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Të nderuar,

Procesi i decentralizimit dhe Ligji për 
vetëqeverisje lokale iniciuan nevojën 
e përgatitjes së programeve efikase, 
respektivisht aktiviteteve projektuese. 
Prandaj, e iniciojmë këtë proces të 
zhvillimit të qëndrueshëm lokal, i cili ka 

rëndësi të veçantë për komunën e Tetovës.
Qëllimi ynë për punë është transparenca në punë dhe afrimi i qytetarëve. 

Këshillat tuaja për punën tonë, problemet me të cilat ballafaqohemi 
çdo ditë si dhe dëshirat dhe vizionet tuaja duke filluar nga oborri juaj, 
bashkësia lokale deri te komuna, gjithmonë për ne janë të mirëseardhura. 
Ne jemi në gatishmërinë tuaj, sepse ne ekzistojmë për Ju.

Strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm të komunës së Tetovës është 
një dokument i rëndësishëm që siguron qasje të plotë në kapacitetet 
ekzistuese të komunës së Tetovës dhe njëherit, ofron analizë profesionale 
dhe projekt të mundësive zhvillimore.

Kjo paraqet rezultat të angazhimit dhe punës së përbashkët të ekipit 
të ZHEL dhe shpresoj se të dhënat që i përmban do të jenë të dobishme, 
kurse detyrat prioritare të arsyetuara tërheqëse për investuesin e vendit 
dhe të huaj, që do të kontribuojnë me investime të reja, shfrytëzim të 
burimeve të komunës, etj.

Puna ekipore paraqet detyrë me përgjegjësi afatgjate, që kërkon 
përpjekje dhe angazhime maksimale nga të gjithë ne. Ju jeni ekipi 
që përcaktoi drejtimin, respektivisht kahen drejtë së cilës ne do të 
qarkullojmë në të ardhmen.

I falënderojmë ekipit të ZHEL dhe të gjithë pjesëmarrësve që punuan 
në Strategjinë e zhvillimit të qëndrueshëm të komunës së Tetovës për 
përgatitjen dhe botimin e këtij publikimi.

Me respekt
Hazbi Lika

foto
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Përmbajtja
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Hyrje

Zhvillimi ekonomik i shtetit arrihet me një planifikim të mirë strategjik 
(afatgjatë), që përbëhet nga një numër i madh komponentësh, masash, 
detyrash e qëllimesh, që duhet të arrihen. zhvillimi ekonomik lokal dhe 
planifikimi i tij strategjik paraqesin, njërën nga komponentët kryesor dhe 
është udhërrëfyes i zhvillimit të përgjithshëm shoqëror – ekonomik.

Zhvillimi ekonomik lokal, paraqet proces me të cilën në kontinuitet 
komuna bën përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve të saj, 
nëpërmjet krijimit të ekonomisë dhe mirëqenies shoqërore. Prandaj, ky 
proces duhet të fillojë me formulimin e strategjisë.

Planifikimi i strategjisë paraqet një proces sistemor, nëpërmes të 
cilit komunat ndërmarrin hapa konkrete për zhvillim ekonomik dhe 
e definojnë vizionin dhe qëllimet strategjike, përmes përkufizimit të 
qëllimeve zhvillimore dhe masave konkrete, respektivisht detyrave 
projektuese dhe realizimin e tyre.

Komuna planifikon zhvillimin ekonomik lokal, përcakton prioritete, 
zhvillon politikë ekonomike lokale, përkrah zhvillimin e ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme si dhe, të ndërmarrësve të nivelit lokal; merr pjesë 
në krijimin dhe zhvillimin e rrjetit lokal të institucioneve, promovon 
partneritet. Kuptohet, se një rëndësi të veçantë në këtë proces, ka 
bashkëpunimi i vazhdueshëm i pushtetarëve lokalë dhe qytetarëve.

Pushtetarët lokalë nuk munden vetë të synojnë në realizimin e 
zhvillimit ekonomik. Ata detyrimisht duhet t’i përfshijnë edhe përpjekjet 
e të gjitha palëve lokale të involvuara dhe të sigurohen, se çfarë do qoftë 
strategjish të përgatitura 

Qendra e Tetovës
për ZHEL koordinohen me strategji të tjera për zhvillim të bashkësisë 

dhe për ofrim të shërbimeve. 
Vlerësojmë, se zyra e ZHEL me këtë strategji, do të kontribuoj për 

krijimin e klimës pozitive për investime në biznese lokale, përkrahje të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nxitje për hapjen e ndërmarrjeve 
të reja, tërheqje të investimeve vendore e të huaja, përkrahje për rritjen 
e bizneseve (veprimtarive) të klasterit, rritje të shkallës së punësimit, 
investime në infrastrukturë, etj.

Ekipi i zyrës për ZHEL i falënderon të gjithë bashkëpunëtorët që 
ndihmuan në përgatitjen e Planit Strategjik për Komunën e Tetovës.

Zyra e ZHEL 
Komuna e Tetovës
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1. Të dhëna të përgjithshme për Komunën e 
Tetovës

1. 1. Pozita gjeografike dhe klima

Ultësira e Pollogut shtrihet në drejtimin juglindje – veriperëndim, në 
gjatësi prej 55 km. dhe gjerësi prej 8-10 km.

E rrethuar me Malin Sharr, Malin e Thatë dhe Malin Zheden. Në mesin e 
fushës së Pollogut, rrëzë malit të Sharrit, në rrjedhën e lumit Pena(Artat) 
shtrihet komuna e Tetovës me rreth 86.560 banorë. Rajoni i Tetovës 
shtrihet në sipërfaqe prej 1.080 km 3 në pjesën e poshtme të fushës së 
Pollogut në lartësi mbidetare prej 460-500m.

Pozita gjeostrategjike e Tetovës karakterizohet edhe nga ajo se, 
gjendet në udhëkryqin e korridoreve ndërkombëtare qarkulluese, siç 
janë: korridori 8 (kalon nëpër Tetovë) dhe korridori 10 (40 km. larg nga 
Tetova).

Tetova ka një klimë gjysmë kontinentale, me verë të ngrohtë dhe 
relativisht të lagësht, dimër të ftohtë dhe me dëborë, pranvera e vjeshta 
kanë reshje të shpeshta. Pasi që nga të gjitha anët është e rrethuar me 
male dhe për shkak të shfaqjes së rrymave ajrore të ngrohta e të ftohta, 
në fushën e Pollogut vjen deri te shfaqja e procesit të inversionit.

Kushtet natyrore, siç janë: klima, relievi, përbërja gjeologjike e tokës, 
kanë mundësuar që në rrethinat e Tetovës të shfaqen shumë burime të ujit 
të rrjedhshëm, prandaj Tetova është njëri nga qytetet e rralla në Maqedoni 
që ka ujë të pijshëm, ujë për nevojat e industrisë dhe për ujitje.
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1. 2. Vështrimi historik

Shkrimet e para për ekzistimin e Tetovës si vendbanim, datojnë nga 
periudha antike, me emrin antik EUNEUM.

Sipas disa të dhënave me të cilat disponojmë, Fusha e Pollogut dikur ka 
qenë liqen. Këto të dhëna, mbështeten në gjurmët e zbuluara në Balltepe 
(Kodra e Mjaltit), ku gjendet rrafshnalta me shkëmbinj të liqenit me lartësi 
mbidetare prej 770 m. Sipas të dhënave turke të dokumentuara, Tetova në 
shek. XIV është trajtuar si fshat në Fushën e Pollogut. Në shek. e XV Tetova 
përmendet si qendër në vendin e Vakëfit të Mehmet Beut në vitin 1436, 
ku thuhet se, në Tetovë ka pasur shumë dyqane dhe punëtori, si dhe janë 
ndërtuar lagje të reja. Sipas Mehmed Beqir Çelebiut (1470), Tetova fillon 
t’i ngjaj qytetit. Me ardhjen e turqve në këtë rajon, Tetova gjithnjë e më 
tepër zhvillohet. Në ndërkohë, gjatë kësaj periudhe realizohen ndërtimet 
e objekteve kulturore – historike, siç janë: Xhamia e Pashës (e Larme), 
Arabati Baba-Teqe, Tempulli (faltorja) ortodokse “Shën Kirili e Metodi”, 
Hamami i vjetër, Kalaja e Tetovës, xhamia dhe kisha të tjera, Ura e gurit 
në lumin Pena (Shkumbin-Artat), etj.

Gjatë asaj kohe, gjithashtu filloi edhe ndryshimi i arkitekturës së 
shtëpive, të cilat gradualisht filluan të marrin pamje orientale. Në vitin 
1689 Tetova emërtohet si qytet. Në Tetovë ka shumë kisha, të cilat 
varësisht nga periudha kohore që i takojnë, kanë edhe vlerat e tyre të 
veçanta historike.

Nga periudhat e kaluara kohore, vlen të përmendet biblioteka e 
Teqesë-Arabati (shek XVIII-XIX), sepse në të është zhvilluar kultura dhe 
arsimimi përkrah besimit islam. Në këtë bibliotekë, janë kopjuar veprat 
e intelektualëve me kaligrafi të zgjedhur të asaj kohe, që më vonë janë 
zbukuruar me ornamente të mbështjella me lëkurë.

Një zhvillim i hovshëm i Tetovës ndodh në pjesën e dytë të shek. 
XIX, deri te Luftërat Ballkanike, kur Tetova bëhet qendër tregtare dhe 
zejtare.

Pas Luftërave Ballkanike, i tërë Ballkani ndodhej në krizë, ashtu që 
edhe zhvillimi i Tetovës si qytet shënon stagnim. Sidomos, pas Luftës së 
Dytë Botërore, vjen deri te zhvillimi i shtuar i gjithë rajonit, pra, edhe i 
Tetovës si qytet.
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1. 3. Veçoritë kulturore – historike

Tetova bën pjesë në mesin e qyteteve më të vjetra në Maqedoni, në 
të cilin gjatë historisë janë gërshetuar një numër i madh kulturash të 
mbështetura mbi traditën e qytetarëve, që jetojnë në këto troje.

Menada (Valltarja ilire) e Tetovës në vitin 1933, në afërsi të lokalitetit të 
quajtur “Çeshma e Balezës”, është zbuluar statuja e bronzit nga periudha 
e ilirëve, shek. VI p.e.s., që paraqet zbulimin më të vjetër arkeologjik të 
gjetur në rajonin e Tetovës. Statuja me dimensione 9 cm e gjatë dhe 4 cm 
e gjerë, gjendet në muzeun e Tetovës.

Xhamia e Pashës, e cila në popull njihet si Xhamia e Larme, gjendet 
në anën e djathtë të lumit Pena (Artat), në pjesën e vjetër të qytetit ku 
gjenden edhe objekte të tjera të arkitekturës fetare, civile e islame, siç 
janë: Hamami i qytetit, Ura e Gurit, të rëndësishme për vlerat estetike e 
artistike si dhe, për mbishkrimet historike që i përmbajnë.

Xhamia është ndërtuar në vitin 1495, kurse karakteristikë për të, 
është ngjyrosja me ngjyra kolorite, jo vetëm në brendësinë e saj por 
edhe në pjesën e jashtme të mureve. Në oborrin e xhamisë gjendet edhe 
fontana dhe tyrbja oktagonale, në të cilën janë varrosur zonja Hurshide 
dhe Mensure, të cilat e kanë financuar ndërtimin e xhamisë.
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Kompleksin bektashian, Teqe – Arabati e ka ndërtuar Sersem Ali Dede nga 
viti 1538 deri më 1548, dhe paraqet njërin nga objektet më të rëndësishme 
të këtij lloji në Ballkan. Teqeja mahnit me arkitekturën e instaluar në 
brendinë e saj, si fontana – një pavijon i hapur nga konstruksioni i drurit, 
objekti markant me ngjyrë të kaltër, i quajtur “Konaku i Grave” etj. Kisha 
Shën Kirili e Metodi në pjesën e vjetër të Tetovës, paraqet njërën nga 
faltoret më të bukura ortodokse jo vetëm në rajonin e Pollogut, por edhe 
më gjerë.

Ajo është ndërtuar në periudhën më të re, respektivisht në vigjilje 
të Ilindenit të famshëm në vitin 1903, që jep një rëndësi të veçantë si 
shenjtore ortodokse.

Iniciatorë për ndërtimin e kësaj kishe ka qenë famulltari me më 
ndikim në Tetovë Mihail Martinovski. Ai më 21 nëntor 1902 në Stamboll 
nga sulltan Abdul Hamidi ka arritur të marrë leje për ndërtimin e kësaj 
faltoreje. 

Ndërtimi i kësaj kishe ka filluar më vitin 1903 dhe ka përfunduar më 
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1918, kurse është lëshuar në përdorim më 12 qershor t ë 
vitit 1925 me rastin e festës ( Dita e Petrovit).

Në qytetin e Tetovës ka edhe shenjtore të tjera 
ortodokse, në mesin e të cilave janë: faltorja më e vjetër 
ortodokse Shën Nikolla, e ndërtuar gjatë viteve 1842-
1847, kisha Shën Bogorodica e ndërtuar më 1912, e 
shenjtëruar më 28.08.1918, Shën Dhimitri, e ndërtuar 
më 1912 kurse e shenjtëruar më 1915.

Kalaja e Tetovës(Vocës), gjendet në majën 
e Balltepes mbi Tetovë. Është ndërtuar nga 
Abdurrahman Pasha më vitin 1820. Kjo 
përmendore kulturore, paraqet një bukuri të 
rrallë nga e kaluara. Përbërja e saj është komplekse: 
pjesa e brendshme ka pesë saraje, kuzhina të 
mëdha, banja, një pus në mes dhe tre tunele për 
dalje. Gjithashtu, paraqet një ndikim të madh të 
arkitekturës osmane, por fatkeqësisht gjatë kohës 
së luftërave botërore janë bërë dëmtime të mëdha.

