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Ambasada Britanike.
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BAROMETËR
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N
ë kuadër të projektit “Qytetari në vend të parë” është bërë analiza e transparencës 
së ueb faqeve të njësive të vetëqeverisjeve lokale me qëllim që të përcaktohet se 
sa vetëqeverisjet lokale me transparencë i publikojnë informacionet për qytetarët 
dhe palët e interesuara.

Hulumtimi u realizua në periudhën qershor-gusht 2016, në disa faza:

 \ Përcaktimi i treguesve për barometrin. Treguesit janë të bazuara në të dhënat dhe 
informacionet që janë detyrim i njësive të vetëqeverisjes lokale në bazë të kornizës 
përkatëse ligjore me të cilën rregullohet transparenca dhe informimi i qytetarëve si 
dhe me të cilën obligohen vetëqeverisjet lokale të mbledhin të dhëna të ndryshme dhe 
të menaxhojnë me regjistrat e të dhënave. Gjithashtu, në përcaktimin e treguesve janë 
marrë në konsideratë nevojat e qytetarëve që janë shprehur gjatë hulumtimit në terren 
të kryera në kuadër të projektit.

 \ Matja e treguesve. Bazuar në kuadrin e vendosur janë analizuar ueb faqet e të 
gjitha komunave dhe ishte plotësuar matricë në të cilën është shënuar nëse publikohen 
të dhënat e përcaktuara. Sipas asaj u bë analiza nëse njësitë e vetëqeverisjes lokale 
publikojnë të dhëna dhe informata të caktuara, që duhet ti kenë në bazë të legjislacionit 
përkatës, si dhe të dhëna dhe informata të nevojshme për qytetarët. Këta tregues janë 
grupuar në fusha të caktuara: financa, këshill, shërbime, arsim, kulturë, sport, mjedis 
jetësor, zhvillimi ekonomik lokal, planifikimi urban, shërbime komunale, kujdesi social, 
kopshtet e fëmijëve dhe shtëpitë e pleqve.

 \ Analiza e të dhënave të marra. Rezultatet e mbledhura u përpunuan për të 
përcaktuar barometrin e përgjithshëm e ueb transparencës të komunave në Maqedoni, 
i fituar si një mesatare e ponderuar e rezultateve e të gjitha komunave. Vlerat e arritura 
në komuna megjithatë, janë marrë si mesatare e ponderuar e rezultateve nga të gjithë 
treguesit individual.
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Manastir 47,44%
Strumicë 45,51%
Prilep 44,87%
Shtip 42,31%
Dellçevë 40,38%
Veles 37,18%
Gazi Babë 35,26%
Ohër 32,69%
Kriva Palankë 32,05%
Qyteti i Shkupit 30,77%
Vasilevë 28,85%
Radovish 28,85%
Gjorçe Petrov 28,21%
Gjevgjeli 27,56%
Aerodrom 27,56%
Qendër 26,28%
Demir Hisar 23,72%
Kratovë 23,72%
Probishtip 22,44%
Tetovë 22,44%
Demir Kapi 21,79%
Ilinden 21,79%
Kisela Vodë 21,15%
Dolnen 19,87%
Çeshinovë-Obleshevë 19,87%
Karposh 19,87%
Zrnovcë 19,23%
Koçan 17,95%
Resnjë 17,95%
Berovë 17,31%
Sveti Nikollë 17,31%
Lozovë 16,67%
Makedonski Brod 16,67%
Negotinë 16,67%
Brvenicë 16,03%
Vinicë 16,03%
Mogillë 16,03%
Novac 16,03%
Petrovec 16,03%
Bogdanc 15,38%
Dojran 15,38%

BAROMETRI I UEB TRANSPARENCËS SIPAS KOMUNAVE
Çashkë 14,74%
Mavrovë dhe Rostushë 14,10%
Kavadar 13,46%
Novo Sellë 13,46%
Jegunocë 12,82%
Kumanovë 12,82%
Pehçevë 12,18%
Sopishtë 11,54%
Strugë 11,54%
Valandovë 10,26%
Gostivar 9,62%
Krushevë 9,62%
Dibër 8,97%
Bogovinë 8,33%
Rankovc 8,33%
Zhelinë 7,69%
Makedonska Kamenicë 7,05%
Rosoman 7,05%
Butel 7,05%
Bosillovë 6,41%
Zelenikovë 6,41%
Kërçovë 6,41%
Çair 5,77%
Krivogashtan 5,13%
Shuto Orizare 5,13%
Vrapçisht 3,85%
Karbinci 3,85%
Plasnicë 3,85%
Qendra Zhupa 3,85%
Konçe 3,21%
Studeniçan 3,21%
Tearcë 3,21%
Saraj 2,56%
Gradsko 0,64%
Debarcë 0,64%
Haraçinë 0,00%
Vevçan 0,00%
Likovë 0,00%
Staro Nagoriçan 0,00%
Çuçer Sandevë 0,00%
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TREGUESIT E MATJES

