOHEN VULLNETARË; 

2.4   VENDET SKAUT TE PAISURA 
ME HIDRANTE NE ZËRNOVC, 
MORODVIS DHE VIDOVISHTE

3.     PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA 
E RREGULLT E SHRETËVEVE 
TË LUMENJVE me qëllim që të 
parandalohet vërshimi i lumenjve 
dhe dëmtimi i zonave bujqësore.
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18 Komuna e Ilindenit Aleksandar 
Georgievski

    1. PROJEKT: PASTRIMI DHE 
MIRËMBAJTJA E RREGULLT 
E RRJETAVE KANALORE DHE 
SHRETËTVE TË LUMEJVE 
Përshkrim: Projekti parashikon 
pastrimin dhe mirëmbajtjen e 
rregullt të kanaleve dhe shtretërve 
të lumenjve, të gjitha me qëllim të 
mbrojtjes së pronës së qytetarëve 
në zonën e vërshimit.

2.    PROJEKT: "STACION ZJARRFIKËS"  
Përshkrimi: Në bashkëpunim 
me Qytetin e Shkupit dhe 
institucionet tjera do të hapet 
stacioni i zjarrfikësve, me një njësi 
zjarrfikëse dhe komplet mjetesh 
për mbrojtje dhe shuarje të 
zjarreve në territorin e komunës 
dhe më gjerë. Në kompetencë të 
tij do të jetë: largimi i rrezikut të 
drejtpërdrejtë të zjarrit, shpëtimi i 
jetës së qytetarëve dhe mbrojtja 
e pronës së rrezikuar nga zjarret 
dhe shpërthimet, ofrimi i ndihmës 
teknike në aksidente dhe situata të 
rrezikshme, sigurimi i mbrojtjes nga 
zjarri në ndërtesa, delegacione, 
tubimeve publike, sportive dhe 
ngjarje të tjera. 

2.1   Në koordinim me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, edukimi i 
qytetarëve për mbrojtjen nga zjarri 
do të bëhet përmes organizimit të 
ligjëratave, përmes mediave dhe 
organizimit të aktiviteteve të tjera.

19 Komuna e 
Jagunovcit

Dimitar Kostadinoski 
(VMRO DPMNE)

1. NDAJRA E NDIHMËS FINANCIAR 
SË NJËHERSHME PËR PERSONAT 
E PREKUR NGA FATKEQËSITË 
ELEMENTALE - ZJARRI
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20 Komuna e Kavadarit Mitko Jançev 
(VMRO-DPMNE)

1. Miratimi i një plani të ri, të rishikuar 
për mbrojtje dhe shpëtim; Miratimi 
i një plani të rishikuar për mbrojtje 
dhe shpëtim i cili do të parashikojë 
përmirësimin e bashkëpunimit 
me Njësinë Territoriale të Kundër 
Zjarrit dhe me Qendrën për 
Menaxhim me Kriza dhe OJQ-të; 

2. Pajisjet shtesë të ndërmarrjes 
komunale të zjarrfikësve "Sashko 
Geshovski" Komuna do të ofrojë 
mbështetje financiare për pajisje 
shtesë të ndërmarrjes lokale të 
zjarrfikësve si nevojë e karakterit 
të përgjithshëm për të gjitha 
vendbanimeve;

3. Edukim i qytetarëve kundër zjarrit; 
Edukimi i qytetarëve të Komunës 
së Kavadarit për marrjen e masave 
për parandalimin e zjarreve dhe 
informimin me kohë; 

4. Mirëmbajtja e hidrantëve të zjarrit; 
Mirëmbajtja e hidrantëve ekzistues 
të zjarrit dhe instalimi i hidrantëve 
të rinj në vendbanimet ku ende 
nuk janë instaluar;

5. Mbrojtja e kafshëve dhe bimëve 
- do të ketë kontroll të rreptë 
mbi ruajtjen e burimeve pyjore 
dhe sanksione për ata që djegin 
dhe presin pyjet në mënyrë të 
paligjshme 