Në anën e djathtë të lumit Rakita, para derdhjes 
së tij në lumin Vardar (Aksium) afër fshatit Orashë 
e Poshtme, gjendet kalaja ilire e periudhës antike, 
e njohur me emrin “Kalaja e Nicës” apo e Sobrit. 
Pozita strategjike e kalasë në periudhën antike k a 
luajtur një rol të rëndësishëm në periudha kohore t ë 
ndryshme, sidomos për mbrojtjen dhe kontrollimin e 
udhës që lidh ultësirat e Pollogut me fushat e 
Shkupit e të Kosovës. Fatkeqësisht, deri më tash n u k 
janë bërë hulumtime thelbësore arkeologjike 
e as rikonstruktime (rindërtime) 
përkatëse.
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1. 4. Arsimimi

Në komunën e Tetovës janë sistemuar: 12 shkolla fillore qendrore, 9 
shkolla fillore territoriale, një shkollë fillore shtetërore e muzikës, gjashtë 
shkolla të mesme dhe dy universitete.

Shkollat e mesme janë të profileve të ndryshme, siç janë: gjimnazi, 
mjekësia, ekonomia, bujqësia, tekstili dhe muzika. Në Tetovë funksionojnë 
dy universitete: Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe Universiteti i Evropës 
Juglindore.

Universiteti Shtetëror i Tetovës, është institucion i lartë arsimor që 
ka për qëllim arsimimin dhe emancipimin e studentëve. Kjo qendër e 
arsimimit të lartë sot ka 10 fakultete, dy qendra të larta profesionale, 3 
institucione. Universiteti ka mbi 8 mijë studentë të rregullt, kurse në vitin 
akademik 2006-2007 janë pranuar edhe 2000 studentë të rinj.

Universiteti i Evropës Juglindore është hapur në nëntor të vitit 2002, 
ndërsa ka 5 fakultete dhe 2 shkolla të larta.

Ky universitet, ka objekte komode si dy amfiteatro, rreth 50 mësonjëtore, 
zyra moderne, dy qendra kompjuteristike, një laborator kompjuterik, 
një bibliotekë dhe ambiente për akomodim të 450 studentëve. Sistemi 
teknologjik i informimit ka një lidhje satelitore që mundëson video-
komunikim dhe shkëmbim të shpejtë të informacioneve.
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 Struktura arsimore e popullatës në komunën e Tetovës
(sipas regjistrimit të vitit 2002 .)

Shkalla e arsimimit Rregjis. 2002 %

Pa përgatitje shkollore 2963 4.6

Arsimim fillor i pambaruar 7375 11.4

Arsimim fillor 30537 47.1

Arsimim i mesëm 18711 28.9

Arsimim i lartë 1765 2.7

Arsimim sipëror 3183 4.9

Magjistraturë 71 0.1

Doktoraturë 27 0.04

Vazhdojnë të studiojnë 149 0.2

Gjithsej: 64781 100 
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1. 5. Shëndetësia

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, garanton qasje universale për 
mbrojtje shëndetësore të të gjithë qytetarëve.

Me Ligjin për mbrojtje shëndetësore, janë vënë bazat e sistemit ekzistues 
të mbrojtjes shëndetësore në Republikën e Maqedonisë. Ai përfshin bazat 
e sistemit për sigurim shëndetësor, të drejtat dhe përgjegjësitë e ofruesve 
të shërbimeve shëndetësore, struktura organizative dhe shfrytëzimi i 
resurseve të mbrojtjes shëndetësore.

Në komunën e Tetovës veprojnë një numër i madh i institucioneve 
shëndetësore, që ofrojnë lloje të ndryshme të shërbimeve shëndetësore 
të shëndetësisë primare.

Për këtë flet edhe fakti i ekzistimit të një numri të madh të institucioneve 
shëndetësore private të mbrojtjes shëndetësore primare – rreth 150, 
nga fusha e mbrojtjes shëndetësore konsultative specialistike – 4, 
institucione shëndetësore nga fusha e stomatologjisë specialistike – 3, 
institucione shëndetësore nga fusha e stomatologjisë së përgjithshme – 
60, institucione shëndetësore që ofrojnë shërbime laboratorike – 7 si dhe 
institucioni shëndetësor publik, Qendra Medicinale e Tetovës, në kuadër 
të së cilës veprojnë, Spitali i përgjithshëm dhe Shtëpia e shëndetit.

Oferta për shërbime shëndetësore bashkëkohore e cilësore, imponon 
nevojën e zbatimit të teknologjive të reja në shëndetësi. Në këtë pjesë 
ekzistojnë vështirësi të caktuara, që në të shumtën e rasteve lidhen 
me pjesën e limituar të mjeteve, me të cilat disponojnë institucionet 
shëndetësore por edhe gjendja e përgjithshme në shtet.
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1. 6. Kultura dhe sporti

Qytetin e Tetovës sot e dekoron Shtëpia e kulturës “Ilo Antevski-Smok”, 
që është ndërtuar mbi themelet e Xhamisë së Çarshisë, e rrënuar në 
vitin 1975. Në këtë institucion paralelisht zhvillohen kulturat e të gjitha 
nacionaliteteve që jetojnë në këtë trevë, përmes aktiviteteve të ndryshme 
si ato muzikore, dramaturgjike, të letërsisë etj. 

Në kuadër të Shtëpisë së kulturës është e sistemuar biblioteka me 
rreth 30.000 tituj. Aty vepron edhe kori i përzier rinor, kori i femrave, 
kori i meshkujve dhe shoqata të ndryshme kulturore–artistike, siç janë: 
“Xheladin Zeqiri” (1949), “Ilo Antevski-Smok” dhe “Jeni Hajat”.

Kur bëhet fjalë për muzikën argëtuese shqiptare në Tetovë por edhe 
më gjerë, padyshim se duhet përmendur grupin muzikor me renome 
“Elita 5,,.

Në kuadër të aktiviteteve dramaturgjike, funksionojnë studioja e 
dramës për fëmijë, për të rinj e të rritur. Gjithashtu, aty organizohen edhe 
galeri artistike të llojllojshme. Nga aktivitetet letrare, vlen të përmenden 
klubet letrare si: “Klubi letrar 94” dhe “Kiril Pejçinoviq”, që organizojnë 
promovime të shumta librash, mbrëmje letrare me lexim të veprave të 
autorëve tanë nga e kaluara, shpallin konkurse për artistë të rinj letrar 
etj.

Aktivitetet kulturore, që tash më janë bërë me karakter tradicional e 
që organizohen çdo vit janë: “Sharri këndon”, manifestim që prezanton 
folklorin e viseve të ndryshme ku jeton populli shqiptar, “Ditët e Naimit”, 
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manifestim ndërkombëtar i poezisë, “Festivali i folkut tetovar”, festivali i 
këngëve popullore maqedonase: “Teho”, gara ndërkombëtare të këndimit 
në kor, “Bletëzat” dhe “Mollëzat tetovare” – festival muzikor për fëmijë, 
“Panairi i librit” prezantim i botimeve në gjuhën shqipe i shtëpive botuese 
nga Maqedonia, Shqipëria e Kosova.

Tetova ka një traditë të pasur sportive, në sporte të ndryshme. Klubet 
tetovar gjithmonë kanë arritur suksese atje ku kanë garuar. Sporte më të 
zhvilluara në Tetovë janë: futbolli, volejbolli, basketbolli, skijimi, karate-
ja, tenisi etj. Tetova ka dy stadiume futbolli, njëri prej tyre i plotëson 
standardet e UEFA-së dhe FIFA-s, gjithashtu për zhvillimin e sportit 
në vazhdë e sipër është ndërtimi i një salle sportive, që gjithsesi do të 

kontribuojë për zhvillimin dhe ngritjen e cilësisë së sportit në komunën 
e Tetovës.

Futbolli ka traditë të gjatë në këtë rajon. Në vitin 1919 është formuar 
ekipi i parë futbollit “Luboten”. Skuadra të tjera janë: “Shkëndija 79”, 
“Renova” (garon në ligën e parë kombëtare) ,”Teteksi” etj.
Një sport tjetër me të cilin njihen tetovarët është volejbolli. Skuadrat 
Shkëndija dhe Liria në konkurrencën e meshkujve dhe Studenti e Bami 
Kor-Medika në konkurrencën e femrave, janë ekipe konkurrente në 
gara. Në Tetovë punon në mënyrë aktive edhe klubi i alpinistëve (malor) 
“Luboteni”- më i vjetri klub malor në Maqedoni, i formuar më 1925. Në 
organizim të tij janë: manifestimi tradicional i ngjitjes në majën Titov 
Vërv, e cila mbahet që nga viti 1980 dhe ngjitja në Leshnicë e cila mbahet 
që nga viti 1954.
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1. 7. Popullata dhe vendbanimet 

Sipas regjistrimit të vitit 2002, në komunën e Tetovës ka 20 vendbanime 
me numër të përgjithshëm të banorëve 86.560 në qytet dhe në fshatrat: 
Xhepçishtë, Shipkovicë, Sellcë, Llacë, Vicë, Reçicë e Vogël, Reçicë e Madhe, 
Saraqinë, Falishë, Jedoarcë, Otunjë, Setole, Poroj, Xhermë, Lisec, Gajre, 
Brodec, Bozovcë dhe Veshallë.            

Struktura e popullatës në komunën e Tetovës sipas moshës
(Regjistrimi i vitit  2002)

00-19 20-59 60+ Gjithsej

29.573 47.026 9.981 86.580

Struktura etnike e popullatës në komunën e Tetovës
(Regjistrimi i vitit 2002)

shqip. maq. tur. rom
Popullata 60886 20053 1882 2357

% 70 23 2.2 2.7

vlleh serb bosh. të tj. gjith.
15 604 156 627 86.560

0.02 0.7 0.2 0.75 100

Fshati Xhepçisht
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Fshati Sellcë

Fshati Veshallë

Fshati Shipkovicë

Fshati Reçic e Madhe
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1. 8. Punësimi

Papunësia paraqet problem të hidhur, me të cilin ballafaqohet Komuna 
e Tetovës. Me përmirësimin e klimës së biznesit, nxitjen e aktiviteteve 
investuese, ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese, do të krijohen 
mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës dhe në këtë mënyrë, në 
rritjen e numrit të të punësuarve. 

Të dhënat për trendin dhe lëvizjet e numrit të personave të papunësuar 
dhe personave që kanë themeluar marrëdhënie pune në komunën e 
Tetovës, mund të shihen nga tabelat dhe grafikët e treguara më poshtë.

Pasqyrë e personave të papunësuar
Gjendja  31.07.2007 (burim i APRM)

Qendra 
për 

punësim
Gjith. Qytet Fshat

Personat të papunësuar që 
kanë deklaruar se paraqiten 

për sigurim shëndetësor
Gjith. Qytet Fshat

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7
Теtоvë 29.886 13.268 16.618 7.201 2.190 5.011

Pasqyrë e personave të papunësuar sipas shkallës së arsimimit
Gjendja  31.07.2007 (burimi APRM)

Qendra për 
punësim

Gjithsej
Gjithsej Të pakualif.

Mesh. Fem. Mesh. Fem.

1=2+3 2 3 4 5

Теtоvë 29.886 18.969 10.917 1.1075 7.623

GJKV dhe NSO Të kualif. Të. Lkv.

Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem.

6 7 8 9 10 11

1.929 200 1.989 384 0 0
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Pasqyrë e personave të papunësuar sipas strukturës së moshës
gjendja 31.07.2007 (burimi APRM)

Qendra 
për 

punësim

Gjithsej
Gjithsej nga 15-19 

vjet
nga 20-29 

vjet
Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem.

1=2+3 2 3 4 5 6 7

Tetovë 29886 18969 10917 272 238 4691 4293

nga 30-39 
vjet

nga 40-49 
vjet

nga 50- 59 
vjet 60 vjet 

Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem.

8 9 10 11 12 13 14 15

5089 3151 4738 1934 3115 835 1064 376

Pasqyrë e personave të papunësuar sipas përkatësisë kombëtare
Gjendja  31.07.2007 (burimi APRM)

Qendra 
për 

punësim

Gjithsej
Gjithsej maqedonë shqiptarë

Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem.

1=2+3     2 3 4 5 6

Tetovë 29886 18.969 10.917 2.689 1.923 15.560

turq rom serb vlleh Të tjerë

Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem. Mesh. Fem.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8.619 184 89 414 219 30 15 0 0 92
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Pasqyrë e fletëparaqitjeve të regjistruara e marrëdhënieve të themeluara 
të punës nga evidence dhe jashtë evidencës së të punësuarve

Byroja për 
punësim 
Tetovë

Gjithsej punësime 
të realizuara

Evidenca për të 
papunësuarit, gjithsej

Të punësuar jashtë
evidencës së të 
papunësuarve

Kohë e 
pacaktuar 

(3+5)

Kohë e 
caktuar

dhe punë 
sezonale

(4+6)

Kohë e 
pacaktuar

Kohë e 
caktuar

dhe punë 
sezonale

Kohë e 
pacaktuar

Kohë e 
caktuar 

dhe punë 
sezonale

viti 1 2 3 4 5 6

2003 427 108 149 12 278 96

2004 2.919 1.992 1.190 3.48 1.729 1.644

2005 3.043 963 801 301 2.242 662

2006 4.724 696 1017 350 3.707 346

Shprehje grafike

gjithsej punësime 
të realizuara Kohë 
e caktuar dhe punë
sezonale (4+6)

gjithsej punësime 
të realizuara kohë 
e caktuar sezonale 
(3+5)
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1. 9. Turizmi

Rrethina e Tetovës me bukuritë e saja natyrore me monumentet 
kulturore-historike, gradualisht afirmohet si qendër turistike atraktive 
në Maqedoni. Vend kryesor në këtë sferë zë qendra turistike “Kodra e 
Diellit” me bukuritë e Malit Sharr në kuadër të masivit malor, lartësinë 
relative, dëborën e zbukurojnë këtë qendër rekreative e sportive tejet të 
bukur.

Qendra “Kodrës e Diellit” shtrihet në lartësinë mbidetare  1780 m, 
18 km nga Tetova, 48 km nga Kodra e Diellit deri në Shkup (70 km nga 
aeroporti i Shkupit). Deri në qendër arrihet përmes udhës së asfaltuar 
dhe nëpërmjet teleferikut në gjatësi prej 7 km, me të cilin mjet udhëtimi 
arrihet për 40 min., me një ndryshim lartësie prej 1400 m.