 TË DHËNA
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Komuna ka një ueb faqe 

Link deri te ueb faqja, 

Linguistika 

Statuti i Komunës

Buletinet zyrtare

Informacione të anëtarëve të Këshillit me kontakte 

Informacione për mbledhjet e Këshillit (rendi ditor, procesverbalet dhe vendimet) 

Rregullorja e punës së Këshillit 

Komisione të Këshillit 

Administrata -organizimi dhe kontaktet 

Sistematizimi i vendeve të punës 

Personi përgjegjës për qasje më të lehtë dhe mbështetje për persona me aftësi të kufizuar (me kontakt)

Personi zyrtar për ndërmjetësim me informacione të karakterit publik 

Propozim buxhet 

Buxheti i miratuar 

Buxheti publik 

Llogari përfundimtare

Raporte financiare tremujore dhe vjetore 

Raporte financiare programore 

Plan i prokurimit publik 

Raportit i realizimit të prokurimit publik 

Raport i Revizionit shtetëror 

Ndërmarrjet publike (link, kontakt, çmimet e shërbimeve) 

Raporti financiar i ndërmarrjeve publike dhe institucioneve 

Pronë e patundshme në pronësi të komunës 

Pronë e tundshme në pronësi të komunës

Regjistri i shoqatave civile 

Informacione për financimin e shoqatave civile 

Informacione mbi bashkësitë lokale dhe urbane 

Propozim dokumentet e planifikimit

Dokumente të miratuara të planifikimit

Sh
ër

bi
m

e Lista e shërbimeve që i ofron komuna

Formularë për shërbimin

Udhëzime për sigurimin e shërbimeve

Zh
vi
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m

i e
ko

no
m

ik
 lo

ka
l Strategjia/Programi për zhvillimit ekonomik lokal 

Lista e veprimtarive tregtare të shkallës së vogël

Lista e veprimtarive hotelierike të shkallës së vogël 

Lista e veprimtarive turistike të shkallës së ulët vogël 

Lista e shërbimeve turistike rurale, etnike dhe ekologjike 

Zonat industriale në territorin e komunës 

Struktura e fuqisë punëtore në komunë
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M
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Strategjia/Programi i mjedisit jetësor 
Shkalla e prodhimit të mbeturinave 
Substancat ndotëse 
Kadastra e mjedisit jetësor 
Ndotësit 
Leje të lëshuar B-të integruar ekologjike 
Kadastra e krijuesve të zhurmës 
Kadastra e krijuesve të mbeturinave 
Qendrat grumbulluese për pajisje elektronike dhe elektrike

Ve
pr

im
ta

ri 
ko

m
un

al
e Transportues dhe automjetet të regjistruara për transportin e udhëtarëve dhe mallrave në 

komunikacion
Tregje në territorin e komunës 
Deponi në territorin e komunës 
Parking në territorin e komunës 
Raporte tremujore për monitorim të kryer inspektues 
Licenca të lëshuara për heqjen e automjeteve të dëmtuara dhe automjete në defekt

Ku
ltu

rë

Strategjia/Programi për kulturë 
Monumente dhe pllaka përkujtimore në territorin e komunës 
Evidenca e muzeut dhe dokumentacioni 
Objekte nga fusha e kulturës në komunë (lokale dhe kombëtare) 
Program për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme dhe personaliteteve me monumente

Ar
sim

Strategjia/Programi për arsim 
Shkollat fillore në komunë (publike dhe private) 
Shkollat e mesme (komunale, shtetërore dhe private)

M
br
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tja

 
so
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al

e Numri i përdoruesve dhe lloji i mbrojtjes sociale nga buxheti i komunës 

Institucionet për mbrojtjen sociale të kategorive të ndryshme të qytetarëve

Sp
or

t

Objekte sportive në territorin e komunës

Ur
ba

ni
zë

m

Pasqyrë e rrugëve me numër të ndërtesave 
Propozim plane urbane në territorin e komunës (PGJU dhe PDU) 
Plane të miratuara urbane në komunë (PGJU and PDU) 
Raporti vjetor për vendime të lëshuara për ndërtim 
Përdorimi i tokës ndërtimore me qëllim të zbatimit të procedurave për koncesion ose partneritet privat publik 
Kërkesa të dorëzuara për legalizim dhe objekte të legalizuara 
Objekte me certifikatë për karakteristika energjetike

Ko
ps

ht
e 

fë
m

ijë
sh

 d
he

 
sh

të
pi

 p
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qs
h

Kopshte fëmijësh (publike dhe private) në territorin e komunës 

Shtëpi për pleq (publike dhe private) në territorin e komunës 

Institucione publike të themeluara nga komuna me qasje për personat me aftësi të kufizuara

Pr
oj

ek
te

Projekte të komunës (të realizuara dhe në fazë të realizimit)

Tj
et

ër Të dhëna të hapura

Komunikim dydrejtimësh me qytetarët
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