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1 PËRMBLEDHJE   

Strategjia e zhvillimit rural të komunës së Tetovës është përgatitur me pjesëmarrjen e të gjitha palëve të 
interesuara në fushat e zhvillimit rural. Përfaqësuesit e të gjitha grupeve të synuara në fushat e aktivitetit kanë 
qenë të përfshirë në zhvillimin e strategjisë, të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e këtij dokumenti 
gjithëpërfshirës dhe të dobishëm strategjik, që reflekton nevojat dhe sugjerimet e palëve të interesuara.  

Planifikimi strategjik është një proces demokratik i krijimit të një vizioni, misioni dhe strategjive për arritjen e një të 
ardhmeje të dëshiruar. Plani strategjik për zhvillimin rural i komunës së Tetovës është përgatitur për 
periudhën 2015-2020. 

Realizimi i objektivave të strategjisë për zhvillimin rural të  komunës së Tetovës është plotësisht në përputhje me 
objektivin e draftit të strategjisë kombëtare për bujqësi dhe zhvillim rural për periudhën 2014-2020, që ka për 
qëllim rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimit maqedonas bujqësor dhe industrisë ushqimore, sigurimin e 
zhvillimit të qëndrueshëm rural, dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. 

Ekipi që ka përgatitur strategjinë ka analizuar në detaje politikat e zhvillimit rural të Bashkimit Evropian për 
periudhën 2014-2020, këto prioritete të Bashkimit Evropian përputhen me nevojat lokale, gjatë këtij proces grupi i 
punës u përqendrua në situatën lokale duke shfrytëzuar avantazhet krahasuese të zonave rurale në Tetovë. 

Zbatimi i planit strategjik për zhvillimin rural do të kontribuojë në përmirësimin e situatës dhe çështjeve që lidhen 
me situatën ekonomike dhe sociale, që pritet të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve në zonat rurale të 
komunës së Tetovës. 

Strategjia për zhvillim rural e komunës së Tetovës është zhvilluar nga  qendra për promovimin e praktikave të 
qëndrueshme bujqësore dhe zhvillimit rural - CeProSARD, ndërsa përpilimi i këtij dokumenti është financuar dhe 
porositur nga komuna e Tetovës. 
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2 METODOLOGJIA E PËRGATITJES SË PLANIT STRATEGJIK 

Strategjia e zhvillimit rural e komunës së Tetovës është përgatitur me pjesëmarrjen e të gjitha palëve të 
interesuara në fusha prioritare: përfaqësues nga sektori i biznesit, qeverisë lokale, OJQ-të dhe sektori i arsimit, 
duke përfshirë këtu edhe përfaqësues të institucioneve përkatëse të arsimit të mesëm dhe të lartë. Në përgatitjen 
e strategjisë ishin të përfshirë: Federata e Fermerëve të Republikës së Maqedonisë, Rrjeti për Zhvillim Rural i 
Republikës së Maqedonisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Shkolla e Mesme Bujqësore e Tetovës, Njësia 
Rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e Republikës së Maqedonisë,  Agjencia 
për Promovimin e Zhvillimit të Bujqësisë - zyra në Tetovë, grupi punues i përhershëm për zhvillim rajonal rural të 
Evropës Juglindore në Maqedoni, përfaqësues nga komuna e Tetovës, fermerë individualë, OJQ-të lokale dhe 
anëtarë të tjerë. Në formimin e bazës së të dhënave të nevojshme për analizën e mjedisit rural në Tetovë, 
kontributin e vet për informacion dhe dokumente e dha edhe Ministria e Mjedisit – Sektori i Natyrës, PE Pyjet e 
Maqedonisë, TV Kiss Tetovë, Klubi Malor "Teteks"-Tetovë, Agjencia për Mbështetjen e Turizmit, Dega e Shkupit 
e Balkan Biosert-organizatë e akredituar për kontrollin dhe certifikimin e prodhimit organik, përpunimin dhe 
tregtimin e autorizuar. 

Hulumtimi dhe zhvillimi i dokumentit u përfundua në vitin 2014. Pas hulumtimeve, themelet e dokumentit 
strategjik u krijuan në punëtorinë tre ditore, e cila u përfundua në konsultim me ekipin krijues. Gjithashtu, 
intervistat janë kryer me përfaqësues nga institucionet relevante që merren me zhvillimin rural të Tetovës, si 
njësia rajonale e agjencisë për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural në Tetovë, si dhe njësinë 
rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në Tetovë. Për të përcaktuar gjendjen 
në terren dhe për të marrë informata është kryer një hulumtim nëpërmjet pyetësorëve dhe intervistave 
me përfaqësuesit e  popullsisë rurale, kryesisht me fermerët, të cilët jetojnë në fshatrat e zonave fushore 
dhe atyre malore, që janë pjesë e komunës së Tetovës. 

Përgatitja e planit strategjik ka përfshirë hapat e mëposhtëm: 

1. Informata bazë për komunën e Tetovës; 

2. Analiza PESTLE; 

3. Analiza SWOT; 

4. Analiza e palëve të interesuara; 

5. Analiza e rezultateve të anketës; 

6. Definimi, vizioni, misioni dhe vlerat e përbashkëta të komunës së Tetovës; 

7. Përcaktimi i fushave prioritare; 

8. Përcaktimi i objektivave strategjike; 

9. Përgatitja e një plani të veprimit dhe planit kohor për realizim. 
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3 INFORMATA BAZË PËR KOMUNËN E TETOVËS 

Komuna e Tetovës gjendet në veriperëndim të Maqedonisë, në luginën e ulët të Pollogut, ndërsa një pjesë e 
vendbanimeve janë të vendosura në shpatet e Sharrit në kufi me Kosovën. 

 
 

Komuna shtrihet në një drejtim nga veri-
perëndimi në jug-lindje. Në veri, veri-perëndim 
dhe perëndim komuna është e rrethuar nga 
komunat e Dragashit dhe Prizrenit në Kosovë; 
ndërsa në lindje dhe jug-lindje me komunën e 
Tearcës, Jegunovcës dhe Zhelinës, dhe në jug 
me komunën e Bogovinës dhe Bërvenicës (shih 
figurën 2). 

Komuna e Tetovës është e vendosur në mes të 
fushave të Pollogut në Malet e Sharrit, në 
brigjet e lumit Shkumbin. Ajo është pjesë e 
rajonit të Pollogut dhe mbulon një sipërfaqe prej 
87 km². Komuna përbëhet nga 20 vendbanime: 
10 fushore, 6 kodrinore dhe 4 malore (Bozovca, 
Vejca, Veshalla dhe Liseci). 

Figura 1 Vendndodhja e Komunës së Tetovës  
Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave 
 

Qytetit i Tetovës është i vendosur në kryqëzimin e korridoreve ndërkombëtare: Korridori VIII kalon nëpër qytetin 
e Tetovës dhe Korridori X është 40 kilometra larg nga komuna. Andaj qyteti ka qenë gjithmonë një udhëkryq i 
rëndësishëm i kulturave të ndryshme dhe qytetërimeve nga epoka të ndryshme historike, që kanë lënë gjurmët e 
tyre në zhvillimin e tij. Tetova është ndër qytetet më të vjetra në Republikën e Maqedonisë, ku gjatë gjithë 
historisë janë kryqëzuar shumë kultura të bazuara në traditën e civilizimeve që jetojnë në këto hapësira. 

Figura 2. Vendet e banuara në Komunën e Tetovës  
Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave  

Komuna e Tetovës ka klimë të moderuar 
kontinentale luginore, me një 
temperaturë mesatare vjetore prej 11.6 
°C. Verat janë të nxehta dhe relativisht 
të lagështa, me dimra të ftohtë dhe me 
dëborë, si dhe pranvera dhe vjeshta të 
karakterizuara nga reshjet e shpeshta. 

Klima tokësore, hidrografike dhe 
vendore në Tetovë mundëson zhvillimin 
e bujqësisë dhe blegtorisë. 

 

Kushtet e favorshme klimatike lejojnë kultivimin e drithërave, perimeve, pemëve, bimëve foragjere dhe kulturave 
industriale. Kullotat në malet e larta janë të përshtatshme për rritjen e lopëve dhe të deleve gjatë verës. Kushtet 
natyrore dhe trashëgimia e pasur kulturore janë një bazë e shkëlqyer për zhvillimin e zonave rurale në komunë. 
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4 ANALIZA PESTLE 

Analiza PESTLE mundëson elaborimin e situatës në zonat rurale të komunës së Tetovës, nëpërmjet shpjegimit 
të detajuar të faktorëve që janë të rëndësishëm për zhvillimin rural të komunës, të cekura më poshtë: 

 P (Political) – Faktorët politik; 

 E (Economic) - Faktorët ekonomik; 

 S (Social) - Faktorët social; 

 T (Technological) - Faktorët teknologjik; 

 L (Legal) - Faktorët ligjor; 

 E (Environmental) - Faktorët e mbrojtjes së mjedisit. 

4.1 Faktorët politik me rëndësi për zhvillimin rural të komunës 

Gjatë periudhës 2000-2012, mesatarisht 21% e popullsisë aktive të punësuar në Maqedoni, duke përfshirë edhe 
popullsinë e zonave rurale të komunës së Tetovës, ka qenë e punësuar në sektorin bujqësor (rreth katër herë 
më shumë se BE-25). Sipas të dhënave zyrtare të Entit Shtetëror të Maqedonisë për statistika, 100.000 persona 
janë të punësuar në sektorin e bujqësisë (përfshirë punonjësit e ndërmarrjeve dhe fermerët për të cilit bujqësia 
është aktiviteti i vetëm) dhe 20.000 fermerë të tjerë për të cilit bujqësia nuk është veprimtaria e tyre e vetme. 
Përveç të punësuarve të rregullt është shënuar një numër i madh i të punësuarve sezonal (sidomos në sektorin e 
pemëve dhe perimeve), për të cilët nuk ka të dhëna të sakta. Duke marrë parasysh këtë fakt, zhvillimi bujqësor 
dhe rural kombëtar është mjaft i rëndësishëm për cilësinë e jetës së popullatës rurale dhe zhvillimin e ekonomisë 
së shtetit në përgjithësi. 

Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural rregullon ç’ështjet themelore që lidhen me planifikimin e politikave dhe 
masave, financimit të sektorit, funksionimin e institucioneve, punën e institucioneve, organeve në rajon, etj. 
Miratimi i ligjit të ri për bujqësinë dhe zhvillimin rural, si instrumenti më i rëndësishëm ligjor në këtë sektor, ka 
bërë të mundur forcimin e kuadrit ligjor dhe përmirësimin e politikave dhe institucioneve në sektorin agro-
ushqimor dhe zonat rurale, në përputhje me reformat e vazhdueshme lidhur me BE-në. Për shkak të nevojës për 
rregullimin e prioriteteve të sektorit të bujqësisë dhe ushqimit, si dhe për harmonizimin e legjislacionit kombëtar 
me rendin ligjor të BE-së, Acquis communautaire, në nëntor 2014, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave (në tekstin e mëtejmë: MBPU) ka përgatitur draft strategjinë për bujqësi dhe zhvillim 
rural për periudhën 2014-2020. Shumica e aktiviteteve të planit të veprimit të kësaj strategjie janë të përfshira 
në strategjinë kombëtare për integrim evropian të Republikës së Maqedonisë, planin e veprimit për partneritet të 
anëtarësimit dhe programit kombëtar për miratimin e Acquis (Kapitulli 11 - Bujqësia dhe Zhvillimin Rural). 

Politika e zhvillimit rural deri më tani në komunë është qeverisur nga strategjitë për zhvillimin ekonomik të 
komunës së Tetovës, ndërsa përgatitja e strategjisë së zhvillimit rural për periudhën 2015-2020 shënon 
strategjinë e parë të këtij lloji, e cila do të vë një themel të fortë për zhvillim të qëndrueshëm të zonave rurale 
në komunë. Në procesin e përgatitjes së këtij dokumenti janë përfshirë prioritetet kombëtare të Republikës së 
Maqedonisë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural për periudhën 2014 - 2020, si dhe prioritetet e politikës së 
përbashkët bujqësore të Bashkimit Evropian për periudhën 2014 - 2020, megjithatë, të adaptuara për kushtet në 
Tetovë. 

4.2 Faktorët ekonomikë me rëndësi për zhvillimin rural të komunës së Tetovës 

Ekonomia e komunës së Tetovës ka një vend të rëndësishëm në ekonominë e Republikës së Maqedonisë. 
Rajoni malor i Pollogut të cilit i përket komuna e Tetovës ka marrë pjesë në produktin e brendshëm bruto të 
Republikës së Maqedonisë me 7.3% në vitin 2012. Rajoni karakterizohet me GDP të ulët për kokë banori, që në 
vitin 2012 ka qenë 107 394 denarë. 
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Shtytës të zhvillimit ekonomik të Komunës së Tetovës janë industria ushqimore, industria e drurit, ndërtimit dhe 
prodhimit të materialeve të ndërtimit, dhe industria e tekstilit. Përveç këtyre industrive, zhvillimin e komunës së 
Tetovës e mundësojnë edhe tregtia, shërbimet hoteliere dhe shërbimet artizanale. Në Tetovë ka mundësi të 
favorshme për zhvillimin e rritjen e turizmit, sidomos malor, rural dhe eko-turizmit. 

Në aspektin e strukturës së subjekteve aktive të biznesit, industritë dominuese në komunën e Tetovës janë 
tregtia me shumicë dhe pakicë dhe riparimi i automjeteve motorike, të përfaqësuar nga 1.281 subjekte; prodhimi 
me 355 subjekte; akomodim dhe shërbime të lidhura me ushqim me 251 subjekte. Struktura e subjekteve 
afariste në komunën e Tetovës sipas klasifikimit nacional të aktiviteteve është dhënë në Tabelën 1. 

Tabela 1 Struktura e subjekteve aktive të biznesit sipas sektorëve ekonomik të komunës së Tetovës 

Numri Sektori i biznesit 
Numri i bizneseve të 

regjistruara 

1 Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 27 

2 Miniera dhe mihja e gurit 6 

3 
Prodhim (prodhimi i produkteve ushqimore dhe pijeve, duhanit, tekstilit, lëkurës dhe 
drurit) 

355 

4 Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar  3 

5 
Furnizimi me ujë, hedhja e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave dhe 
aktivitetet e rehabilitimit të mjedisit 

7 

6 Ndërtimtari 238 

7 Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave 1.281 

8 Transport dhe depo 120 

9 Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 251 

10 Informim dhe komunikim 50 

11 Aktivitetet financiare dhe të sigurimit 17 

12 Aktivitetet në lidhje me pasuri të patundshme 7 

13 Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 191 

14 Aktivitetet e shërbimeve administrative dhe mbështetëse 60 

15 Administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshëm shoqëror 6 

16 Arsimi 39 

17 Aktivitetet në shëndetësi dhe kujdesi social 158 

18 Artet, argëtimi dhe rekreacioni 42 

19 Shërbime të tjera 149 

Totali 3.007 

Burimi: Enti i Statistikës Shtetërore, Klasifikimi nacional i aktiviteteve, gjendja më 2013/12/31 

 

Në Tetovë është vërejtur rritje e fortë e 
bizneseve të sapo formuara të vogla 
në pronësi private, të cilat po bëhen 
shtytësi kryesor i ekonomisë lokale. 
Grafiku më poshtë jep totalin prej 3.007 
subjekteve aktive të biznesit për nga 
madhësia, në periudhën 2013/12/31 
sipas të dhënave të fundit nga Enti 
Shtetëror i Statistikave. Bartësit më të 
rëndësishëm të zhvillimit ekonomik në 
komunën e Tetovës janë mikro dhe 
ndërmarrjet e vogla të cilat përbëjnë 
2,980 nga 3,007 subjektet aktive të 
biznesit. 

Grafiku 1.Ndërmarrjet aktive sipas madhësisë 
Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave, bazë MAKSTAT, qasje më 25.02.2015 

 

75.6% 

23.5% 

0.6% 0.3% 

Subjektet aktive të biznesit nga madhësia, 
komuna, vitet, gjendja në 31 dhjetor  
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Tabela 2 Paraqet subjektet aktive të biznesit në bujqësi dhe zhvillim rural që veprojnë në territorin e komunës së 
Tetovës. 

Emri i kompanisë Emri i kompanisë Emri i kompanisë 

ARNOVA Refet Memetnebi Salija, f. 
Reçicë e Vogël  

Shoqata PERSIJA DOOEL eksport-import 
f. Reçicë e Vogël 

MERKI Neser Izair Ymeri, f. Poroj  

BALLKAN Sabri Aliu  
f. Reçicë e Madhe  

Shoqata SELCE-FARM SHPIK eksport-
import Tetovë  

MILA-STEF, Boban Jovan 
Bojqevski Tetovë 

AGRO ISMET DOOEL Import-eksport 
f. Xhepçisht 

Shoqata TARA LA CROV, TARA LA 
CROË DOO eksport-import  f.Falisht  

MOTOFANKA DOOEL import-
eksport  

AGRO XHA TP Xhabir Selimi Alili  EDIP-DACI Amir Iljaz Ademi, f. Sellcë М-PRODUKT f. Reçicë e Vogël 

AGRO ART SHENAZI Subi Salija  EUROPEAN PLANTS DOOEL eks-imp. NITIOILKOMPANI  

AGRO-ЕКО Ekrem Enver Salija f. 
Reçicë e Vogël 

ERZENI TRANS DOOEL eksport-import 
f.Shipkovicë 

NIO KOMPANI DOOEL eksport-
import, f. Reçicë e Madhe 

AGRO-CALI import-eksport DOOEL f.  
Xhepçisht 

EUROFRIT DOOEL eksport –import f. 
Reçicë e Madhe 

POLLOG 

AJET Hakim Halit Jashari, f. Vejcë  Shoqata bujqësore ALBADENI d.о.  REÇICA f. Reçicë 

AD-RA Agime Abdulxhamit Fejzullahi, 
f. Reçicë e Madhe 

ZULQE Zylkyfli Lokman Seferi  f. Reçicë e 
Madhe 

REÇICA –Abdilbari Kurtishi, f. 
Reçicë e Madhe 

Bacela-9Б DOOEL import-eksport f.  
Xhepçisht 

IBALINA DOOEL eksp.imp. f.Gjermë SEMENTAL-MSH DOOEL  

BIO DEKOR-AB DOOEL eksport 
import f. Reçicë e Vogël 

Fermer individual DENIK Beadin Xhevdet 
Bejadini, f. Xhepçisht 

SEMI Sabajdin Shukri Abdyli 
Tetovë  

VARDAR Elizabeta Stojkovka 
Misheska f. Saraqinë  

ICE-FRESH Muharrem Muhamed 
Mazlami, f. Reçicë e Madhe 

URA f. Xhepçisht 

VEMA-PLANT SHPK Tetovë  JARKA FRONT-AGRO KURTISHI DOOEL  

XHALICA Merxhan Shukri Abduramani 
f.Vejcë 

ЌА-BE Sabedin Abdulhamid Havziu, f. 
Xhepçisht 

HADISI-FARM Rafiz Abdurezak 
Alija Tetovë  

Shoqata AUD FARM DOOEL eksport 
import  f. Reçicë e Vogël 

KALE, Lazim Zulbear Nuhija,  
f. Reçicë e Madhe 

HARBIN Nuri Xhelal Sulejmani 
Tetovë  

Shoqatat GJELBRIMI-AS DOOEL 
eksport import, f. Reçicë e Madhe 

KOBILICA-HB DOOEL eksport-import, f. 
Brodec  

XHERMA DOOEL eksport-import 
Tetovë  

L.D. SHAR PLANINA Tetovë  КОО-PROM AD Tetovë SHARRPLANINEC Tetovë  

Shoqata MELI-KOM VJ DOOEL f. 
Reçicë e Vogël 

KUMSHT-SHARRI Fekrije Sadri Jonuzi, 
f.Llacë 

SHIL KOMPANI eksport-import f. 
Llacë 

Shoqata MERSO-TRANS DOOEL 
EKSPORT IMPORT Tetovë 

Shoqata JETI-JB DOOEL eksport import 
f.Poroj 

SHPATI Nexhbedin Fekri Abdiu f. 
Xhepçisht 

Burimi: Komuna e Tetovës, Zyra për Zhvillim Ekonomik Lokal 

Edhe pse nuk është përgjegjësi e pushtetit lokal, një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik në 
komunën e Tetovës do të sjell hapja e zonës së zhvillimit teknologjik. Zona industriale e Tetovës mbulon një 
sipërfaqe prej 94 hektarësh dhe gjendet në fshatin Saraqinë. Ndërtimi i infrastrukturës ofron një mundësi për të 
hapur një numër të madh të fabrikave që do të krijojnë vende pune për banorët e Tetovës, Gostivarit dhe rajonit. 
Sipas parashikimeve, në fazën e parë është planifikuar ndërtimi i 25 deri 30 objekteve industriale, që do të 
mundësojnë hapjen e rreth 7.000 vendeve të reja të punës. Funksionimi i zonës do të lejojë hapjen e bizneseve 
të reja në fushën e ekonomisë rurale, do të mundësojë rritjen e shpejtë dhe zhvillimin e zonave rurale në 
komunë. 

Institucionet që mbështesin zhvillimin e zonave rurale në komunën e Tetovës – Në territorin e komunës së 
Tetovës mbështetja për bujqësinë dhe zhvillimin rural bëhet nga dy institucione: njësia rajonale e Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e Republikës së Maqedonisë dhe njësia rajonale e agjencisë për 
nxitjen e zhvillimit të bujqësisë. 

Bankat në territorin e komunës së Tetovës – Në Tetovë veprojnë dy degët e ProCredit Bank, si dhe Stopanska 
Banka AD Shkup, një degë e Stopanska Banka AD Bitola, Halkbank, NLB Tutunska, Alpha Bank, Ohridska 
Banka, Komercialna Banka dhe Sparkasse Bank. Të gjitha këto institucione financiare kanë produkte të caktuara 
të kredisë që mund të përdoren për të mbështetur investimet për zhvillimin e zonave rurale në komunë. 
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Politika e taksave lokale të komunës së Tetovës - Në përputhje me procesin e përgjithshëm të decentralizimit në 
Maqedoni, një nga dimensionet kyçe është decentralizimi fiskal, p.sh. autonomia fiskale që është në juridiksionin 
e qeverisjes vendore. Shuma e këtyre taksave të përcaktuara lokale dhe detyrat, si dhe efektiviteti i tyre në 
përcaktimin dhe dhënien e dokumentacionit, lejon fillimin e bizneseve të reja dhe zgjerimin e aktivitetit apo 
qëllimin e bizneseve ekzistuese. Tatimi në pronë në komunë është 0.05% dhe tatimi në pronë është 0.10% e 
vlerës së përcaktuar e tregut të pronës; tatimi në trashëgimi dhe dhurata për pasardhësin e rendit të dytë është 
2%, ndërsa për pasardhësit e tretë të trashëgimisë është 4%, dhe tatimi mbi transferimin e pasurive të 
patundshme në komunë është 3%. 

4.2.1 Potenciali për zhvillimin e ekonomisë rurale në Tetovë 

Tabela 3 Të dhënat statistikore mbi vendbanimet në Tetovë 
Vendet e 
banuara 

Lartësia 
mbidetare 

Hapësira 
në km2 

Banorët  Struktura agrare 

1994 2002 Toka bujqësore Kullotat Pyjet Totali 

K. e Tetovës 824 264,8 80.275 86.580 7.303 9.726 6.837 23.866 

Bozovca 1.300 56,8 1.086 924 506 3.559 1.123 5.188 

Brodeci 1.060 14,9 559 1.136 278 433 661 1.372 

Vejca 1.200 24,6 381 1.127 339 1.573 473 2.385 

Veshalla 1.195 31,6 1.132 1.222 605 1.546 906 3.057 

Gajrja 950 7,3 843 1.020 240 189 271 700 

Reçica e Madhe  508 5,7 3.841 3.977 430 27 61 518 

Gjerma 1.100 13,3 989 962 233 540 530 1.303 

Jedoarca 560 1,5 13 5 49 24 68 141 

Llaca 780 5,5 277 298 169 55 305 529 

Liseci 1.200 13,7 831 692 371 667 331 1.369 

Reçica e Vogël  490 3,5 7.069 8.352 141 8 20 169 

Otunja 985 5,8 - - - - - - 

Poroji 500 5,2 2.705 2.899 250 22 155 427 

Saraqina 415 6,2 944 1.087 521 13 45 579 

Sellca 800 14,4 2.119 2.538 452 170 766 1.388 

Setole 985 3,7 7 2 78 91 194 363 

Tetova 505 22,4 50.376 52.914 1.519 41 47 1.607 

Falishti 438 4 558 546 366 16 4 386 

Xhepçishti  480 4,5 3.964 4.051 324 25 55 404 

Shipkovica 1.030 20,2 2.581 2.826 432 727 822 1.981 

Burimi: Ministria e Pushtetit Lokal 2006 

Tabela 3. jep një pasqyrë të zonave rurale në komunën e Tetovës dhe qytetit të Tetovës. Statistikat për numrin e 
popullsisë në çdo vendbanim janë në përputhje me të dhënat zyrtare të dy regjistrimeve të fundit të popullsisë në 
vitin 1994 dhe 2002, sipas zyrës shtetërore së statistikave. 

Bozovca gjendet në pjesën perëndimore të komunës së Tetovës. Tokat më të zakonshme në fshat janë tokat 
ngjyrë kafe pyjore dhe shkëmbij silikatesh (ranker). Për këto arsye, fshati ka kushte të favorshme për kultivimin e 
farës dhe patates dhe kullotave të mbjella kur ofrohen kushte për zhvillimin më intensiv të blegtorisë. Zonat e 
mëdha  pyjore janë një burim për prodhimin e briketave dhe peletit nga mbeturinat e pyjeve dhe mbledhjen e 
manaferrave të egra. 