6. Fuqizimi i kapaciteteve të NJTKZ 
Kavadar përmes prokurimit të 
automjeteve të specializuara 
shumë profesionale në përputhje 
me standardet evropiane

21 Komuna e Karbincit Viktor Paunov 
(VMRO DPMNE)

1. THEMELIMI I NJËSISË 
ZJARRFIKËSE NË KOMUNËN 
KARBINCI;

2. RIKONSTRUKTIM DHE INSTALIM 
I HIDRANTËVE TË RI KUNDËR 
ZJARRIT 
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22 Komuna Kisella 
Vodë

Orce Gjorgievski 
(VMRO-DPMNE)

1. STACIONI I RI I ZJARRFIKËS NË 
KISELA VODË Në Kisella Vodë 
nuk ka njësi zjarrfikëse. Për 
zgjidhjen e këtij problemi, Komuna 
e Kisella Vodës do të përgatisë 
dokumentacionin ndërtimor dhe 
teknik dhe në bashkëpunim me 
Qytetin e Shkupit do të ndërtojë 
një stacion të ri zjarrfikës në Kisella 
Vodë.

2. FONDI I KOMPENSIMIT TË 
FATKEQËSIVE DHE AKSIDENTEVE 
NATYRORE. Kisella Voda do të 
hapë një llogari të veçantë të 
donatorëve në të cilën përveç 
mjeteve nga Komuna do të mund 
të paguhen edhe mjete nga 
qytetarët dhe kompanitë. Qëllimi 
i këtij fondi është dëmshpërblimi 
i qytetarëve nga fatkeqësitë 
e mundshme natyrore, si dhe 
ndihmë për trajtim mjekësor jashtë 
vendit dhe ndihmë në rast zjarri 
apo përmbytjeje.

23 Komuna Konçe Zllatko Ristov 
(VMRO DPMNE)

1. NDIHMË FINANCIARE E 
NJËHERSHME PËR FAMILJET 
E PREKURA NGA FATKEQËSITË 
ELEMENTALE.
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24 Komuna e Koçanit Ljupço Papazov 
(VMRO DPMNE)

1.     SIGURIA DHE MBROJTJA NGA 
ZJARRI:

1.1   PAJIM PLOTËSUES I 
ZJARRJESËVE NË NJTKZ KOÇAN 
DHE PËRDORIM I TEKNOLOGJIVE 
MODERNE PËR MBROJTJE NGA 
ZJARRI; 

1.2   PROKURIMI I MJETEVE TË 
REJA ZJARRFIKËSE PËR NJTKZ 
KOÇANI; 

1.3   USHTRIME DHE TRAJNIME PËR 
MBROJTJE NGA ZJARRI PËR 
PËRGATITJE DHE EKSPERTIZË 
MË TË MADHE;

1.4   FOKUS MBI FORMIMIN E 
SHOQËRIVE VULLNETARE 
ZJARRFIKËSE;

1.5   SIGURIMI I PAJISJEVE PËR 
ZBULIM TË HERSHËM TË 
ZJARRIVE NË PYJE NË RRETHINË; 

2.     RREGULLIMI I SHTRATIT 
TË LUMIT KOÇANSKA NGA 
LOKALITETI BAVÇALUK DERI NE 
FUND TË QYTETIT; 

3.    RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT 
MASALNICA 

25 Komuna e 
Krivogashtanit

Nikollçee Miskoski 
(LSDM)

1.     RIKONSTRUKTIM DHE ZGJERIM I 
STACIONIT KUNDËR ZJARRIT NË 
KRIVOGASHTANI. Rikonstruksioni 
dhe zgjerimi i stacionit zjarrfikës 
në Krivogashtani është i 
pashmangshëm. Kjo do të sigurojë 
më shumë staf, pajisje të reja 
zjarrfikëse, si dhe blerjen e 2 
mjeteve të reja zjarrfikëse. Kjo do 
të sigurojë mbrojtje më të madhe 
dhe veprim më të shpejtë në rast 
zjarri