Kodra e Diellit disponon me 11 ski-ashensorë, me gjatësi prej 7.7. 
km., që lidhin shtigjet e skijimit në lartësi prej 1070-2510m. Gjatësia e 
shtigjeve të skijimit është 20 km nga të cilat 3 janë sipas kritereve të FIS-
it.

Çdo vit organizohet gara ndërkombëtare ,,Kupa e Sharrit,,, e cila është 
e regjistruar në organizatën FIS. Gara e parë e këtij lloji është mbajtur në 
vitin 1947. Gjithashtu, viteve të fundit organizohet edhe manifestimi “Beka 
Kup”, në të cilin talentet e rinj i dëshmojnë aftësitë e tyre në skijim.

Akomodimi i turistëve bëhet në kapacitetet hoteliere të qytetit dhe 
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vendeve turistike, në 2 hotele e 10 motele si dhe në vikend shtëpiza. 
Lagjja e vikend shtëpizave ka rreth 400 objekte.

Mali Sharr me pasuritë pyjore, kafshët e egra dhe objektet turistike 
përreth, mundëson zhvillimin e turizmit për gjuetarët e pasionuar.

Në këtë bjeshkë, ka rreth 30 liqene malore të njohur si “Sytë e Sharrit”. 
Liqene më të mëdha janë: Liqeni i Bardhë, Liqeni i zi dhe Liqeni i 
Bogovinës.

Në periudhën verore vendi më atraktiv është maja e Lubotenit, ku 
gjendet edhe shtëpia e malorëve “Luboten” dhe disa objekte të vogla 
për pushim e rekreacion. Rrëzë majes së Lubotenit shtrihet edhe liqeni 
i bukur i Livadhisë, në një lartësi mbidetare prej 2200 m , me thellësi 
mesatare prej 7 m. 

Turistët në Tetovë i vizitojnë edhe monumentet kulturore-historike, 

siç janë: Xhamia e Pashës, Kompleksi Bektashian “Teqeja Arabati”, Kalaja 
e Tetovës, Hamami i Vjetër, Ura e Gurit, Manastiri i Leshkës ejt. Një vend 
potencial për atraksion është edhe Banja Hisar e njohur si Banjishtë, ku 
ka disa burime të ujit mineral. Uji i këtyre burimeve derdhet në lumin 
Pena (Shkumbin). Ky ujë ka veti shëruese, prandaj banorët e Tetovës e 
konsumojnë atë dhe bëjnë banja në pishinat e improvizuara.
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1. 10. Ekonomia  

Ekonomia në territorin e komunës së Tetovës viteve të fundit, ka 
shënuar rritje të vazhdueshme. Si veprimtari më të zhvilluara dhe njëherit 
shtylla të industrisë tetovare janë: industria e përpunimit të drurit, 
ndërtimtaria dhe materialet ndërtimore, bujqësia, industria e tekstilit 
etj. Gjithashtu, rritja e vazhdueshme e ekonomisë mund të vërehet edhe 
nga arritja permanente e numrit të subjekteve ekonomike që veprojnë 
në rajonin e Tetovës. Prej tyre 98% u takojnë ndërmarrjeve të vogla e të 
mesme, kurse vetëm 2% ndërmarrjeve të mëdha.

Treguesit ekonomik
Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, përfundimisht me 

muajin dhjetor të vitit 2005 (komunikatë ESHS e lëshuar më 11.01.2006), 
numri i përgjithshëm i objekteve afariste në komunën e Tetovës është 
6874. 

Në pasqyrën grafike si më poshtë, mund të shihet ndarja e subjekteve 
afariste sipas llojeve dhe veprimtarive:

Klasifikimi i subjekteve afariste sipas
(Burimi ESHS 11.01.2006)

Ndërmarrja Shoqata 
treg.

Indiv. 
Treg.

Të 
tjerë Gjithsej

Numri 2550 2393 1423 508 6874
% 37.5 34.5 20.5 7.5 100 

Pasqyra grafike

Tregtarë Individual
Ndërmarje Tregtare
Ndërmarjet
Tjerët
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Klasifikimi i subjekteve afariste sipas veprimtarive
(Burimi ESHS 11.01.2006.)

Nr. i subjekteve %

Bujqësi e pylltari 71 1.03

Peshkim 1 0.01

Nxjerrje e xeheve dhe gurit 7 0.1

Industria përpunuese 777 11.3

Furnizimi me energji elektrike vajguri dhe uji 3 0.04

Ndërtimtaria 446 6.5

Tregtia me shumicë e pakicë, riparimi i 
automjeteve, sendeve për nevoja personale 
dhe për amvisëri

3.855 56

Hotele e restorante 438 6.37

Komunikacion dhe lidhje 403 5.8

Ndërmjetësim financiar 8 0.11

Aktivitete në lidhje me pronën e patundshme, 
huazime dhe aktivitete afariste. 202 2.94

Drejtoria publike dhe mbrojtja, mbrojtja sociale 
e obligueshme 36 0.52

Arsimimi 41 0.6

Shëndetësia dhe çështjet sociale 130 13

Kompani të tjera, kulturore, të përgjithshme 
dhe veprimtari shërbyese 456 6.6

Gjithsej: 6.874 100
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1. 11. Bujqësia

Kushtet e volitshme klimatike, si dhe relievi në rajonin e Pollogut, 
bëjnë të mundur krijimin e kushteve optimale për zhvillimin e bujqësisë 
në komunën e Tetovës. Si rezultat i kushteve të mira klimatike dhe cilësisë 
së kores së tokës, kulturat bujqësore që kultivohen në këtë rajon, janë me 
shije dhe cilësi të veçantë.

Vlen të përmendet vetëm fasulja e Tetovës, molla e Tetovës, domatet, 
specat, qepët dhe të tjera, sipas të cilave është i njohur rajoni i Tetovës si 
në vend ashtu edhe jashtë tij.

Të dhëna për tokën e punueshme
(përfundimisht me vitin 2006)

Vendbanimi Lartësia 
mbidetare

Sipërfaqja 
në km2

Sipërf. Agrare kl 
(në hektar)

Komuna e 
Tetovës 460-500m 1.080 7.561

Tokë e punueshme 
(në hektar)

kullota
(në hekt.)

pyje
(në hekt.)

3.937 1.903 1.721
Pasqyra grafike

(Sipërfaqja e përgjithshme agrare)

Pyje
Toka të punueshme

Kullota
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1. 12. Elektrifikimi i Komunës së Tetovës

Elektro-Tetova (EVN) e furnizon me energji elektrike tërë territorin e 
mëparshëm të komunës së Tetovës, ku bëjnë pjesë komunat e Tetovës, 
Tearcës, Jegunovcës, Zhelinës, Bërvenicës dhe Bogovinës.

Elektrodistribucioni i Tetovës që i furnizon shpenzuesit e këtyre 
komunave shtrihet nga ana jugore – Gostivari, ana veriore Jazhinca dhe 
ana lindore kufizohet me Shkupin.

Numri i përgjithshëm i shpenzuesve është 54.864, prej të cilëve 
subjekte më të mëdha afariste janë 1.110, kurs shpenzues më të vegjël të 
bizneseve janë 7.410. Pjesa tjetër i takon amvisërive.

Numri i  përgjithshëm i shpenzuesve
(të dhëna nga SHAEEM-EVN)

Subjekte 
të mëdha 
afariste

Biznese të 
vogla Amvisëri Gjithsej

Elektro-
Теtova 1.110 7.410 46.344 54.864

% 2 13,5 84,5 100

Në kuadër të Elektro-Tetovës punojnë 3 trafostacione me 110 kv nivel 
tensioni, kurse 2 të tjera me 35 kv. Afër 615 trafostacione janë me nivel 
tensioni prej 10/0,4 dhe 20/0,4 (nga të gjitha llojet e betonit, të blinduara, 
nga metali dhe nga shtyllat). Gjatësia e përgjithshme e rrjetit të tensionit 
të mesëm është 350 km dhe rrjeti i tensionit të ulët 800 km.

Pasqyra grafike

Amvisëri

Biznese të vogla

Subjekte të mëdha afariste
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1. 13. Komunalet

Ndërmarrja Publike Komunale ,,Tetova,,-Tetovë, është ndërmarrje e 
interesit të veçantë shoqëror, e themeluar nga Komuna e Tetovës, për të 
kryer veprimtari komunale me interes publik.

Furnizimi me ujë i popullatës dhe sferës së industrisë në qytetin 
e Tetovës është i organizuar përmes sistemit të furnizimit me ujë, që 
përbëhet nga 4 burime planore të kaptuara të ujit, që karakterizohen 
me sjellje maksimale në periudhën pranverore dhe sjellje minimale 
gjatë periudhës dimërore të vitit, me një sasi mesatare të përfshirjes 
së ujërave prej 9.500.000 m3/në vit. Gypa prurës kryesorë të gjatësisë 
së përgjithshme prej 38.750 m, hapësirë rezervuari për ujë me sasi të 
përgjithshme prej 4.444 m3, rrjeti i ujësjellësit të qytetit me gjatësi të 
përgjithshme prej 93.000 m, ku janë realizuar mbi 12.000 kyçje të ujit 
dhe sisteme të puseve me stacione pompash në territorin e qytetit.

Prurje të burimeve të ujit të pijes nga i cili furnizohet qyteti i Tetovës, 
varësisht nga kushtet hidrologjike gjatë vitit, në periudhën pranverore 
dhe verore mund të arrijnë kapacitet maksimal të sasisë së ujit prej mbi 
800 l/s, kurse në periudhën dimërore është shënuar prurja minimale 
prej 120 l/s. Ndërkaq, për plotësimin e kërkesave të qytetit me ujë të 
pijshëm, nevojiten sasi të ujit që sillen midis sasive prej 300 deri 400 l/s, 
varësisht nga kushtet hidrologjike ditore.

Sa i përket shkallës së mbulimit të rrjetit të kanalizimit në qytetin 
e Tetovës, karakteristike është e dhëna se, nga numri i përgjithshëm i 
amvisërive të regjistruara 12.700, mbi 5000 amvisëri në qytetin e Tetovës 
nuk janë të kyçura në rrjetin e kanalizimit të qytetit, respektivisht, ujërat 
e zeza që prodhohen nga këto amvisëri grumbullohen në gropa septike.

Hedhurinat komunale të forta në qytetin e Tetovës që krijohen çdo ditë 
nga ana e popullatës dhe e industrisë së qytetit, me sasi mesatare prej 
mbi 50 tonelata në ditë, në mënyrë të organizuar trajtohen nga ana e NPK 
“Tetova”, e cila bën grumbullimin, transportimin dhe deponimin e këtyre 
hedhurinave, përkundër mekanizmit të amortizuar të ndërmarrjes dhe 
pjesës së madhe të vjetërsuar e të dëmtuar të kazanëve të plehrave, që 
paraqet problem të veçantë për këtë ndërmarrje. Gjithashtu, problem 
paraqet mungesa e deponisë sanitare përkatëse ku do të deponohej sasia 
e hedhurinave komunale të forta që gjenden në territorin e komunës së 
Tetovës.
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1. 14. Klima e biznesit në Komunën e Tetovës

Subjektet afariste që gjatë dekadës së fundit kanë dhënë një kontribut 
të veçantë në zhvillimin e ekonomisë në rajonin e Tetovës, janë të 
sektorëve si vijon: industria e drurit (mobiliet), ndërtimtaria, industria 
ushqimore dhe industria e tekstilit. Sektorët në fjalë me kapacitetet 
e tyre dhe teknologjinë që kanë, janë bërë konkurruese jo vetëm në 
tregun e Republikës së Maqedonisë, por edhe më gjerë në Ballkan. Disa 
ndërmarrje për prodhimin e mobilieve për amvisëri dhe mobilieve për 
zyra, posedojnë teknologji kulminante CNC dhe kanë potencial për qasje 
në tregjet ndërkombëtare.

Ndërtimtaria sidomos në 6 vitet e kaluara, ka marrë një hov të 
vrullshëm edhe në rajonin e Tetovës, ku janë realizuar një numër i madh 
ndërtimesh cilësore banesore-afariste. Vlen të theksohet se, të gjitha këto 
ndërtime të reja realizohen nga ndërmarrjet private, pra, me investime 
private dhe me kapacitete tekniko-teknologjike.

Industria ushqimore gjithashtu ka kapacitetet e saja dhe potenciale në 
komunën e Tetovës. Me cilësinë që kanë prodhimet e qumështoreve të 
komunës së Tetovës tash më, janë konkurrente në tregun e përgjithshëm 
të qumështit dhe prodhimeve qumështore. Ndërmarrjet që prodhojnë 
qumësht dhe prodhime qumështore i mbulojnë nevojat e konsumatorëve 
të komunës së Tetovës dhe më gjerë.

Përveç këtyre ndërmarrjeve, në komunën e Tetovës veprojnë edhe 
ndërmarrje për përpunimin e mishit dhe prodhimeve të këtij produkti, 
prodhim të pajisjeve për produkte ushqimore etj.

Industria e tekstilit gjithashtu ka një traditë të gjatë në Komunën 
e Tetovës, për të cilën më së tepërmi meritë ka Kombinati i Tekstilit 
“Teteks”. Gjithashtu, vazhdon me formimin e ndërmarrjeve private të 
tekstilit. Momentalisht firmat më dominuese që punojnë sipas sistemit 
të ashtuquajtur LON, prodhojnë (punojnë) për partnerët e jashtëm.