Brodeci gjendet në pjesën veriore të komunës së Tetovës dhe kufizohet me Republikën e Kosovës. Shumica e 
tokave në fshat janë tokat ngjyrë kafe pyjore dhe shkëmbij silikatesh (ranker). Toka dhe kushtet klimatike janë të 
përshtatshme për rritjen e patates, elbit, tërshërës, mjedrës, manaferrës, lajthisë dhe kullotave të mbjella, 
gjithashtu kushtet janë të përshtatshme për zhvillimin blegtorisë. 

Vejca është e vendosur në pjesën veriore të komunës së Tetovës dhe kufizohet me Republikën e Kosovës. 
Shumica e tokave në fshat janë toka ngjyrë kafe pyjore dhe shkëmbij silikatesh (ranker). Fshati ofron kushte për 
rritjen e patates, tërshërës, elbit, kullotave të mbjella, mjedrës, manaferrës dhe për blegtori. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A7ica_e_Madhe
http://sq.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A7ica_e_Madhe
http://sq.wikipedia.org/wiki/Xhep%C3%A7ishti
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Veshalla gjendet në veri të kufirit me Kosovën. Në territorin e fshatit gjenden tokat me ngjyrë kafe pyjore dhe 
shkëmbij silikatesh (ranker) ose substrate silikati. Këto toka të kombinuara me kushtet klimatike të përshtatshme 
ofrojnë mundësi të mirë  për rritje të patates, tërshërës, thekrit, manaferrave, mjedrës, dhe sidomos kullotave të 
mbjella. Kullotat e mbjella sigurojë bazën foragjere për zhvillimin e blegtorisë, kryesisht për rritjen e deleve. 

Gajrja gjendet në qendër të komunës së Tetovës, në afërsi të qytetit të Tetovës. Shumica e tokave në fshat janë 
tokat ngjyrë kafe pyjore dhe shkëmbij silikatesh (ranker). Aktiviteti kryesor i popullsisë është bujqësia. Në fshat 
ka kushte për rritje të elbit, patates, thekrës, tërshërës, kullotave të mbjella, lajthisë, manaferrës, mjedrës, 
gështenjës, dhe për blegtori. 

Reçica e Madhe gjendet në pjesën jugore të komunës së Tetovës. Aktiviteti kryesor i popullsisë është bujqësia. 
Në territorin e Reçicës  së Madhe për shkak të proceseve të erozionit në pjesët e ulëta janë formuar toka 
diluviale. Në veri-perëndim të fshatit gjenden tokat pyjore me ngjyrë kafe dhe shkëmbij silikatesh (ranker). Për 
shkak të rënies së madhe të terrenit është e mirë të mbjellen livadhe me kullota artificiale për të parandaluar 
erozionin e mëtejshëm të tokës. Në pjesët më të rrafshëta ka kushte për rritje të elbit, grurit, kullotave, 
gështenjës, lajthisë, mjedrës, manaferrës dhe të ngjashme. Te toka deluvijale dhe aluviale ku gjenden kodrat dhe 
fushat ekzistojnë kushte të favorshme për kultivimin e perimeve (speca, domate, lakër), drithërave (grurë, misër, 
fasule, elb) dhe frutave (mollë, qershi, kumbulla, manaferra). Territori i këtij fshati ka kushte të mira për bagëti 
(lopë qumështore dhe viça për majmëri). 

Gjerma është e vendosur në veri të qytetit të Tetovës, duke u kufizuar në veri me Komunën e Tearcës. Fshati 
Gjermë ka kushte të pa volitshme për prodhim bujqësor. Në territorin e saj me substrate silikati janë formuar tokë 
pyjore me ngjyrë kafe, shkëmbij silikatesh (ranker) dhe toka të pjerrëta rrëshqitëse. Këto kushte  tokësore dhe 
klimatike ofrojnë mundësi për kultivimin e patates, thekrit, elbit, mjedrës, manaferrës, lajthisë, kullotave të mbjella 
dhe të tjera. Këto kushte janë të përshtatshme edhe për blegtori. 

Jedoarca është e vendosur në pjesën lindore të komunës së Tetovës. Fshati ka një sipërfaqe të vogël të tokës 
së punueshme, në të cilën janë të përhapura tokat pyjore ngjyrë kafe dhe shkëmbij silikatesh (ranker) toka të 
pjerrëta rrëshqitëse. Për shkak të lartësisë mbidetarë të ulët dhe tokës, ofrohet mundësia për kultivim të elbit, 
tërshërës, grurit, patates, lajthisë, gështenjës, mjedrës, manaferrës, mollës, dhe të tjera. Kushtet për blegtori janë 
të pavolitshme, sepse nuk ka kullota të mjaftueshme dhe tokë bujqësore për të rritur kullota të mbjella.  

Llaca është e vendosur në qendër të komunës së Tetovës, menjëherë mbi qytetin e Tetovës. Kushtet natyrore 
në fshat lejojnë zhvillimin e bujqësisë dhe pylltarisë. Në fshat ka kushte për rritje të elbit, tërshërës, grurit, 
patates, lajthisë, gështenjës, mjedrës, manaferrës, mollës, dhe të tjera. Përveç kësaj, ekzistojnë kushte për 
blegtori, kryesisht rritjen e lopëve dhe deleve. Për zhvillimin e blegtorisë nevojitet rritja e  kullotave të mbjella për 
të prodhuar ushqim për bagëtinë. Nga mbeturinat e drurit në pyje ka kushte për hapjen e bizneseve familjare për 
përpunimin e drurit dhe prodhimin e briketave dhe peletave. 

Liseci është i vendosur në pjesën jugore të komunës së Tetovës. Në fshat ka kushte të favorshme për zhvillimin 
e blegtorisë. Kulturat që mund të zhvillohen me sukses janë patatja, tërshëra, thekrri, pastaj mjedra, manaferra, 
lajthia dhe kullotat e mbjella. 

Otunja është e vendosur në pjesën lindore të komunës së Tetovës, në afërsi të kufirit me komunën e Tearcës. 
Në Otunje, në vitet e fundit nuk ka popullsi të mjaftueshme dhe fshati i takon grupit të vendeve krejtësisht të 
pabanuara, me kushte minimale për zhvillimin e bujqësisë. 

Poroji është i vendosur në veri-lindje të qytetit të Tetovës. Rajoni i fshatit është i dominuar nga sipërfaqe në të 
cilat janë formuar hapësira deluvijale dhe tokat aluviale. Aty me sukses mund të kultivohen perimet (speca, lakra, 
brokoli, lakër jeshile, domate), misri, gruri, elbi, fasulja, frutat (mollë, qershi, manaferra), bimët foragjere. Në fshat 
eksitojnë kushte për blegtori (lopë qumështore dhe viça për majmëri). 

Saraqina është e vendosur në pjesën jug-lindore të komunës së Tetovës. Territori i fshatit karakterizohet me 
tokë aluviale. Këto toka janë të përshtatshme për rritje të kulturave bujqësore intensive: perimet (speca, lakër, 
lulelakër, brokoli, domate, patate), misër, fasule, grurë, fruta (mollë, qer  shi, manaferra), dhe bimët foragjere. 
Toka dhe klima me kushte të favorshme për rritje të bimëve foragjere dhe drithërave mundësojnë zhvillimin e 
blegtorisë, sidomos rritjen e lopëve dhe derrave.  
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Sellca është e vendosur në pjesën e mesme të komunës së Tetovës. Tokat më të shpeshta janë tokat ngjyrë 
kafe pyjore dhe shkëmbij silikatesh (ranker). Në fshat ekzistojnë kushte për rritjen e drithërave (elb, patate, 
thekër, tërshërë), kullota të mbjella dhe frutave (lajthi, manaferrë, mjedër, gështenjë). Fshati ka gjithashtu kushte 
për zhvillimin e blegtorisë. 

Setole është i vendosur në pjesën lindore të komunës së Tetovës. Fshati ka një zonë të vogël për prodhim 
bujqësor, duke pasur parasysh faktin se në këtë zonë dominojnë pyjet, ekzistojnë mundësi për investime të 
mundëshme në prodhimin e briketave dhe peletave nga mbeturinat e pyjeve si dhe mbledhjen e manaferrave të 
egra. 

Qyteti i Tetovës është i vendosur në pjesën e mesme të komunës së Tetovës. Në qytet dominojnë urbasolet 
(tokat inerte), si dhe tokat diluviale dhe aluviale. Në zonat e lira bujqësore ekzistojnë kushte të favorshme 
klimatike për rritjen e perimeve, drithërave dhe frutave. 

Falishti ndodhet në pjesën juglindore të komunës së Tetovës. Si në fshatin Saraqinë edhe në këtë fshat është e 
përhapur toka aluviale, e përshtatshme për rritjen e kulturave bujqësore intensive si: perimet (speca, lakër, 
lulelakër, brokoli, domate, patate), drithëra (misër, fasule, grurë), fruta (mollë, qershi, manaferra) dhe bimë 
foragjere. Kushtet e përshtatshme klimatike për rritjen e bimëve foragjere dhe drithërave mundësojnë zhvillimin e 
blegtorisë. 

Xhepçishti është i vendosur në pjesën lindore të komunës së Tetovës, në kufi me Jegunovcën dhe Zhelinën. 
Territori i fshatit është i dominuar nga tokë diluviale dhe aluviale. Aty me sukses mund të kultivohen perimet 
(speca, lakër, brokoli, lakër jeshile, domate), drithërat (misër, grurë, elb, fasule), frutat (mollë, qershi, manaferra), 
bimët foragjere dhe kullotat e mbjella. Në fshat ka kushte për blegtori intensive (lopë qumështore dhe viça për 
majmëri). 

Reçica e Vogël është e vendosur në perëndim të qytetit të Tetovës. Në pjesët e buta të relievit të fshatit ka 
kushte për rritje të elbit, grurit, kullotave të mbjella, gështenjës, lajthisë, mjedrës, manaferrës, dhe të tjera. Te 
tokat diluvijale dhe aluviale në kodrat dhe fushat ekzistojnë kushte të favorshme për kultivimin e perimeve 
(speca, domate, lakër, presh), drithërave (gruri, misri, fasulja, elbi) dhe frutave (mollë, qershi, kumbulla, 
manaferra). Në fshat ka kushte të favorshme për kultivimin e bagëtisë (lopë qumështore dhe viça për majmëri). 

Shipkovica gjendet në pjesën e mesme të komunës së Tetovës. Zona e fshatit Shipkovicë është e karakterizuar 
me terren malor. Tokat janë të vendosura mbi substrate silikati dhe përmbajnë toka ngjyrë kafe pyjore, dhe 
shkëmbij silikatesh (ranker) dhe toka jo të kultivuara ranore (regosol). Regosoli është i vendosur mbi  pjesët e 
pjerrëta të cilat janë të përpunuara dhe ku erozioni është i fuqishëm. Më së miri do të ishte që në këto toka të 
mbjellen kullota, për të parandaluar erozionin e mëtejshëm të tokës. Në tokat pyjore dhe tokat e silikateve 
(ranker) ekzistojnë kushtet më të mira për rritje të patates, mjedrës dhe manaferrave. Kullotat e mbjella dhe tokat 
për kullota ofrojnë kushte natyrore për zhvillimin intensiv të blegtorisë (gjedhe dhe dele). Mbeturinat nga pyjet 
ofrojnë mundësi për  prodhimin e briketave dhe peletave. 

4.2.2 Prodhimi bujqësor 

Toka e përgjithshme bujqësore në komunën e Tetovës është 47.262 hektarë, nga të cilat 7.047 hektarë janë toka 
të përpunueshme, kullota janë 40.215 hektarë, një parakusht i shkëlqyer për zhvillimin e blegtorisë. 

Tabela 4Toka bujqësore sipas kategorive të përdorimit në Tetovë në 2013. 

Komuna  
Hapësira 

bujqësorë(ha) 

Hapësira e përpunueshme (ha) 
Kullota 

Totali Fusha dhe kopshte Pemishte Vreshta Livadhe 

Tetovë 47.262 7.047 4.651 197 2 2.197 40.215 

Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave, bujqësia, pemishtet dhe vreshtat 2014. 

Kulturat e pemëve më të përfaqësuara në komunën e Tetovës janë vishnja, e cila rritet në 56.777 pemë; 
molla, e cila aktualisht numëron 55.425 pemë. Llojet tjera të rëndësishme të pemëve janë dardha (8.030 pemë), 
kumbulla (5.560 pemë) dhe qershia (4.190 pemë). Në tabelën e mëposhtme është paraqitur prodhimi i pemëve 
në komunën e Tetovës, kulturat dhe realizimi i prodhimit vjetor në tonelata për vitin 2013. 
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Tabela 5. Prodhimi i kulturave frutore në Tetovë 

Kultura 
Numri i pemëve Prodhimi 

Totali Fidane prodhuese Totali (tonelata) (kg) për fidan 

Qershia 4.190 4.190 103 25 

Vishnja 56.777 53.777 410 8 

Kajsia 920 920 17 19 

Pjepër 1.708 1.708 49 29 

Molla 55.425 55.425 2.006 36 

Dardha 8.030 8.030 221 28 

Kumbulla 5.560 5.560 181 33 

Pjeshka 1.060 1.060 29 27 

Arra 4.184 4.184 97 23 

Vreshtat 2 4 14 4 

Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave, bujqësia, pemishtet dhe vreshtat 2014. 

Kultura dominuese në rajonin e Tetovës është gruri, i cili është rritur në 710 ha, pason fasulja si krye-kulturë me 
625 ha, 454 ha jonxhë dhe patate në 333 ha. 

Tabela 6. Prodhimi i drithërave, perimeve dhe bimë foragjere në komunën e Tetovës 

Kultura 
Hapësira (ha) Prodhimi 

Të mbjella  E korrur Totali (ton) Totali kg/ha) 

Bizele - barishte 24 24 93 3 892 

Graur - barishte 37 37 156 4.227 

Grurë 710 710 2.912 4.101 

Thekër 17 17 19 1.138 

Elb 54 54 112 2.066 

Tërshërë 25 23 27 1.189 

Patate 333 333 5.814 17.459 

Qepë 76 76 707 9.303 

Hudhër 10 10 54 5.400 

Bizele 14 14 79 5.607 

Lakër 83 83 1.450 17.470 

Domate 154 154 2.196 14.257 

Speca 219 219 2.969 13.557 

Tranguj 10 10 100 10.000 

Shalqi 66 66 1.294 19.606 

Fasule 
 

625 435 695 

Lakra pas të mbjellave 
 

73 1.710 23.425 

Detelinë 11 11 30 2.727 

Jonxhë 454 454 1.599 3.521 

Misër për bagëti 82 82 1.118 13.634 

Rrepa për bagëti 70 70 1.217 17.386 

Burimi: kulture, pemishtet dhe vreshtat, Enti Shtetëror i Statistikave, 2013. 

Sipas këtyre kushteve tokësore dhe klimatike të Komunës së Tetovës mund të përfundohet se në fshatrat 
fushore ka kushte ideale për kultivimin e bagëtive, në veçanti lopët e qumështit, prodhimin e patates, 
fasules, specave, qershive dhe të mollës. Duke pasur parasysh tokën pjellore në luginën e Pollogut, 
ekzistojnë parakushte për zhvillimin e pothuajse të gjitha kulturave si në gjithë territorin e vendit, me përjashtim 
të kulturave jugore që kërkojnë temperatura më të larta. Fshatra malore në komunën e Tetovës kanë mundësi 
për zhvillimin intensiv të blegtorisë dhe rritjes së dhive (sidomos në Malet e Sharrit), kultivimin e peshkut 
dhe zhvillimin e turizmit malor. Në fshatrat që gjenden në mes të shpateve të Sharrit ka kushte ideale për rritje 
të gështenjave, arrave dhe lajthive. 
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Djathi i Sharrit dhe djathi i fortë janë specialitete të njohura në Tetovë. Produktet më karakteristike të kopshtarisë 
janë: fasulja e Tetovës, molla e Tetovës, gështenja, arra dhe të tjera.1 

Fuqia punëtore e aftë dhe e arsimuar për punë është një nga kushtet kryesore për zhvillimin efikas të zonave 
rurale në komunë. Përveç kësaj, vendndodhja e favorshme gjeografike dhe konfiguracioni i terrenit, tokës 
pjellore, kushteve të favorshme klimatike, gjendja e mirë hidrologjike, bollshmëria e kullotave dhe pyjeve janë 
parakushte të rëndësishme që e bëjnë Tetovën vend tërheqës për zhvillimin e bujqësisë. Zhvillimi i bujqësisë në 
rajonin e Tetovës ofron mundësi të mëdha për zhvillimin e ekonomisë përmes krijimit të vendeve të reja të 
punës, rritjes ekonomike, sigurimin e një cilësie më të lartë të standardeve jetësore në zonat rurale. 

4.2.3 Pylltaria 

Komuna e Tetovës përfshin një pjesë të maleve të Sharrit dhe një zonë të lartë malore të pasur me pyje. 
Sipërfaqja pyjore është në rënie për shkak të rritjes së prerjeve të drurit në rajonin e Sharrit. Sipas vlerësimeve, 
pothuajse 30% e prerjeve të drurit është e paligjshme, që shkakton erozione të rënda. 

 
 

Pyjet përbëhen kryesisht nga pisha dhe ahu, si 
dhe llojet e tjera të pemëve që mbulojnë pjesën 
më të gjerë të masivit, në mes të lartësisë 600 
dhe 1.600 metrave. Struktura e pyjeve në 
komunën e Tetovës sipas llojit është paraqitur 
në grafikun në të majtë. 

Pyjet e Tetovës menaxhohen nga NP "Pyjet e 
Maqedonisë" dhe nga kompania pyjore 
"Leshnica" Tetovë. 

NP "Pyjet e Maqedonisë", përgatit planet për 
menaxhimin e pyjeve për qëllime tregtare dhe 
ekonomike. 

Grafiku 2 Struktura e pyjeve në Tetovë 
Burimi: PLVM i Komunës së Tetovës 

Plani për përdorimin e drurit është bërë mbi bazën e planeve për menaxhimin e pyjeve për qëllime tregtare dhe 
ekonomike. Vlerësimi i ekonomisë pyjore në dispozicion të kompanisë pyjore "Leshnica" Tetovë, është dhënë në 
tabelën e mëposhtme 

Tabela 7.– Fondi  pyjor i kompanisë pyjore "Leshnica" Tetovë 
Hapësira(ha) Biomasa (m3) 

Hapësira 
totale 

Sipërfaqja e 
përgjithshme e 

mbuluar 

Pemë te 
gjata 

Pemë të 
shkurta 

Kultura 
tjera  

Shkurre 
Masë e 
drurit  

Rritja 
vjetore 

Etat 

28.971,85 26.335,6 2.305,2 23.688,8 195,2 146,4 1.975.869 42.845 274.744 

Burimi: http://www.mkdsumi.com.mk/img/Sumski_Fond_Po_Podruznici.pdf 

4.2.4 Menaxhimi i pyjeve në funksion të zhvillimit rural 

Sasia e madhe e biomasës është një mundësi për të hapur një fabrikë për prodhimin e peletave dhe 
briketave nga mbeturinat e pyjeve. Është veçanërisht e rëndësishme që mbledhja e briketave dhe fishekëve 

                                                           

 

 

1
 Ministria e Pushtetit Lokal 2006 
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bëhet nga mbeturinat e drurit të prerë. Përdorimi i mbetjeve të pyjeve të thata do të kontribuojë në reduktimin e 
zjarreve, prodhimin e energjisë të ripërtrishme (biomasë) dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në mbrojtjen e 
mjedisit në komunë. 

Në lartësi mbi 1.600 m pyjet janë më pak të shpeshta duke krijuar hapësirë për livadhe. Në pjesët e hapura të 
pyjeve rritet flora e pasur dhe e egër vendase, si dhe pemët malore. Në këtë zonë ka kushte të shkëlqyera për 
mbledhjen e pemëve malore. Në Pollog janë identifikuar 5 fusha për mbledhjen e pemëve malore, prej të cilave 2 
rajone janë tërësisht në territorin e komunës së Tetovës, ndërsa 3 rajonet tjera janë pjesë të komunave fqinje2: 

Rajoni 1 - Veshala, lokacioni ku mblidhen pemët (Veshala, Bozovca); 

Rajoni 2 - Tetovë, lokacionet ku mblidhen pemët (Tetovë, Gajre, Lisec, Poroj, Sellcë, Shipkovicë, Gjermë, 
Brodec, Vejcë); 

Më shumë mblidhen: çaji i maleve të Sharrit (Sideritis Scardica) si një ilaç për ftohje dhe kollitje, kantarion 
(Hipericum perforatum), Lincura (Lichenes, Altahea officinalis, Gentijana lutea) rrënja e së cilës përdoret për të 
trajtuar sëmundjet e stomakut, Nenexhik (Piperita mentha) dhe shumë bimë tjera mjekësore. Pemët malore të 
mbledhura janë: mjedra, manaferra, boronica, shega, molla e egër, bredhi i kaltër, thanat, kërpudha dhe tjera. 

Sipas rregullores legjislative jodetyruese për invertarizim të sasisë së frutave malore për komunën e Tetovës, në 
dispozicion ka sasi të mjaftueshme të pemëve malore (Tabela 8.), përmes implementimit të projektit të USAID-it 
"Zgjerimi i bizneseve të vogla në Maqedoni." 

Tabela 8. Sasia e vlerësuar e pemëve malore  
Pema Emri në gjuhën latine  Sasia (kg) 

Kaça Cynosbati Fructus 5.000 - 7.000 

Mollë e egër Pirus Мalus 5.000 

Bredhi i kaltër Juniperi Fructus 20.000 - 50.000 

Boronice Vacinium Myrtili 50.000 - 70.000 

Kërpudha (Vrganj) Bolletus Edulis 5.000 - 10.000 

Kërpudha Cantharellus Cibarius 2.000 - 4.000 

Kërpudha Morchela Esculenta 1.000 - 1.500 

Burimi: Projekti i USAID-it "Zgjerimi i bizneseve të vogla në Republikën e Maqedonisë" 

Edhe pse këto zona kanë një florë të pasur, është regjistruar vetëm një pikë blerëse DTGTU Mebbin - Prima Ltd. 
F.Pirok Komuna Bogovinës. Kjo pikë blerëse është një shembull pozitiv për zhvillimin e bizneseve të vogla. 

 

4.2.5 Zejtaria dhe veprimtaria artizanale tradicionale 

Me klasifikimin shtetëror të aktiviteteve nuk ekziston mundësia e regjistrimit të veprimtarisë artizanale 
tradicionale. Zejtarët deri tani janë regjistruar si pjesë e aktiviteteve ekzistuese tregtare të paraqitura më lartë në 
Tabelën 1. Dhoma rajonale e zejtarëve e komunës së Tetovës, ku janë të regjistruar 219 artizanë (Tabela 3.), 
nuk ka asnjë kategori e aktiviteteve që integron veprimtaritë artizanale tradicionale. 

 
 
 
 

                                                           

 

 

2 Projekti i USAID-it "Zgjerimi i bizneseve të vogla në Republikën e Maqedonisë ", I promovuar për rajonin e Pollogut 18.10.2012 
http://www.time.mk/cluster/0edc6895e3/proekt-na-usaid-za-ekspanzija-na-mali-biznisi.html 
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Tabela 9. Regjistrimi i zejtarëve në odën rajonale të zejtarëve - Tetovë 

Nr. i 
R.  

Veprimtaria  Totali 
Nr. i 
R. 

Veprimtaria Total 

1 Mekanik RTV 5 26 Prodhimi i balonave të gomës 1 

2 Elektromekanik 8 27 Argjendar 3 

3 Frizer 35 28 Orëndreqës 4 

4 Ëmbëltore 5 29 Farkëtar 4 

5 Rrobaqepës 15 30 Fotokopje 1 

6 Furrtar 4 31 Elektroinstalues 2 

7 Përpunues i çelësave 2 32 Prodhues qesesh  1 

8 Automekanik 17 33 Qiqrapjekës (Leblebixhi) 2 

9 Gomist 5 34 Grafikë 1 

10 Gurëprerës 1 35 Marangoz 6 

11 Modelar 1 36 Gaterist 2 

12 Byrektore 6 37 Vinkler 2 

13 Filigran 31 38 Xhamprerës 1 

14 Fotograf 4 39 Lojëra zbavitëse 1 

15 Këpucar 4 40 Kozmetikë 2 

16 Autoelektrik  6 41 Prodhim i plastikës 1 

17 Mekanik i biçikletave 2 42 Tapacier 1 

18 Artizanat vendas 7 43 Përpunues të lëkurës 1 

19 Teneqepunues 7 44 Prodhim i kutive 1 

20 Mjeshtër i pllakave 1 45 Qelqpunues 1 

21 Shalëbërës 1 46 Prodhues litari 1 

22 Ngrohje qendrore  3 47 Autolarje 2 

23 Bizhuteri 3 48 Mjeshtër i kapelave 1 

24 Murator  2 49 Pastrim kimik 1 

25 Mirëmbajtja e rrjeteve të kanalizimit 1 
 

Totali 219 

Burimi: Dhoma rajonale e zejtarëve Tetovë3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

3 Të dhënat janë marrë në 12.02.2015.  
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Punët artizanale tradicionale janë trashëguar brez pas brezi dhe janë drejt zhdukjes. Aktualisht veprimtaritë  
tradicionale dhe punimet e dorës më të përfaqësuara bëhen nga femrat shqiptare. 

 

 
Figura 3.Veprimtaria artizanale në komunën e Tetovës 
Burimi: Arkivi i CeProSard4 

4.2.6 Turizmi rural në komunën e Tetovës 

Potencialet e rajonit të Tetovës për zhvillimin e turizmit në zonat rurale është një mundësi e madhe për të arritur 
përfitime financiare dhe një standard të mirë të popullatës lokale në zonat rurale. Atraksionet turistike të 
karakterizuara nga pasuritë natyrore dhe të rralla, dhe trashëgimia e pasur kulturore janë shumë të rëndësishme 
për zhvillimin e turizmit rural në komunën e Tetovës. Hoteleria dhe akomodimi mund të kontribuojnë për të rritur 
vizitën e turistëve vendas dhe atyre të huaj. 