2.    MBROJTJA E KODRËS MBI FSHAT 
NGA ZJARRI
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26 Komuna e 
Krushevës

Tome Hristoski 
(LSDM)

1. MODERNIZIMI I NJTKZ KRUSHEVË 
Me qëllim të përmirësimit të 
efikasitetit dhe efektivitetit në 
kryerjen e detyrave dhe kushteve 
të punës së punonjësve në njësinë 
territoriale kundër zjarrit në 
Krushevë, Komuna e Krushevës 
në bashkëpunim me institucionet 
dhe organizatat partnere do të 
prokurojë pajisje të reja zjarrfikëse 
dhe pajisje për mbrojtje nga zjarri, 
aparate frymëmarrjeje, xhaketa, 
pantallona, çizme, helmeta, 
doreza dhe maska për zjarret në 
pyje. Projekti do të kontribuojë 
në përmirësimin e sigurisë së 
jetës dhe pronës së banorëve të 
komunës së Krushevës.

27 Komuna e Llozovës Boshko Cvetkovski 
(VMRO DPMNE)

1. OBJEKTE DHE PAJISJE TË REJA 
PËR SHËRBIMIN ZJARRFIKËS; 

2. RINDËRTIMI DHE INSTALIMI I 
VENDEVE TË REJA HIDRAULIKE 
NË KOMUNË PER NEVOJAT E 
ZJARRFIKËSES ;

3. KANALET PËR KULLIMIN E UJIT 
NË ÇDO VENDBANIM, PËR 
MBROJTJEN NGA PËRMBYTJA

28 Komuna e 
Makedonska 
Kamenica

Dimço Atanasovski 
(VMRO DPMNE)

1. RINDËRTIMI DHE INSTALIMI I 
HIDRANTËVE TË RI KUNDËR 
ZJARRIT Komuna e Makedonska 
Kamenicës do të rindërtojë dhe 
ndërtojë hidrantë të rinj kundër 
zjarrit në të gjitha vendbanimet e 
komunës.
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29 Komuna Mogillë Draganço 
Sabotkovski 
(VMRO-DPMNE)

1. MIRATIMI I PLANIT PËR 
MBROJTJE DHE SHPËTIM; 

2. KRIJIMI I SHOQËRISË KOMUNALE 
ZJARRFIKËSE PËR KOMUNËN E 
MOGILLËS; 

3. EDUKIMI I QYTETARËVE PËR 
RREZIKUN NGA ZJARRET; 

4. MIRËMBAJTJA E HIDRANTËVE 
KUNDËR ZJARRIT DHE INSTALIMI 
I HIDRANTËVE TË RI; 

5. MBROJTJA E KAFSHËVE DHE 
BIMËVE; 

6. PASTRIMI I SHTRETËRVE TË 
LUMENJVE 

7. PËRGATITJA E 
DOKUMENTACIONIT TË 
PROJEKTIT PËR NDËRTIMIN E 
DIGËS SË LUMIT TË ZI; 

8. NDËRTIMI I KANALEVE TË 
KULLIMIT ME QËLLIM TË 
KULLIMIT TË UJËRAVE TË 
TEPËRTA GJATË RRESHJEVE TË 
MËDHA.
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30 Komuna e 
Negotinës

Goran Stojanov 
(VMRO DPMNE)

Pastrimi i shtratit të lumenjve 
është veçanërisht i rëndësishëm 
për mbrojtjen nga përmbytjet dhe 
rregullimi/mirëmbajtja e shtretërve 
të lumenjve si zonë dhe peizazh i 
reduktimit të hedhjes së mbeturinave 
dhe deponive; 
Masat tona bazë në lidhje me 
mbrojtjen e mjedisit jetësor janë:

1. Parandalimi i veprimit të 
paligjshëm me hedhurinat dhe 
mbetjet ndërtimore

2. Parandalimi i krijimit të vatrave 
të krizës nga të cilat mund të 
zhvillohen sëmundje që rrezikojnë 
shëndetin dhe jetën e qytetarëve, 

3. Edukimi i qytetarëve për përfitimet 
e nga mjedisi i shëndetshëm 
jetësor, 

4. Rritja e ndërgjegjësimit dhe etikës 
qytetare, si dhe sanksionimi i 
ashpër i personave dhe subjekteve 
që do të ndotin mjedisin ku 
jetojmë.