Rëndësia e ndërmarrjeve të katër sektorëve të përmendur më sipër 
është e madhe, jo vetëm për shkaqe të përfaqësimit të tyre në numrin e 
përgjithshëm të subjekteve afariste në komunën e Tetovës, por edhe për 
shkak të potencialit me të cilin disponojnë për shtrirje në tregjet rajonale 
dhe ndërkombëtare. Ky potencial bazohet në :

• Teknologjinë e lartë me të cilën disponojnë;
• Potencialin për rritjen e kapaciteteve dhe të prodhimtarisë;
• Orientimin eksportues të tyre;
• Objektet e reja të fabrikave me mundësi për zgjerimin e tyre 
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ekzistues;
• Cilësia e lartë e prodhimeve

Shqyrtimet kryesore

• Bartës të zhvillimit ekonomik në Komunën e Tetovës janë: industria 
ushqimore, industria e drurit, industria e ndërtimtarisë dhe prodhimit të 
materialeve ndërtimore dhe industria e tekstilit;

• Ekziston sektor i fuqishëm i shërbimeve;
• Firmat nuk janë të kënaqura nga gjendja e përgjithshme ekonomike 

në shtet, nivelet e kamatave, çmimin e energjisë, konkurrencën vendore 
dhe me shpenzimet e materialeve, ligjvënien, shërbimet etj.;

• Firmat kryesisht e mbulojnë tregun vendor, por njëkohësisht janë 
të orientuara edhe kah eksporti;

• Punëdhënësit kryesisht janë të kënaqur me strukturën dhe 
aftësinë e fuqisë punëtore për detyrat konkrete punuese, që nuk është 
rast dhe anasjelltas, sepse punëdhënësit kryesisht punojnë edhe jashtë 
orarit të punës, pa bërë kompensime përkatëse, ndërkaq një numri të 
madh të të punësuarve nuk u paguhen kontributet;

• Firmat theksojnë nevojën dhe rëndësinë e bashkëpunimit më 
të madh midis ndërmarrjeve të llojeve të njëjta përmes kontakteve, 
organizimit të takimeve dhe përmes gjetjes së zgjidhjeve të ndryshme 
me interes të përbashkët;

• Numri më i madh i firmave planifikojnë të investojnë në 
përmirësimin e objekteve ekzistuese, ndërtimin e objekteve të reja dhe 
në zgjerimin e kapaciteteve prodhuese;

• Plasmani i brendshëm i prodhimeve të firmave paraqet një 
segment të rëndësishëm gjatë qasjes së firmave në tregje, kurse tash më 
disa firma kanë siguruar vende për prodhimet e tyre;

• Në komunën e Tetovës ekzistojnë kushte të mira për udhëheqje 
dhe zhvillim të biznesit, por gjithashtu, duhet të intensifikohet dhe të 
thellohet bashkëpunimi midis firmave dhe vetëqeverisjes lokale, me 
qëllim të përmirësimit të klimës së biznesit në komunë dhe të rritjes së 
zhvillimit ekonomik.
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VIZIONI dhe MISIONI

Komuna e Tetovës, si një nga komunat më të mëdha në Republikën e 
Maqedonisë, paraqet faktorin e rëndësishëm dhe shtytës të zhvillimit të 
përgjithshëm në shtet.

Vizioni i komunës së Tetovës është t’i gjej, identifikojë e t’i hulumtojë 
problemet dhe interesat e qytetarëve të Tetovës, në të gjitha nivelet e 
jetës, me qëllim të përgatitjes së planeve zhvillimore përkatëse, me të 
cilat do të arrihet të plotësohen nevojat dhe interesat e qytetarëve.

Rritja e nivelit të zhvillimit ekonomik të rajonit përmes promovimit  »
të investimeve, zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, 
energjetikës zonave industriale, zhvillimit të turizmit, zhvillimit të 
bujqësisë etj.

Përmirësimi i infrastrukturës, infrastrukturës rrugore,  »
infrastrukturës komunikuese, gazifikimit, infrastrukturës hekurudhore 
dhe komunale etj.

Ngritja e nivelit arsimor të popullatës dhe zhvillimi i resurseve  »
njerëzore, përmes kualifikimit dhe rikualifikimit të fuqisë punëtore, 
përshtatje të arsimimit ndaj ekonomisë, ndërtimit të bibliotekës, 
institutit shkencor, nxitje e sportit dhe rekreacionit, etj.

Sigurimi i mjedisit jetësor të shëndoshë përmes riciklimit të  »
mbeturinave komunale, menaxhimit të hedhurinave të forta, ndërtimit 
të stacionit të pastrimit, mbrojtjes së fondit të pyjeve dhe kafshëve të 
egra, qendra për DDD etj.
Misioni do t’i përfshijë të gjitha aktivitetet që do të kontribuojë 

në realizimin e qëllimeve që do të mundësojnë komuna e Tetovës, të 
promovohet si vend atraktiv për jetë me sektor biznesi të zhvilluar, 
infrastrukturë më të mirë, krijim të kushteve për punësime të një 
numri më të madh njerëzish, qendër arsimore me kushte të avancuara 
për arsimim, mjedis të pastër shëndetësor e ekologjik me mundësi për 
përmirësim të mëtejshëm të kushteve për jetë cilësore të qytetarëve. 
Në këtë drejtim, Misioni do të përfshijë dhe stimulojë të gjitha kapacitet 
pozitive në territorin e komunës së Tetovës me një qëllim të përgjithshëm, 
për të mundësuar zhvillim dinamik e të qëndrueshëm mbi parimet e 
konkurrencës, inovacioneve dhe shfrytëzimit të teknologjive e diturive 
bashkëkohore.

Në bazë të të dhënave dhe analizave të dhëna në profilin e Komunës 
së Tetovës, është kryer analizë strategjike e faktorëve, atributeve të 
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brendshme ekzistuese, faktorëve që dalin nga pjesa e jashtme që 
rrethon komunën si dhe faktorët mbi të cilat komuna nuk ka ndikim 
të drejtpërdrejtë. Sipas të gjitha parashikimeve dhe analizave tona, 
vlerësojmë se theksi kryesor i zhvillimit të përgjithshëm të komunës së 
Tetovës duhet të përqendrohet në shtyllat vijuese zhvillimore:

zhvillimi ekonomik; »
Infrastruktura dhe planifikimi rural; »
Arsimimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore; »
Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor. »

Si qëllime kryesore, për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve 
dhe plotësimit të standardeve evropiane.

I. Zhvillimi Ekonomik

Segment i rëndësishëm i përparimit të proceseve demokratike, 
rregullimit të marrëdhënieve shoqërore, me një fjalë, zhvillimit të 
përgjithshëm shoqëror, zhvillimit ekonomik, zënë vendin parësor për 
përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, kurse me këtë edhe në 
strategjinë tonë për zhvillimin e Komunës së Tetovës.

Sipas parashikimeve dhe analizave tona, por edhe nevojat e zhvillimit 
të përgjithshëm të Komunës së Tetovës, si degë ekonomike më me ndikim 
për zhvillimin janë:

• zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe investimet;
• zhvillimi i turizmit;
• zhvillimi i bujqësisë.

Prandaj, vëmendjen tonë do ta përqendrojmë pikërisht te këto qëllime 
strategjike.
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1. PSE ZHVILLIM TË NVM-së DHE INVESTIME?

Krijimi i kushteve të domosdoshme për zhvillim më të shpejtë 
të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, është parakushti kryesor i 
zhvillimit ekonomik dhe krijimit të klimës së volitshme të biznesit. Me 
përmirësimin e kushteve të ekonomizimit do të mundësohet rritje e 
numrit të NVM-ve, përmirësim i cilësisë së prodhimeve dhe shërbimeve, 
zgjerim i kapaciteteve prodhuese, investime të reja, zvogëlim i shkallës 
së papunësisë etj.

Analizë SWOT

Anët e fuqishme Dobësitë

-Pozita e mirë gjeostrategjike
-Infrastruktura e zhvilluar rrugore
-Autostradat, hekurudhat, kryqëzimet 
e korridoreve ndërkombëtare 
të komunikacionit, korridori 8-të dhe 10-të
-Kushtet e volitshme klimatike
-Afërsia e malit Sharr dhe bukuritë e tij 
-Sipërfaqja e madhe e tokës së plehëruar 

bujqësore
-Numri i madh i subjekteve afariste nga fusha 

e shumë 
veprimtarive ekonomike
-Përcjellje e hapave të teknologjive të reja 
-Ndërmarrje të orientuara kah eksporti
-Numri i madh i burimeve të ujit

-Kushtet e pavolitshme të 
kreditimit

-Mungesë e mjeteve 
financiare

-Pengesa administrative
-Mungesë e fuqisë punëtore 

të kualifikuar
-Vëllim i vogël i tregut të 

brendshëm

Mundësitë Rreziqet

-Përmirësim i klimës së përgjithshme të 
biznesit 

-Rritje e numrit të ndërmarrjeve të vogla 
e të mesme zgjerim i kapaciteteve prodhuese 
ekzistuese dhe hapje e kapaciteteve të reja 

-Aplikimi i teknologjive të reja në 
prodhimtari zvogëlim i numrit të të papunëve .

-Promovim i zonave të lira ekonomike
-Ndërtimi i hidrocentraleve të vogla

-Shpenzime dhe taksa të 
mëdha

-Ekonomia e paligjshme 
-Konkurrenca jolojale 
-Gjendja e përgjithshme 

politike në rajon
-Përkrahje e pamjaftueshme 

nga shteti për zhvillim të biznesit
-Pagesë e dobët e kërkesave
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PROJEKTI: 1
Projekt për formimin e fondit për financimin e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i NVM-ve dhe investimeve

Përshkrimi i shkurtër i projektit:
Me realizimin e këtij projekti, do të mundësohej që ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme më lehtë të kenë qasje te mjetet financiare, që do të ishin 
në funksion të zhvillimi të biznesit të tyre, rritjes dhe zgjerimit të tij. 
Me këtë do të rritej edhe zhvillimi ekonomik i komunës dhe njëherit, 
do të promovohej si territor atraktiv për investime.

Imputimet:
Komuna 
Bankat
Donatorët
Investitorët

Indikatorët:
Krijimi i vendeve të reja të 
punës
Zvogëlim i varfërisë
Përkrahje grupeve trajtuese

Stejkholder të mundshëm:
Komuna 
ZHEL

Rezultatet që priten:
Shtimi i punësimit
Zgjerimi i veprimtarisë së 
ndërmarrjeve
Rritje e zhvillimit ekonomik

Grupet trajtuese:
Ndërmarrjet e vogla e të 
mesme
Qytetarët
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PROJEKTI: 2
Projekti për formimin  e forumit për përkrahje të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i NVM-ve dhe investimeve

Përshkrimi i shkurtër i projektit:
Formimi i forumit të këtillë ka për qëllim që ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme, të gjitha problemet dhe iniciativat t’i shqyrtojnë e t’i zgjidhin 
përmes një organi të këtillë, që do t’i prezantojë ato para institucioneve 
relevante në shtetet dhe më gjerë.

Imputime:

-Komuna
-Ndërmarrjet

Indikatorët:

-Shoqata e formuar

Stejkholder të mundshëm:

-Komuna
-ZHEL
-ESA

Rezultate që priten:
Klimë e përmirësuar për zgjidhjen e 
problemeve me të cilat ballafaqohen 
ndërmarrjet dhe zgjidhjen e tyre të 
shpejtë 

Grupe trajtuese:
Ndërmarrjet e vogla e të 
mesme
Qytetarët
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PROJEKTI: 3
Projekti Shkenca, teknologjia dhe inovacionet 
(SHTI) në funksion të forcimit të konkurrencës 
së NVM-ve

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i NVM-ve dhe investimeve

Përshkrimi i shkurtër i projektit:
Me këtë projekt, do të mundësohej promovimi i aktiviteteve të NVM-ve 
në drejtim të përfshirjes më të madhe (SH.T.I.), që do të kontribuonte 
në rritjen e konkurrencës dhe suksesit në punën e NVM-ve. Aktivitetet 
e NVM-ve do të orientoheshin kah forcimi i klasterëve ekzistues dhe 
themelimi i të rinjve, kurse kjo njëherit do të kontribuonte në njohjen 
e NVM-ve me trendët e tregjeve ekzistuese botërore dhe njëkohësisht 
do të rritej eksporti i prodhimeve të tyre.

Imputime: 
Seminare për NVM
Përcjellje e panaireve 
Analizë e tregut

Indikatorët:
zbatimi i teknologjive të • 

reja në NVM;
Rritje e nevojave për • 

kuadër profesional superior 
Rritje e cilësisë dhe • 

konkurrencës së prodhimeve

Stejkholder të mundshëm:
NVM
Shkencëtarët
Ekspertët ndërkombëtarë
Novatorët
Komuna e Tetovës (ZHEL)

Rezultat që priten:
Rruajtje e tregjeve ekzistuese 
dhe zgjerimi i tyre
Nxitje e aktiviteteve investuese të 
sektorit privat në hulumtim dhe 
zhvillim

Grupet trajtuese:
Ekonomistët 
Investitorët 
Konsumatorët
Kuadri profesional superior
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PROJEKTI: 4
Projekti për nxitjen e zhvillimit të industrisë 
përpunuese ushqimore

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i NVM-ve dhe investimeve

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Në këtë mënyrë do të sigurohej 
plasman i sigurt dhe grumbullim i prodhimeve bujqësore, që do 
të kontribuonte në rritjen e sigurisë së prodhuesve bujqësor dhe 
orientimit të tyre, kah zgjerimi i prodhimtarisë dhe përmirësimi i 
cilësisë së prodhimeve. Kapacitetet industriale përpunuese ushqimore 
sipas të gjitha nevojave, paraprakisht do të kontraktohej me bujqit për 
çmimin dhe sasinë e prodhimtarisë së prodhimeve bujqësore, me çka 
do të mundësohej punë rentabile e të dyja palëve.

Imputime:

-Investitorët
-Bujqit
-Ekspertët

Indikatorët:

-Prodhimtaria bujqësore e 
planifikuar
-Prodhimi i produkteve 
bujqësore sipas standardeve eko 
dhe të tjera

Strekholder të mundshëm:
Ministria për bujqësi
Komuna e Tetovës

Rezultatet që priten:
-Sigurimi i plasmanit dhe 
grumbullimi i produkteve 
bujqësore
-Rritje e prodhimtarisë
zhvillimi i bujqësisë

Grupet trajtuese:
-Prodhuesit bujqësor
-Sektori privat
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PROJEKTI: 5
Projekti për  promovimin e zonave të lira 
ekonomike 

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i NVM-ve dhe investimeve

Përshkim i shkurtër i projektit: Dekadën e fundit në Tetovë 
është përmirësuar aktiviteti investues, sidomos kur bëhet fjalë për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Për përmirësimin dhe përparimin 
e klimës së përgjithshme investuese në Komunën e Tetovës, rëndësi të 
veçantë ka promovimi i zonave të lira ekonomike. Përkrah zhvillimit 
të investimeve vendore, në masë të madhe do të tërhiqej edhe kapitali 
i huaj, me mundësi për krijimin e partneritetit midis investitorëve 
vendor dhe atyre të huaj dhe njëherit, duke i shfrytëzuar përvojat e 
ndërsjella do të nxitej prodhimtaria e destinuar për eksport. Me interes 
të veçantë është tërheqja e kompanive të huaja me renome.