Numri i përgjithshëm i turistëve që vizituan Tetovën në vitin 2014 arriti në 6.604, nga të cilët 3,306 ishin vendas 
dhe 3,298 turistë të huaj, duke arritur kështu një total prej 7.974 fjetjeve. Krahasuar me 2011, kur komunën e 
Tetovës e kishin vizituar 5.501 turistë (2.882 turistë vendas dhe 2,619 të huaj) duke fjetur 6.109 netë, shihet se 
vizitat janë rritur për 20%, ose rritje prej 30.5% të fjetjeve. Vizita e komunës nga ana e turistëve vendor dhe të 
huaj sipas muajve në vitin 2014 është paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

  

                                                           

 

 

4 Ekipi CeProSARD ka bërë vizita në terren për të mbledhur të dhëna relevante në lidhje me aktivitetet aktuale në vendbanimet e 
komunës së Tetovës. 
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Tabela 10. Numri i turistëve vendas dhe të huaj dhe fjetjet në vitin 2014 në Tetovë. 
Numri i turistëve vendor dhe të huaj dhe fjetjet ndër muaj në Tetovë 

Muaji / viti 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Turistët vendas  

Numri i turistëve  808 505 288 195 140 89 230 222 136 107 117 469 

Numri i fjetjeve  2.203 1.982 866 227 226 125 333 285 201 150 198 656 

% 

Numri i turistëve 26,8 20,3 25,0 46,2 38,3 41,6 40,9 43,8 40,4 41,6 37,1 41,7 

Numri i fjetjeve 73,2 79,7 75,0 53,8 61,8 58,4 59,2 56,2 59,6 58,4 62,9 58,3 

Turistët e huaj 

Numri i turistëve 536 636 216 117 246 173 266 317 135 154 163 279 

Numri i fjetjeve 920 1.211 392 379 368 293 434 573 246 312 347 443 

% 

Numri i turistëve 36,8 34,4 35,5 31,8 40,1 37,1 38,0 35,6 35,4 33,1 32,0 38,6 

Numri i fjetjeve 63,2 65,6 64,5 68,2 59,9 62,9 62,0 64,4 64,6 67,0 68,0 61,4 

Burimi: Enti shtetëror i statistikave5 

Numri i turistëve të huaj është treguar në Tabelën 11., sipas vendit të origjinës. Numri më i madh i turistëve të 
huaj në Tetovë vijnë nga Kosova (rreth 26.7%) dhe Shqipëria (rreth 15.5%), e ndjekur nga Serbia, Turqia 
Gjermania, Sllovenia, Italia, Bullgaria dhe Zvicra. 

Tabela 11. Numri i turistëve të huaj sipas vendit të origjinës 
Vendi i origjinës  Numri i turistëve  Vendi i origjinës  Numri i turistëve 

Austri 125 Ukrainë 19 

Shqipëri 1704 Hungari 87 

Belgjikë 67 Finlandë 14 

Bosnjë dhe Hercegovinë 100 Francë 95 

Bullgari  380 Holandë 82 

Mbretëri e Bashkuar 194 Kroaci 265 

Gjermani 492 Mali i Zi 64 

Greqi 137 Çeki 169 

Danimarkë 106 Zvicër 348 

Irlandë 39 Suedi 62 

Islandë 6 Spanjë 34 

Itali 432 Shtete tjera të Evropës 101 

Kosovë 2.921 Shtete të Afrikës 7 

Latvi 5 Kanadaja 34 

Lituani 2 SHBA 157 

Norvegji 66 Shtete të Amerikës Latine 3 

Poloni 161 Izrael 11 

Portugali 8 Japoni 3 

Rumani 85 Kinë 1 

Federata Ruse 66 Kore 5 

Sllovaki 87 Shtete të tjera aziatike 46 

Slloveni 437 Australi 21 

Serbi 1001 Zelanda e re  2 

Turqi 706   
 

Burimi: Enti shtetëror i statistikave 

Komuna e Tetovës është e pasur me objekte të hotelerisë, bare dhe kafene, bar-kafe, klube nate, restorante, 
qebaptore, ëmbëltore, byrektore, etj. Sipas Entit Shtetëror të statistikës, numri i përgjithshëm i restoranteve në 

                                                           

 

 

5 http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp - E hapur më  20.02.2015. 

http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp
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vitin 2013 është 412, duke përfshirë restorantet dhe objektet hotelierike, që ofrojnë kafe dhe pije, përderisa numri 
i përgjithshem i objekteve hotelierike në Tetovë është 19. Regjimi i punës së tyre, si dhe standardet e higjienës 
dhe koha e punës, janë nën kontrollin e autoriteteve lokale dhe qendrore përgjegjëse për zbatimin e rregulloreve 
në këtë fushë. 

Tabela 12. Numëri i objekteve hoteliere në komunën e Tetovës  

 
Numri i ofruesve  Numri i dhomave Numri i krevateve 

Hapësira e 
objekteve(m2) 

Numri i të 
punësuarve 

Komuna e 
Tetovës  

19 394 989 19.364 114 

Burimi: Enti shtetëror i statistikave, 2013. 

Sipas të dhënave të fundit nga Enti Shtetëror i statistikave, në vitin 2013 numëri i përgjithshëm i objekteve 
hotelierike në Tetovë ishte 412, me një numër total të 12.379 vendeve. Sipërfaqja e përgjithshme e objekteve 
hotelierike ishte 25.123 m², dhe  ata punësojnë 1.109 punonjës. 

Tabela 13 Kapacitetet hotelierike në Tetovë 

 
Numri i objekteve 

hotelierike  
Numri i shtretërve 

Hapësira e objekteve 
(m2) 

Numri i të 
punësuarve 

Komuna e Tetovës 412 12.379 25.123 1.109 

Burimi: Enti Shtetëror i statistikave, 2013. 

Komuna e Tetovës, si një nga destinacionet turistike atraktive në Republikën e Maqedonisë, është paraqitur si 
një destinacion turistik i propozuar në strategjinë kombëtare të turizmit. Sipas kësaj strategjie, në destinacionin 
turistik të Pollogut përfshihen Tetova, Kodra e Diellit, fshati Leshkë (tabela e bashkangjitur). 

Tabela 14. Destinacioni turistik i propozuar në rajonin e Pollogut  

Destinacioni turistik i propozuar në rajonin e Pollogut6 

Destinacionet përfshijnë etno-fshatra dhe eko-fshatra autentike, manastire, hiking (ecje në natyrë), ngjarjet lokale, 
gastronomi (stane me produkte autentike). 

Vendndodhja: Rajoni eko-etnik rreth maleve të Sharrit.  

Kompetenca: Qendra e rajonit të planifikimit jugperëndimor 

Grupet e synuara: 

 Vendore Regjionale Turistë nga BE 

Të rinj 
Paragllajd, sporte malore, 
çiklizëm malor  
 

Paragllajd, sporte malore, 
çiklizëm malor  
 

Paragllajd, sporte malore, 
çiklizëm malor  
 

Familje 

Etno-fshatra, eko-turizëm, 
turizëm i manastireve, 
sporte malore, gastronomi  
 

Etno-fshatra, eko-turizëm, 
turizëm i manastireve, 
sporte malore, gastronomi  
 

Etno-fshatra, eko-turizëm, 
turizëm i manastireve, 
sporte malore, gastronomi  
 

Të rritur 

Turizëm të manastireve, 
turne eko-etno, festivale, 
manifestime, sporte malore  
 

Turizëm të manastireve, 
turne eko-etno, festivale, 
manifestime, sporte malore  
 

Turizëm të manastireve, 
turne eko-etno, festivale, 
manifestime, sporte malore  
 

Grupeve të caktuara specifike: Të interesuarit në eko dhe etno-turizëm dhe sportet ekstreme 
 
Struktura çmimi: Nuk ka objekte akomodimi në zonat rurale (përveç Kodrës së Diellit) 

                                                           

 

 

6
 Strategjia kombëtare e turizmit rural 2012-2017, Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonisë. 
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Rajoni eko-etnik i Pollogut duhet të krahasohet me çmimet e shërbimeve hotelierike në rajon. Niveli i çmimeve të 
pranueshme është 15 € për person.  

Promovimi: Promovimi i destinacionit duhet të bëhet me turistët potencialë vendas dhe rajonal. 

Burimi: Strategjia kombëtare e turizmit 2012-20177 

Bartësit kryesorë të ofertës turistike përfshijnë organizatat  dhe agjencitë e turizmit. Në Tetovë është regjistruar 
veprimtaria e 32 agjencive të turizmit. Shumica e shërbimeve të ofruara nga këto agjenci janë të orientuara 
drejt turizmit të jashtëm për nevojat e popullatës vendase. Në periudhën e ardhëshme, në përputhje me veprimet 
në këtë strategji, do të zhvillohen paketa të veçanta të shërbimeve të përshtatura për nevojat e grupeve të 
ndryshme të synuara. Paketat e shërbimeve që do të ofrohen për turistët do të sigurojë turne në shpatet 
pitoreske të Sharrit, turizmit aventurë dhe mundësinë e akomodimit dhe kuzhinës së shijshme tradicionale lokale 
në rajonin e Tetovës. Në komunë ka një qendër informuese turistike në bashkëpunim me organizatën italiane 
CRIC në mbledhjen e të dhënave, analizimin e situatës dhe prodhimit të materialeve promovuese për zhvillimin e 
turizmit në rajon. 

Informacione të dobishme për të gjitha palët e interesuara dhe turistët që planifikojnë të vizitojnë qytetin e 
Tetovës dhe të zonës përreth mund të gjenden në faqet e internetit për publikun. Të tilla janë, për shembull, faqja 
elektronike e qytetit të Tetovës http: //www.tetova.gov.mk/, portali i turizmit "Turist Virtual" 
http://www.virtualtourist.com/Tetovo, Travel Guide dhe portalit për skijim: http://skimacedonia.mk/tag/popova-
shapka. Këto portale publikojnë informata të detajuara rreth historisë së Tetovës, monumenteve historike dhe 
pikave të interesit, akomodim të disponueshëm në qytet dhe përreth, restorante, agjensi turistike dhe gjithë 
infrastrukturën mbështetëse të nevojshme për të organizuar një qëndrim të plotë të turistëve vendas dhe të huaj. 

Atraksionet turistike 

Sipas Studimit për zhvillimin e rajonit të Sharrit8 si një nga komunat që i përkasin këtij rajoni, komuna e 
Tetovës ka potencial të madh për zhvillimin e turizmit. Të gjitha bukuritë natyrore të rralla të  maleve të  Sharrit i 
bëjnë këto male qendrën më të rëndësishme turistike në komunën e Tetovës. Peisazhi, natyra dhe malet 
idilike tërheqin shumë turistë dhe janë një potencial që ofron mundësi për zhvillimin e turizmit në malet e Sharrit 
gjatë gjithë vitit. Në kushtet e peisazhit ka shumë vende tërheqëse si Jellak, Leshnicë, Luboten, Brestovc dhe 
Kodra e Diellit. Kodrat e gjëra dhe shkëmbinjtë e lartë karakterizojnë këtë zonë, ndërsa flora ngjan me atë të 
Alpeve. Flora dhe fauna e larmishme është e një rëndësie të madhe për qëllime shkencore dhe hulumtuese. 
Terreni i bukur në kuadër të vargut malor, lartësia relative, pasuritë pyjore dhe kafshët e egra, objektet turistike 
dhe rreth 35 liqene malore të njohura si Sytë e Sharrit lejojnë zhvillimin e turizmit, veçanërisht turizmin malor 
dhe paragllajding. Në aspektin e turizmit, kafshët e egra janë tërheqës për gjuetarët, që mund të ndikojë më tej 
në zhvillimin e turizmit. 

Potenciali më i madh turistik në komunë është Kodra e Diellit. Qendra Kodra e Diellit është e vendosur në 
një lartësi prej rreth 1.780m, me largësi 18 km nga qyteti i Tetovës. Qendra arrihet nga rruga e asfaltuar dhe 
teleferiku 7 km. Kodra e Diellit ka 11 teleferikë skijimi me gjatësi totale prej 7,7 km. Këta teleferikë lidhin fushat e 
skijimit në lartësi 1.070 - 2.510m, dhe gjatësi prej 20 km, nga të cilat 3 janë bërë konform kritereve të Federatës 
Botërore të Skijimit (FIS). Kodra e Diellit çdo vit, duke filluar nga 1947, organizon garën ndërkombëtare 
"Kupa e Malit Sharr" e regjistruar në organizatën botërore të skijimit FIS. Përveç kësaj organizohet edhe  "Kupa 
Beka" ku gjeneratat e reja tregojnë talentin e tyre për skijim. 

Aktivitete veçanërisht interesante për zhvillimin e turizmit në Komunën e Tetovës janë mineralet dhe burimet 
termike në rrëzë të malit Sharr. Burimet e ujërave të ftohta minerale janë të shpeshta dhe numri i tyre është 21. 
Ato janë të vendosura në afërsi të fshatit Reçicë e vogël në luginën e lumit Shkumbin në fshatin Shipkovicë. 

                                                           

 

 

7 http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/NAcionalna%20strategija%20za%20ruralen%20turizam.pdf 

8 Qendra Epi, Ministria e Ekonomisë, Studim për zhvillimin e turizmit në rajonin e Sharrit 2010. 

http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/NAcionalna%20strategija%20za%20ruralen%20turizam.pdf
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Destinacion turistik tërheqës dhe një vend mjaft i vizituar është banja me ujë mineral termik "Hissar", e cila është 
e vendosur në luginën e lumit Shkumbin. Kapaciteti i ujit është 10.000 hl/24h dhe ka një temperaturë prej 20,50С. 

Përveç atraksioneve natyrore, komuna është e përqendruar në zhvillimin e atraksioneve të tjera turistike, të 
tilla si historike, kulturore, arkeologjike. Me rëndësi të veçantë është Menada e Tetovës e cila është gjetja më 
e vjetër arkeologjike në zonën e Tetovës. Kjo statu e bronzit e ka origjinën nga koha e Ilirëve, në shekullin e VI 
para erës sonë, dhe u gjet në vitin 1933 afër vendit të quajtur Çezma e Balezës. Statuja ka dimensione 9cm në 
gjatësi dhe 4cm në gjerësi. Sot statuja është e vendosur në Muzeun e Shkupit. Të rëndësisë së madhe janë 
edhe monumentet historike nga periudha osmane, kur është zhvilluar një lloj tjetër i kulturës, veçanërisht në 
rajonin e Tetovës. Në këtë periudhë janë ndërtuar shumë ndërtesa publike dhe fetare të kulturës islame, si 
xhamitë, teqetë, kuzhina popullore për të varfërit, "Hamamet" - banjot publike, fontanat "shatërvanë" dhe të tjera. 

Qyteti i Tetovës ka një numër të madh të atraksioneve kulturore që e bëjnë ofertën turistike të pasur dhe të 
gjithanëshme për nevojat e të gjitha grupeve të turistëve. Me ardhjen e turqve në shekullin e XV, qyteti i Tetovës 
zhvillohet si një qytet me shumë kisha, xhami dhe monumente që kanë një vlerë të veçantë historike. Në këtë 
periudhë janë ndërtuar objekte kulturo-historike: Xhamia e Larme, tempulli ortodoks "Shën Kirili dhe Metodi" 
Arabati Baba Teqe, Kalaja e Tetovës, Hamami i vjetër, Kisha" Shën Athanasi ", Hani Halim Deralla, Ura e 
gurit në lumin Shkumbin dhe të tjera. Ndër institucionet më të rëndësishme kulturore në Tetovë përfshihet 
Shtëpia e Kulturës "Ilia Anteski-Smok" biblioteka "Koço Racin" dhe veçanërisht ansamblet interesante popullore: 
KUD "Xheladin Zeqiri" (1949), CAS "Ilia Antevski-Smok" CAS dhe "Yeni Hayat". Në Tetovë gjendet muzeu 
memorial i rajonit të Tetovës, muzeu më i vogël etnologjik në Xhepçisht, dhe arkivi historik. 

Mbajtja e festivaleve të shumta dhe ngjarjeve kulturore me karakter lokal dhe rajonal, të lidhura me festat 
fetare, traditën dhe veçoritë etnografike, e rrit interesin e turistëve vendas dhe të huaj. 

4.2.7 Infrastruktura në zonat rurale 

Infrastruktura rrugore 

Një nga parakushtet themelore për zhvillimin e zonave rurale të komunës është zhvillimi i infrastrukturës rrugore. 
Rrjeti i rrugëve lokale në komunën e Tetovës në vitin 2013, ishte me një gjatësi totale prej 235km, prej të cilave 
rrugë të asfaltit dhe kalldrëmës 175km, makadam 2km, 47km rrugë të pashtruar dhe rrugë jo-standarde me një 
gjatësi prej 11km. Komuna është duke bërë përpjekje për rindërtimin e rrugës, ndërtimin e trotuareve, instalimin 
e kanalizimit dhe ndriçimit publik në të gjitha rrugët nën juridiksionin e saj. Rrugët për të cilat rehabilitimi është 
përfunduar me fonde nga Banka Botërore dhe Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, e që janë të një 
rëndësie të veçantë për pjesët rurale të komunës së Tetovës, janë: Tetovë-Sellcë; Tetovë-Brodec, një fazë 
700m, Forinë-Tetovë dhe Tetovë-Trebosh9. 

Infrastruktura pyjore-rrugore e zhvilluar dobët pengon zhvillimin e sektorit të pylltarisë. Hapja e pamjaftueshme e 
pyjeve përmes rrugëve pyjore ndikon në cilësinë dhe zbatimin efektiv të punës së shpejtë të ekspertëve në pyje, 
si dhe ndërhyrjen në kohë në zjarret në pyje. Vendasit, turistët dhe organizatat e alpinizmit në vizitat e tyre 
përdorin kalimet ekzistuese. Shtigjet malore që përdoren çojnë tek lumi Shkumbin, mali Plat me një lartësi prej 
2.398m, deri te shtëpia malore “Ujërat e Sharrit” (Jelovcë e Sipërme) masivi i  Korabit dhe tjera. Përdoret edhe 
kalimi për alpinizëm Kodra e Diellit-Leshnicë-Shipkovicë si dhe kalimi i parë maqedonas transversal. Për hiking 
dhe çiklizëm përdoren shtigjet Kodra e Diellit-Veshalë- Kodra e Diellit, që shtrihen përgjatë lumit Shkumbin, dhe 
pistës “Ujërat e Sharrit”: megjithatë, këto rrugë nuk kanë sinjalistikë të duhur dhe nevojitet infrastrukturë 
mbështetëse. 

Elektrifikimi dhe ndriçimi publik - Në Tetovë energjia elektrike është e shpërndarë nëpërmjet degës së 
"Elektro Tetovës". Rrjeti i tensionit të ulët i cili shpërndan energji elektrike për ndriçimin e rrugëve është i 

                                                           

 

 

9 Burimi: Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore e RM. 
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vendosur mbi tokë. Kujdesi për implementimin e ndriçimit rrugor dhe konsumit të energjisë elektrike për ndriçim, 
nxehja dhe ftohja në ndërtesat publike është përgjegjësi e komunës së Tetovës. Për të arritur kursime në 
konsumin e energjisë elektrike, është në interes të komunës që të zhvillojë programe për efikasitetin e energjisë 
dhe të zbatojë parimet e efiçiencës së energjisë në ndërtesat publike, apo për të ndërmarrë masa për të 
stimuluar përdorimin e burimeve të energjisë së ripërtrishme. 

Sistemi i ujësjellësit - Qyteti i Tetovës ka probleme në furnizimin me ujë të qytetit në periudhën kur kapaciteti i 
burimeve është në rënie. Në muajt e verës, në korrik dhe gusht, por edhe në dimër, kur ngrijnë pjesët e 
burimeve, që ndodh në janar dhe shkurt, ekziston një mungesë e sasive të nevojshme të ujit të pijshëm. Për këto 
arsye, NPK "Tetova" është e detyruar të bëjë kufizime të rregullta të ujit. Kompania publike komunale "Tetova" - 
Tetovë është përgjegjëse për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve 
në qytetin e Tetovës, menaxhimin e sistemit të furnizimit me ujë në fshatrat rurale Saraqinë dhe Falisht, për të 
kryer shërbime për personat fizikë dhe juridikë në lidhje me mënyrën e kyçjes së konsumatorëve të rinj në 
furnizim me ujë dhe kanalizimeve ekzistuese të rrjetit. 

Qasja strategjike për zgjidhjen e problemit të furnizimit me ujë në komunën e Tetovës është duke u bërë me 
ndërtimin e fazës së dytë të sistemit të ri të ujësjellësit në Tetovë - furnizim me ujë 8.5km nga stacioni 
grumbullues - "Leshnicë" deri te stacioni grumbullues - "Uji i ftohtë" nga njëra anë, ndërsa në anën tjetër 
rehabilitimi i ardhëshëm i rrjeteve ekzistuese të furnizimit me ujë, modernizimi dhe zvogëlimi i humbjeve teknike 
dhe të ujit të papaguar, me një rritje graduale në normat e ujit dhe për të përmirësuar shërbimet publike. Në 
pjesët rurale të komunës aplikohen kufizimet e ujit në disa periudha. 

Sistemet meliorative – Në komunën e Tetovës është ndërtuar një sistem i ujitjes dhe disa sisteme të vogla të 
ujitjes përveç lumenjve lokal. Sistemi i ujitjes është i gjatë 10km dhe në këtë mënyrë ujitet pjesa më e madhe e 
tokës së punueshme në fshatrat e Reçicës, Falishtit, Saraqinës dhe Xhepçishtit. Nën-sistemi Xhepçisht është 
pjesë e sistemit Radovicë-Bistricë dhe mbulon një sipërfaqe prej 144ha në zonën e rrugës së fshatit Xhepçisht, 
mes rrugës që lidh Tetovën me të gjitha fshatrat nën malet e Sharrit në kufi me Kosovën dhe kanalit kryesor të 
sistemit Radovicë-Bistricë. Ujitja përmes këtij sistemi bëhet përmes rëniës. Sipas regjistrimit të fundit të bujqësisë 
në vitin 2007, zona e përgjithshme e ujitur në komunën e Tetovës është 1.911ha, dhe numri total i fermave 
individuale të ujitura është 3,595ha.10 

4.3 FAKTORËT SOCIALË 

4.3.1 Profili demografik i Tetovës 

Numri i banorëve në komunën e Tetovës në vitin 2013, i rishikuar me të dhënat nga 01.08.2014 nga enti 
shtetëror i statistikave, ka qenë 90.800, prej të cilëve 45.618 janë meshkuj dhe 45.182 janë femra. Në vitet e 
fundit, numri i banorëve në komunë ka parë një rritje të lehtë prej rreth 1% në vit. Sipas popullsisë, Tetova është 
komuna e tretë më e madhe në vend, menjëherë pas Kumanovës dhe Shkupit. Dendësia e popullsisë është rreth 
328 banorë për km², dhe çdo familje ka rreth 4.3 banorë. Në qytetin e Tetovës jetojnë (rreth 61%) shumica e 
popullsisë së përgjithshme e komunës. 

Tabela 15. Numri i përgjithshëm i banorëve në vite në Tetovë 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Numri i banorëve 87.615 88.081 88.549 88.952 89.331 89.730 90.140 90.489 90.800 

Burimi: Enti shtetëror për statistikë, bazë MAXTEL, popullsia në Tetovë. 

Tabela 16. Struktura e popullsisë sipas moshës  
Mosha Total Meshkuj Femra 

0 1.147 621 526 

                                                           

 

 

10 Burimi: Enti shtetëror për statistikë, bazë MAXTEL, Regjistrimi i Bujqësisë, e kontrolluar në 25.02.2015. 
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1-2 2.291 1.205 1.086 

3-4 2.214 1.182 1.032 

5-6 2.228 1.147 1.081 

7-9 3.354 1.755 1.599 

10-14 5.879 3.029 2.850 

15-19 7.356 3.803 3.553 

20-24 8.149 4.225 3.924 

25-27 4.844 2.465 2.379 

28-29 3.022 1.551 1.471 

30-34 7.210 3.771 3.439 

35-39 6.907 3.463 3.444 

40-44 6.477 3.180 3.297 

45-49 6.580 3.241 3.339 

50-54 5.979 3.001 2.978 

55-59 5.000 2.440 2.560 

60-64 4.005 1.894 2.111 

65-69 2.959 1.386 1.573 

70-74 2.225 1.014 1.211 

75-79 1.726 752 974 

80+ 1.205 487 718 

Nuk dihet mosha 43 6 37 

Total në vitin 2013 90.800 45.618 45.182 

Burimi: Enti shtetëror i statistikave, baza MAXTEL, popullsia në Tetovë në vitin 201311. 

Tetova është një mjedis multietnik, ku shumica e popullsisë është me kombësi shqiptare. Sipas të dhënave të 
fundit zyrtare të rishikuara më 08.04.2010., nga regjistrimi i popullsisë të kryer në vitin 2002 nga një total prej 
86.580 banorëve, shqiptarët janë të përfaqësuar me 60.886 banorë, të ndjekur nga maqedonasit me 20.053 
banorë, turqit me 1.882 banorë, 2.357 romë dhe kombësi të tjera të cilët janë të përfaqësuar në komunë me një 
përqindje më të vogël. 

Tabela 17. Kombësia në Tetovë 
Grupi Shqiptarë Maqedonas Turq Romë Vllehë Serbë Boshnjakë Të tjerë 

Numri 60.886 20.053 1.882 2.357 15 604 156 627 

Burimi: Enti shtetëror i statistikave - Të dhëna të rishikuara në 04.08.2010., Regjistrimi i Popullsisë 200212.  