5. Rregullimi i problemit në rr."Anton 
Pegan” me ujin e tepërt dhe 
mbrojtjen nga përmbytjet e 
shtëpive në këtë rrugë;

6. Pastrimi i shtretërve të lumenjve, 
me qëllim parandalimin e vërshimit 
të lumenjve që do të vërshonin 
sipërfaqet bujqësore përmes 
projekteve të përbashkëta me 
Ekonominë e Ujit për mbrojtjen 
nga përmbytjet; 
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30 7.     Ndërtimi i kanaleve të kullimit 
me qëllim të kullimit të ujërave të 
tepërta gjatë reshjeve të mëdha;

8.    MIRATIMI I PLANIT PËR 
MBROJTJE DHE SHPËTIM

9.    RREGULLIM PLOTËSUES I 
SHOQËRISË KOMUNALE KUNDËR 
ZJARRIT; 

10.   EDUKIMI I QYTETARËVE PËR 
RREZIKUN NGA ZJARRET; 

11.    MIRËMBAJTJA E HIDRANTËVE 
KUNDËR ZJARRIT DHE INSTALIMI 
I HIDRANTËVE TË RI

31 Komuna e Novacit Stevçe Stevanovski 
(VMRO-DPMNE)

SIGURIA DHE MBROJTJA NGA ZJARRI 
Në bazë të kompetencave të komunës, 
për të garantuar sigurinë dhe 
mbrojtjen e qytetarëve të Komunës 
së Novacit, do të ndërmarrim këto 
aktivitete: 

1.     MIRATIMI I NJË PLANI TË RI 
PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM: 
Miratim i planit për mbrojtje dhe 
shpëtim i cili do të parashikojë 
përmirësimin e bashkëpunimit 
me Njësinë Territoriale të Kundër 
Zjarrit Manastir dhe me Qendrën 
për Menaxhim me Kriza dhe OJQ-
të;

2.    FORMIMI I KOMPANISË 
KOMUNALE ZJARRFIKËSE PËR 
KOMUNËN E NOVACIT: Komuna 
në bashkëpunim me donacionet 
ndërkombëtare, komunat nga 
jashtë, nga mjetet e veta dhe 
në bashkëpunim me Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë, do të 
ofrojë mbështetje financiare dhe 
teknike për formimin e Shoqërisë 
zjarrfikëse si nevojë me karakter 
të përgjithshëm për të gjitha 
vendbanimet; 
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31 3.     EDUKIM I QYTETARËVE KUNDËR 
ZJARRIT: Edukimi i qytetarëve të 
Komunës së Novacit për marrjen 
e masave për parandalimin e 
zjarreve dhe informimin me kohë;

4.    MIRËMBAJTJA E HIDRANTËVE TË 
ZJARRIT; Mirëmbajtja e hidrantëve 
ekzistues të zjarrit dhe instalimi i 
hidrantëve të rinj në vendbanimet 
ku ende nuk janë instaluar.

32 Komuna e 
Novosellës

Gjorge Bozhinov 
(VMRO DPMNE)

1.      MBROJTJA E ZONËS MALORE 
TË BELASICËS NGA PRERJA E 
PAKONTROLLUAR; 

1.1     PARANDALIMI I PRERJES SË 
PËRMËVE NGA LOKALITETI I 
QUAJTUAR AHU I TRASHË;

2.     PASTRIMI I SHTRETËRVE TË 
LUMENJVE, me qëllim parandalimin 
e vërshimit të lumenjve që do të 
vërshonin sipërfaqet bujqësore 
përmes projekteve të përbashkëta 
me Ekonominë e Ujit për mbrojtjen 
nga përmbytjet;