Imputime:

-Caktimi i vend-pozitës
-Investitorë vendorë e të 
huaj
-Ekspertët

Indikatorët:

-Formimi i zonave ekonomike
-Tërheqja e kapitalit vendor e 
të huaj 
-Përmirësimi i konkurrencës 
së ndërmarrjeve zvogëlimi i 
papunësisë

Strekholder të mundshëm:
Ministria për Ekonomi
Ministria për Transport dhe Lidhje
Komuna e Tetovës

Rezultatet që priten:
-Nxitje e zhvillimit 
ekonomik
-Rritje e eksportit
-Rritje e BPK

Grupet trajtuese:
-Ekonomistët
-Investitorët
-Të papunësuarit
-Kuadri profesional 
superior
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PROJEKTI: 6
Projekti për  përpunimin  e prijësit investues për 
Komunën e Tetovës dhe për rajonin e Pollogut

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i NVM

Përshkrim i shkurtër i projektit: Qëllimi parësor është, të fitohet 
pasqyrë reale për gjendjen e planit ekonomik dhe aktivitetit investues 
në Komunën e Tetovës dhe në rajonin e Pollogut dhe njëherit, të 
prezantohet informator përkatës për investitorët potencialë. Një 
informator i këtillë është me interes të veçantë, pasi do të përfshiheshin 
treguesit ekonomik të komunës. Në kuadër të këtij projekti do të 
përpunohej ueb-faqja dhe do të botohej një katalog, ku do të botoheshin 
treguesit ekonomik të domosdoshëm.

Imputime:

-Mjetet financiare
-Analizat ekonomike
-Personat profesionalë
-Ekspertët

Indikatorët:

-Përgatitja e ueb-faqes 
-Përgatitja dhe shtypja e 
katalogut

Stejkholder të mundshëm:
-Komuna e Tetovës
-Zyra e ZHEL
-OJQ
-Oda Ekonomike

Rezultatet që priten:
-Njohje me klimën e biznesit në 
komunën e Tetovës
-Rritje e aktiviteteve investuese 
zhvillimi i bujqësisë

Grupet trajtuese:
-Investitorët 
-Biznesmenët 
-Ekspertët ekonomikë
-Qytetarë
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2. PSE TURIZMI?

Komuna e Tetovës disponon me një numër të madh të monumenteve 
kulturore-historike, shpate të bukura të Malit Sharr, liqene, me qendrën 
rekreative-dimërore Kodra e Diellit, me vendbanime malore piktoreske 
etj., si përparësi krahasuese për zhvillimin e turizmit.

Realizimi i këtij qëllimi strategjik, është kusht i rëndësishëm për 
plotësimin e vizionit dhe misionit të zhvillimit të përgjithshëm të 
Komunës së Tetovës.

Analiza SWOT

Anët e fuqishme Dobësitë

-Resurset natyrore 115-130 ditë me 
dëborë në shtigjet e skijimit;

-Shtigje përkatëse për skijim (nga të cilat 
3 shtigje sipas kritereve të FIS-it);

-Kapacitete të mjaftueshme për 
akomodim;

-Rreth 30 liqene malore të njohura si 
“Sytë e Sharrit”;

-Infrastrukturë e mirë që lidh qytetin 
me qendrën turistike (udhë e asfaltuar dhe 
teleferik);

-Maje malore atraktive ;
-Begati me fruta pyjore;
-Numër i madh i monumenteve kulturore 

– historike;
-Begati e burimeve të ujit

-Statusi i parregulluar i pronësisë të 
një pjese të kapaciteteve akomoduese

-Promovim i pamjaftueshëm i 
qendrës turistike

-Mosfunksionimi i teleferikut
-Organizimi i dobët i aktiviteteve 

zbavitëse për vizitorët

Mundësitë Rreziqet

-Restaurim dhe zgjerim i kapaciteteve 
ekzistuese të akomodimit

-Rritje e numrit të vizitorëve
zhvillim i turizmit veror
-Trasim i shtigjeve të këmbësorëve 

deri te viset më atraktive dhe deri te liqejt 
malore

-Hapje e zonave për kampim
-Promovim i turizmit në fshat me pritje 

tradicionale tetovare të turistëve
-Vënia në funksion e teleferikut

-Humbja e parësisë si destinacion 
turistik udhëheqës në shtet

-Mjete financiare të 
pamjaftueshme

zvogëlim i investimeve dhe 
deponimeve

-Ndryshime klimatike dhe ngrohja 
globale

-Ndikimet politike
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PROJEKTI: 1
Projekti për promovimin e kapaciteteve 
hoteliere në qendrën dimërore rekreative 
Kodra e Diellit

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkrim i shkurtër i projektit: Projekti është i orientuar kah 
promovimi i objekteve hoteliere ekzistuese të Kodrës së Diellit, si dhe 
shqyrtimi i mundësive dhe nevojave reale për ndërtimin e objekteve të 
reja, me qëllim të përmirësimit të kushteve për akomodim dhe tërheqje 
të numrit sa më të madh të turistëve.

Imputime:
-Objekte turistike ekzistuese 
dhe shfrytëzimi i mundësive 
për kapacitete të reja

Indikatorët:

-Rritje e numrit të turistëve
-Turistë të kënaqur nga 
shërbimet

Stejkohlder të mundshëm:

-Komuna e Tetovës 
-(ZHEL), 
-OJQ, 
-Investitorët 
-Qytetarët

Rezultatet që priten:

-Përmirësim i ofertës
-Rritje e numrit të turistëve
-Shfrytëzim më i madh i 
kapaciteteve

Grupet trajtuese:

-Qytetarët
-Vizitorët
-Nxënësit
-Turistët
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PROJEKTI: 2
Projekti për restaurimin dhe vënien në funksion 
të teleferikut Tetovë – Kodra e Diellit

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkim i shkurtër i projektit: Me realizimin e këtij projekti, në 
masë të madhe do të përmirësohej komunikimi midis qytetit të Tetovës 
dhe qendrës turistike Kodra e Diellit. Përveç kësaj, gjatë udhëtimit me 
teleferik, vizitorët do të kënaqeshin me bukuritë natyrore të Sharrit. 
Projekti me përparësitë që ka synon të shtojë atraksionin e vet 
qendrës turistike dhe të qytetit, me çka do të fitohej vendi udhëheqës 
si destinacion turistik në shtet. Me këtë do të tërhiqeshin investime të 
huaja dhe vendore.

Imputime:

-Promovimi i projektit
-Komuna 
-Realizimi i projektit (firma)

Indikatorët:

-Zhvillimi i turizmit dimëror
-Zhvillimi i turizmit malor 
-Qendra-vend atraktiv në çdo 
kohë

Shoqërues (bashkëpunëtor) të mundshëm:
-Komuna e Tetovës,
-Kapacitetet hotelerike,
-Qeveria e RM, 
-Vetë investitori

Rezultatet që priten:

lidhja e qytetit me qendrën e Kodrës 
së Diellit
Shtimi i vizitave 
Punësime të reja 
zhvillimi i komunës

Grupet trajtuese:

-Qytetarët
-Vizitorët
-Nxënësit
-Turistët
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PROJEKTI: 3
Projekti për mirëmbajtje të ski-ashensorëve 
ekzistues dhe ndërtimi i ski–ashensorëve të rinj

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkrim i shkurtër i projektit: Projekti ka rëndësi për 
përmirësimin e kushteve të dashamirëve të skijimit, për t’u kënaqur 
dhe racionalisht për të shfrytëzuar qëndrimin e tyre në qendrën 
turistike dhe njëkohësisht, duke e shfrytëzuar marketingun NETWORK, 
të kontribuojnë për shtimin e numrit të skiatorëve dhe shfrytëzimin 
e shtigjeve, pasi që vetëm ata që e njohin sportin kanë mundësi t’ua 
prezantojnë kënaqësinë e skijimit, skiatorëve të ardhshëm potencialë.
Prandaj, rëndësi të madhe ka hapja e shtigjeve të reja të skijimit, ku 
të gjithë pa dallim të shkathtësive të tyre në këtë sport, do të gjenin 
terrenin e tyre për skijim.

Imputime:
-Instruktorë për vendosje të 
shtigjeve 
-Realizues i punëve
-Mirëmbajtës së ski-ashensorëve 
ekzistues

Indikatorët:
-Funksionalitet i ski-
ashensorëve
-Punësime të reja
-Rritje e numrit të 
vizitorëve në qendër
-Shfrytëzim i të gjitha 
kapaciteteve

Stejkholder të mundshëm:
-Sektori privat
-Komuna 
-Agjencioni për Rini e Sport
-Komiteti Olimpik Dimëror
-Kapacitete hotelerike

Rezultate që priten:
-Zhvillim i sportit të skijimit
-Skijim amator më atraktiv
-Përmirësim i kushteve të skijimit

Grupe trajtuese:
-Dashamirët e skijimit
-Turistët
-Vizitorët
-qytetarët
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PROJEKTI: 4
Projekti për hapjen dhe trasimin e shtegut Kodra 
e Diellit-Leshnicë

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkrim i shkurtër i projektit: Projekti lidhet me zhvillimin e 
turizmit malor. Me shënimin e shtegut sigurohet mbrojtje e ekosistemit. 
Gjithashtu, këmbësorët dhe turistët do të mund të përjetojnë çaste të 
këndshme me bukuritë e këtij rajoni. Në këtë mënyrë do të lehtësohej 
qasja në këtë pjesë të Sharrit, e cila me bukuritë natyrore që ka gjithsesi 
do t’i entuziazmojë të gjithë vizitorët.

Imputime:
-Investitorët
-Komuna

Indikatorët:
-Udha e trasuar
-Shtimi i vizitave në Leshnicë
-Shfrytëzim i kapaciteteve 
hotelerike

Stejkholder të mundshëm:
-Komuna
-Kapacitetet hotelerike të Kodrës së Diellit
-OJQ
-Shoqatat malore

Rezultate që priten:

-Shtimi i vizitave në Leshnicë 
-Organizimi i marsheve
-Rritja e numrit të shoqatave malore

Grupe trajtuese:

-Turistët
-Qytetarët
-Dashamirët e shëtitjeve në 
natyrë
-Shoqatat e malorëve
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PROJEKTI: 5
Projekti për shënimin dhe trasimin e shtigjeve malore 
deri te liqenet “Sytë e Sharrit”.

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Projekti do të mundësojë qasje më 
të lehtë deri te bukuritë e Sharrit, me çka vizitorët do të mahniten me 
pamjet e rralla. Gjithashtu, do të nxiten blegtorët për të shtuar numrin 
e fondeve blegtorale. Përkrah kësaj do të ketë mundësi që në afërsi të 
bregut të liqeneve, të ndërtohet një kompleks kampimi.

Imputime:
-Komuna
-Investitorët
-Instruksione që shtegu të jetë sa më 
ekonomik dhe ekologjik

Indikatorët:
-Trasimi i udhës 
-Shtimi i numrit të 
vizitorëve
zhvillimi i biznesit hotelerik 

Stejkholder të mundshëm:
-Komuna
-OJQ
-Shoqatat malore

Rezultate që priten:

-Zhvillimi i turizmit malor
-Rritje e vizitave në këtë pjesë të 
Sharrit

Grupe trajtuese:

-Turistët
-Shoqatat malore 
-Qytetarët
-Blegtorët
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PROJEKTI: 6
Projekti për shënimin  e lokacioneve për kampim 
dhe organizim të grupeve malore

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkrim i shkurtër i projektit: Bazuar në bukuritë natyrore 
të Malit Sharr, ky rajon paraqet një forcë tërheqëse për të gjithë 
vizitorët dhe dashamirët e veprimtarive malore. Me këtë projekt, do 
të mundësohej caktimi i lokacioneve ku do të qëndrojnë vizitorët dhe 
do të kënaqeshin me bukuritë dhe terrenet e shkëlqyeshme të Sharrit. 
Nëpërmjet grupeve malore, do të rritej numri i vizitave të dashamirëve 
të shumtë, të sporteve malore dhe krahas kësaj do të nxitej edhe 
zhvillimi i turizmit malor.

Imputime:

-Komuna
-Shoqatat e malorëve
-Udhëheqës të grupeve malore

Indikatorët:

-Rritje e numrit të vizitave
-Zhvillimi i turizmit 

Stejkholder të mundshëm:

-Shoqatat e malorëve
-OJQ

Rezultate që priten:

-Promovimi dhe njohja me bukuritë e 
Sharrit.
-Rritje e numrit të turistëve-malorëve

Grupe trajtuese:

-Qytetarët
-Turistët
-Dashamirët e aktiviteteve 
malore
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PROJEKTI: 7

Projekti për përpunimin e materialit 
propagandues të përmendoreve kulturore–
historike dhe përgatitja e hartës së komunës ku 
ato do të shënohen.

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Komuna e Tetovës disponon me 
numër të madh të përmendoreve kulturore-historike. Me përpunimin 
e materialit propagandues, turistët dhe vizitorët do kenë mundësi të 
njihen me veçoritë e komunës sonë, kurse me përpilimin e hartës ku 
do të shënohen saktë lokacionet e atyre veçorive, do të dinë saktë sesi 
të orientohen për t’i vizituar ato monumente.

Imputime:

-Komuna
-Ndërmarrja për dizajn dhe përpunim të 
materialit propagandues konsultues

Indikatorët:

-Përpunimi i materialit 
propagandues dhe harta e 
përmendoreve kulturore-
historike

Stejkholder të mundshëm:

-ZHEL
-Komuna
-Muzeu i qytetit të Tetovës

Rezultate që priten:

-Promovimi i përmendoreve kulturore-
historike
-Shtimi i vizitave
-Zhvillimi i turizmit.