Papunësia - Numri i të papunëve në Tetovë në dhjetor 2014 ka qenë 13.074 të papunë (10,57% i numrit të 
përgjithshëm të papunëve të regjistruar në Republikën e Maqedonisë në dhjetor të njëjtit vit ishte 123 661), prej 
të cilave 6.424 janë në qytetin e Tetovës, dhe 6.650 janë në zonat përreth. 

Migrimi - Në Tetovë nuk janë prezentë tiparet e theksuara të migrimit. Sipas entit shtetëror të statistikave, në tre 
vitet e fundit, numri i njerëzve të ardhur dhe atyre të emigruar ishte në një rritje të lehtë. Është karakteristike për 
komunën se numri i të ardhurve është më i vogël se numri i njerëzve që kanë emigruar në 2013, përkatësisht 
185 persona të ardhur dhe 194 emigrantë. 

 

 

                                                           

 

 

11  Të dhëna të reviduara, e kontrolluar në 01.08.2014, http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp 

12 Të dhëna të reviduara, e kontrolluar në http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/Saveshow.asp 

http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp
http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/Saveshow.asp
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Grafiku 3 Migrimi i popullsisë në Tetovë sipas moshës në 2013 

Burimi: Enti shtetëror i statistikave, baza MAXTEL, migrimi i popullsisë nga 
komunat 

Është e veçantë për komunën e Tetovës 
dallimi i madh në emigrantë sipas gjinisë. 
Numri i femrave që kanë emigruar nga 
Tetova është disa herë më i madh se 
numri i meshkujve që kanë emigruar nga 
komuna. Sa i përket strukturës së 
moshës, shumica e emigrantëve janë të 
moshës 20-29. Numri dhe mosha e 
popullsisë së ardhur dhe që kanë 
emigruar në periudhën 2013 janë 
paraqitura në grafikun e mëposhtëm. 

 

Si rezultat i kësaj dhe atraktivitetit të institucioneve të shumta shkencore dhe arsimore të vendosura në kuadër të 
komunës, ka një rritje të përkohshme të personave të cilët migrojnë në komunë në intervale të ndryshme kohore. 

Arsimi - Zyra rajonale e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Tetovës është përgjegjëse për arsimin fillor dhe 
të mesëm në zonën e komunës së Tetovës. Sipas entit shtetëror të statistikave në Tetovë ka 23 shkolla të 
rregullta fillore komunale, ku në vitin akademik 2013/2014 janë shkolluar 9869 nxënës, me të cilët punojnë 759 
mësimdhënës. Në Tetovë veprojnë dy shkolla të veçanta me 4 klasa dhe 24 studentë, me staf të 6 mësuesve me 
orar të plotë. 

Numri i përgjithshëm i shkollave të rregullta të mesme në Tetovë është 6, në të cilat në fillimin e vitit shkollor 
2013/2014 janë regjistruar 9.262 nxënës, me të cilët punojnë 813 mësues. Në shkollat e mesme  shkollohen 
nxënësit e këtyre profileve arsimore: drejtim i përgjithshëm (gjimnaz), dega e medicinës, shërbimet personale, 
dega ekonomiko-juridike dhe e tregtisë, dega e trafikut, inxhinieri mekanike, bujqësi dhe veterinari, elektrikë, 
fushën e ndërtimit dhe gjeodezisë, dhe e pylltarisë (përpunim të drurit) , tekstile-lëkurë, teknologji kimike, art, 
muzikë. Në aneksin 1 të këtij dokumenti paraqiten shkollat e mesme në Tetovë dhe fakultetet me kurrikula në 
vitin akademik 2014/2015 në Republikën e Maqedonisë. 

Në Tetovë veprojnë dy Universitete: Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore. 
Universiteti Shtetëror i Tetovës është themeluar më 17 dhjetor 1994 me iniciativën e intelektualëve shqiptarë, 
shoqata të ndryshme dhe organizata jopolitike, si dhe të gjithë dashamirët e arsimit të lartë në vend dhe më 
gjerë. Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL) është themeluar në tetor 2001 me mbështetjen e qeverive të BE-
së dhe SHBA-ve. UEJL ka statusin juridik të Universitetit publik-privat. Universiteti përbëhet nga fakultete, qendra 
dhe institute si pjesë përbërëse të saj të specializuara në fushën e shkencave socio-ekonomike. Sipas të 
dhënave nga enti shtetëror i statistikave, në Universitetin Shtetëror të Tetovës në vitin 2011 kanë diplomuar 494 
studentë, kryesisht në fushën e studimeve juridike (177 studentë), pastaj në fushën e ekonomisë (155) dhe 
filologjisë (86). 

Universiteti i Evropës Juglindore është hapur në vitin 2002 dhe përmban pesë degë13. Në Universitetin e Evropës 
Juglindore në vitin 2011 diplomuan 815 studentë, në degën e biznesit dhe ekonomisë diplomuan 171 studentë, 
nga dega e administrimit publik dhe shkencave politike diplomuan 242 studentë, në gjuhë, kulturë dhe 
komunikim diplomuan 145,  në degën e juridikut diplomuan 158 studentë, si dhe në shkencat dhe teknologjitë 
bashkëkohore diplomuan 99 studentë. Brenda UEJL veprojnë dy institute dhe parku i teknologjisë. 

 

                                                           

 

 

13Ueb faqja e universitetit (http://www.seeu.edu.mk/) 
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Sipas shqyrtimit të bërë gjatë përgatitjes së strategjisë së zhvillimit rural të komunës, është shprehur nevoja për 
hapjen e fakultetit të bujqësisë në territorin e komunës, si një parakusht i rëndësishëm për zhvillimin profesional 
dhe të qëndrueshëm të zonave rurale. 

Hulumtim dhe zhvillim - Mirëqenia ekonomike dhe sociale në Tetovë varet nga dinamika e prodhimit dhe 
cilësisë së zbatimit të njohurive të reja. Rritja në kompetencë dhe konkurrenca e shoqërisë në arenën 
ndërkombëtare arrihet nëpërmjet katër proceseve kryesore: ngritjen e fuqisë së arsimit, zhvillimin e shkencës, 
ruajtjen dhe përhapjen e kulturës dhe vlerave kulturore, si dhe nxitjen e kërkimeve dhe inovacioneve. Për këtë 
qëllim në akordim me programin kombëtar për zhvillimin e arsimit në Republikën e Maqedonisë, Ministria e 
Arsimit ka marrë masa për stimulimin dhe mbështetjen e iniciativave të përqendruara në zhvillimin e këtyre 
fushave kyçe. Me qëllim të promovimit të hulumtimit dhe shkencës, Maqedonia ka në dispozicion disa programe 
evropiane. 

Përmes angazhimit të burimeve njerëzore në dispozicion nga Universitetet, një pjesë e aktiviteteve të komunës 
së Tetovës duhet të drejtohen në përfitimin e mbështetjes financiare që është e disponueshme nga programet 
kombëtare dhe evropiane në këtë fushë, për të arritur zhvillimin më të mirë të zonave rurale dhe cilësinë më të 
mirë të jetesës. 

4.3.2 Këshilli Lokal Ekonomik dhe Social – KLES i komunës së Tetovës 

Me qëllim që të krijohet një dialog efektiv ekonomik dhe social në komunë, në fund të gushtit të vitit 2012 është 
themeluar Këshilli Ekonomik dhe Social i komunës së Tetovës, si një trup këshillues i përbashkët dhe organ 
konsultativ i komunës së Tetovës. Ai u themelua me nënshkrimin e një marrëveshje të përbashkët në mes  
komunës së Tetovës, Organizatës së Punëdhënësve të Maqedonisë, Shoqatës së Sindikatave të Maqedonisë 
dhe Konfederatës së Sindikatave të lira të Maqedonisë. KLES  ka funksion konsultativ-këshillues si dhe shqyrton 
pyetjet dhe jep mendime, sugjerime dhe rekomandime për këshillin komunal dhe organe të tjera për ç’ështje 
specifike në fushën ekonomike dhe sociale, veçanërisht në çështjet e punësimit të të rinjve, si dhe për të forcuar 
lidhjet midis nevojave të tregut të punës të përcaktuara nga subjektet e biznesit dhe aftësitë që zhvillohen tek të 
rinjtë nga ana e sistemit të arsimit. KLES monitoron situatën dhe i merr në konsideratë ç’ështjet që lidhen me 
përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale të punëtorëve dhe punëdhënësve në komunë dhe jep mendime 
dhe sugjerime për veprime të mëtejshme. Vlerat e përbashkëta tek partnerët në KLES Tetovë udhëheqin punën 
e këtij këshilli. Plani strategjik përfshin këto caqe strategjike: 

 Forcimin e kapaciteteve dhe promovimin e KLES-it;  

 Promovimi i një klime të favorshme për bizneset; 

 Promovimi i zbatimit të rregulloreve ligjore për të drejtat e të punësuarve dhe lidhjen me të punësuarit 
dhe punëdhënësit; 

 Promovimi i zhvillimit të arsimit për nevojat e tregut të punës. 

Zbatimi i planit strategjik të KLES Tetovë do të kontribuojë në përmirësimin e situatës dhe çështjeve të lidhura 
me situatën ekonomike dhe sociale të punëtorëve dhe punëdhënësve në komunë dhe me këtë do të luajë një rol 
të rëndësishëm si partner i komunës për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve dhe zonave urbane e atyre 
rurale të komunës. 

4.4 FAKTORËT TEKNOLOGJIK 

Sipas statistikave të fundit të lëshuara nga enti shtetëror i statistikave, në shtator të 2014 investimet e mëdha në 
asetet fikse në nivel shtetëror në vitin 2012 kanë qenë në këto sektorë: industria e përpunimit (10 972 milionë 
denarë), ndërtim (210 888 milionë denarë), si dhe administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshëm 
social (6.743 milionë denarë). 

Tabela e mëposhtme paraqet investimet në asetet fikse të investimeve të destinuara në Tetovë në vitin 2012. 
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Tabela 18Investimet në asetet fikse të investimeve të destinuara në Tetovë  

Aktiviteti 
Investimet 

(në milionë denarë) 

Industria e përpunimit 40 

Ndërtimtaria 369 

Tregtia me shumicë dhe pakicë: riparimi i automjeteve motorike, motoçikletave 135 

Transport dhe magazinim 6 

Informim dhe komunikim  12 

Aktivitete financiare dhe të sigurimit  17 

Aktivitete administrative dhe shërbimeve mbështetëse  13 

Administrata publike dhe mbrojtje, shërbim i obligueshëm shëndetësor  179 

Arsim 192 

Aktivitete në sigurim shëndetësor dhe social  362 

Arti, zbavitja dhe rekreacioni  8 

Totali 1.333 

Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave, investimet në asetet fikse 201414 

  
Grafiku 4 Investimet në mjetet themelore sipas funksionit 

dhe strukturës teknike  
Burimi: Enti shtetëror i Statistikave, investimet në asetet fikse 

2014 

Siç mund të shihet nga tabela, realizimet më 
të mëdha në komuna janë nga investimet në 
industrinë e prodhimit dhe në ndërtimtari, 
pastaj në arsim, tregti me shumicë dhe pakicë, 
të furnizimit me ujë dhe të akomodimit, dhe 
shërbimit të ushqimit. 

Në përputhje me hulumtimin në grafikun janë 
të paraqitura investimet në asetet fikse sipas 
destinimit dhe strukturë teknike të komunës së 
Tetovës, kryesisht në lidhje me asetet e 
prekshme. Në këtë drejtim, investimet janë 
drejtuar në ndërtimin e ndërtesave, makinerive 
dhe pajisjeve. 

4.5 FAKTORËT LIGJOR 

Themeli ligjor mbi të cilin është bazuar zhvillimi i bujqësisë dhe zonave rurale në Republikën e Maqedonisë është 
vendosur me miratimin e strategjisë për bujqësi dhe zhvillim rural për periudhën 2007-2013 dhe Ligjit për 
bujqësi dhe zhvillim rural. 

Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 134/2007) rregullon ç’ështjet themelore që 
lidhen me planifikimin e politikave dhe masave, financimin e sektorit, funksionimin e institucioneve, organet në 
zonë dhe të ngjashme. Në ligj, përveç përcaktimit të parimeve të përgjithshme të politikës së zhvillimit rural dhe 
zonave rurale, komuniteteve rurale, zonave rurale dhe regjioneve rurale, janë të rregulluara në detaje, zbatimi 
dhe realizimi i objektivave prioritare për trajtimin e kushteve zhvillimore në zonat rurale dhe inkurajimin e 
mundësive për zhvillimin rural në RM. 

 

                                                           

 

 

14 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=34 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=34
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Qeveria e Republikës së Maqedonisë është në proces të miratimit të strategjisë së re kombëtare për 
bujqësinë dhe zhvillimin rural për periudhën programore 2014-2020., e cila është botuar tashmë në një draft 
version. Gjatë përgatitjes së strategjisë së zhvillimit rural të komunës së Tetovës janë bërë përshtatje me 
udhëzimet e strategjisë së re kombëtare për bujqësinë dhe zhvillimin rural. 

4.6 FAKTORËT EKOLOGJIK 

Me procesin e decentralizimit të qeverisjes, zgjidhja e problemeve të mjedisit dhe mbrojtja e mjedisit është 
transferuar nën juridiksionin e pushtetit vendor. Qeveritë lokale luajnë një rol kyç në implementimin e sasisë së 
madhe të kërkesave, të rregulluara nga legjislacioni qendror në fushën e mjedisit. Komuna e Tetovës përmes 
zhvillimit dhe zbatimit të rregullt të aktiviteteve nga Plani Lokal i Veprimit për Mbrojtjen e Mjedisit (PLVM) ka 
mundësinë për të zgjidhur ç’ështje që lidhen me kushtet mjedisore. Ky dokument, i cili është i një rëndësie të 
veçantë, duhet të jetë vazhdimisht në përputhje me legjislacionin dhe të rinovohet çdo vit për të monitoruar dhe 
përditësuar planet e veprimit. 

Për këtë arsye plani i aktiviteteve të strategjisë së zhvillimit rural përfshin përgatitjen e një plani të tillë. Përgatitja 
e dokumentit do të kontribuojë në fillimin e aktiviteteve që do të kontribuojnë në gjetjen e një zgjidhje 
sistematike afatgjate për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës. Për të përmirësuar gjendjen e mjedisit është 
nënshkruar memorandumi i bashkëpunimit dhe është përgatitur plani i veprimit për mbrojtjen e mjedisit i 
nënshkruar nga komuna e Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore. 

Bazuar në analizat e gjendjes së mjedisit, komuna i takon komunave me një shkallë të lartë të ndotjes së mjedisit 
dhe të shëndetit publik. Kjo situatë është shkaktuar për shkak të ekzistencës së industrive "Silmak" (Jegunovcës) 
që ndotin gjitha hapësirat mjedisore. Industritë më të vogla gjithashtu kontribuojnë në ndotjen, me përqendrimet 
e substancave të dëmshme mbi parametrat e lejuar. Supozohet se shumica e industrive që përdorin lëndët 
djegëse fosile për të ngrohur ndërtesat në procesin teknologjik kontribuojnë në ndotjen e ajrit (industritë 
ushqimore - furrat, industritë për materiale ndërtuese, përpunimi i aluminit) dhe të tjera. Trafiku në Tetovë është 
një burim i rëndësishëm linear i ndotjes, sidomos trafiku që ndodh përgjatë rrugës Shkup-Tetovë-Gostivar dhe 
rrugëve rajonale. Komuna e Tetovës është e katërta nga qytetet në shtet (Shkupi, Ohri dhe Manastiri), me nivel 
të motorizimit (numri i përgjithshëm i automjeteve për 1.000 banorë). 

Menaxhimi i mbeturinave - Në rritjen e ndotjes në komunë kontribuon mungesa e deponive të organizuara të 
mbeturinave të ngurta në nivel rajonal, djegia e mbeturinave, ndotja e madhe nga ujërat e zeza që ndikon në 
përkeqësimin e përhershëm të cilësisë e rrjedhës së ujit në rajon të drejtuar në lumin Vardar. Përveç kësaj 
ekziston rreziku i kontaminimit të tokës për shkak të ndikimit të lartë antropogjen nga përdorimi i plehrave kimik, 
eksploatimi i resurseve minerale, përdorimi i rendimenteve, derdhja e ujërave të zeza nga vendbanimet, 
përdorimi i tokës bujqësore me klasë të lartë për qëllime joproduktive; degradimi i pyjeve; derdhja e kemikateve 
dhe ndotësve tjerë në sipërfaqe dhe ujërat nëntokësor; aplikimi i teknologjive të vjetra në ekonomi, si dhe 
mungesa/mospërdorimi/kufizimi i sistemeve për trajtimin e gazrave mbeturinë, ujërat komunale dhe industriale.  

Deponitë e mbeturinave në komunën e Tetovës - të gjitha mbeturinat e mbledhura nga Tetova dhe Gostivari 
depozitohen në deponi të përkohshme në Rusino-Banjica, për shkak të mungesës së deponisë sanitare. Në PUC 
"Tetovë" ekziston studim për përcaktimin e lokacioneve për deponi ku janë identifikuar 7 lokacione në regjionin e 
Pollogut të cilat mund të përdoren për deponim të mbeturinave dhe nuk ndikojnë në zonën e mbrojtur të 
sipërfaqes dhe burimeve nëntokësore të burimit Rashçe. Një nga detyrat prioritare të rajonit është menaxhimi i 
mbeturinave të ngurta dhe gjetja e zgjidhjes përfundimtare për të njëjtën gjë. 

Biodiversiteti - Malet e Sharrit janë të pasura me lloje të ndryshme të bimëve autoktone. Në rajon ka më 
shumë se 200 lloje bimore endemike. Një gjë e rrallë në këto pjesë është pisha - munikata (Pinus heldreichii). 
Ky lloj i bimës është gjetur vetëm në zonën e sipërme të lumit Shkumbin. 
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Janë të pranishme mbi 44 lloje të kafshëve të egra. Shpezët endemik janë shqiponjat, sokolat dhe skifterët. Në 
mesin e llojeve të shumta të shpendëve që janë në listën e rariteteve natyrore janë: Shqiponja e artë, (Aquilla 
Chrisaetos), shqiponja e bardhë e Sharrit, skifteri i përhirtë (Falkoperegrinus), bufon (Bubo Bubo), erebicite, dhe 
të tjerët, si dhe gjitarët, ariu i murmë (Ursus Archos), rrëqebulli (Lynx lynx), derri i egër (Sus Strota), dhia e egër 
(Rupicarpa Rupicarpa), ujku (Canis lupus), lepuri i egër (Lepus Europeus), dhelpra (Vulpes Vulpes) dhe të tjerë. 
Në këto hapësira kanë jetuar dikur edhe dreri (Cervus Capreolus). Përveç shtazëve për gjueti në malet e  Sharrit 
mund të gjenden dhe kitra, shqarthi bardhosh, shqarthi i artë, urithi dhe të tjerë. 

Në pjesët e sipërme të shumë burimeve malore të ujit gjendet trofta e familjes Salmonide, veçanërisht një lloj 
(Salmo trutta Fario). Në burimet ujore në lartësi të mesme gjenden peshqit Klen (Squalius cephalus) dhe siluri. 

Në kuadër të biodiversitetit, pjesë esenciale autoktone është raca e qenit të Sharrit, karakteristik në pamje dhe 
madhësi. Kjo race indigjene u krijua në mënyrë të pavarur, natyrisht dhe pa ndikimin e njeriut,  e që është 
përparësia e saj më e madhe. Sot ky qen përdoret si një qen me vlerë për mbrojtjen e kopeve të deleve dhe 
dhive nga grabitqarët, poashtu edhe si kafshë shtëpiake në zonat urbane. 

Ndotja e ujit në komunën e Tetovës - ndodh për shkak të proceseve natyrore (erozioni, me futjen e sasive të 
mëdha të mineraleve dhe lëndës organike), me lëshimin e ujërave të zeza nga amvisëritë, industria, bujqësia 
(prodhimi i kulturave dhe blegtoria, deponitë jo të rregulluara dhe rrugët). Brenda rrjetit matës të RHMI në pjesën 
e sipërme të lumit Vardar ndodhen katër pika matëse të Vrutokut, Balin Dollit, Saraqinës dhe Jegunovcës. 
Kontrolli i analizës së cilësisë së ujit përfshin analizat fiziko-kimike, toksike-kimike, mikrobiologjike, 
bakteriologjike dhe parametrat radiologjik dhe saprobiologjik. Vlerësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore është 
bërë sipas kritereve të përcaktuara në legjislacionin ekzistues. Cilësia e vlerësuar e ujërave sipërfaqësore të 
Vardarit është në devijim të përhershëm nga cilësia e përcaktuar, sidomos pas derdhjes së ujërave të zeza 
komunale dhe industriale nga Tetova,  ku ndotja më e pranishme është në Saraqinë. Nga analizat kimike dhe 
toksike në pjesë të sipërme të lumit (nga pika matëse Jegunovcë deri në Shkup), është shënuar prania e 
vazhdueshme  e kromit gjashtëvalent ku ka raste me përmbajtje më të madhe se te maksimumi i lejuar në 
përqendrimet e lejueshme për cilësinë e klasës së tretë-katërt. 

Komuna e Tetovës (ujërat e zeza 6.283.878m³ në vit), sipas sasive të ujërave të zeza që derdhen në lumin 
Vardar, renditet menjëherë pas Shkupit (10.457 m³ në vit). Rreziku i ndotjes së ujërave nëntokësore në 
vendbanimet e banuara në pjesën më ulët të Sharrit, shkaktohet nga popullsia relativisht e dendur, nga 
ekzistenca e disa objekteve industriale, deponive të shumta të parregulluara dhe trafikut të dendur në rrugët 
rajonale. Nuk ka asnjë monitorim të vazhdueshëm sistematik të cilësisë së ujërave nëntokësore, andaj nuk 
mundet të flitet për situatën e cilësisë së tyre. Një pjesë e rajonit të Pollogut (Tetovë, Zhelinë, Jegunovcë dhe 
Tearcë) i takon zonës së parë dhe të dytë të mbrojtjes së burimit të Rashçe, andaj cilësia e ujërave 
sipërfaqësore dhe nëntokësore ka një ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e ujit nga burimi. Aktualisht as komuna 
e as rajoni nuk ka asnjë stacion të filtrimit. Gjithashtu, nuk është përpunuar asnjë studim apo dokumentacion i 
projektit për objekt të filtrimit të ujërave.  

Ndotja e ajrit - Cilësia e ajrit në Tetovë përcaktohet nga stacioni i monitorimi automatik në pikat e mëposhtme 
matëse: në oborrin e shkollës së mesme "Kiril Pejçinoviq", në Xhaminë e Larme në qendër të qytetit. Bëhet matja 
e këtyre ndotësve: O3, NO2, SO2, SO dhe PM10.  Rezultatet e parametrave të monitorimit të stacioneve janë 
përfshirë në raportet e publikuara nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në vitin 2014 tregojnë: 

- 313 ditë në vit tejkalohet vlera kufitare 24-orëshe e parametrit PM10 (grimca të madhësisë 10 
mikrometra) nga të cilat 53 ditë në vit përqendrimet e grimcave PM10 në ajër kishin vlerën mbi 200 
mg/m³ 

- Përqëndrimi maksimal i matur i grimcave PM10 në ajër nga 659,1 mg / m³, është me vlerë rreth 13 herë 
më e lartë se vlera maksimale prej 50 mg/ m³. 

Duke marrë parasysh të dhënat e mësipërme të ajrit në Tetovë mund të shihet një nivel i lartë i ndotjes së ajrit në 
komunë, që bën të nevojshme ndërmarrjen e masave urgjente për të zvogëluar ndotjen enorme. Në këtë drejtim 
komuna e Tetovës është duke zbatuar një plan veprimi për të zvogëluar ndotjen e ajrit në komunë. 
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Ndryshimet Klimatike - Substancat kimike të emetuara në atmosferë për shkak të veprimtarive të njeriut mund 
të shkaktojnë ndryshime të pakthyeshme në klimën. Emetimet e СО2 dhe SO2 shkaktojnë rritjen e një numri të 
madh të sëmundjeve kronike të mushkërive. Pikërisht për këtë arsye duhet që në çdo mënyrë të shmanget 
ngrohja.  
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5 ANALIZA SWOT E ZHVILLIMIT RURAL NË TETOVË 

Analiza SWOT (përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet) për zhvillimin rural në komunën e Tetovës 
është e paraqitur në tabelën e mëposhtme:: 

Tabela 19. Analiza SWOT e zhvillimit ekonomik në komunën e Tetovës 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

 Përvoja afatgjatë e komunës 

 Qendra Universitare 

 Shoqëria multikulturore 

 Një popullsi e re në moshë 

 Tokë dhe klimë me kushte të favorshme 

 Kushtet e mundëshme për zhvillimin e 
turizmit dimëror 

 Burimet natyrore në dispozicion 

 Trashëgimia e pasur kulturore e resurseve 
natyrore 

 Diaspora e fuqishme 

 Kuzhinë e pasur tradicionale 

 Stafi i trajnuar në mënyrë jo-adekuate për 
zhvillimin rural 

 Zonat e përpunueshme bujqësore që nuk 
përdoren mjaftueshëm  

 Vendet për pushim që nuk përdoren 
mjaftueshëm  

 Infrastruktura e pazhvilluar rurale 

 Burimet natyrore që nuk përdoren 
mjaftueshëm 

 Mungesa e ekspertëve të trajnuar për 
përgatitjen e planeve të biznesit për fondet 
IPARD  

 Promovimi i pamjaftueshëm i trashëgimisë 
kulturore 

 Fondet  që nuk përdoren mjaftueshëm 

 Papunësia 

 Marketingu i dobët 

 Akomodim i pamjaftueshëm 

 Nuk ka qendra specifike të arsimit për zhvillim 
rural 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

 Përdorimi i burimeve natyrore për zhvillimin 
e zonave rurale 

 Përdorimi i burimeve njerëzore në 
dispozicion  

 Qasja në fondet IPARD 

 Zhvillimi i turizmit rural 

 Trashëgimia e pasur kulturore 

 Bashkëpunimi ndërkufitar 

 Brendimi i produkteve ekologjike dhe 
tradicionale 

 Slow food 

  Klima e pafavorshme politike 

  Ndryshimi i legjislacionit 

  Fatkeqësitë natyrore 

  Rritja e migrimit 
 

 
Identifikimi i të gjithë komponentëve përmes analizës SWOT për zhvillimin rural të komunës është një hap i 
rëndësishëm në planifikimin e aktiviteteve të ardhëshme me qëllim të zbutjes ose minimizimit të ndikimit të tyre 
në zhvillimin e zonave rurale dhe të cilësisë së jetës në komunën e Tetovës. Në tabelën e dhënë më lartë të 
analizës SWOT, shihet se përparësitë dhe mundësitë mbizotërojnë për veprime drejt zhvillimit pozitiv të komunës 
rurale të Tetovës, përkundër dobësive dhe kërcënimeve që mund të shkaktojnë dëme të mëdha dhe të pengojnë 
jetën në zonat rurale. 