3.     SIGURIA DHE MBROJTJA NGA 
ZJARRI Sipas kompetencave të 
komunës, në katër vitet e ardhshme, 
si autoritet përgjegjës, për të 
garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e 
qytetarëve, do të ndërmarrim hapat 
dhe aktivitetet e mëposhtme: 

3.1    KONTROLLI I RREPTË NË 
RUAJTJEN E THESARIT PYJOR dhe 
dënime për kryerësit që presin pyjet 
në mënyrë të paligjshme dhe ata që 
i djegin; 

3.2   PROKURIMI I MJETEVE DHE 
PAJISJEVE TË REJA ZJARRFIKËSE 

3.3   MBROJTJA NGA ZJARRI

4.     PASTRIMI I RREGULLT I KANALET 
EKZISTUESE KULLIMI DHE SIPAS 
NEVOJËS HAPJA E KANALEVE TË 
REJA; 
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33 Komuna e Ohrit Kiril Pecakov 
(VMRO-DPMNE)

1. BLERJA E NJË MJETI TË RI 
ZJARRFIKËS vend i sigurt për të 
jetuar është parakusht për një jetë të 
qetë. Ndërtimi i një sistemi efikas të 
parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri 
në Komunën e Ohrit do të rezultojë 
në mbrojtjen e jetës dhe pronës 
së qytetarëve. Projekti parasheh 
blerjen e një veture të re zjarrfikëse, 
si dhe blerjen e pajisjeve të reja për 
stacionin zjarrfikës në Ohër dhe 
kurse për zjarrfikës në seminare 
ndërkombëtare.

2. HIDRANTE PËR SHUARJEN E 
ZJARREVE NË PJESËN E VJETER 
TË QYTETIT Në pjesën e vjetër të 
qytetit ka rruge të ngushta dhe të 
pakalueshme, pisha dhe bimësi të 
ulët, si dhe pemë të tjera prandaj 
edhe hidrantët janë shumë të 
rëndësishëm në ndërhyrjet e 
njësive zjarrfikëse. Qëllimi i projektit 
është vendosja e rrjetit hidrant për 
veprim më të shpejtë dhe shuarje të 
zjarreve të mundshme, për shkak të 
frekuencës së kësaj pjese të Ohrit.

3. PASTRIMI I SHTRETËRVE TË 
LUMENJVE NGA VEGJETACIONI 
DHE MBETJET DHE RREGULLIMI 
I SHTRETËRVE TË LUMENJVE QË 
DERDHEN NË LIQENIN E OHRIT 
Shtretërit e pa pastruar të lumenjve 
paraqesin rrezik për vërshime. Për 
këtë qëllim, shtretërit e lumenjve 
do të pastrohen rregullisht nga 
bimësia dhe mbeturinat, ndërsa 
shtretërit e lumenjve që derdhen 
në Liqenin e Ohrit do të rregullohen 
me partneritet. Projekti parashikon 
pastrimin e shtretërve të lumenjve 
nga sedimentet dhe bimët e vogla, si 
dhe rregullimin e tyre.
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34 Komuna Petrovec Borçe Mitevski 
(VMRO DPMNE)

1. Vendosja në dispozicion të 
të gjitha kapaciteteve të 
vetëqeverisjes lokale në luftën 
për parandalim dhe mbrojtje nga 
pandema e shkaktuar nga virusi 
korona

2. Punësimi i vullnetarëve që do të 
ndihmojnë përditë të moshuarit 
dhe personat e pamundur dhe 
njerëzit me shikim të dëmtuar dhe 
invaliditet trupor

35 Komuna e Pehçevës Aleksandar Kitanski 
(VMRO DPMNE)

1.     RIKONSTRUKSIONI I OBJEKTIT 
ZJARRFIKËS Rikonstruksioni i 
objektit zjarrfikës në qendër të 
Pehçevës me dizajn të jashtëm 
dhe të brendshëm dhe shndërrimi 
i tij në objekt të Këshillit të 
Komunës së Pehçevës dhe 
shoqatës 27 28 të Komunës së 
Pensionistëve në Komunën e 
Pehçevës.