Grupe trajtuese:

-Vizitorët 
-Turistët
-Qytetarët
-Nxënësit
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PROJEKTI: 8
Projekti për mirëmbajtje dhe përcjellje të gjendjes  
së përmendoreve të kulturës

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i turizmit

Përshkrim i shkurtër i projektit: Përmendoret kulturoro – historike 
janë shenjë përkujtimore të rëndësishme për qytetin, prandaj rëndësi 
të veçantë ka realizimi i këtij projekti, që do të mundësonte shikim të 
gjendjes së përmendoreve, gjendjen në të cilën gjenden ato, nevojën për 
restaurime etj. Me përcjelljen e vazhdueshme të gjendjes, përmendoret 
kulturo – historike do ta ruanin autentitetin e tyre dhe njëherit do të 
ishin faktorë i rëndësishëm për rritjen e numrit të vizitave në qytet.

Imputime:
-Komuna
-Konsultuesit
-Ekspertët

Indikatorët:
-Mirëmbajtja në gjendje 
të mirë e përmendoreve 
kulturore-historike 

Stejkholder të mundshëm:
-Komuna
-Muzeu i qytetit të Tetovës
-Privatët
-Qytetarët e interesuar

Rezultate që priten:

Rritje e vizitave të përmendoreve 
kulturore-historike dhe qytetit
zvillimi i turizmit

Grupe trajtuese:

-Vizitorët
-Turistët
-Qytetarët
-Nxënësit
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3. PSE BUJQËSIA?

Pozita gjeografike dhe konfiguracioni i terrenit, toka e pjellore, kushtet 
e volitshme klimatike, gjendja e mirë hidrologjike, pasuritë e kullotave dhe 
pyjeve, numri i madh i bujqve, janë indikatorët që e përbëjnë pasqyrën 
e përgjithshme të Komunës së Tetovës, si vend atraktiv për zhvillimin e 
bujqësisë.

Analiza SWOT

Anët e fuqishme Dobësitë

-Toka e pjellore
-Pasuria me kullota dhe pyje
-Gjendja e mirë hidrologjike
-Numri i madh i bujqve dhe fermave 
-Komunikimi i mirë dhe 

infrastruktura rrugore 
-Krahu i punës
-Kushte të volitshme klimatike
-Disponimi me mekanizëm përkatës 

bujqësor
-Prodhime unikate bujqësore me 

cilësi e shije  të veçantë

-Gjuajtje e pakontrolluar e kafshëve 
të egra 

-Prerja e pyjeve pa kriter dhe pa plan 
-Shfrytëzimi i pakontrolluar i 

potencialit të ujërave
-Vështirësi me plasmanin e 

prodhimeve bujqësore
-çmimet e ulta
-zvogëlim i interesimit për t’u marrë 

me prodhimtari bujqësore

Mundësitë Rreziqet

-Përmirësimi i teknologjisë dhe 
modernizimi i mekanizmit bujqësor

-Rritja e prodhimtarisë 
nxitja e zhvillimit të industrisë 

ushqimore përpunuese
-Gjetja e tregjeve të reja për 

plasmanin e prodhimeve bujqësore

-Konkurrenca jolojale 
-Ekonomia në të zezë 
-Mungesa e mjeteve financiare
-Qasje e vështirë deri te kreditë dhe 

fondet investuese
-Plasman dhe rregullim jo i sigurt
-Mbrojtje jo e duhur nga shteti
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PROJEKTI: 1
Projekti – promovimi i prodhimeve bujqësore 
unikate sipas shijes e cilësisë 

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i bujqësisë

Përshkrim i shkurtër i projektit: Kushtet e volitshme klimatike, 
përbërja e mirë e kores së tokës dhe pjellshmëria e saj, burimet e pastra 
të ujit në male, kanë mundësuar që në këtë nën-qiell të kultivohen 
kultura bujqësore kopshtare me shije dhe cilësi të veçantë, siç janë: 
fasulja e Tetovës, molla e Tetovës, patatja e Vicës, qengji i Sharrit, 
prodhime qumështore të Sharrit, domatja, speci etj. Vlerësojmë se me 
plasmanin e brendshëm të këtyre prodhimeve bujqësore kopshtare 
që janë unikate në Tetovë, do të dëgjohet zëri edhe për mjedisin ku 
ato prodhohen si prodhime bujqësore kopshtare të pastra në aspektin 
ekologjik. Njëherit vetë bujqit do të fokusohen vetëm në prodhimtari, 
sepse atyre do t’u sigurohet plasmani.

Imputime:

-Bujqit
-Blegtorët
-Kapacitetet hoteliere

Indikatorët:

-Prodhimet bujqësore të 
brenduara
-Biznesi bujqësor familjar

Stejkholder të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-Iniciativat individuale

Rezultate që priten:

-Prodhimtari e produkteve cilësore
-Rritje e prodhimtarisë bujqësore

Grupe trajtuese:

-Bujqit 
-Shoqatat e bujqve
-Individët
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PROJEKTI: 2
Projekti për formimin e shoqatave të prodhuesve 
bujqësorë

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i bujqësisë

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ky projekt, ka për qëllim që të nxis 
formimin e shoqatave të veçanta për shkak të organizimit më të mirë 
dhe qasjes së tregjeve të bujqve, edhe atë, sipas llojit të prodhimtarisë 
bujqësore me të cilat merren. Domethënë, ideja është që të kemi 
shoqata për prodhimin e mollës, veçanërisht të fasules, prodhimeve 
qumështore, industrisë së mishit dhe të tjera. Me këtë do të arrihet që 
prodhuesit të fitojnë tregje të reja, të forcohen çmimet e prodhimeve të 
tyre, me çka ata dhe dega e tyre do të jetë fitimprurëse dhe njëra nga 
bartësit kryesor të zhvillimit ekonomik të Komunës së Tetovës.

Imputime:

-Bujqit sipas degëve të ndara
-Ndërmarrjet nga industria ushqimore

Indikatorët:

-Shoqatat e formuara sipas 
degëve të ndara

Stejkholder të mundshëm:
-Komuna 
-Prodhuesit bujqësorë

Rezultatet që priten: 

-Organizimi i bujqve në shoqata 
-Koordinimi i aktiviteteve të tyre
-Zgjidhja e problemeve me të cilat 
ballafaqohen

Grupet trajtuese:

-Prodhuesit bujqësor në 
komunën e Tetovës
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PROJEKTI: 3
Projekti për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e 
sistemit për ujitje

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i bujqësisë

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Në territorin e Komunës së 
Tetovës ekziston sistemi për ujitje, i cili nuk i kënaq nevojat e rritura 
për ujitjen e fushave. Për këtë qëllim, me realizimin e këtij projekti do 
të përmirësohet dhe rindërtohet sistemi ekzistues për ujitje, me çka 
çdo fushë do ta fitojë sasinë e duhur të ujit, kurse me këtë do të rriten 
kontributet dhe cilësia e produkteve dhe do të zvogëlohen dëmet për 
shkak të mungesës së ujit për ujitje. Me mirëmbajtjen e sistemit për 
ujitje, aksenti kryesor do të vihet edhe në shfrytëzimin racional të ujit. 

Imputime:

-Bujqit
-Ekspertë
-Investitorë

Indikatorët:

-Sistem i qëndrueshëm për 
ujitje 
-Shfrytëzim racional të ujit

Stejkholder të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-Ministria e Bujqësisë

Rezultatet që priten: 

-Përmirësimi qasjes së ujit deri te 
sipërfaqet bujqësore
-Rritja e kontributeve 
zvogëlimi i dëmeve

Grupet trajtuese:

-Bujqit
-Qytetarë
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PROJEKTI: 4
Projekti për edukimin e bujqve, prodhuesve për 
qasje dhe aplikim në fondet paraqasëse IPA në 
UE

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i bujqësisë

Përshkrim i shkurtër i projektit: Me fitimin e statusit të kandidatit të 
R.M-së për anëtarësim në UE, hapen mundësitë për qasje deri te mjetet 
nga fondet paraqasëse IPA, me çka do të rriten mundësitë për investimin 
në prodhimtarinë bujqësore. Vetëm me edukim të mirë, trajnim dhe 
parapërgatitje, bujqit do të kenë mundësi t’i shfrytëzojnë këto mjete. 
Për këtë qëllim, do të organizohen trajnime, seminare, punëtori 
interaktive, treningë ku do të njihen me kushtet dhe standardet e UE-
së, dhe do të jenë të përgatitur të aplikojnë me projektet e tyre.

Imputime:

-Fondet IPA të UE-së
-Ekspertët
-Trajnues
-Instruktorë

Indikatorët:

-Edukimi i bujqve
-Përgatitja për shfrytëzimin 
e fondeve IPA të UE-së

Stejkholder të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-Shoqata e prodhuesve bujqësorë  
-OJQ
-Organizatat ndërkombëtare dhe përfaqësitë e tyre në RM

Rezultatet që priten: 

-Rritja e shfrytëzimit të mjeteve 
financiare nga fondet paraqasëse IPA
-Rritja dhe përmirësimi i cilësisë së 
produkteve bujqësore

Grupet trajtuese:

-Bujqit
-Qytetarë të interesuar 
-Novatorë
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PROJEKTI: 5
Projekti për organizimin e panairit me karakter 
garues për zgjedhje të prodhimeve më të mira dhe 
më cilësore të bujqësisë

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i bujqësisë

Përshkrim i shkurtër i projektit: Mbajtja e panairit të këtillë do 
të mundësojë paraqitjen e bujqve dhe ekspozimin e prodhimeve të 
tyre, me qëllim që të zgjidhen prodhimet më të mira dhe më cilësore, 
paraprakisht me kritere të vendosura dhe pjesëmarrje të personave 
profesionalë. Bujqit më të suksesshëm do të fitojnë shpërblime 
përkatëse. Në këtë mënyrë do të nxitet zhvillimi i bujqësisë në drejtim 
të përmirësimit të cilësisë së prodhimeve bujqësore.

Imputime:

-Bujqit
-Persona profesionalë nga sfera e 
bujqësisë 
-Novatorë

Indikatorët:

-Panairi i organizuar i 
prodhimeve bujqësore
-Rritja e interesit për 
pjesëmarrjen e bujqve në 
prezantime të këtilla

Stejkholder të mundshëm:

-Shoqatat bujqësore 
-Komuna 
-OJQ

Rezultatet që priten: 

-Përmirësimi i cilësisë së prodhimeve 
bujqësore
-Rritja e prodhimtarisë së prodhimeve 
bujqësore

Grupet trajtuese:

-Vizitorë
-Shpenzues  
-Qytetarë të interesuar
-Bujq
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II. Infrastruktura dhe planifikimi rural

Lidhjet e mira komunikuese, lidhja infrastrukturore, lehtësimi i qasjes 
dhe lëvizja janë me domethënie të veçantë, për zhvillimin e ekonomisë. 
Që këtu, edhe zhvillimi i infrastrukturës si një segment i rëndësishëm 
për zhvillimin ekonomik të Komunës së Tetovës, merr vendin përkatës 
në këtë plan strategjik.

SWOT analiza

Anët e fuqishme Dobësitë

-Rrjeti i zhvilluar elektro-distributor 
-Lidhjet e mira udhore, komunikuese
-Lidhjet tele-komunikuese
-Afërsia e autostradës Shkup-Tetovë-
Gostivar
-Numri i madh i institucioneve 
arsimore
-Lidhja e mirë komunikuese me 
kalimin kufitar Jazhincë

-Rrjeti i pamjaftueshëm zhvillimor i 
kanalizimit dhe ujësjellësit
-Kyçjet pa leje në rrjetin e ujësjellësit dhe 
elektro-distributorit
-Mosfunksionimi i teleferikut për në 
Kodër të Diellit 
-Vjetërsia e një pjese të rrugëve
-Edukimi i pamjaftueshëm për mundësitë 
për shfrytëzimin e mjeteve nga fondet 
ndërkombëtare

Mundësitë Rreziqet 

-Mundësia për rekonstruktimin e disa 
rrugëve lokale
-Ndërtimi i vend-parkimeve
-Ndërtim të garazheve në kat
-Përmirësim të sinjalizimit rrugor
-Ndërtimi i rrugëve të reja zgjerimi dhe 
depërtimi në disa drejtime rrugore
-Përfundimi i ndërtimit të sallës 
sportive
-Ndërtimi i objekteve të reja sportive, 
kulturore dhe arsimore
-Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe 
elektro-distributorit

-Rrëshqitja e tokës
-Mungesë të mjeteve financiare
-Ulja e interesit të investitorëve



PLANI STRATEGJIK 55

PROJEKTI: 1
Projekt për ndërtimin e Bulevardit “Ilinden” nga 
sheshi deri te stadiumi i qytetit

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i infrastrukturës

Përshkrim i shkurtër i projektit: Bulevardi “Ilinden” nga aspekti i 
komunikacionit, paraqet korsenë kryesore për dalje nga territori 
qendror i qytetit dhe pjesës veriore nga Tetova drejt kalimit kufitar 
Jazhincë. Si një ndër rrugët më frekuentuese, bulevardi është pjesërisht 
i asfaltuar (deri te bashkimi me Rr.”Nikolla Teslla”), kurse realizimi i 
pjesës së mbetur është i kushtëzuar me rrënime të mëdha të objekteve 
banesore individuale. Nga ana tjetër, në pajtim me dokumentacionin 
urbanistik, një gjë e tillë është e planifikuar të ekzistojë si bulevard 
dhe në këtë aspekt, ndërtimi i tij në pjesën nga qendra e qytetit deri te 
stadiumi është lëndë e këtij projekti. 