Analiza SWOT është shumë e rëndësishme në procesin e planifikimit strategjik, pasi ajo lejon identifikimin dhe 
përcaktimin e prioriteteve strategjike. 
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6 ANALIZA E PALËVE TË INTERESIT NË ZHVILLIMUN RURAL TË TETOVËS 

Analiza e palëve të interesit përbëhet nga identifikimi i palëve të interesit të brendshme dhe të jashtme dhe 
përdoruesit e shërbimeve si dhe përcaktimi i nevojave të tyre. Kjo analizë ka për qëllim përcaktimin e 
procedurave për komunikimin me akterët e brendshëm dhe të jashtëm, për të identifikuar problemet dhe nevojat 
në mënyrë që këto ç’ështje të trajtohen, si dhe për të gjetur një zgjidhje nëpërmjet masave të përshtatshme. 
Rezultatet e analizës së kushteve të brendshme / të jashtme janë baza për të gjitha fazat e tjera të planifikimit 
strategjik, si dhe bazë apo pikënisje për krahasimin dhe vlerësimin e ecurisë së zbatimit të planit strategjik dhe 
përditësimin e tij. Prandaj, të gjitha të dhënat e mbledhura dhe informatat, procesi i analizuar me të gjitha të 
dhënat e hollësishme, duhet të regjistrohen dhe ruhen. 

Tabela 20. Analiza e palëve të interesuara në zhvillimin rural të komunës së Tetovës 

Grupet e 
interesit 

Cili është interesi i 
tyre 

Kapaciteti/ 
Motivimi 

Palët tjera të 
interesit 

Relacioni me 
palët e 

interesit  

Ndikimi në 
projektin e 
planifikuar 

Fermerët 
Përmirësimi i 
kushteve të punës 
dhe fitime më të larta 

Kapaciteti i dobët 
Kanë motivimin 

Komuna 
APZB 
MBPEU 
Shoqatat 
 

-+ 
++ 
+- 
+- 

Përdoruesit e 
shërbimeve 

APZB 
 

Rritje e numrit të 
fermerëve dhe një 
cilësi më e mirë e 
shërbimeve 

Kapaciteti i mesëm 
Kanë motivimin 

MBPEU 
Komuna 
Fermerët 

+- 
-+ 
++ 

Partnerë në 
realizimin e 
shërbimeve 

Komuna 
Përmirësimi i jetës 
rurale 

Kapaciteti mesatar 
Motivimi mesatar 

Fermerët 
Sektori i biznesit 
Institucionet 

-+ 
+- 
++ 

Zbatues 

Sektori i biznesit Profiti 
Kapaciteti mesatar 
Motivimi mesatar 

Komuna  
Institucionet 

+- 
+- 

Përdorues dhe 
mbështetës 

Të papunësuarit Punësim 
Kapacitet i dobët 
Motivimi i madh  

Komuna 
APRM 
Institucionet 

-+ 
+- 
+- 

Përdorues 

Institucionet 
Zbatimin më të lehtë 
të programeve 

Kapaciteti mesatar 
Motivimi mesatar 

Komuna 
Sektori i biznesit 

++ 
+- 

Partnerë në 
realizim dhe 
përkrahës 

 
Bashkëpunimi në mes të grupeve të interesit dhe aktorëve është e një rëndësie të madhe dhe ndikon në 
zhvillimin e zonave rurale. Marrëdhëniet e shënuara në tabelën e mësipërme tregojnë ndikimin dhe 
bashkëpunimin në mes të gjitha palëve të interesit në përputhje me veprimet e tyre në fushën e zhvillimit rural, 
ndërsa rëndësia e tyre është shpjeguar në Tabelën 21.  

Tabela 21Marrëdhëniet me palët e interesit 
++ Ndikim i konsiderueshëm, bashkëpunim i lartë 

+- Ndikim i pjesshëm, bashkëpunim mesatar 

-+ Ndikim i dobët, bashkëpunim i vogël  

-- Nuk ka ndikim dhe bashkëpunim  

Burimi: Departamenti për zhvillim ndërkombëtar, 1993 dhe departamenti i financave dhe burimeve njerëzore 201415. 

                                                           

 

 

15 http://www.dfpni.gov.uk/content_-_successful_delivery-stakeholders_detail  

http://www.dfpni.gov.uk/content_-_successful_delivery-stakeholders_detail
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7 ANALIZA E REZULTATEVE TË HULUMTIMIT 

Gjatë përgatitjes së strategjisë, në mënyrë që të pranohen mendimet e një numri më të madh të subjekteve 
aktive në zonat rurale, është bërë një studim i situatës aktuale, problemet, nevojat e popullatës, bizneseve dhe 
institucioneve, si dhe llojin e mbështetjes së nevojshme për funksionimin më të mirë dhe më efikas për 
përmirësimin e cilësisë së jetës. Analiza përfshin intervista me përfaqësues të institucioneve relevante në 
fushën e zhvillimit rural të komunës së Tetovës, siç është njësia rajonale e agjencisë për përkrahje financiare për 
bujqësi dhe zhvillim rural në Tetovë dhe njësinë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave në Tetovë. Intervistat janë zhvilluar me përfaqësues të popullsisë rurale, kryesisht me fermerët, që 
jetojnë në fshatrat në zonat e ulëta dhe malore që janë pjesë e komunës së Tetovës. Përfundimet nga intervistat 
që janë kryer me anë të pyetjeve dhe përgjigjeve janë dhënë më poshtë: 

- Çfarë lloje të kulturave bujqësore rriten në fshatrat e komunës së Tetovës? 

Shumica e të anketuarve nga fshatrat e zonave të ulëta  janë përgjigjur se rriten drithërat si gruri, misri, elbi, 
pastaj patate, fasule, të mbjella të përbashkëta të misrit me fasulen, speca, lakër, domate, shalqi, tërfili, jonxhë, 
qershi dhe mollë. Në sasi të vogla rritet edhe dardha dhe kumbulla. Në fshatrat malore toka e punueshme 
kryesisht përdoret për rritjen e gështenjave, arrave, lajthisë. 

- Çfarë lloj i kafshëve rritet në fshatrat e komunës? 

Në fshatrat e zonave të ulëta, një pjesë e të anketuarve janë përgjigjur se dominojnë fermat e lopëve, fermat 
me dema dhe fermat e derrave, ndërsa në fshatrat malore ka kullota malore të shkëlqyera që janë një burim i 
shkëlqyer për rritjen e deleve dhe dhive dhe mbarështimit të tyre, kështu që shumica e fermerëve rrisin bagëti në 
numër të vogël (dele dhe dhi). 

- Cila është gjendja në fermën tuaj në 3 vitet e fundit? 

Shumica e fermerëve janë shprehur se ekziston një trend i përmirësimit, sidomos gjatë vitit 2013, dhe në 2014 
është vërejtur se ka korrje më e mëdha si rezultat i reshjeve të konsiderueshme gjatë verës. Megjithatë, disa 
fermerë kanë identifikuar koston më të lartë të lëndëve të para, e cili ndikon në rritjen e kostos së prodhimit të 
kulturave dhe i bën ato jo-konkurues në treg. 

- Me çfarë lloji të problemeve përballeni gjatë prodhimit? 

Përgjigja më e shpeshtë nga prodhuesit është sistemi jofunksional i ujitjes, pastrimi i jo-rregullt i kanaleve 
të ujitjes, probleme me qasje në tokë të punueshme bujqësore, qasja e dobët ndaj informacioneve, 
mungesa e financimit dhe kredive të favorshme për blerjen e mekanizmave bujqësor, problemet e 
marketingut, nevojë për hapje të pikave të grumbullimit dhe hapësirave për ftohje, problemet me cilësinë 
e farërave, mjeteve për mbrojtje dhe plehrave. Përveç këtyre problemeve është cekur edhe fragmentimi i 
parcelave dhe marrëdhënieve të pazgjidhura pronësore-juridike në fshat, mungesa e koordinimit midis 
institucioneve në nivel lokal dhe numri i vogël i programeve arsimore dhe informative për zhvillimin e 
bujqësisë në media. Problemi me përvojat e këqija në të kaluarën me shoqatat ka ndikuar tek fermerët në 
vendimin e tyre të bashkohen për të tejkaluar problemet. 

- Me çfarë probleme infrastrukturore përballeni gjatë punës suaj dhe jetës së përditshme?  

Shumica e të anketuarve kanë thënë se problemi më i madh është infrastruktura e dobët e rrugëve deri te 
tokat, probleme me menaxhimin e mbeturinave, mungesa e ujësjellësit dhe kanalizimeve që shkakton 
ndotjen e puseve të ujit për shkak të afërsisë me gropat septike. Në fshatrat malore u përmenden probleme me 
shkollat e vjetra dhe mungesa e objekteve për shoqërimin e të rinjve dhe të moshuarve. Përveç kësaj, janë 
cekur edhe probleme administrative me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara në komunë dhe nevoja 
për një zgjidhje sistematike të këtij problemi. 

- Çfarë përkrahje nevojitet për tejkalimin e problemeve në prodhimtari? 
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Përgjigjët janë të renditura më poshtë: pastrimi kanaleve të ujitjes, rindërtimi i kanaleve ekzistuese dhe 
ndërtimi e kanaleve të reja, krijimi i qendrës për blerje, zbatimin e praktikave të mira bujqësore, kredi më 
të përballueshme dhe paketa të kredive për 6 muaj (zbatohen në pranverë dhe në vjeshtë, paguhen pas 
korrjes), organizimi i trajnimeve dhe sesioneve informative mbi ç’ështje të ndryshme ditore për fermerët. 

- Sipas mendimit tuaj, cilat janë mundësitë dhe potencialet për zhvillimin e fshatrave malore dhe 
fshatrave të zonave të ulëta në rajonin e Tetovës? 

Janë marrë propozime shumë interesante që tregojnë se zhvillimi i fshatrave në zonat e  ulëta ka kushte ideale 
për kultivimin e bagëtisë, prodhimin e patates, fasules, specave, qershisë dhe mollës. Duke pasur parasysh 
tokën veçanërisht pjellore në luginën e Pollogut, mund të themi se ka parakushte për zhvillimin e pothuajse të 
gjitha kulturave që rriten në territorin e shtetit, me përjashtim të kulturave jugore që kërkojnë temperatura më të 
larta. Në fshatrat malore në komunën e Tetovës ka kushte ideale për zhvillimin intenziv të blegtorisë dhe të 
mbarështimit të dhive për shkak të numrit të madh të kullotave malore, por edhe për ndërtimin e fermave të 
peshkut dhe zhvillimin e turizmit malor. Në fshatrat që gjenden në mes të shpateve të Sharrit ka kushte ideale 
për rritjen e gështenjave, arrave dhe lajthisë. 

Zhvillimi i eko-turizmit në zonat rurale të komunës është rekomanduar nga shumica e të anketuarve. Për më 
tepër, mbrojtja e produkteve tradicionale si gatimi i flisë, fasulja e Tetovës, molla e Tetovës, sheqerparja, 
por dhe ripërtëritja e llojeve autoktone, që sipas pjesëmarrësve do të çojë në promovimin dhe zhvillimin e 
rajonit dhe përmirësimin e cilësisë e jetës së popullatës lokale. 

- Çfarë lloj mbështetje ju nevojitet për të përmirësuar kushtet e jetesës në zonat rurale? 

Prodhuesit bujqësorë kanë dhënë propozimet e radhës: reduktimin e çmimit të shërbimeve për legalizimin e 
ndërtimeve pa leje, përmirësimin e komunikimit me institucionet dhe organet lokale të komunës, organizimin e 
seminareve trajnuese dhe sesioneve të informimit mbi tema të ndryshme aktuale dhe arsimimi i popullsisë, 
përmirësimi i infrastrukturës, ndërtimi i shtëpive për shoqërimin e të moshuarve, klubeve për shoqërimin e të 
rinjve, rindërtimin e terreneve sportive, organizimin e turneve të futbollit për socializimin dhe rrjetëzimin e të 
rinjve. 

- Çfarë lloj mbështetje ju nevojitet për të përmirësuar shërbimet e ofruara për prodhuesit bujqësorë? 

Numri i kufizuar i punonjësve është identifikuar si problemi më i madh, si dhe mungesa e koordinimit midis 
institucioneve në nivel lokal dhe qendror, mungesa e burimeve financiare për praninë më të madhe të fermerëve 
në terren. Rekomandimet nga ana e institucioneve për përmirësimin e situatës janë: përmirësimi i kushteve të 
punës së institucioneve, përmirësimi i komunikimit midis institucioneve në nivel lokal, organizimi i 
takimeve koordinuese me agjencinë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, nisja dhe 
organizimi i përbashkët i trajnimeve, seancat edukative, tribuna, tryeza të rrumbullakëta mbi tema të 
ndryshme në bashkëpunim me komunën. 



37 

 

8 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT RURAL 

8.1 Vizioni, misioni dhe vlerat  

Strategjia e zhvillimit rural e komunës së Tetovës do të ofrojë udhëzime për qeveritë lokale për krijimin e 
politikave lokale për zhvillimin rural në të ardhmen. Zbatimi i saj do të çojë në zhvillimin intensiv dhe të 
qëndrueshëm të zonave rurale në komunë, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve lokalë. 

Strategjia është përshtatur plotësisht me politikat e reja të zhvillimit rural të BE-së dhe të gjitha aktivitetet e 
planifikuara janë në përputhje me mbështetjen e Bashkimit Evropian për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave 
rurale. 

Vizioni 

Deri në vitin 2020, mjedisi rural është një destinacion i dëshirueshëm dhe tërheqës turistik, me 
infrastrukturë të zhvilluar rurale, bujqësi të qëndrueshme që mundëson cilësi të jetës për popullsinë 
rurale. 

Misioni 

Përmirësimin e kushteve të jetesës së popullsisë lokale në zonat rurale dhe gjallërimin e sektorit publik, 
privat dhe civil në realizimin e aktiviteteve për zhvillimin socio-ekonomik dhe vënia e burimeve të 
disponueshme në  funskion të zhvillimit. 

Vlerat 

Këto janë vlerat në të cilat do të mbështeten politikat e zhvillimit rural të komunës së Tetovës në të ardhmen në 
zbatimin e të gjitha veprimeve të strategjisë për zhvillimin rural: 

 Toleranca, bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i ndërsjellë në aspektin multietnik - përmes kësaj vlere 
shprehet gatishmëria për të njohur dhe të respektuar besimet dhe sjelljet e të tjerëve në mjedisin rural 
dhe vlerë kyçe për stabilitetin në komunë. 

 Sinqeriteti dhe transparenca - nëpërmjet kësaj vlere nënkuptohet komunikimi i vazhdueshëm dhe i 
ndershëm me publikun me qëllim të njohjes më të madhe me planifikimin dhe zbatimin e politikave dhe 
funksionimin e qeverisjes vendore lokale. 

 Përgjegjësia - kjo vlerë nënkupton cilësinë dhe efikasitetin në realizimin në kohë të objektivave 
të zhvillimit rural. 

 Qëndrueshmëria – me këtë vlera do të arrihet zhvillimi rural i vazhdueshëm dhe afatgjatë i proceseve 
dhe kushteve. Zhvillimi i qëndrueshëm mundëson përdorimin optimal të burimeve për të përmbushur 
nevojat aktuale dhe të ardhshme njerëzore. 

 Angazhimi – paraqet një vlerë nëpërmjet së cilës shprehet drejtimi i mirë në arritjen e një qëllimi të 
caktuar. 

 Partneriteti - si një vlerë nënkupton bashkëpunimin cilësor në mes të palëve të interesit për zhvillimin e 
zonave rurale. 

Me zbatimin praktik dhe aplikimin e vazhdueshëm të vlerave, komuna do të tregojë se ajo është një njësi e 
përgjegjshme shoqërore që krijon kushte për zhvillim të qëndrueshëm dhe cilësi të përmirësuar të jetesës për 
njerëzit që jetojnë në zonat rurale. 
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8.2 Qëllimet strategjike 

Qëllimi i përgjithshëm i strategjisë së zhvillimit rural të komunës së Tetovës për periudhën 2015-2020 është: 

 

 

Qëllimet strategjike janë definuar në përgjithësi dhe kanë mbuluar nevojat e përgjithshme në pjesën rurale të 
komunës për të zgjidhur pothuajse të gjitha ç’ështjet aktuale. Këto synime nuk mund të arrihen në një kohë të 
shkurtër, por me zbatimin e qëllimeve të caktuara, në tre vitet e para, ky rajon do të ketë një progres të dukshëm 
dhe një të ardhme më të mirë ekonomike. 

Qëllimet strategjike të zhvillimit rural të Tetovës për periudhën 2015-2020 të cilat do të lejojnë përmirësimin e 
gjendjes dhe cilësinë e jetës janë: 

1. Përmirësimi i aftësisë konkurruese të produkteve bujqësore; 

2. Përmirësimi i mjedisit të biznesit në zonat rurale për të rritur të ardhurat e popullsisë; 

3. Mbështetja zhvillimit të turizmit rural; 

4. Përmirësimi i infrastrukturës rurale; 

5. Ruajtja dhe përmirësimi i mjedisit në zonat rurale; 

6. Mbështetja e krijimit të rrjeteve (veprimi i përbashkët mes palëve të interesit) dhe 

7. Rritja e nivelit të njohurive dhe qasjes në informata në pjesët rurale të komunës. 

8.3 Shtyllat e zhvillimit 

Për të zbatuar objektivat e përcaktuara më sipër, kërkohet një qasje fleksibile dhe një sërë masash të politikave 
rajonale dhe investimet që do të mundësojnë ndryshimin e shpejtë të mjedisit ekonomik dhe social në rajon. Më 
konkretisht apo në aspekt përmbledhës, objektivat e zhvillimit rural të komunës së Tetovës do të arrihen 
nëpërmjet katër shtyllave prioritare të mëposhtme të zhvillimit: përmirësimin e ekonomisë rurale, përmirësimin e 
infrastrukturës rurale, qëndrueshmërinë e mjedisit, rrjetëzimit dhe përparimit në arsimimin e banorëve të 
komunës. 

Strategjia e zhvillimit rural është i ndarë në katër shtylla të zhvillimit, përkatësisht: 

 Ekonomia rurale 

 Infrastruktura rurale 

 Mbrojtja e mjedisit 

 Rrjetëzimi dhe arsimi  

 

 

 

 

 

“Përmirësimi i aftësisë konkurruese dhe modernizimi i prodhimit vendor bujqësor dhe industrisë së 
përpunimit, zhvillimit të qëndrueshëm rural dhe shfrytëzimit optimal të burimeve natyrore duke 

respektuar parimet e mbrojtjes së natyrës dhe mjedisit jetësor në komunë”. 
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Figura 4 Shtyllat e zhvillimit rural e komunës së Tetovës 
 

8.3.1 Ekonomia rurale 

Përmirësimi i aftësisë konkuruese të prodhimit bujqësor, si dhe përmirësimi i klimës së biznesit në zonat 
rurale me qëllim të rritjes së ardhurave të popullsisë rurale, do të rrisë mundësitë për zhvillimin e 
sipërmarrjes në zonat rurale, do të kontribuojë në përmirësimin e kushteve për të bërë biznes dhe do të sigurojë 
kushtet për të rritur investimet në fshatra në rajonin e Tetovës, që do të rezultojë në rritjen e të ardhurave për 
popullatën lokale dhe zhvillimin e ekonomisë rurale. 

Zhvillimi i bujqësisë është një parakusht i rëndësishëm për zhvillimin e zonave rurale në komunën e Tetovës. 
Duke marrë parasysh kushtet e favorshme tokësore dhe klimatike, numrin e madh të fermerëve, traditën e 
popullatës lokale dhe brendeve të njohura vendore të produkteve me origjinë bimore dhe shtazore (molla dhe 
fasulja e Tetovës, qengji i Sharrit, djathi i Sharrit dhe tjera), mbështetja e komunës në periudhën e programit 
është e domosdoshme për rritjen e konkurrencës dhe qasjen më të shpejtë në tregje. Prandaj, në strategjinë e 
zhvillimit rural të komunës së Tetovës  janë paraparë një sërë aktivitetesh që do të kontribuojnë në zhvillimin e 
prodhimit bujqësor, modernizimit të tij dhe krijimin e kushteve për futjen e standardeve evropiane të bujqësisë 
në nivel lokal. 

Modernizimi i bujqësisë në rajon do të mbështetet nga përfshirja e përmirësimit të vazhdueshëm të njohurive 
dhe qasjes në informata për prodhuesit bujqësorë dhe popullatës tjetër vendase që janë interesuar të fillojnë të 
merren me prodhimtari bujqësore. 

Modernizimi i bujqësisë do të arrihet duke investuar në rinovimin e makinerive mekanike, teknologjive dhe 
zhvillimin e burimeve njerëzore. Për këtë qëllim në kuadër të përgjegjësive që ka komuna mund të ndërmerren 
masa për të mbështetur investimet në modernizimin e bujqësisë (reduktimin apo përjashtimin nga tatimet lokale, 
shërbimet, ofertën e stimulimit, etj.) dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. 

Nëpërmjet koordinimit me institucionet vendore që punojnë në zhvillimin dhe zbatimin e politikave në bujqësi, 
komuna e Tetovës do të organizojë një seri të punëtorive edukative dhe sesioneve informative për fermerët mbi 
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tema të ndryshme si teknologjitë e reja dhe moderne në bujqësi, duke përfshirë standardet në prodhimin 
bujqësor, ndryshimin e  legjislacionit dhe informimin e popullatës lokale në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e 
tyre sipas ligjeve dhe rregulloreve të reja që rregullojnë fushën e prodhimit bujqësor. 

Përmirësimi i konkurrueshmërisë së prodhimit bujqësor nëpërmjet modernizimit të bujqësisë në fshatrat 
e zonave të ulëta është i mundur nëpërmjet organizimit të trajnimit dhe sesioneve informuese për 
modernizimin e prodhimit të perimeve të hershme jashtë shtëpisë dhe në hapësira të mbyllura, të 
prodhimit të pemëve dhe modernizimit të fermave të lopëve qumështore. Do të bëhet mbështetja e zbatimit 
të teknologjive të përmirësuara të prodhimit bujqësor nëpërmjet përdorimit të farave të certifikuara dhe 
fidanëve, si një prej kushteve të rëndësishme për rritjen e produktivitetit. 

Prodhimi vendas në rritje i ushqimit të kafshëve, veçanërisht prodhimi nga fermerët e kafshëve, është një 
parakusht për prodhimin konkurues blegtoral. Promovimi do të bëhet duke përdorur hibride me rudiment të lartë 
dhe futjen e teknologjive të reja të prodhimit, kryesisht në fushën e ujitjes efikase, që ka për qëllim stimulimin e 
prodhimit të ushqimit të kafshëve. Në këtë drejtim ne kemi prezantuar masa të veçanta mbështetëse, të 
shoqëruara nga një paketë këshilluese për përshtatjen e teknologjive të përparuara. Ky lloj i aktiviteteve do të 
realizohet në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me zyrën rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave në Tetovë dhe zyrës rajonale të agjencisë për zhvillimin e bujqësisë si një burim 
veçanërisht i rëndësishëm i mbështetjes profesionale, efikase dhe të lirë këshillimore në bujqësi në nivel lokal. 
Përveç kësaj, do të përdoret e gjithë mbështetja në dispozicion nga OJQ-të dhe projektet, e sidomos projekti i 
zgjerimit të bizneseve të vogla të zbatuara nga Karana dhe të financuara nga USAID-i. 

Intensifikimi dhe modernizimi i prodhimit bujqësor përfshin futjen e metodave të reja efektive të ujitjes së 
tokave bujqësore. Komuna do të informojë dhe do të promovojë investimet në pajisje të reja të ujitjes, të cilat në 
bazë të strategjisë kombëtare për bujqësi dhe zhvillim rural për periudhën 2014-2020 vit do të pasohen nga një 
grup i detyrueshëm i udhëzimeve këshilluese për zbatimin e masave të sakta agro-teknike të cilat së bashku me 
përmirësimin e ujitjes duhet të sigurojnë maksimizimin e të hyrave nga burimet e caktuara të tokës. 

Duke pasur parasysh faktin se mënyra më efektive të transferimit të njohurive tek fermerët është trajnimi i 
drejtpërdrejtë në fermë për të aplikuar teknologjitë e avancuara ekzistuese të prodhimit, komuna do të 
mbështesë krijimin e fermave demonstruese në kuadër të shkollës së mesme të bujqësisë, institucionet 
kërkimore në universitete, ose brenda fermave. Investimet në ndërtimin e fermave demonstruese dhe 
mirëmbajtjen e tyre, si dhe mbulimin e shpenzimeve operative që lidhen me kryerjen e demonstrimeve në këto 
ferma do të financohet nga shteti apo donatorët. 