2.    THEMELIMI DHE MBËSHTETJA 
E SHOQËRISË VULLNETARE 
ZJARRFIKËSE Në pajtim me 
strukturën organizative të 
sistemit për mbrojtje KZ, Komuna 
e Pehçevës nuk ka një Njësitin 
Territorial Kundër Zjarrit (NJTKZ) 
profesionale dhe për këtë arsye 
nevojitet themelimi, pajimi, 

2.1   Prokurimi i automjeteve zjarrfikëse 
dhe trajnimi për intervenim 
të shpejtë të forcave lokale 
vullnetare të zjarrfikësve që do 
të kryejnë funksionin e mbrojtjes 
KZ në territorin e Komunës së 
Pehçevës, me qëllim të mbrojtjes 
së jetës dhe të mirave materiale të 
popullatës.
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35 3.     RINDËRTIMI I KEJIT SË LUMIT 
PEHÇEVSKA DHE RREGULLIMI I 
SHTRATIT TË LUMIT PEHÇEVSKA 
Realizimi i këtij projekti do të 
sigurojë mbrojtje nga derdhja e 
ujit nga shtrati i lumit dhe vërshimi 
i tokës përreth lumit. Gjithashtu 
shtrati i lumit do të rregullohet 
estetikisht me rregullimin e kejit në 
qytet dhe lumi do të kanalizohet 
në pjesë të caktuara.

36 Komuna e 
Radovishit

Aco Ristov  
(VMRO DPMNE)

1. NDËRTIMI I AKUMULIMIT TË UJIT 
NË LUMIN E RADOVISHKA Do të 
zgjidhet problemi me përmbytjet.

37 Komuna e Resnjës Jovan Tozievski 
(VMRO-DPMNE)

1. Vendosja në dispozicion të 
të gjitha kapaciteteve të 
vetëqeverisjes lokale në luftën 
për parandalim dhe mbrojtje nga 
pandema e shkaktuar nga virusi 
korona

2. MBËSHTETJE FINANCIARE PËR 
PROKURIMIN E PAJISJEVE TË 
NEVOJSHME PËR NEVOJAT E 
ISHP SHTËPIA SHËNDETËSORE 
RESNJË. 

3. ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОВЕЌЕ 
ТРИБИНИ СО РАЗНИ ЦЕЛНИ 
ГРУПИ НА КОИ ОД СТРАНА НА 
СТРУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА 
ЌЕ ИМ БИДАТ ПРЕЗЕНТИРАНИ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАБОЛУВАЊА, 
НИВНА ПРЕВЕНЦИЈА И 
ЛЕКУВАЊЕ, СÈ СО ЦЕЛ НИВНО 
СПРЕЧУВАЊЕ И НАВРЕМЕНО 
ЛЕКУВАЊЕ. ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗАШТИТА, РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ПРОСТОРИИ И 
НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНАТА СЛУЖБА.
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37 4.     RINOVIMI DHE INSTALIMI I 
VENDEVE TË REJA HIDRAULIKE 
NË KOMUNË PËR NEVOJAT E 
NJËSISË ZJARRFIKËSE Projekti 
parashikon rinovim, por edhe 
vendosjen e pikave të reja 
hidrante në komunë, të cilat do të 
rrisin efikasitetin e komunës.

5.     Mbrojtja dhe restaurimi i deltës së 
Golema Reka (për mbrojtjen nga 
përmbytjet dhe përmirësimin e 
filtrimit, trajtimin e ujërave të zeza 
para hyrjes në liqenin e Prespës).