Imputime:

-N.P. Geoinxhiniering
-Projekt i përpiluar detal
-Investitorë

Indikatorët:

-Bulevardi i ndërtuar nga 
sheshi deri te stadiumi i 
qytetit

Stejkholder të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-Ministria për Transport dhe Lidhje 
-Donatorë
-Ndërmarrje Ndërtimore

Rezultatet që priten: 

-Ulja e çrregullimit të komunikacionit 
në territorin qendror të qytetit
-Përmirësimi i trafikut dhe lehtësimi 
i qasjes nga qendra deri te dalja nga 
Tetova drejt kalimit kufitar Jazhincë

Grupet trajtuese:

-Qytetarë
-Turistë
-Vizitorë
-Subjekte afariste

Vlera e parashikuar: 566.575,5 euro
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PROJEKTI: 2
Projekti për rekonstruktimin dhe zgjerimin e 
Bulevardit “Ilinden” në vijën nga UEJL deri te 
përfundimi i autostradës drejt Gostivarit

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i infrastrukturës

Përshkrim i shkurtër i projektit: Pjesa nga Bulevardi “Ilinden”, 
UEJL deri te përfundimi i autostradës drejt Gostivarit, si një ndër 
pjesët më frekuentuese në Tetovë, është me një aks dhe i asfaltuar. 
Në pajtim me dokumentacionin urbanistik, kjo pjesë është e paraparë 
të ekzistoj si bulevard dhe në këtë drejtim rekonstruktimi i tij është 
lëndë e këtij projekti. Me realizimin e tij do të përmirësohen lidhjet e 
komunikacionit në këto pjesë të qytetit, i cili paraqet rrugë të ngushtë 
në komunikacion.

Imputime:

-N.P. Geoinxhiniering
-Projekt i përpiluar në detaje
-Investitorë

Indikatorët:

-Rruga e riparuar dhe e 
zgjeruar

Stejkholder të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-Ministria për Transport dhe Lidhje 
-Donatorë
-Ndërmarrje ndërtimore

Rezultatet që priten: 

-Përmirësimi i lidhjes së komunikacionit në 
atë pjesë të qytetit 
-Lehtësimi i qasjes deri te autostrada drejt 
Gostivarit

Grupet trajtuese:

-Qytetarë
-Turistë
-Vizitorë
-Subjekte afariste

Vlera e parashikuar: 487,108,00 euro
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PROJEKTI: 3
Projekti për ndërtimin e Bulevardit “Bllagoja 
Toska” nga kryqëzimi me Bulevardin “Ilinden” 
deri te kryqëzimi me Rr.”29 Nëntori”

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i infrastrukturës

Përshkrim i shkurtër i projektit: Rruga “B.Toska” është e vendosur 
në pjesën qendrore të Tetovës dhe paraqet, një nga lidhjet më të gjata të 
territorit qendror të qytetit, me pjesën jugperëndimore dhe verilindore 
të qytetit. Rruga ekzistuese është e ndërtuar pjesërisht në vijën e lidhjes 
me Bulevardin “Ilinden“ deri para lumit “Shkumbin”. Te lumi “Shkumbin“ 
është ndërtuar urë me zgjidhje përfundimtare për rrugën (sipas P.GJ.U). 
Pjesa nga ura e lumit “Shkumbin” deri te kryqëzimi me Rr.”29 Nëntori” 
nuk është ndërtuar. Në pjesën midis rrugëve “Vëllezërit Milladinov” dhe 
urës së lumit “Shkumbin” ka një pjesë të pandërtuar me gjerësi prej 
200m. Në këtë vijë, ka të ndërtuar një pjesë me zgjidhje përfundimtare 
me gjerësi prej 130 m. Nga kryqëzimi me Bulevardin “Ilinden” 100m e 
para janë ndërtuar me profil të plotë sipas zgjidhjes përfundimtare. Pjesa 
e mbetur e rrugës është ndërtuar me aks të asfaltuar, me dy shirita të 
komunikacionit me gjerësi të ndryshueshme të aksit.  Po i njëjti është në 
gjendje të keqe. Përgjatë rrugës ekzistuese nuk është ndërtuar kanalizim 
atmosferik i cili kontribuon në dëmtimin e pjesës së ndërtuar nga rruga 
në vazhdimësi.

Imputime:
-N.P. Geoinxhiniering
-Projekt i përpiluar në detaje
-Investitorë

Indikatorët:
-Bulevardi i ndërtuar 
në vijën nga kryqëzimi 
i rrugës “Ilinden” me 
kryqëzimin me Rr.”29 
Nëntori”

Stejkholder të mundshëm:
-Komuna e Tetovës
-Ministria për Transport dhe Lidhje 
-Donatorë
-Ndërmarrje Ndërtimore

Rezultatet që priten: 
-Ulja e çrregullimit të komunikacionit 

Grupet trajtuese:
-Qytetarë
-Vizitorë
-Subjekte afariste

Vlera e parashikuar: 667.885,5 euro



PLANI STRATEGJIK58

PROJEKTI: 4
Projekti për ndërtimin e infrastrukturës së re 
komunale në Bul.”Bllagoja Toska” (ndarja Bul. 
“Ilinden”- lumi “Shkumbin” –Rr.”29 Nëntori”)

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i infrastrukturës

Përshkrim i shkurtër i projektit: Në planet dhe programet 
zhvillimore për punën e ndërtimit të infrastrukturës komunale në 
territorin e qytetit të Tetovës, parashihet të realizohet rekonstruktimi 
i korsesë në rr.”Bllagoja Toska” në Tetovë, pasi që nevojat nga sfera 
komunale nuk janë plotësisht të përfshira me objekte të ndërtuara 
nga infrastruktura komunale, kështu që ndihet nevoja për ndërtimin 
e infrastrukturës së re komunale, me ndërtimin e ri të kanalizimeve 
fekale dhe atmosferike dhe linjës së re të ujësjellësit, nëpër lagjet në 
të cilat kalon rr.”Bllagoja Toska” nevojat e vendbanimit me furnizimin 
me ujë për pije nuk janë plotësisht të kënaqura, gjithashtu, edhe 
problemet me përcjelljen dhe evakuimin e ujërave të zeza, me 
prejardhje industriale dhe atmosferike po ashtu nuk janë të zgjidhura.

Imputime:
-N.P. Geoinxhiniering
-Projekt i përpiluar në detaje
-Investitorë

Indikatorët:
-Infrastruktura e ndërtuar 
komunale

Stejkholder të mundshëm:
-Komuna e Tetovës
-Donatorë 
-Ndërmarrje Ndërtimore

Rezultatet që priten: 
-Plotësimi nevojave të qytetarëve 
-Ulja e çrregullimit në komunikacion

Grupet trajtuese:
-Qytetarë
-Vizitorë
-Subjekte afariste

Vlera e parashikuar: 355.380,00 euro
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PROJEKTI: 5
Projekti për riparim me ndërtim të infrastrukturës 
komunale në Rr.”Luboteni”

Shtylla zhvillimore: zhvillimi ekonomik
Qëllimi strategjik: zhvillimi i infrastrukturës

Përshkrim i shkurtër i projektit: Rruga “Luboteni” është arteria 
kryesore në komunikacion, e cila të gjitha vendbanimet rrëzë malit 
Sharr, në perëndim të Tetovës përmes vendbanimit Reçicë e Vogël, i 
lidh me qytetin e Tetovës. Me tërë mbulimin e blloqeve urbane në këtë 
pjesë është e domosdoshme infrastruktura komunale (kanalizimet 
fekale, atmosferik dhe linja e ujësjellësit) do të siguroheshin kushte 
të domosdoshme për jetesë urbane bashkëkohore si dhe, do të 
plotësoheshin nevojat e vendbanimit me furnizimin me ujë për pije 
dhe rrjedhjen e ujërave të zeza. 

Imputime:

-N.P. Geoinxhiniering
-Projekt i përpiluar në detaje
-Investitorë

Indikatorët:

-Rruga e riparuar

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-Donatorë 
-Ndërmarrje ndërtimore

Rezultatet që priten: 

-Përmirësimi i cilësisë së jetesës së 
qytetarëve

Grupet trajtuese:

-Qytetarë
-Vizitorë
-Subjekte afariste

Vlera e parashikuar: 903.735,00 euro
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PROJEKTI: 6
Projekti për forcimin ekonomik të grave nga 
mjediset rurale.

Shtylla zhvillimore: Arsimimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore
Qëllimi strategjik: Zhvillimi social

Përshkrim i shkurtër i projektit: Gratë nga mjediset rurale, përveç 
asaj që merren me punë shtëpiake dhe ruajtjen e fëmijëve, po ashtu kanë 
kohë të lirë edhe për punimin e krijimeve tradicionale, të cilat mund 
t’i shesin në tregjet e përcaktuara për këtë qëllim, ose t’i ekspozojnë 
në panair të asaj natyre. Ky projekt ka për qëllim organizimin e 
kurseve të gjuhëve të huaja dhe për kompjuter për gratë nga mjediset 
rurale, që do të kontribuoj përmes edukimit të përfshirjes së tyre në 
jetën ekonomike dhe shoqërore, po ashtu me të edhe forcimin dhe 
pavarësimin ekonomik.

Imputime:

-Femra të mjediseve rurale
-Shkolla rurale për gjuhë të huaja dhe 
për kompjuterë

Indikatorët:

-Gratë e angazhuara jashtë 
shtëpisë
-Përforcim të pavarësimit 
dhe sigurisë së grave nga 
mjediset rurale.
-Kurse të organizuara 
për gjuhë të huaja dhe 
kompjuterë

Stejkholderë të mundshëm:
-KTB, Komuna e Tetovës
-OJQ
-MPPS
-LOGM

Rezultatet që priten: 

-Përmirësimi i jetesës standarde të 
grave nga mjediset rurale 
-Përmirësimi i statusit të gruas

Grupet trajtuese:

-Femra nga mjediset rurale
-Amvise
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PROJEKTI: 7 Projekti për ndërtimin e kopshteve të fëmijëve

Shtylla zhvillimore: Arsimimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore
Qëllimi strategjik: zhvillimi social

Përshkrim i shkurtër i projektit: Një ndër drejtimet kyçe të politikës 
sociale të RM-së, është mbrojtja e fëmijëve. Këtu bie përkujdesja dhe 
edukimi, pushimi dhe rekreacioni i fëmijëve. Për këtë qëllim, nevojitet 
ndërtimi dhe renovimi i kopshteve ekzistuese të fëmijëve dhe sigurimi 
i kushteve të nevojshme për përkujdesjen e tyre. Përparësi e këtij 
projekti do të jetë, ndërtimi i kopshteve të fëmijëve edhe në mjediset 
rurale.

Imputime:

-Fëmijë nga mosha parashkollore

Indikatorët:

-Fëmijë të përkujdesur
-Mësim dhe edukim të 
fëmijëve përmes lojërave 
dhe metodave të tjera.

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna 
-Investitorë
-Ndërmarrje Ndërtimore
-MPPS

Rezultatet që priten: 

-Përmirësim të kushteve për 
përkujdesjen e fëmijëve 
-Fëmijët janë të gatshëm për shkollë

Grupet trajtuese:

-Fëmijë nga mosha 
parashkollore
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PROJEKTI: 8
Projekti për ndërtimin e qendrave ditore për 
fëmijë me nevoja të veçanta

Shtylla zhvillimore: Arsimimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore
Qëllimi strategjik: zhvillimi social

Përshkrim i shkurtër i projektit: Qendra ditore për fëmijë me nevoja 
të veçanta sigurojnë përkujdesje ditore, aktivitete të punës prodhuese, 
terapi punuese dhe aktivitete të tjera, për shkak të përfshirjes së tyre 
në jetën e përditshme, si dhe punë me familjet e tyre dhe bashkësinë 
lokale. Me hapjen e qendrave ditore do të parashihet që të mundësohet 
integrimi i fëmijëve me pengesa të rënda intelektuale në mjedisin lokal. 
Ky proces nënkupton që në qendra ditore, të realizojë bashkëpunim të 
mirë me të gjitha subjektet në nivel lokal.
Për përfshirjen më të mirë të personave me pengesa intelektuale, 
qendrat ditore mund t’u shoqërohen dhe t’i përkrahin iniciativat për 
format e reja të mbrojtjes në nivel lokal, edhe atë: klube ditore për të 
rritur, qendra ditore në mjediset rurale. 

Imputime:

-Fëmijë me pengesa të arsyeshme dhe 
të rënda intelektuale

Indikatorët:

-Fëmijë të përkujdesur me 
nevoja të veçanta

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-OJQ
-MPPS

Rezultatet që priten: 

-Ndryshime pozitive te fëmijët
-Socializimi dhe adaptimi në mjediset e 
reja
-zhvillim dhe përsosje të shkathtësive të 
caktuara
-zhvillim të motorikes dhe të folurit

Grupet trajtuese:

-Fëmijë me nevoja të 
veçanta
-Familjet e tyre
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PROJEKTI: 9
Themelimi i qendrës për ndarjen e racionit ditor 
pa pagesë (kuzhina popullore)

Shtylla zhvillimore: Arsimimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore
Qëllimi strategjik: zhvillimi social

Përshkrim i shkurtër i projektit: Varfëria e bën të veten. Sot më së 
shpeshti shohim se si njerëzit u afrohen kontejnerëve të mbeturinave 
me qëllim që të gjejnë ndonjë copë bukë. Me formimin e qendrës për 
të pastrehët, personat e rraskapitur dhe të gjithë ata që nuk mund 
të sigurojnë kafshatën e gojës, qendra do t’ua mundësojë së paku 
një racion ditor, me çka edhe ata do të ndihen se janë pjesë e kësaj 
bashkësie dhe dikush din të përkujdeset për ta.

Imputime:

-Mjete 
-Ndërtimi ose gjetja e objektit

Indikatorët:
-Qendra e formuar (kuzhina 
popullore)

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-OJPQ 
-MPPS
-Qytetarë

Rezultatet që priten: 

-Ulja e urisë

Grupet trajtuese:

-Të pastrehët
-Persona të rraskapitur
-Raste sociale
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PROJEKTI: 10
Themelimi i qendrës për përkrahjen dhe 
përkujdesjen e personave të rraskapitur, të 
moshuar dhe pa familje

Shtylla zhvillimore: Arsimimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore 
Qëllimi strategjik: zhvillimi social

Përshkrim i shkurtër i projektit: Me rritjen e numrit të personave 
të moshuar dhe të rraskapitur, duke pasur parasysh se për momentin 
në territorin e Komunës së Tetovës nuk ekziston një qendër e tillë, me 
realizimin e këtij projekti do të mundësohet përkrahja dhe përkujdesja 
e këtyre personave. Qendra do të jetë e gatshme për këtë qëllim, me 
kuadro profesionale përkatëse dhe pajisje të domosdoshme. Me atë 
edhe kjo kategori e njerëzve do të ketë tretmanin e duhur në shoqëri.