Në kuadër të strategjisë për zhvillimin rural do të mbështeten aktivitetet për mbrojtjen e cilësisë së prodhimeve 
bujqësore përmes aplikimit të emërtimit të origjinës, treguesëve gjeografik dhe shenjave të specialitetit tradicional 
të garantuar në përputhje me dispozitat e ligjit për cilësi së produkteve bujqësore. Produktet do të dallohen me 
karakteristikat e tyre në aspektin e cilësisë, si rezultat i ndikimit të faktorëve të veçanta natyrore ose njerëzore, ku 
prodhimi, përpunimi ose përgatitje që bëhet në mënyrë tradicionale do të mbështetet gjatë procesit të mbrojtjes 
së këtyre atributeve. 

- Ndërtimi i qendrës së blerjes për fruta dhe perime në veçanti do të kontribuojë në zhvillimin dhe 
përmirësimin e modernizimit të prodhimit bujqësor në fshatrat e zonave të ulëta. Përveç prodhimit 
primar, komuna do të mbështesë edhe iniciativat për të hapur objekte të përpunimit për produktet 
bujqësore dhe ngritjen e qendrave të grumbullimit në nivel lokal, në mënyrë që të tejkalohen problemet 
e fermerëve lokalë me shitjen e produkteve dhe për të fituar vlerën e shtuar të prodhimeve bujqësore të 
prodhuara në vend.  

- Për këtë qëllim, komuna do të organizojë sesione informuese për investitorët e interesuar dhe të 
ndërmarrë masa për të mbështetur kompanitë që merren me blerjen dhe përpunimin e 
produkteve bujqësore në nivel lokal. Për të zgjidhur problemin e shitjes së perimeve dhe frutave në 
Tetovë, komuna do të mbështesë formimin e qendrës së blerjes për fruta dhe perime. Qendra e blerjes 
do të ketë pajisje të plotë për, kalibrimin, paketimin, magazinimin dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve, si 
dhe përpunimin e saj, tharjen dhe ngrirjen. Kulturat prioritare për blerje në komunën e Tetovës do të 
jenë qershia, molla, specat dhe patatet. 
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Komuna do të sigurojë lokacione të tokës së urbanizuar shtetërore për realizimin e investimeve në objektet 
për përpunimin e produkteve bujqësore, kryesisht fruta dhe perime, apo për përpunim të produkteve 
blegtorale (sidomos qumështore të vogla dhe ferma të qumështit në zonat malore) dhe objekteve për qëllime të 
mbarështimit të kafshëve - stalla, depo për ushqim, stane etj. (në kullota ose tokë të lirë bujqësore në pronësi të 
shtetit). Masa do të përfshijë identifikimin e interesit për investime në vende që duhet të jenë të vendosura në 
afërsi të kapaciteteve ekzistuese të prodhimit për prodhimin primar. Si një alternativë potencialisht fitimprurëse 
në krahasim me rritjen e kulturave të pemëve dhe perimeve do të mbështetet prodhimi e bimëve zbukuruese, 
mjekësore dhe erëzave. Për këtë qëllim, fermerët do të informohen për kultivimin e duhur dhe trajtim pas 
korrjes për disa kultura më të rëndësishme të plantacionit (levanda, rigon, nenexhik, kamomil, etj.), në hapësirat 
e hapura dhe të mbrojtura (borzilok). 

Në sesionet informative dhe edukative do të përfshihet edhe bletaria si degë e bujqësisë që ka rëndësi të 
madhe ekonomike për shkak të vlerës së produkteve të bletëve (mjalti, dylli, poleni, propolisi, pelte mbretërore 
dhe helmi i bletëve), dhe vlerën e rritur të rendimenteve të kulturave që rrjedhin nga pjesëmarrja e bletëve në 
procesin e polenimit të tyre. 

Me interes të veçantë për popullatën rurale të fshatrave malore do të jetë trajnimi dhe sesionet informuese për 
modernizimin e rritjes së dhenve dhe dhive, hapjen e fermave, mbledhjen e frutave të malit dhe 
përpunimin e tyre. 

- Përmirësimi i konkurrencës në fshatrat malore do të realizohet nëpërmjet zhvillimit të bizneseve 
të vogla tilla si mbledhja dhe përpunimi i frutave të malit – bollshmëria e frutave malore ofron një 
mundësi për të hapur pikat e grumbullimit të reja për frutat malore. Popullsia shqiptare është më e 
përqendruar në mbledhjen e frutave malore si thana, boronica, ferrës, mjedrës, dredhëzës së malit si 
dhe gështenjës, ndërsa shumica e mbledhësve maqedonas mbledhin kërpudha. Për këtë qëllim do të 
mbështetet ndërtimi dhe hapja e pikës grumbulluese dhe të kapaciteteve të vogla të përpunimit për 
tharje të frutave si dhe përpunim të frutave dhe produkte të ndërlidhura si xhem, marmelate dhe 
lëngje frutash natyrale, që do të ndikon në inkurajimin e prodhimit vendor të frutave dhe mbledhjen e 
frutave si një aktivitet jashtëzakonisht i rëndësishëm për gjenerimin e të ardhurave në zonat malore të 
komunës. 

- Nxitja dhe vazhdimi i zanateve të vjetra dhe artizanateve mund të realizohet përmes hapjes së 
një klubi rural për zanate tradicionale artizanale. Përkrahja dhe vazhdimi i zanateve dhe krijimtarisë 
tradicionale, veçanërisht në zonat rurale, është e një rëndësie të veçantë. Ky klub do të mësoj zanatet e 
vjetra tek të rinjtë. Në klub do të trajnohen të rinjtë, ku të papunët do të fitojnë njohuri dhe aftësi me të 
cilat mund të hapin biznesin e tyre, nëpërmjet të cilit proces do të ruhen zanatet e vjetra që janë 
atraktive për zhvillimin e turizmit rural. Zgjedhja e mundshme e lokacionit për hapjen e një klubi të tillë 
është në qendrën për zhvillim të rajonit të Pollogut në f.Xhepçisht, e cila është planifikuar për rindërtim 
në pjesën e ndërtimit të infrastrukturës sociale. 

Për të përmirësuar mjedisin e biznesit në zonat rurale me qëllim të rritjes së të ardhurave të popullsisë 
fokusi i strategjisë për zhvillimin rural do të jetë në: 

- Promovimin e potencialit për zhvillimin e biznesit në sektorin e bujqësisë; 

- Mbështetja e praktikave për konsolidimin dhe rritjen e  tokës bujqësore. 

Promovimi i potencialit për zhvillimin e biznesit në sektorin e bujqësisë do të zbatohen nëpërmjet krijimit të një 
fletushke për promovimin e potencialit për zhvillimin e biznesit në bujqësi - nisjen e bizneseve të reja në 
bujqësi nga ana e të rinjve, ata do të nxiten duke qenë të informuar me mundësitë e përkrahjes së projekteve 
investuese për fermerët e rinj të cilë janë të interesuar të merren me veprimtari bujqësore, sipas programeve 
kombëtare të mbështetjes, të cilat përfshijnë sigurimin e burimeve financiare për zbatimin e ideve të biznesit të 
fermerëve të rinj, me mbulim të plotë të kostove të investimit për të filluar biznesin e tyre. Përveç kësaj do të 
promovohet mundësia e mbështetjes më të madhe për investime dhe për masat e zhvillimit rural të zbatuara nga 
fermerët e rinj që do të arrijnë deri në 55%, që është 5% më e lartë se përqindja e mbështetjes për kategoritë e 
tjera të fermerëve. 



42 

 

Komuna do të zhvillojë një seri aktivitetesh të cilat do të kontribuojnë në rritjen e numrit të fermave me kapacitete 
më të mëdha dhe reduktimin e fermave të vogla dhe të bujqësive në numrin e përgjithshëm të fermave. Rritja e 
numrit të fermave të mëdha do të lejojë tërheqjen e investimeve të huaja në zonat rurale për të hapur objekte 
të reja të prodhimit, nëpërmjet sigurimit të masave mbështetëse lokale dhe njoftimin e tyre me fondet qendrore 
për mbështetjen e këtyre investimeve. 

Veprimtari të tjera jo-bujqësore ekonomike, që mund të prodhojnë të ardhura shtesë në kombinim me të ardhurat 
nga aktivitetet bujqësore, janë poashtu shumë e rëndësishme për të siguruar qëndrueshmërinë e aktiviteteve 
ekonomike në zonat rurale, që mund të shndërrohen në aktivitet themelor të popullsisë rurale. Në këtë drejtim do 
të mbështeten aktivitetet e popullsisë rurale me qëllim të informimit të tyre me mundësitë për të diversifikuar 
aktivitetet e tyre ekonomike dhe të gjenerimin e të ardhurave nga aktivitetet jo-bujqësore në zonat rurale. 

Fillimi i përmirësimit të qëndrueshmërisë së aktiviteteve ekonomike jo-bujqësore dhe sigurimi i të ardhurave 
shtesë për ekonomitë bujqësore do të mundësohet përmes promovimit dhe informimit më të mirë për 
programin IPARD duke vazhduar me masën Masa 302 - Diversifikimi dhe zhvillimin e aktiviteteve ekonomike 
rurale të programit IPARD 2007-2013 i cili mund të përdoret deri në vitin 2016, dhe Masa 3.2 - Diversifikimi i 
fermave dhe i zhvillimit rural te bizneset e programit IPARD në periudhën e re të programimit duke filluar nga 
2015. Në këtë drejtim do të intensifikohen informatat në lidhje me mundësitë për të mbështetur fillimin, 
zgjerimin apo modernizim e aktiviteteve ekonomike të turizmit rural, zhvillimin e zejtarisë dhe aktiviteteve 
të tjera tradicionale, zhvillimin e shërbimeve dhe aktiviteteve rekreative, të energjisë të ripërtrishme, 
përpunimin e produkteve bujqësore dhe marketingu direkt i produkteve bujqësore në ferma. 

Mbështetja e praktikave për konsolidimin dhe zgjerimin e tokave bujqësore - duke marrë parasysh se 
strukturat aktuale të fermave të vogla burojnë kryesisht nga tokat e vogla bujqësore dhe të fragmentimit të një 
numri të madh të parcelave individuale, komuna do të punojë për të informuar fermerët mbi praktikat e 
konsolidimit dhe zgjerimit të tokës bujqësore që do të fillojë në periudhën e ardhshme në mbarë vendin. 
Inkurajimi dhe konsolidimi i tokës bujqësore do të zbatohet nëpërmjet informatave për të përmirësuar 
lëvizshmërinë e tregut të tokës bujqësore, duke përfshirë shitjen dhe dhënien me qira të tokës bujqësore 
shtetërore. 

Zhvillimi i turizmit rural në komunë do të përkrahet dhe do të zhvillohet nga një varg aktivitetesh promovuese për 
mirëmbajtjen e qendrave turistike të cilat mund të kontribuojnë në rritjen e numrit të turistëve. Mjedisi në komunë 
mundëson zhvillimin e formave të veçanta të turizmit rural, si turizmi fshatar, gjuetia, peshkimi, eko-turizmi, sporti 
dhe turizmit rekreativ, turizëm rezidencial (shtëpi pushimi), arsimor, gastronomik dhe etno-gastronomia, turizmi 
në pjesët e mbrojtura natyrore dhe turizmi kulturor. Komuna e Tetovës do të vazhdojë të punojë në promovimin 
dhe zhvillimin e turizmit, me përqendrimin në potencialin më të madh turistik, Kodra e Diellit - turizmi dimëror dhe 
sportet e dimrit, por edhe atraksione të tjera turistike që ekzistojnë në komunë si ato historike, kulturore, 
arkeologjike, natyrore, etj. Përveç kësaj, do të sigurohen masat për të mbështetur investimet në sektorin privat 
për ndërtimin e infrastrukturës së turizmit, akomodimin dhe shërbimin në zonat rurale. 

Në strategjinë për zhvillimin rural në qendër të vëmendjes do të jetë përgatitja e një projekti për 
ekoturizmin rural. Promovimi i turizmit rural në komunën e Tetovës dhe promovimi i komunës si një destinacion 
turistik tërheqës do të sigurojë kushtet për zhvillimin e turizmit në komunë, ashtu që të shfrytëzohen përparësitë 
krahasuese të zonave rurale në komunë, sidomos në fshatrat malore ku ka kushte ideale për ndërtimin e 
infrastrukturës së nevojshme dhe objekteve për eko-turizëm dhe turizmit sportiv dhe atij rekreativ. Në paketat e 
shërbimeve që do të ofrohen për turistët do të ofrohen turne në shpatet e Sharrit, infrastrukturë për turizëm 
sportiv dhe atij rekreativ si dhe mundësia e akomodimit dhe degustimit të kuzhinës së shijshme tradicionale 
lokale nga rajoni i Tetovës, pra ajo e turizmit etno-gastronomik. Do të ndërtohet infrastruktura e nevojshme 
turistike për zhvillimin e turizmit në komunë e cila do të përfshijë ndërtimin e shtigjeve për këmbësorë dhe 
biçikleta, sinjalizimin e tyre dhe ofrimin e materialeve për vënien e tyre në funksion të zhvillimit të turizmit. 
Rindërtimi i teleferikut deri në Kodrën e Diellit pritet të kontribuojë në veçanti në zhvillimin e turizmit në komunë. 
Edhe pse menaxhimin i hoteleve dhe teleferikëve janë përgjegjësi e MEPSO qendra turistike e Kodra e Diellit 
është nën autoritetin e pushtetit qendror dhe funksionimi i këtij kompleksi është i një rëndësie të veçantë për 
zhvillimin e ekonomisë rurale në komunë. Me iniciativën dhe kërkesën e komunës së Tetovës do të jetë e 
nevojshme përgatitja e një studimi të fizibilitetit, duke përfshirë edhe mundësinë e Partneritetit Publiko Privat 
(PPP). 
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Zhvillimi i turizmit në komunën e Tetovës do të përqendrohet në krijimin e një marke (brendi) që  do të përmbajë 
elemente të cilat janë bazë për krijimin e brendit të destinacionit, këto elemente janë: elementi unik, ai historik,  
tregimet narrative si dhe aftësitë dhe arritjet e popullatës lokale. Me zbatimin e strategjisë, komuna e Tetovës do 
të punojë në identifikimin e kapaciteteve ekzistuese për turizmin rural dhe krijimin e një profili të komunës përmes 
të cilit mund në mënyrë interaktive të komunikohet me vizitorët e interesuar me anë të përdorimit të mjeteve 
moderne për promovim, si rrjetet sociale , ueb portalet dhe të ngjashme. Përveç kësaj, do të zgjidhen përmbajtjet 
që janë të mira dhe të dukshme në telefona të mençur (smartphone), laptopë, etj. Promovimet e marketingut 
duhet të përmbajnë një komponentë dinamike të promovimit të vazhdueshëm të atraksioneve të rajonit 
nëpërmjet mjeteve audio vizuale. Në këtë rast, do të aplikohet ai koncept ku turistët vet do të krijojnë përmbajtjen 
dhe do të vendosin fotografitë nga fotografë amatorë, të cilat në mënyrë të dukshme do të zvogëlojnë kostot e 
promovimit dhe do të ofrojnë një mundësi për përmirësimin e vazhdueshëm të produktit turistik. 

Turizmi rural, përveç si aktivitet bazë në regjionet prioritare, do të ofrohet si aktivitet shtesë me format e tjera të 
turizmit, në formën të turneve një-ditore dhe turneve të udhëtimit 3-4 ditor. 

Komuna do të zbatojë masa për të mbështetur shoqatat lokale për gjueti, hiking, paraglajderizëm, çiklizëm, 
shoqatat e alpinizmit, etj., të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm të 
turizmit rural. Duke marrë parasysh mjedisin e pastër në shpatet e Sharrit dhe shfrytëzimin e mundësive për 
zhvillimin e eko-turizmit, komuna do të hartojë projektin për zhvillimin e eko-turizmit rural dhe do të zbatojë 
aktivitetet promovuese dhe edukative në këtë drejtim. Studimi do të analizojë në detaje katër komponentat 
themelore të fizibilitetit dhe zhvillimit të eko-turizmit, siç janë: komponenta sociale, komponenta e mbrojtjes së 
mjedisit, komponenta teknike dhe komponenta e realizueshmërisë ekonomike për zhvillimin e kësaj forme të 
turizmit. Përgatitja dhe zbatimi i studimit do të bëhet me përfshirjen aktive të popullatës, përfaqësuesve të 
komunës dhe ekspertë në fushën e biodiversitetit që do të informojnë rreth formave më të mira, më të bukura, 
dhe më unike të bimëve dhe kafshëve që ekzistojnë në territorin e komunës së Tetovës. 

Edhe pse për nga natyra e tij turizmi rural përfshin angazhimin e njerëzve duke u nisur nga familjet, ai nuk mund 
të përjetojë rritje pa përfshirjen e një stafi profesional për të siguruar një produkt me cilësi. Aktivitetet e 
marketingut, formimi i paketave të shërbimeve, krijimi i politikave të çmimeve, monitorimi i trendeve dhe nevojave 
të vizitorëve të mundshëm, testimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i produkteve, kërkon staf të specializuar në 
fushën e marketingut dhe financave. Për këtë qëllim, komuna do të organizojë trajnime joformale dhe sesione 
edukative në formë të edukimit joformal, për individë ose grupe të interesuara, për ushtrimin e 
aktiviteteve që lidhen me turizmin rural. Edhe pse aftësitë e tilla si përgatitja e ushqimeve tradicionale, 
mikpritja, aftësitë e prezantimit dhe aftësitë për të treguar historitë tradicionale janë të ngulitura thellë në traditën 
maqedonase, prapëseprapë kërkohet njohja e standardeve në hotelieri, njohja e disa gjuhëve (në varësi të 
grupeve të vizitorëve), njohja e historisë dhe kulturës së rajonit dhe njohuritë dhe shkathtësitë e tjera për të cilat 
nuk ka aktualisht trajnim dhe kritere të përcaktuara. Ky lloj trajnimi është planifikuar të organizohet të paktën 3 
herë në vit në fusha të ndryshme dhe për grupe të ndryshme. 

8.3.2 Infrastruktura rurale 

Një nga kushtet themelore për zhvillimin rural dhe ekonomik është ekzistenca e infrastrukturës së nevojshme 
rurale e cila ofron kushte për jetë cilësore të popullsisë. Infrastruktura e zhvilluar kontribuon në reduktimin e 
pabarazive rajonale, në shpenzimet më të vogla të transportit, rritjen e tregtisë me rajone të tjera dhe rritjen e të 
ardhurave të popullsisë rurale. Duke investuar në përmirësimin e infrastrukturës, rriten investimet në zonat 
rurale,  si dhe shtohen të ardhurat nga degët e tjera jo-bujqësore të ekonomisë rurale, si për shembull turizmi. 
Duke hapur vende të reja pune, zvogëlohet niveli i papunësisë dhe hapen mundësitë e reja për punësim. Përveç 
aspektit ekonomik, infrastruktura e zhvilluar kontribuon në përmirësimin e aspektit shoqëror të jetës në zonat 
rurale, duke reduktuar kështu shkallen e izolimit dhe mundëson integrimin shoqëror. Dhe së fundi, infrastruktura 
kontribuon në rritjen e lirisë së lëvizjes së popullsisë rurale, lëvizshmërinë dhe rritjen e konsiderueshme të 
shërbimeve sociale siç janë qendrat shëndetësore, klinikat dhe shkollat. 
 
 
Fokusi në strategjinë e zhvillimit rural të komunës do të jetë: 
a. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe sinjalizimi; 
b. Ndërtimi i shtigjeve për këmbësorë dhe biçikleta, shtigjeve dhe sinjalizimit për hiking; 
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c. Përmirësimi i  elektrifikimit të pjesëve të ndërtesave publike dhe ndriçimit publik; 
d. Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes; 
d. Sigurimi i disponueshmërisë së ujit të pijshëm të pastër në sasi të mjaftueshme; 
f. Përmirësimi, ndërtimi / rikonstruktimi i infrastrukturës sociale publike; 
g. Përmirësimi i ndërtimit të infrastrukturës së turizmit, akomodimit dhe hotelerisë.  
 
 
Infrastruktura rrugore dhe sinjalizimi - sistemi i transportit të trafikut në zonat rurale të komunës së Tetovës, 
nuk i plotëson kërkesat ligjore, si një parakusht për të realizuar në mënyrë të papenguar dhe cilësore të 
funksioneve të tij (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Rrugë në fshat në zonë të ulët  
 

Sistemi i rrugëve në pjesët rurale të komunës duhet 
të pranojë dhe të qarkullojë lëvizjet nga rrugët lokale 
dhe magjistralet, të lidh trafikun rrugor lokal jashtë 
qytetit dhe të lidh dy ose më shumë fshatra, si dhe 
zona të caktuara të fshatrave të brendshme. 
Përmes një analize të nevojave për rindërtimin e 
prioriteteve ekzistuese dhe të reja, është vënë si 
prioritet ndërtimi i infrastrukturës në këto rrugë: 

- Tetovë-Brodec, 2 faza me një gjatësi prej 4.600m, ku është parashikuar rindërtimi i pjesës anësore të 
rrugës, ndërtimin e kanalizimit atmosferik dhe të ndriçimit publik; 

- Brodec-Shipkovicë, me një gjatësi prej 1.600m, ku është parashikuar rindërtimi i pjesës anësore të 
rrugës, instalimin e një sistemi të kullimit për qarkullimin e ujërave atmosferik; 

- Tetovë-Sellcë, faza e dytë e zgjerimit të infrastrukturës Tetovë-Kalaja e Tetovës, në gjatësi prej 350 m 
dhe ndërtimit të pjesës anësore. 

 

Ndërtimi i shtigjeve për këmbësorë dhe për biçikleta, hiking dhe shenjëzimi (sinjalizimi) i tyre - për ruajtjen 
e standardeve të sigurisë në rindërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve ekzistuese është e domosdoshme kudo që 
ka mundësi të ndërtohen trotuaret dhe të vihet shenjëzimi (sinjalizimi) i duhur. Komuna do të punojë në 
funksionalizimin e shtigjeve për biçikleta. Me interes të veçantë për përdoruesit e biçikletave janë shtigjet malore: 
Kodra e Diellit-Veshallë-Kodra e Diellit (lugina e lumit Shkumbin) në gjatësi prej 37km dhe shtegu i çiklizmit 
“ujërat e Sharrit” me gjatësi prej 98 km. Shtigjet e hikingut që janë tërheqëse në territorin e komunës së Tetovës 
dhe që kërkojnë shenjëzim të duhur (shenja informative dhe billborde) si dhe pajisje tjera rregulluese (ulëse, 
shporta të  mbeturinave, pushimore dhe të tjera), këto janë shtigjet: Shipkë-Leshnicë-Shipkovicë; shtegu për 
majën Plat - 2.398m; shtegu i këmbësoreve “ujërat e Sharrit”; transversalja e parë maqedonase, shtegu i masivit 
të Korabit, shtegu drejt burimit të lumit Shkumbin; shtegu deri te livadhi i ariut/kërpudhave. Është e nevojshme 
shtruarja e shtigjeve për hiking që janë në interes edhe të shoqatave për alpinizëm në shtigjet e: f. Vejcë-maja e 
Kobilicës; f.  Vejcë-maja e zezë; shtegu Kalaja e Tetovës-tre ujërat-burimi i lumit Bistricë; shtegu i f. Novosellë-
liqeni i Bogovinës. Përpunimi i shtigjeve duhet të realizohet në bashkëpunim me komunat fqinje. 

Elektrifikimi i pjesëve perdhese të ndërtesave publike dhe ndriçimi publik - ndriçimi i oborreve të shkollave, 
klinikave dhe objekteve të tjera në pronësi të komunës, mund të përmirësojë përshtypjen për sigurinë dhe mund 
të ndikojë në mënyrë pozitive në mbrojtjen e mjedisit në zonat rurale. Komuna është duke punuar në instalimin e 
ndriçimit publik në rrugët nën juridiksionin e saj, ku prioritet është vendosur të jetë elektrifikimi në faza në rrugën 
për Kodrën e Diellit në gjatësi 7-8 km, deri në KK Lisec. Ndriçimi parashikuar i rrugës do të realizohet duke 
vendosur kabllo të reja, shtylla dhe LED dioda prej 3kw. 
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Sigurimi i qasjes në ujë të pastër të pijshëm - adresimi i furnizimit me ujë të pijshëm, të pastër dhe të sigurtë, 
për popullatën, si në pjesën urbane të komunës së Tetovës ashtu edhe në pjesët rurale të komunës është e një 
rëndësie të veçantë. Aktiviteti prioritar i komunës për sigurimin e ujit të shëndetshëm është ndërtimi i 
rezervoarit të betonuar të ujit të pijshëm në lokacionin Bregu i Diellit. Uji nga rezervoari do të lëshohet në 
rrjetin ekzistues të ujësjellësit, deri në shtëpitë e banorëve të Reçicës së Vogël. 

Për projektet infrastrukturore në zonat rurale janë përgatitur projekte bazike, të cilët do të fillohet me gjetjen e 
burimeve për zbatimin e tyre. 

Përmirësimi i infrastrukturës të ujitjes - me sistemin e ardhëshëm të ujitjes Raven-Reçicë do të përfshihet e 
gjithë zona e jo-urbanizuar që shtrihet nga pjesa e sipërme e magjistrales Tetovë-Gostivar, nga vendbanimet e 
banuara që i përkasin qyteteve të Tetovës dhe Gostivarit dhe komunave Bogovinë dhe Vrapçisht me një 
sipërfaqe totale bruto të 3,920 ha. Këto aktivitete investuese do të sigurojnë ujë për ujitje në pjesët e sipërme të 
fshatit Reçicë, duke ofruar kështu mundësi për prodhimin intensiv bujqësor dhe tokë bujqësore shtesë. Ky sistem 
mund të zhvillohet gradualisht në bashkëpunim me komunat fqinje ose në bashkëpunim me zyrën rajonale për 
zhvillimin e rajonit të Pollogut. 