38 Komuna e Tetovës Bilal Kasami 
(BESA)

1. Modernizimi i njësisë së 
zjarrfikësve

39 Komuna Qendër Goran Gerasimovski 
(LSDM)

1. Krijimi i një fondi social për të 
ndihmuar qytetarët në raste 
të jashtëzakonshme (zjarre, 
përmbytje, etj.)

Në marrëveshje me Qytetin e Shkupit, 
dhe me qëllim të rritjes së sigurisë së 
qytetarëve në këtë vendbanim, këtu 
do të vendoset policia komunale dhe 
brigada zjarrfikëse me një deri në dy 
automjete zjarrfikëse
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40 Komuna e Shtipit Ivan Jordanov 
(VMRO-DPMNE)

1. RINDËRTIMI I NJËSISË 
TERRITORIALE TË ZJARRFIKËSVE 
Zjarrfikësit, si rojtarë të pasurisë 
së qytetarëve dhe shtetit, 
kanë të drejtë të punojnë në 
kushte moderne dhe dinjitoze. 
Për këtë arsye parashikojmë 
rikonstruksionin e objektit ku 
qëndrojnë çdo ditë të punësuarit 
në njësinë zjarrfikëse.

2. PYLLËZIMI I KODRAVE PËRRETH 
ME BIMËSI ADEKUATE Zjarret që 
ndodhin çdo vit, na mësuan se 
duhet të jemi më të përgjegjshëm 
ndaj pyjeve tona, por edhe të 
zhvillojmë një qasje strategjike 
ndaj bimësisë përreth. Komuna 
e Shtipit në bashkëpunim me 
ndërmarrjet publike dhe Pyjet e 
Maqedonisë, por edhe me shkollat 
do të punojnë intensivisht në 
pasurimin e fondit pyjor lokal.

3. Rinovimi i menjëhershëm i 
kanalizimit atmosferik do të 
parandalojë përmbytjet dhe 
derdhjet e kanaleve gjatë çdo 
stuhie. Ndaj do të sigurojmë një 
kanalizim atmosferik funksional 
në Avtokomanda, si dhe do të 
mbulojmë kanalet e hapura në 
rrugët: "Borko Talev", "Solidarnost", 
Blv. JNA, “Vasil Doganxhiski” 
dhe vende të tjera ku është e 
nevojshme.”
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Informacione rreth projektit

Projekti “Përmirësimi i kapacitetit për menaxhim me kriza të 

komunave në Maqedoninë e Veriut” synon të forcojë menaxhimin 

strategjik me kriza në tetë komuna të zgjedhura, dhe të tregojë 

procesin e zhvillimit të planeve strategjike lokale për zvogëlimin 

e rrezikut nga fatkeqësi dhe katastrofa. Përmes projektit do të 

analizohet struktura ligjore dhe institucionale e sistemit për 

menaxhim me kriza, rolin e komunave që parashikon, dhe do 

të identifikohen boshllëqet dhe sfidat sistematike. Projekti 

financohet nga Mbretëria e Bashkuar, përmes Ambasadës 

Britanike në Shkup.

Për më shumë informacion në lidhje me projektin, kontaktoni:

Misha Popoviq, Hulumtues i lartë
misha@idscs.org.mk

Marko Pankovski, hulumtues
pankovski@idscs.org.mk

Sara Janeska, hulumtuese e re
sara@idscs.org.mk
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Informacione rreth IDSCS-ë

Idscs është tink tenk organizatë, që hulumton Zhvillimin 

e qeverisjes së mirë, sundimin e së Drejtës dhe integrimet 

evropiane të maqedonisë. Idscs ka mision të ndihmojë 

përfshirjen qytetare Në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën 

politike Participative. Përmes forcimit të vlerat liberaliste, 

Idscs kontribuon në bashkëjetesën ndërmjet Diversiteteve. 

Të dhëna për kontakt, për IDSCS

Adresa: rr. Mirosllav Krlezha nr. 52/1 / 2, 1000 Shkup

Тel. nr./ faks: +389 2 3094 760 

Posta elektronike: contact@idscs.org.mk
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Informacion për autorët

Maja Ivanovska është gazetare dhe hulumtuese. Hulumtimet e saja 

fokusohen në monitorimin e procesit zgjedhor në vend, qeverisjen 

e mirë, sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Marko Pankovski është hulumtues i lartë në Qendrën për Qeverisje 

të Mirë në Institutin për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup.