Imputime:

-Mjete
-Ndërtim ose gjetjen e objektit
-Pajisje të objektit
-Kuadro profesionale

Indikatorët:

-Qendra e formuar
-Qendra e pajisur dhe e 
gatshme për realizimin e 
qëllimit të saj

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-OJQ
-MPPS    
-Qytetarë

Rezultatet që priten: 

-Përkujdesje të personave të moshuar 
dhe të rraskapitur
-Kujdes përkatës

Grupet trajtuese:

-Të pastrehët
-Persona të rraskapitur
-Raste sociale
-Persona të moshuar
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PROJEKTI: 11
Projekti për edukimin e të rinjve për mbrojtje 
efikase nga sëmundjet ngjitëse

Shtylla zhvillimore: Arsimimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore
Qëllimi strategjik: Mbrojtja shëndetësore

Përshkrim i shkurtër i projektit: Me hovin e madh të përhapjes dhe 
zgjerimin e sëmundjeve ngjitëse, ndihet nevoja për edukimin në kohë 
të popullatës së re, për mbrojtje efikase nga këto sëmundje, veçanërisht 
kur dihet se një pjesë e madhe e këtyre sëmundjeve, vështirë ose aspak 
nuk shërohen. Edukimi do të rrjedh përmes organizimit të mësimit 
edukativ nëpër shkolla, përpilim dhe ndarje të materialit propagandues, 
kampanja të mediumeve etj.

Imputime:

-Ekspertë
-Ligjërues
-Mësimi edukativ

Indikatorët:

-Më mirë para të pengohet 
sesa të shërohet

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-OJQ
-Kuadro profesionale

Rezultatet që priten: 

-Edukimi i popullatës së re
-Ulja e numrit të personave të rinj të 
sëmurë dhe përhapja e sëmundjeve 
ngjitëse

Grupet trajtuese:

-Popullata e re
-Qytetarë
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4. PËRPARIMI DHE MBROJTJA E MJEDISIT JETËSOR

Një ndër kushtet më kryesore për ngritjen e cilësisë së jetës së 
qytetarëve, përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor, zënë vend të 
posaçëm në strategjinë për zhvillimin e Komunës së Tetovës. Çdo njeri 
ka të drejtë të jetojë në mjedis të shëndoshë dhe të pastër ekologjik, 
njëkohësisht t’i ndiej edhe të mirat e saj. Gjithashtu, ka obligim ta ruaj 
dhe ta mirëmbajë mjedisin e këtillë jetësor. Ky është obligimi ynë drejt 
një ardhmërie të shëndoshë.

SWOT analiza 

Anët e fuqishme Dobësitë

-Kushtet e përshtatshme klimatike
-Ujërat e pastër nga burimet malore
-Bollëku i sipërfaqeve të gjelbra
-Bukuritë natyrore
-Pasuria e madhe pyjore dhe 

shtazët e egra
-Livadhet e pastra ekologjike
-Numri i madh i vendeve të 

rekreacionit
-Ajri i pastër
-Bollëku i frutave pyjore

-Shfrytëzimi joracional i resurseve 
ujore

-Mosekzistimi i deponisë përkatëse
për mbrojtje të sigurt të mjedisit 
jetësor gjatë deponimit të 

hedhurinave.
-Pakësimi i sipërfaqeve të gjelbra në 

qytet.
-Mungesa elementare e kulturës 

ekologjike dhe e vetëdijes të qytetarëve.
-Numri i vogël i parqeve të 

gjelbëruara.
-Numri i vogël i fushave të lojërave 

për fëmijë
-Mosekzistimi i numrit të 

mjaftueshëm të shtigjeve për këmbësorë

Mundësitë Rreziqet

-Pastrimi i shtratit të lumit të 
Shkumbinit.

-Traseja e stazës për këmbësorë 
pranë shëtitores së lumit Shkumbin.

-Rregullimi i parqeve.
-Vendosja e sa më shumë shportave 

në qytet për hedhjen e mbeturinave.
-Trase të shtigjeve deri te vendet më 

të përafërta për shëtitje.
-Mbjellja e fidanëve të reja.
-Ndërtimi i deponisë sanitare
-Riciklimi i hedhurinave.

-Ndotja e ujërave
-Asgjësimi i hedhurinave në ato vende 

ku nuk është paraparë për një gjë të tillë.
-Prerja e paplanifikuar e drunjve dhe 

zhdukja e pyjeve.
-Ndërtimi i objekteve në sipërfaqet e 

gjelbra.
-Mosruajtja e inventarit dhe 

mirëmbajtja e dobët e parqeve.
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PROJEKTI: 1
Projekti për ngritjen e vetëdijes tek qytetarët 
për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit të 
pastër ekologjik

Shtylla zhvillimore: Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor
Qëllimi strategjik: Ekologjia dhe mjedisi jetësor

Përshkrim i shkurtër i projektit: E drejta themelore natyrore e 
njeriut, është të jetojë në një mjedis të pastër jetësor, të thith ajër të 
pastër, të ketë qasje deri tek uji i pastër për pije etj. Mirëpo, kjo që të 
arrihet me domethënie të madhe është edhe angazhimi i vetë qytetarëve 
në mbrojtjen e mjedisit jetësor. Qëllimi është që të ngrihet vetëdija tek 
qytetarët për domethënien e kontributit të tyre maksimal dhe sjelljes 
për mbrojtjen e ekologjisë. Për këtë qëllim do të mbahen ligjërata, 
seminare, fushata marketingu etj. Për këtë është i duhur edhe zbatimi i 
normave ligjore për mbrojtjen e mjedisit jetësor.
më shumë se kjo, një ndër kushtet më të rëndësishme dhe një nga 
qëllimet kryesore të RM, paraqet anëtarësimit në UE.   

Imputime:
-Shoqata për mbrojtjen e mjedisit jetësor
-Institucionet arsimore
-Ekspertët
-Qytetarë dhe të tjerë

Indikatorët:
-Moshudhja e hedhurinave 
në vendet ku nuk është 
e paraparë për një gjë të 
tillë.
-Sjellja e vetëdijshme e 
qytetarëve dhe përforcimi 
i vetëdijes për mbrojtjen e 
ekologjisë.

Stejkholderë të mundshëm:
-OJQ
-Komuna 
-Banorët
-Institucionet

Rezultatet që priten: 

-Mjedisi i shëndoshë dhe i pastër ekologjik 
për jetesë

Grupet trajtuese:

-Banorë
-Vizitorë
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PROJEKTI: 2
Projekti: Ndarja e shpërblimeve për rregullimin 
më të mirë të oborrit të Komunës së Tetovës

Shtylla zhvillimore: Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.
Qëllimi strategjik: Ekologjia dhe mjedisi jetësor.

Përshkrim i shkurtër i projektit: Qëllimi i projektit është të nxiten 
qytetarët që t’i rregullojnë oborret e tyre sa më bukur dhe për këtë, të 
përdorin imagjinatën e tyre, me qëllim që të zbukurohet edhe qyteti si 
dhe të mirëmbahen oborret në gjendje të rregullt do të formohet një 
komision i përbërë prej personave profesionalë, të cilët do t’i bazojnë 
vlerësimet e tyre sipas kritereve të caktuara me çka do të ruhet 
parregullsia në zgjedhje.

Imputime:

-Pronarë të oborreve
-Persona profesionistë

Indikatorët:

-Oborre të rregulluara 
-Mjedis i pastër dhe i 
shëndoshë ekologjik 
jetësor.

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna e Tetovës
-Banorë të interesuar
ZHEL

Rezultatet që priten: 

-Ngritja e vetëdijes ekologjike tek 
qytetarët
-Angazhimi më i madh në ruajtjen e 
mjedisit të shëndoshë dhe të pastër 
jetësor.

Grupet trajtuese:

-Qytetarë
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PROJEKTI: 3
Projekti për pastrimin e shtratit të lumit 
Shkumbin dhe rregullimi i shëtitores përgjatë 
lumit

Shtylla zhvillimore: Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor
Qëllimi strategjik: Ekologjia dhe mjedisi jetësor

Përshkrim i shkurtër i projektit: Me realizimin e këtij projekti, lumi 
Shkumbin që kalon përmes qytetit dhe e ndan atë në dy pjesë, tani do 
ta merr shkëlqimin dhe bukuritë të cilat me të vërtetë i meriton. Meqë 
gjendja e tanishme një gjë të tillë nuk e plotëson, me pastrimin e lumit 
dhe rregullimin e shëtitores, do të mundësohet që kjo pjesë e qytetit 
të paraqet vërtetë një vend për shëtitje dhe rekreacion dhe njëherësh 
qytetarët dhe vizitorët do të kënaqeshin.

Imputime:
-Donatorë
-Ekspertë
-Investues
-Qytetarë

Indikatorët:
-Shtrati i pastër ekologjik 
i lumit
-Shëtitore e rregulluar
-Vend për shëtitje dhe 
pushim

Stejkholderë të mundshëm:
-Komuna 
-Sektori privat    
-Shoqatat e qytetarëve
-OJQ

Rezultatet që priten: 
-Mjedisi i pastër dhe i shëndoshë jetësor 
ekologjik

Grupet trajtuese:
-Qytetarë
-Vizitorë
-Turistë
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PROJEKTI: 4
Projekti për ripërtëritjen dhe mbrojtjen e fondit 
pzjor dhe kafshëve të egra

Shtylla zhvillimore: Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor
Qëllimi strategjik: Ekologjia dhe mjedisi jetësor

Përshkrim i shkurtër i projektit: Territori i komunës së Tetovës është 
i pasur me botën bimore dhe shtazore, mirëpo prerja e paplanifikuar 
dhe asgjësimi i pyjeve, zjarret që pakësojnë fondin pyjor paraqesin një 
rrezik të madh, andaj kërkon një zgjidhje të shpejtë. Me këtë projekt 
do të ripërtëriheshin pjet me drunj cilësorë dhe do të mundësohej 
mbrojtja përkatëse e fondit të pyjeve dhe e kafshëve të egra. Kështu do 
të ngadalësohej edhe procesi i erozionit të tokës dhe do të përmirësohej 
cilësia e ajrit.

Imputime:

-Shoqatat alpiniste
-Shoqatat për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor
-Shoqatat e gjuetisë
-Personat profesionalë

Indikatorët:

-Fondi i rritur pyjor
-Rritja e numrit të shtazëve 
që janë të rrezikuara

Stejkholderë të mundshëm:

-Komuna 
-OJQ 
-ZHEL

Rezultatet që priten: 

-Zgjerimi i zonave pyjore
-Përmirësimi i cilësisë së ajrit
-Zhvillimi i industrisë së drurit

Grupet trajtuese:

-Alpinistë
-Vizitorë
-Qytetarë
-Gjuetarë
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PROJEKTI: 5
Riciklimi i hedhurinave komunale dhe 
menaxhimi me hedhurina të forta

Shtylla zhvillimore: Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor
Qëllimi strategjik: Ekologjia dhe mjedisi jetësor

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Hedhurinat dhe menaxhimi me 
hedhurinat në nivel global, paraqet përparësi për të cilën të gjitha 
shtetet i kushtojnë kujdes më të madh. Edhe Maqedonia ballafaqohet 
me këtë problem, i cili veçanërisht është shumë i shprehur në rajonin 
e Pollogut ku ka një koncentrim më të madh të vendbanimeve dhe 
mungesë të deponisë përkatëse, për çka për një kohë më të gjatë do 
të zgjidhej kjo çështje. Me realizimin e këtij projekti do të sigurohet 
zgjidhje afatgjate dhe në masë të madhe përmirësimi i mbrojtjes dhe 
ruajtjes së mjedisit jetësor.

Imputime:

-Donatorë
-Investitorë
-Komunat dhe rajoni i Pollogut
-Persona profesionalë

Indikatorët:

-Ndërtimi i fabrikës për 
riciklimin e hedhurinave
-Menaxhimi me 
mbeturinat e forta

Stejkholderë të mundshëm:

-Komunat
-Sektori privat
-Investitorë të huaj
-ZHEL

Rezultatet që priten: 

-Zgjidhja afatgjate e problemit me 
hedhurinat
-Punësime të reja
-Mbrojtje më të mirë dhe ruajtje të 
mjedisit jetësor

Grupet trajtuese:

-Vizitorë
-Qytetarë
-Turistë
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PROJEKTI: 6
Themelimi i qendrës për dezinfeksion, 
dezinceksion dhe deratizim

Shtylla zhvillimore: Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor
Qëllimi strategjik: Ekologjia dhe mjedisi jetësor

Përshkrim i shkurtër i projektit: Në periudha të ndryshme të vitit ka 
tendenca të paraqitjes të një numri të madh të insekteve të dëmshme. 
Me realizimin e një projekti të tillë në masë të madhe, do të kishim 
ndihmuar drejt zgjidhjes së këtij problemi. Me formimin e qendrës dhe 
kuadrit të përgatitur profesional, i cili në çdo moment do t’i përgjigjet 
në mënyrë efikase realizimit të detyrave, do të zvogëlohej numri i 
insekteve të dëmshme në komunë dhe do të mundësohej një kontroll i 
përgjithshëm mbi ta.

Imputime:

-Donatorë
-Ekspertë
-Persona profesionalë

Indikatorët:

-Qendra e formuar e DDD

Stejkholderë të mundshëm:

-Komunat 
-NKP
-ZHEL

Rezultatet që priten: 

-Zgjidhja e problemit me insektet 
dëmtuese në periudhë të gjatë kohore.
-Punësime të reja
-Mbrojtja dhe ruajtja më e mirë e ambientit 
jetësor

Grupet trajtuese:

-Vizitorë
-Qytetarë
-Turistë
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