Ndërtimi / rikonstruksioni i infrastrukturës sociale publike - promovimi i zhvillimit social të komunës së 
Tetovës do të mundësojë një cilësi më të mirë të jetës dhe të mundësive për zhvillimin gjithëpërfshirës të gjithë 
banorëve në zonat rurale. Për të arritur nxitjen e zhvillimit social të komunës së Tetovës janë planifikuar aktivitete 
si ndërtimi / rindërtimi i infrastrukturës sociale publike në zonat rurale: klubet rurale që nxisin zanatet e 
vjetra dhe traditat, klubet për të moshuarit, klubet e internetit, objektet për ngjarjet kulturore, terrene 
sportive dhe rekreative rinore (fusha sportive, ndërtimi i fushave të vogla), rregullimi i përdhesave të 
objekteve publike në zonat rurale duke vendosur pajisje urbane (ulëse, shporta, ndërtimi i alpinetumeve, 
dhe të tjera). 

Prioritet në investime do të kenë zonat rurale të populluara që janë më larg nga qyteti dhe kanë qasje të kufizuar 
në aktivitete shoqërore dhe kulturore. Mundësia e rinovimit ekziston në ndërtesat ekzistuese publike që janë nën 
juridiksionin e komunës dhe mund të konvertohen ose të rinovohen me përmbajtje funksionale. Lokacioni i 
preferuar është objekti ekzistues i qendrës për zhvillimin rajonal të Pollogut në fshatin Xhepçisht. Objekti 
ekzistues është një fushë e re prej rreth 100m²,  ku janë të vendosura zyra dhe një sallë më e madhe. Objekti 
është i ndërtuar në përputhje me parimet e efiçiencës së energjisë. Me rinovimin e tij do të arrihet deri të 
hapësira efikase në aspekt energjetik dhe funksional, me mundësi për përdorim nga shoqatat lokale. 

Rindërtimi i teleferikut deri në Kodrën e Diellit pritet të kontribuojë veçanërisht në zhvillimin e turizmit në komunë, 
dhe për një investim të tillë është e nevojshme të bëhet një studim cilësor i fizibilitetit paraprakisht, duke përfshirë 
edhe mundësinë e realizimit të PMB. Përveç kësaj, ekziston mundësi  që komuna të mundëson masat për të 
mbështetur investimet në sektorin privat në ndërtimin e infrastrukturës së turizmit, akomodim dhe hotelieri 
në zonat rurale duke ulur detyrimet komunale. 

Përmirësimi i infrastrukturës rurale do të kontribuojë në funksionimin më efikas të popullsisë dhe bizneset në 
zonat rurale. Zhvillimi i qëndrueshëm i komuniteteve rurale do të mundësohet me kushte të përmirësuara të 
jetesës që janë të lidhur me ekzistencën e një infrastrukture solide publike të vendbanimeve dhe jashtë tyre, si 
dhe duke siguruar të ardhura për familjet rurale nga kryerja e aktiviteteve ekonomike. 

8.3.3 Mbrojtja e mjedisit jetësor 

Sigurimi i të drejtës themelore të njeriut për të jetuar në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm është njëri prej 
objektivave kryesore të Republikës së Maqedonisë në rrugën për të siguruar një pikëmbështetje për qytetarët e 
saj në drejtim të Evropës. Menaxhimi i duhur me burime të pasura natyrore, sidomos të ujërave të ëmbla dhe 
larmisë biologjike dhe peizazhore, ofron një mundësi të shkëlqyer për zhvillimin dhe cilësinë e jetës së brezave 
të tanishëm dhe të ardhshëm. 

Sektori i mjedisit jetësor është një nga shtyllat në procesin e përmbushjes së kërkesave dhe arritjen e 
standardeve të Bashkimit Evropian. Në këtë proces, komuna do të fokuson aktivitetet e saj në përfshirjen e 
mbrojtjes së mjedisit në politikat e tjera sektoriale, të cilat do të çojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të 
sektorëve të ndryshëm në mënyrë efikase dhe ekonomike. 
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Krijimi i një sistemi dhe praktikat e qëndrueshme - ruajtja dhe përmirësimi i mjedisit jetësor në zonat rurale 
në afat të gjatë do të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale duke krijuar infrastrukturën e nevojshme 
dhe krijimin e një sistemi dhe praktikave të qëndrueshme për mbrojtjen e mjedisit në komunën e Tetovës. Një 
nga aspektet kryesore që do të jenë në fokus të aktiviteteve të komunës në këtë drejtim është krijimi i një sistemi 
të integruar të mbrojtjes së mjedisit. Për shkak të seriozitetit të situatës në aspektin e mbrojtjes së mjedisit në 
komunën e Tetovës, është e nevojshme që të bëhet vazhdimisht monitorimi dhe përditësimi i situatës në fushën 
e mbrojtjes së mjedisit. Aktiviteti i parë që është planifikuar që do të zbatohet është zhvillimi / rinovimi i Planit 
Lokal Ekologjik të Veprimit për Mbrojtjen e Mjedisit (PLEVMM). Planet lokale të veprimit për mjedisin jetësor janë 
instrument për mbështetjen e pajtueshmërisë me kërkesat për mjedisin jetësor në procesin e anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian (BE). Komuna e Tetovës në planin strategjik për zhvillimin rural ka vendosur të hartojë / 
rinovojë planin lokal për mjedisin jetësor në zhvillimin e të cilit do të identifikohen ç’ështjet aktuale që lidhen me 
mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe veprimet e nevojshme për të tejkaluar me burimet e parashikuara dhe afatet 
kohore. Me rëndësi të veçantë është përditësimi i planeve vjetore të veprimit për mbrojtjen e mjedisit. Përmes 
monitorimit të rregullt të udhëzimeve të dhëna në dokumentacionin e përgatitur PLVM do të ofrojë mundësi për 
përfshirjen e publikut në mbrojtjen e mjedisit. Pjesa më e madhe e aktiviteteve të komunës në periudhën e 
ardhshme do të jetë e lidhur me transparencën dhe informimin e rregullt të publikut për gjendjen e mjedisit 
jetësor: informimin e publikut në lidhje me rastet e tejkalimit të emetimeve të lejueshme që ndotin mjedisin dhe 
miratimin e ligjeve për marrjen e masave të detyrueshme nëse ndotja është e kufizuar në zonën e territorit të 
komunës, si dhe sigurimin e të gjitha masave të nevojshme dhe caktimin e procedurave për të siguruar 
realizimin e së drejtës për qasje në informata dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje në lidhje me 
mjedisin jetësor dhe duke siguruar një informim për publikun gjatë procedurave të miratimit të këtyre 
vendimeve. Brenda periudhës programore është i nevojshëm planifikimi dhe përpunimi i dokumentit mbi 
zhvillimin e qëndrueshëm - agjenda lokale 21. 

Menaxhimi i mbeturinave të ngurta - menaxhimi i duhur me sasi të mëdha të mbeturinave të gjeneruara nga 
ekonomitë familjare,  nga industritë dhe ekonomitë, është e një rëndësie të madhe për mirëqenien e shoqërisë. 
Prandaj, komuna do të organizojë një fushatë për menaxhimin e duhur të mbetjeve, në të cilën do të jenë të 
përfshira gjithë palët e interesit dhe grupet e synuara: familjet, bizneset, studentët, punonjës të administratës 
lokale dhe e gjithë popullsia vendore. Zhvillimi i praktikave të selektimit, reciklimit dhe përpunimit të materialeve 
të papërpunuara dytësore do të kontribuojë në zgjidhjen e problemit dhe menaxhimit të mbeturinave. Me 
selektimin e mbeturinave në të gjithë sektorët (publike, komerciale dhe rezidenciale) do të kontribuojë në 
menaxhimin në fazat e mëtejshme me mbeturinat. Mbështetja e komunës për sektorin e biznesit që punon në 
fushën e reciklimit dhe përpunimit të mbeturinave mund të kontribuojnë në rritjen e punësimit, të ardhurave të 
reja nga reciklimi, reduktimin e mbeturinave në deponi dhe nga ana tjetër në një mjedis jetësor më të pastër. Për 
të arritur këtë kërkohet mbështetja e kompanive për grumbullimin dhe përpunimin e lëndëve të para sekondare 
dhe mbështetja për mbledhësit e lëndëve të para sekondare. 

Problem në komunë është ekzistimi i deponive ilegale dhe hedhja e mbeturinave në zonat rurale. Mbyllja dhe 
rikultivimi i deponive ilegale do të kontribuojë në përmirësimin e shprehive higjienike dhe efekteve vizuale për të 
gjithë përdoruesit e zonave rurale të komunës. Heqja e mbeturinave do të kontribuojë në një ambient të pastër 
dhe të shëndetshëm, në një destinacion tërheqës dhe atraktiv turistik që do t’i ofrojë popullsisë rurale jetesën 
cilësore. Komuna do të fokusohet në aktivitetet për zgjidhjen e problemit dhe menaxhimit të mbeturinave 
nëpërmjet lobimit dhe përshpejtimit të procesit të ndërtimit të një deponie rajonale. 

Menaxhimi i ujërave të zeza - për adresimin e trajtimit të ujërave të zeza në pjesët rurale të komunës së 
Tetovës është i nevojshëm respektimi i legjislacionit, sidomos ligjit për ujërat. Për shkak të mungesës së 
stacioneve për pastrimin e ujërave, nevojitet gjetja e fondeve për ndërtimin e këtyre stacioneve, që është një nga 
projektet më të shtrenjta dhe për ekzekutimin e tij do të kërkohet mbështetje financiare nga qeveria qendrore dhe 
fondet evropiane. 

Mbrojtja e biodiversitetit - Për të arritur një nivel të lartë të mbrojtjes së Maleve të Sharrit është parashikuar 
zbatimi i aktiviteteve për deklarimin e Maleve të Sharrit si zonë e mbrojtur. Një aspekt i rëndësishëm në mbrojtjen 
e mjedisit është edukimi dhe ngritja e vetëdijes e të gjitha palëve të interesuara dhe të përfshira. Në këtë drejtim, 
në planin e veprimit parashikohet përgatitja e një plani për të rritur ndërgjegjësimin e grupeve të ndryshme të 
synuara. Gjithashtu është përfshirë edhe krijimi i muzeut të shkencave natyrore në Tetovë dhe institutit për 
studimin e biodiversitetit në Malet e Sharrit. Këto institucione do të përdoren për aktivitete edukative. Mbrojtja 
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e biodiversitetit në pyje është e nevojshme për të rregulluar shpyllëzimin e pakontrolluar në zonat rurale malore 
të komunës dhe të shfaqjes së zjarreve në pyje. Shpallja e Maleve të Sharrit si park nacional, mund të 
kontribuojë në mbrojtjen më të madhe të biodiversitetit në këtë zonë. Prej miratimit të ligjit për Malet e Sharrit, si 
parku më i madh nacional, përfitime më të mëdha do të kenë banorët në zonat rurale të Sharrit. 

Zvogëlimi i efekteve nga ndryshimet klimatike - Përmes trajnimeve dhe informimit të prodhuesve bujqësor, 
komuna do të kontribuojnë drejt arritjeve të reja të politikave bujqësore si: aplikimi i teknikave për të reduktuar 
efektet negative të ndryshimeve klimatike (praktikat e menaxhimit me tokën, përdorimi i efektshëm i plehrave 
azotike, shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës, mbrojtjen e biodiversitetit, menaxhimin e ujit), përmirësimin e 
efikasitetit të energjisë (projektet për kursimin e energjisë dhe prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtrishme), 
në mënyrë që të reduktohen emetimet e gazit dhe të punohet në drejtimin e zbutjes së ndryshimeve të klimës 
dhe inovacionet në transferin e teknologjive "të gjelbra" në prodhim. Bollshmëria e biomasës është një 
mundësi për të hapur një fabrikë për prodhimin e peletave dhe briketave nga mbeturinat e pyjeve. Në këtë 
aspekt, është veçanërisht e rëndësishme që briketat dhe peletat të përpunohen nga mbeturinat e drurit të prerë. 
Përdorimi i mbetjeve të pyjeve të thatë do të kontribuojë në reduktimin e zjarreve, prodhimin e energjisë së 
ripërtrishme (biomasa) dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit në komunë. 

Energjia diellore është përdorur shumë pak në pjesët rurale të komunës së Tetovës, edhe kjo pjesë i takon 
zonës që ka një mesatare prej 270 ditëve të diellit në vit. Mundësitë në përdorimin e energjisë diellore për 
prodhimin dhe ofrimin e energjisë elektrike është e lartë dhe përfitimet do të jenë të mëdha, si për sektorin 
komunal ashtu edhe atë komercial dhe rezidencial. Shembuj të thjeshtë janë tokat në zonat e larta malore ku nuk 
ka kushte dhe mundësi teknike për qasje në rrjetin elektrik ekzistues. Komuna do të mbështesë bizneset të cilat 
për krijimin e ujit të nxehtë përdorin kolektorët diellor, në teknologjitë që kërkojnë sasi të mëdha të ujit të 
nxehtë, të tilla si përpunimi i frutave, perimeve, frutave malore, qumësht dhe të tjera. 

Për të përmirësuar kushtet për mbrojtjen e mjedisit jetësor në drejtim të reduktimit të efekteve të ndryshimeve 
klimatike janë të parashikuara: 

a. Aktivitetet promovuese për zbatimin e burimeve të ripërtrishme të energjisë dhe masat për të 
përmirësuar efikasitetin e energjisë dhe 

b. Mbështetje për investime në zonat rurale për shfrytëzimin e burimeve të ripërtrishme të energjisë. 

Përveç marrjes së gjitha masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor, komuna do 
të punojë në drejtim të inkurajimit në zhvillimin, edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit jetësor duke organizuar sesione informuese dhe fushata për të gjitha grupet e synuara. 

8.3.4 Rrjetëzimi dhe arsimimi  

8.3.4.1 Rrjetëzimi 

Rrjetëzimi i palëve të interesuara për veprim të përbashkët mund të ushtrohet në nivele të ndryshme (lokale, 
rajonale, evropiane), por gjithmonë për realizimin e një përfitimi dhe arritjen e zhvillimit. Rrjetëzimi në komunë në 
funksion të zhvillimit të zonave rurale do të synojë krijimin e shoqatave me qëllim të promovimit të prodhimit 
bujqësor; grupet lokale të veprimit (GLV-të) për zbatimin e projekteve; rrjetëzimi mund të realizohet me 
organizatat jo-qeveritare të grave, të moshuarve, organizatat rinore në nivel lokal për të zhvilluar një strukturë / 
platformë gjithëpërfshirëse dhe përfaqësues të organizatave relevante dhe strukturave të përshtatshme. 
 
Formimi i shoqatave - Krijimi i shoqatave bujqësore është një nga prioritetet e Republikës së Maqedonisë në 
procesin e përafrimit me BE-në. Në vitin 2013 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e 
Republikës së Maqedonisë e miratoi ligjin për shoqatat bujqësore nëpërmjet të cilit mbështetjen financiarisht dhe 
teknikisht krijimi dhe funksionimi i shoqatave bujqësore. Legjislacioni i ri në vend ka lejuar vetë prodhuesit që të 
vendosin mbi mënyrat e shoqërimit, organizimit dhe aktiviteteve të tyre. Nëpërmjet bashkimit të kapaciteteve 
ekzistuese, duke siguruar mjete të përbashkëta të mekanizimit dhe bashkimit të tokave bujqësore, fermerët 
bëhen ekonomikisht më të fuqishëm, që kontribuon në zhvillimin ekonomik të komunës. Lëvizja për formimin e 
shoqatave në Maqedoni është ende në fillimet e saj, pasi që prej miratimit të ligjit për shoqata bujqësore, u 
formuan 19 shoqata. 
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Organizimi i prodhuesve në formën e shoqatave bujqësore është e vetmja mënyrë për t'i bërë ballë presioneve të 
forta në ekonomitë e zhvilluara. Prodhuesit e mëdhenj nga Evropa kanë avantazhe të mëdha si teknologji të 
zhvilluara, njohuri, pasi që shoqatat janë e vetmja formë që lejon prodhuesit më të vogël veprim ekonomik dhe 
racional. Prodhuesit në Tetovë vet do të përcaktojnë aktivitete prodhuese nëpër shoqata në përputhje me 
karakteristikat e zonës në të cilën ata veprojnë. Praktikat evropiane tregojnë se shoqatat e caktuara më të vogla 
kanë gjetur produkte të veçanta dhe karakteristike për rajone të caktuara të tilla si verërat, djathërat, produktet 
e mishit, produktet që prodhohen në sasi më të vogla, të cilat janë të vendosura në treg me cilësi të shquara, 
dhe që prodhuesit në masë të madhe nuk mund t’i ndjekin. 

Në mënyrë që të mbështeten prodhuesit bujqësorë, komuna e Tetovës do të mbështesë krijimin e shoqatave 
bujqësore në periudhën e ardhëshme përmes informimit më të mirë të përparësive dhe mundësive për 
mbështetje financiare si dhe përvojën ndërkombëtare të funksionimit të shoqatave bujqësore. Për të rritur 
konkurueshmërinë e prodhimit bujqësor vendas, komuna planifikon të organizojë sesione informimi mbi 
përparësitë e krijimit të shoqatave bujqësore, si një model i suksesshëm për përmirësimin e kushteve për 
funksionimin e fermerëve të vegjël. Përmes furnizimit të përbashkët me lëndë të para, shitjen e përbashkët të 
produkteve, qasje më të lehtë në trajnime dhe mbështetje teknike dhe mundësi për përkrahje financiare të ofruar 
nga shteti nëpërmjet programit kombëtar për mbështetje financiare të zhvillimit rural sipas ligjit mbi shoqatat 
bujqësore. Së bashku me investimet në përmirësimin e infrastrukturës së tregut në pikat e mbledhjes, do 
të përfshihet edhe krijimi i një marrëdhënie afatgjatë të bashkëpunimit, trajnimi i fermerëve në aplikimin e masave 
të përshtatshme agro-teknike, që do të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë dhe mbrojtjen e burimeve 
natyrore. 

Formimi i grupeve lokale të veprimit (GLV) - Forcimi i qasjes pjesëmarrëse, identifikimi i nevojave të 
komuniteteve lokale, hartimi i masave të duhura në strategjive zhvillimore lokale të zonave rurale dhe zbatimi i 
tyre, do të sigurohet përmes promovimit të qasjes LIDER. Qasja LIDER është një formë e partneritetit publiko-
privat e bazuar në krijimin e grupeve lokale të veprimit (GLV) nga anëtarët e pushtetit vendor, biznesit dhe 
shoqërisë civile dhe përgatitjen e dokumenteve të tyre të planifikimit në interes të komunitetit. Komuna do të 
organizojë një seri të trajnimeve për informim më të mirë për qeverisjen e mirë dhe mobilizimin, për 
dokumentet referenciale kombëtare dhe dokumentet e Komisionit Evropian në lidhje me këtë ç’ështje 
dhe njohuri më të mirë të procedurës për themelimin e GLV-ve. 

Komuna do të informojë rregullisht për mundësitë për të mbështetur grupet lokale të veprimit nga masat e 
Programit Kombëtar për Zhvillimin Rural në vitin 2015 dhe 2016 dhe duke filluar në 2017 nëpërmjet Masës 3.3 - 
Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive zhvillimore lokale - Qasja LIDER mbështetet nga programi IPARD 2014-2020, i 
cili do të fokusohet në tri aktivitete kryesore: 1. Formimin dhe ndërtimin e kapaciteteve të GLV-ve të zgjedhura 
për funksionimin e grupit për zbatimin e projekteve të vogla 2. Zbatimin e iniciativave lokale dhe aktiviteteve të 
komuniteteve të përfshira në strategjitë lokale të zhvillimit rural 3. Pjesëmarrja në zbatimin e projekteve të 
bashkëpunimit në një shkallë më të gjerë jashtë komunitetit lokal. Kjo qasje do të nxisë dhe do të zhvillojë 
kapacitetet e popullsisë rurale për veprim të përbashkët drejt zhvillimit dhe zbatimit të strategjive zhvillimore 
lokale, të integruara përmes një kombinimi të resurseve, njohurive dhe aftësive të përfaqësuesve të të gjithë 
akterëve të përfshirë. 

Komuna e Tetovës do të duhet të marrë një vendim nga Këshilli për të marrë pjesë në GLV-të, përkatësisht 
në qasjen si bashkëthemelues i Shoqatës "Grupi Lokal i Veprimit" me seli në Tetovë. Grupi Lokal i Veprimit do të 
ketë objektivat e mëposhtme: 

a. Të nxitë zhvillimin rural përmes iniciativave lokale dhe partneriteteve; 
b. Përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të punës në territorin ku vepron GLV-ja; 
c. Të kontribuojë në ruajtjen e vendeve ekzistuese të punës dhe krijimin e vendeve të reja; 
ç. Të kontribuojë në krijimin e mundësive të reja për zhvillim të qëndrueshëm; 
d.  Të kontribuojnë në zhvillimin e territorit ku ka vepruar GLV-ja; 
f.  Të zhvillojë bashkëpunimin dhe rrjetëzimin midis akterëve të cilët kanë një interes në zhvillimin rural dhe 
g. Të shfrytëzojë dhe të zhvillojë potencialin ekzistues për zhvillimin rural duke aplikuar qasje inovative. 
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GLV-ja do të jetë e regjistruar në regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë si një shoqatë ku do të 
anëtarësohen, sektori publik, privat dhe shoqëria civile. Në GLV është e dëshirueshme të përfshihen më shumë 
komuna për të arritur një qëllim të përbashkët. Është e dëshirueshme që komunat e Tetovës, Jegunovcë dhe 
Tearcë si pjesë e Pollogut dhe në afërsi të Maleve të Sharrit, të formojnë një GLV për zhvillim ekonomik. 
Anëtarët e GLV-së përmes procesit pjesëmarrës të planifikimit strategjik do të përgatisin një plan strategjik 
shumëvjeçar, nëpërmjet të cilit do të zbatohen nismat për zhvillimin rural në komunë. Pas formimit, GLV do të 
punojë në bashkëpunim me GLV-të  tjera në pjesëmarrjen në rrjetin kombëtar për zhvillimin rural të themeluar 
nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e Republikës së Maqedonisë. Në GLV-të mund 
të fillojnë me përpilimin, zhvillimin dhe zbatimin e projekteve për zhvillimin e turizmit rural, formimin e qendrës për 
blerjen e frutave, etj. 

Pas përfundimit të këtij procesi, GLV-ja e regjistruar në përputhje me parimet dhe karakteristikat e qasjes LIDER 
të BE-së, do të mund të përdoren fonde nga fondet e IPARD të BE-së nga programet kombëtare të zhvillimit 
rural, të ambasadave dhe programeve të tjera të donatorëve. 
 
8.3.4.2 Edukimi 

Përmirësimi i edukimit formal dhe joformal është në veçanti prioritet i rëndësishëm për zhvillimin e resurseve 
njerëzore dhe zvogëlimin e papunësisë në pjesët rurale të komunës, veçanërisht nëse grupet e synuara janë 
grupet e rrezikuara si femrat në zonat rurale, të rinjtë e papunësuar, personat me nevoja të veçanta. Në mënyrë 
që të zgjidhen dobësitë e shumta strukturore në forcën e punës, komuna e Tetovës do të sigurojë mbështetje për 
investime në zhvillimin e arsimit jo-formal në mesin e grupeve të rrezikuara për të rritur mundësinë e vetë-
punësimit. Për të rritur produktivitetin në sektorin bujqësor në komunën e Tetovës do të mundësohet edukimi i 
fermerëve, veçanërisht atyre të rinj, të cilët shumë më lehtë do të mësojnë dhe do të aplikojnë metodat moderne 
të prodhimit bujqësor. 
 
Edukimi i femrave nga zonat rurale - Rritja e edukimit joformal të femrave në fushën e njohurive dhe aftësive 
kompjuterike dhe aftësive të gjuhëve të huaja, mund të kontribuojë në zhvillimin e vetëpunësimit dhe punësimit të 
femrave. Arsimimi i femrave në zonat rurale mund të realizohet përmes formimit të klubeve dhe vetë-ndihmës, 
në te cilat mund të zbatohen trajnimet për të drejtat e njeriut, nxitja për artin tradicional dhe veprat artizanale dhe 
më shumë. Në zonat ku nuk ka kopshte, klubet duhet vet të ndihmojë femrat rurale të kujdesen për fëmijët ose të 
kujdesen për të moshuarit,  që është shumë e rëndësishme në përdorimin e kohës nga femrat fermere apo të 
femrave sipërmarrëse. Poashtu i rëndësishëm është edhe edukimi i femrave në mundësitë e përdorimit të 
fondeve evropiane për përmirësimin dhe zhvillimin e prodhimit bujqësor dhe përdorimit të teknikave më të mira të 
disponueshme për prodhimin primar dhe sekondar bujqësor. Me strategjinë për zhvillimin rural do të ofrohet 
mbështetje për veprimet dhe masat që krijojnë kushte për rritjen e pjesëmarrjes së femrave në bujqësi dhe 
veprimtari të tjera rurale, si dhe anëtarësimin e tyre në shoqata me orientim të duhur profesional (Federata e 
Femrave Fermere, rrjeti joformal për zhvillim rural, qendra për promovimin e praktikave bujqësore dhe zhvillimin 
rural), ku rrjetëzimi i tyre do të jetë një forcë e rëndësishme shtytëse për ndryshim në të gjitha nivelet. 
 
Edukimi i fermerëve të rinj - Qasja e vazhdueshme në trajnime dhe informata në zonat rurale do të sigurojë 
përmirësimin e konkurrencës nëpërmjet rritjes së njohurive të pjesëmarrësve në lidhje me teknikat dhe 
teknologjitë e reja të prodhimit dhe forcimit të kapaciteteve njerëzore. Mundësimi i transferimit të vazhdueshëm 
të njohurive për të përmirësuar menaxhimin e burimeve njerëzore do të sigurojnë zbatimin efektiv të ndryshimeve 
të parashikuara dhe reformave që duhet të çojnë në arritjen e qëllimit përfundimtar për të rritur 
konkurueshmërinë e prodhimit bujqësor dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale. Teknologjitë moderne të 
prodhimit bujqësor të kontribuojnë në rritjen e produktivitetit dhe produkteve të cilësisë më të mirë. Prodhimi 
organik është gjithashtu një nga mundësitë për zhvillimin e ardhëshëm në pjesët rurale të komunës. 

- Trajnim për futjen e teknologjive të reja në bujqësi – Komuna e Tetovës do të organizojë këto 
aktivitete në bashkëpunim me universitetet dhe institutet. Trajnimi i organizuar do të prezantojë 
përparësitë e futjes së teknologjive të reja dhe të përparuara në bujqësi për fermerët e rinj në komunë. 
Futja e teknologjive të reja të avancuara do të zvogëlojë koston e prodhimit të produkteve vendore dhe 
do t'i bëjë ato më tërheqëse dhe më konkuruese në treg.  
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- Trajnime dhe sesione informuese për të futur standardet dhe ndryshimin e legjislacionit në 
bujqësi – Fermerët në komunë do të përballen me sfidat e harmonizimit të suksesshëm të prodhimit 
vendas bujqësor me prodhimin e BE-së dhe futjen e standardeve të cilësisë dhe praktikat e mira 
bujqësore, si dhe përshtatjen me legjislacionin e ri. Për të përmirësuar procesin e informatave, komuna 
do të organizojë trajnime dhe sesione informuese për fermerët për të cilët do të prezantohen të gjitha 
risitë dhe detyrimet ligjore që duhet të zbatohen në praktikë. 

- Trajnime dhe sesione informuese për të mbështetur mundësitë dhe masat e financuara nga 
fondet e IPARD – Është e nevojshme të organizohen sesionet informuese dhe rritja e ndërgjegjësimit 
të popullatës lokale në lidhje me mundësitë e ofruara nga programi IPARD. Rritja e shfrytëzimit të 
mjeteve nga programi IPARD do të mundësojë prodhimin e përmirësuar bujqësor dhe zhvillimi e zonave 
rurale. Rritja e përdorimit të fondeve IPARD do të sigurohet përmes ofrimit të trajnimeve dhe sesioneve 
informative për të mbështetur mundësitë dhe masat e financuara nga IPARD.  

Përveç kësaj, në mënyrë që të ketë qasje tek linjat e kredive të ofruara që janë në dispozicion të fermerëve, si 
dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të paktën një herë në vit do të organizohen takime informative me 
bankat dhe institucionet e tjera financiare që ofrojnë produkte të kredive për investime në zonat rurale. 

Komuna do të zhvillojë një fushatë për të rritur ndërgjegjësimin e grupeve të të rinjve nga popullsia rurale, 
për mundësitë e zhvillimit të karrierës në turizëm rural. Do të organizohen sesione informative për të futur 
programe për të mbështetur vetëpunësimin dhe punësimin e të rinjve, të cilat mund të përdoren për të rritur 
vetëpunësimin në zonat rurale. 

8.4 Prioritetet e strategjisë së zhvillimit rural të komunës së Tetovës 

Realizimi i qëllimeve strategjike në të gjitha shtyllat e zhvillimit duhet të zbatohet paralelisht dhe në të njëjtën 
kohë, në varësi të objektivave specifike. Për të financuar aktivitetet e kësaj strategjie të zhvillimit, e cila duhet të 
jetë në përputhje me prioritetet e strategjisë së miratuar, janë miratuar kriteret e përgjithshme, përkatësisht 
kriteret në të cilat që të gjitha projektet (aktivitetet) do të përzgjidhen dhe të miratohen për financim në strategjinë 
e zhvillimit rural të komunës së Tetovës, dhe ato janë: 
 

a. Masat dhe aktivitetet e parashikuara në projekt duhet të jenë në përputhje me qëllimet afatgjate 
strategjike dhe masave të këtij dokumenti për zhvillim rural të komunës së Tetovës dhe të dokumenteve 
të tjera lokale strategjike të komunës; 

b. Aktivitetet e projektit duhet të jenë relevante në aspektin e qëllimit dhe menaxhimit të projekteve në 
komunë për arritjen e qëllimeve; 

c. Aktivitetet e projektit duhet të jenë të dobishme, financiarisht efektive dhe të krijojnë vlerë të shtuar të 
përhershme ose afatgjate, pra me një fjalë, të jenë të qëndrueshme. 

 
Bazuar në një vlerësim të pozitës aktuale të zhvillimit të pjesëve rurale të komunës së Tetovës, janë identifikuar 
objektivat specifike prioritare dhe aktivitetet prioritare për zhvillimin rural në komunë. 
 
SHTYLLA ZHVILLIMORE - EKONOMIA RURALE 

Qëllimi Strategjik 1 - Përmirësimi i aftësisë konkuruese i produkteve bujqësore 

- Qëllimi specifik 1.1 Modernizimi i bujqësisë në fshatrat e zonave të ulëta 

- Qëllimi specifik 1.2 Përmirësimi i zhvillimit të bizneseve të vogla bujqësore në fshatrat malore 

- Qëllimi specifik 1.3 Përkrahja dhe vazhdimi i zanateve dhe veprimtarive tradicionale - Klubi rural për zanatet 
tradicionale 

Qëllimi Strategjik 2 - Përmirësimi i mjedisit të biznesit në zonat rurale për të rritur të ardhurat e popullsisë 

- Qëllimi specifik 2.1 Nxitja e potencialit për zhvillimin e biznesit në sektorin e bujqësisë 
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- Qëllimi specifik 2.2 Mbështetja e politikave për konsolidimin dhe rritjen e tokës bujqësore 

Qëllimi Strategjik 3 - Mbështetja e zhvillimit të turizmit rural 

- Qëllimi specifik 3.1 Krijimi i projektit për eko-turizmin rural 

SHTYLLA ZHVILLIMORE - INFRASTRUKTURA RURALE 

Qëllimi Strategjik 4 - Përmirësimi i  infrastrukturës rurale 

- Qëllimi specifik 4.1 Rindërtimi dhe rehabilitimi i rrugëve 

- Qëllimi specifik 4.2 Përmirësimi i shtigjeve për këmbësorë dhe biçikleta  

- Qëllimi specifik 4.3 Elektrifikimi dhe ndriçimi i rrugëve  

- Qëllimi specifik 4.4 Sigurimi i ujit të pijshëm 

- Qëllimispecifik 4.5 Përmirësimi i infrastrukturës sociale 

SHTYLLA ZHVILLIMORE - MBROJTJA E MJEDISIT JETËSOR 

Qëllimi Strategjik 5 Ruajtja dhe përmirësimi  i mjedisit jetësor në zonat rurale 

- Qëllimi specifik 5.1 Futja e sistemit të praktikave të qëndrueshme për monitorimin e situatës 

- Qëllimi specifik 5.2 Përmirësimi i trajtimit të mbetjeve të ngurta 

- Qëllimi specifik 5.3 Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të zeza 

- Qëllimi specifik 5.4 Mbrojtja e biodiversitetit 

- Qëllimi specifik 5.5 Reduktimi i efekteve nga ndryshimet e klimës 

SHTYLLA ZHVILLIMORE – RRJETËZIMI DHE EDUKIMI 

Qëllimi Strategjik 6 - Mbështetja e krijimit të rrjeteve (veprimi i përbashkët i palëve të interesuara) 

- Qëllimi specifik 6.1 Themelimi i shoqatave 

- Qëllimi specifik 6.2 Formimi i GLV-së 

Qëllimi Strategjik 7 - Rritja e nivelit të njohurive dhe qasjes në informata në pjesët rurale të komunës 

- Qëllimi specifik 7.1 Edukimi i femrave në zonat rurale 

- Qëllimi specifik 7.2 Edukimi i fermerëve të rinj dhe sipërmarrësve 
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9 FORMA TABELARE E STRATEGJISË PËR ZHVILLIM RURAL NË KOMUNËN E 
TETOVËS  

Në Tabelën 22 janë prezantuar në formë tabelare prioritetet e strategjisë së zhvillimit rural. 
 
Tabela 22Strategjia e Zhvillimit Rural në Komunën e Tetovës 

Shtylla 
zhvillimore 

Qëllimi strategjik Qëllimi specifik Aktivitetet 

EKONOMIA 
RURALE 

1 Përmirësimi i 
aftësisë konkuruese 
i produkteve 
bujqësore 

1.1 Modernizimi i bujqësisë në 
fshatrat e zonave të ulëta 

1.1.1 Ndërtimi i qendrës për blerje të frutave 
dhe perimeve 

1.2  Përmirësimi i zhvillimit të 
bizneseve të vogla bujqësore 
në fshatrat malore 

1.2.1 Mbledhja dhe përpunimi i frutave 
malore  
 

1.3 Përkrahja dhe vazhdimi i 
zanateve dhe veprimtarive 
tradicionale  

1.3.1 Klubi rural për zanatet tradicionale  
 

2 Përmirësimi i 
mjedisit të biznesit 
në zonat rurale për 
të rritur të ardhurat 
e popullsisë 

 

2.1 Nxitja e potencialit për 

zhvillimin e biznesit në sektorin 

e bujqësisë 

 

2.1.1 Krijimi i një fletushke për promovimin e 
zhvillimit të potencialit të biznesit në bujqësi 

2.1.2 Mbështetje politikave për konsolidimin 
dhe rritjen e tokave bujqësore 
 

3 Mbështetja e 
zhvillimit të turizmit 
rural 

3.1 Krijimi i projektit për eko-
turizmin rural 

3.1.1 Përgatitja e studimit të fizibilitetit për 
ekoturizëm rural 

3.1.2 Krijimi i fletushkës për ekoturizëm rural 

3.1.3 Promovimi i eko-turizmit rural 
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Shtylla zhvillimore Qëllimi strategjik Qëllimi specifik  Aktivitetet 

INFRASTRUKTURA 
RURALE  

 

4. Përmirësimi i  
infrastrukturës 
rurale 
 

4.1 Rindërtimi dhe rehabilitimi i 
rrugëve me gjatësi 6.550m’  
 
- Tetovë-Brodec faza 2 
- Brodec-Shipkovicë 
- Tetovë-Sellcë faza 2 

4.1.1 Analiza e terrenit dhe përgatitja e 
dokumenteve paraprake (projekti 
gjeomekanik dhe gjeodet) 

4.1.2 Përgatitja e projektit themelor  

4.1.3 Përpunimi i studimit të fizibilitetit dhe 
gjetja e fondeve për financim  

4.1.4 Ndërtimi/rinovimi i rrugëve  

4.2 Përmirësimi i shtigjeve për 
këmbësorë dhe biçikleta me 
gjatësi 15.000m’16 

4.2.1 Analiza fillestare në terren dhe 
përgatitja e raportit preliminar  

4.2.2 Përgatitja e projektit themelor  

4.2.3 Përpunimi i studimit të fizibilitetit 

4.2.4 Përmirësimi dhe vendosja e 
sinjalizimit në rrugë  

4.3 Elektrifikimi dhe ndriçimi i 
rrugëve  me gjatësi totale prej 
7.000m’, rruga deri në Kodrën 
e Diellit, KK Lisec 

4.3.1 Analiza fillestare në terren dhe 
përgatitja e raportit preliminar 

4.3.2 Përgatitja e projektit themelor 

4.3.3 Përpunimi i studimit të fizibilitetit 

4.3.4 Vendosja e rrjetit të ndriçimit publik  

4.4 Sigurimi i ujit të pijshëm të 
pastër / Ndërtimi i rezervoarit 
të ujit të pijshëm me beton në 
lokacionin Bregu i Diellit për 
Reçicë të Vogël 

4.4.1 Analiza fillestare e terrenit dhe 
hulumtimet preliminare (gjeomekanike dhe 
gjeodete) 

4.4.2 Përgatitja e projektit themelor 

4.4.3 Përpunimi i dokumentacionit dhe 
arsyetimit ekonomik 

4.4.4 Realizimi i objektit 

4.5 Përmirësimi i 
infrastrukturës sociale / 
rindërtimi i shtëpisë për 
persona të mohuar  në fshatin 
Xhepçisht 
 

4.5.1 Përpunimi i analizës preliminare dhe 
dokumentacionit  

4.5.2 Përgatitja e dokumentacionit 
themelor  

4.5.3. Përpunimi i dokumentacionit dhe 
arsyetimit ekonomik  

4.5.4 Rindërtimi i objektit 

 

  

                                                           

 

 

16
 Përzgjedhja e rrugëve të preferuara të infrastrukturës rurale / Ndërtimi i shtigjeve për këmbësorë dhe biçikleta, shtigjeve për hiking dhe 

sinjalizimi i tyre 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Xhep%C3%A7ishti
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Shtylla 
zhvillimore 

Qëllimi strategjik Qëllimi specifik Aktivitetet 

MBROJTJA E 
MJEDISIT 
JETËSOR 

5 . Ruajtja dhe 
përmirësimi  i 
mjedisit jetësor në 
zonat rurale 

5.1 Futja e sistemit të 
praktikave të qëndrueshme për 
monitorimin e situatës 

5.1.1 Përpunimi/ Rifreskimi i PVLMJ-së 

5.1.2 Përpunimi i planeve vjetorë të veprimit  

5.1.3 Riazhurimi i rregullt i planeve të 
veprimit  

5.2 Përmirësimi i trajtimit të 
mbetjeve të ngurta 

5.2. 1 Zhvillimi i seleksionimit, reciklimit dhe 
përpunimit të lëndëve të para sekondare  
 

5.2.2 Eliminimi i deponive ilegale të 
mbeturinave   

5.3 Përmirësimi i menaxhimit të 
ujërave të zeza 

5.3.1 Reduktimi i përdorimit të plehrave 
artificial dhe pesticideve në bujqësi  

5.3.2 Zbatimi i legjislacionit për ngritjen e 
sistemeve të vogla të trajtimit të ujit për 
objektet e përpunimit nën juridiksionin e 
komunës 

5.4 Mbrojtja e biodiversitetit 

5.4.1 Themelimi i institutit për studimin e 
biodiversitetit në malet e Sharrit  

5.4.2 Krijimi i muzeut natyror në komunën e 
Tetovës 

5.4.3 Projekt për mbrojtjen e pyjeve nga 
prerja e jo-planifikuar dhe zjarret  

5.5 Reduktimi i efekteve të 
ndryshimit të klimës 

5.5.1 Promovimi i BRE dhe EE 

5.5.2 Hapja e objektit për prodhimin e 
peletave dhe briketave nga mbeturinat e 
pyjeve 

5.5.3 Mbështetje për përdorimin e energjisë 
diellore në zonat rurale 
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Shtylla 
zhvillimore 

Qëllimi strategjik Qëllimi specifik Aktivitetet 

RRJETËZIMI 
DHE EDUKIMI 

6 Mbështetja e 
krijimit të rrjeteve 
(veprimi i 
përbashkët i palëve 
të interesuara) 

6.1 Formimi i shoqatave  

6.1.1 Organizimi i sesioneve informuese mbi 
avantazhet e formimit të shoqatave 

6.1.2 Projekti për krijimin e shoqatave 
bujqësore 

6.2 Formimi i grupeve lokale të 
veprimit - GLV-ve 

6.2.1 Organizimi i një numri të trajnimeve 
për njohjen më të mirë të procedurës për 
hapjen e GLV-së 

6.2.2 Miratimi dhe vendimi nga komuna për 
të marrë pjesë në GLV-të dhe regjistrimi i 
GLV-së, përgatitja e një plani strategjik të 
GLV-së  

6.2.3 Përpunimi, zhvillimi dhe zbatimi i 
projekteve nga anëtarët e GLV-së  

7 Rritja e nivelit të 
njohurive dhe 
qasjes në informata 
në pjesët rurale të 
komunës 

7.1 Edukimi i femrave në zonat 
rurale 

7.1.1 Rritja e edukimit joformal të femrave 

7.2 Edukimi i fermerëve të rinj 
dhe sipërmarrësve 

7.2.1 Trajnime për futjen e teknologjive të 
reja në bujqësi 

7.2.2 Trajnime dhe sesione informuese për 
të futur standardet dhe ndryshimin e 
legjislacionit në bujqësi 

7.2.3 Trajnime dhe sesione informuese për 
të mbështetur mundësitë dhe masat e 
financuara nga IPARD. 

 



10 PLANI I VEPRIMIT DHE ORARI I ZBATIMIT SË STRATEGJISË  

10.1 Aktivitetet e propozuara 

10.1.1 Aktivitetet e propozuara në shtyllën zhvillimore EKONOMIA RURALE  

 

 

 Qëllimi strategjik 1 - Përmirësimi i aftësisë konkurruese të produkteve bujqësore 

Qëllimi specifik 1.1 Modernizimi i bujqësisë në fshatrat e zonave të ulëta / Ndërtimi i qendrës së blerjes për fruta dhe perime 

Nr. Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

1.1.1 

 
Përgatitja e dokumentacionit 
paraprak për përzgjedhjen e 
lokacionit për ndërtimin 
 

Përgatitja e raportit mbi 
analizën 

Raporti është miratuar 
në seancën e Këshillit 
 
 

Procesverbali i 
seancës së 
Këshillit  

Komuna e Tetovës;  
Sektori i urbanizmit 

6 muaj 1.500,00 

1.1.2 Përgatitja e projektit themelor  

Përgatitja e projekteve për 
ndërtimin e qendrës së blerjes 
në kuadër të legjislacionit 
përkatës 

Projektet e përgatitura Kopje të projektit  
Komuna e Tetovës;  
Sektori i urbanizmit 

1 vit 
3.500,00 

 

1.1.3 

Përgatitja e studimit të fizibilitetit, 
për të siguruar fondet për 
financimin nga donatorët dhe të 
tjera. 

Dokumentacioni i përfunduar i 
aplikacioneve për marrjen e 
fondeve nga donatorë të 
ndryshëm 
 

Numri i takimeve me 
donatorët  

Kopje të 
aplikacionit për 
marrjen e 
fondeve  

Komuna e Tetovës;  
Sektori i ZHEL 

6 muaj 3.000,00 

1.1.4 
Ndërtimi i qendrës për blerje të 
frutave dhe perimeve 

Qendra e blerjes është e 
ndërtuar 

Numri i lejeve për 
ndërtim  
Produktet e blera me kg  

Kopje të pranimit 
teknik  

Komuna e Tetovës 1 vit 300.000,00 

Totali 308.000,00 

Burimi i financimit: IPARD,  Komponenti bashkëpunimi  ndërkufitar dhe investitorët- IPA II  
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Qëllimi strategjik 1 - Përmirësimi i aftësisë konkuruese i produkteve bujqësore 

Qëllimi specifik 1.2 Përmirësimi i zhvillimit të bizneseve të vogla bujqësore në fshatrat malore / Themelimi i pikës së mbledhjes dhe përpunimit të frutave malore  

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi Periudha kohore 
Buxheti në 

Euro  

1.2.1 

 
Përgatitja e dokumentacionit 
paraprak për përzgjedhjen e 
lokacionit për ndërtimin 
 

Përgatitja e raportit mbi 
analizën 

Raporti është miratuar 
në seancën e Këshillit 
 
 

Procesverbali  
nga seanca e 
Këshillit  

Komuna e Tetovës, 
Sektori ZHEL, Pyjet e 
Maqedonisë, APZHB, ZR, 
MBPU 
 

6 muaj 1.500,00 

1.2.2 Përgatitja e projektit themelor  

Projektet janë të përgatitura 
për ndërtimin / rindërtimin e 
objektit ekzistues si pikë për 
mbledhjen dhe përpunimin e 
frutave malore  
 

Projektet e përgatitura Kopje të projektit  
Komuna e Tetovës;  
Sektori i urbanizmit 

6 muaj 3.500,00 

1.2.3 
Themelimi i pikës së mbledhjes 
dhe përpunimit të frutave malore 

Hapet pika e mbledhjes 
Numri i lejeve për 
ndërtim  
Produktet e blera me kg 

Kopja nga 
pranimi teknik 

Komuna e Tetovës  
 

6 muaj 30.000,00 

Totali 35.000,00 

Burimi i financimit: IPARD dhe pjesëmarrja individuale e fermerëve 
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 Qëllimi strategjik 1 – Përmirësimi i aftësisë konkuruese i produkteve bujqësore 

 Qëllimi specifik 1.3 Përkrahja dhe vazhdimi i zanateve dhe veprimtarive tradicionale - Klubi rural për zanatet tradicionale 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjës 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

1.3.1 

 
Përgatitja e dokumentacionit 
paraprak për përzgjedhjen e 
lokacionit për ndërtimin 
 

Përgatitja e raportit mbi 
analizën 

Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 
 
 

Procesverbali  
nga seanca e 
Këshillit  

Komuna e Tetovës; 
Sektori ZHEL. 
OJQ-të 

6 muaj 1.500,00 

1.3.2 Përgatitja e projektit themelor  

Projektet janë përgatitura për 
ndërtimin / rindërtimin e klubit 
rural për zanatet tradicionale  
 

Projektet e përgatitura Kopje të projektit  
Komuna e Tetovës;  
Sektori i urbanizmit 

6 muaj 3.500,00 

1.3.3 
Hapja e klubit rural për zanatet 
tradicionale 

Hapja e klubit rural për 
zanatet tradicionale 

Numri i lejeve për 
ndërtim  
 

Kopja nga pranimi 
teknik 

Komuna e Tetovës; 
Sektori ZHEL; 
OJQ-të 

6 muaj 20.000,00 

Totali 24.000,00 

Burimi i financimit: IPARD dhe pjesëmarrja vetanake e komunës, Komponenti  IPA II, Bashkëpunimi ndërkufitar, mjetet shtetërore financiare  
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 Qëllimi strategjik 2 - Përmirësimi i mjedisit të biznesit në zonat rurale për të rritur të ardhurat e popullsisë 

Qëllimi specifik 2.1 Nxitja e potencialit për zhvillimin e biznesit në sektorin e bujqësisë 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjës 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

2.1.1 
Krijimi i një fletushke për 
promovimin e zhvillimit të 
potencialit të biznesit në bujqësi 

Fletushka e përfunduar  
Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 
 

Procesverbali nga 
seancat e 
Këshillit  

Komuna e Tetovës; 
Sektori ZHEL. 
OJQ-të 

1 vit 20.000,00 

2.1.2 
Mbështetje politikave për 
konsolidimin dhe rritjen e tokave 
bujqësore  

Projektet e përgatitura për 
aktivitetet promovuese për të 
mbështetur politikat për 
konsolidimin dhe zgjerimin e 
tokës bujqësore 

Numri i projekteve të 
përgatitura gjatë vitit  

Kopje të projektit 
Tetovë; 
Sektori ZHEL; APZHB; 
ZR; MBPU 

3 vite 
15.000,00 

 

Totali 35.000,00 

Burimi i financimit: Pjesëmarrja vetanake e komunës,  Komponenti IPA  II, Bashkëpunimi ndërkufitar 
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 Qëllimi strategjik 3 - Mbështetja e zhvillimit të turizmit rural 

 Qëllimi specifik 3.1 Krijimi i projektit për eko-turizmin rural 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

3.1.1 
Përgatitja e studimit të fizibilitetit 
për ekoturizëm rural 

Dokumentacioni i përfunduar 
për aplikacionet për marrjen e 
fondeve nga donatorë të 
ndryshëm 
 

Numri i takimeve të 
donatorëve 

Kopja e 
aplikacioneve për 
ngritje të fondeve 

Komuna e Tetovë; 
Sektori i ZHEL 

6 muaj 5.000,00 

3.1.2 
Krijimi i fletushkës për ekoturizëm 
rural 

Fletushka e përfunduar  
Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 
 

Procesverbali  
nga seancat e 
Këshillit  

Komuna e Tetovë; 
Sektori i ZHEL 

6 muaj 20.000,00 

3.1.3 Promovimi i eko-turizmit rural 
Projektet e përgatitura për 
aktivitetet promovuese  

Numri i projekteve të 
përgatitura gjatë vitit  

Kopje e projektit  
Komuna e Tetovës; 
Sektori XHEL, APZHB; ZR 
dhe MBPU 

3 vite 
15.000,00 

 

Totali 40.000,00 

Financimi: Programi i zhvillimit rural, IPARD, Komponenti IPA II,  bashkëpunimi ndërkufitar dhe pjesëmarrja e komunës 
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10.1.2  Aktivitetet e propozuara në shtyllën zhvillimore INFRASTRUKTURA RURALE  

 

                                                           

 

 

17  Përzgjedhja e rrugës prioritare në  infrastrukturën rurale / Infrastruktura rrugore dhe sinjalizimi 

Qëllimi strategjik 4 - Përmirësimi i  infrastrukturës rurale 

- Qëllimi specifik 4.1: Rindërtimi dhe rehabilitimi i rrugëve më gjatësi 6.550m’ 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

4.1.1 
Analiza e terrenit dhe përgatitja e 
dokumenteve paraprake (projekti 
gjeomekanik dhe gjeodet) 

Raporti i përgatitur për 
analizën e kryer 
gjeomekanike dhe gjeodete  

Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 
 

Procesverbali  
nga seancat e 
Këshillit  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për urbanizëm 

6 muaj 2.000,00 

4.1.2 Përgatitja e projektit themelor 

Projektet e përgatitur për 
infrastrukturën rrugore në 
kuadër të legjislacionit 
përkatës 

Së paku 2 projekte 
përgatiten gjatë vitit  

Kopje e projektit  
Komuna e Tetovës; 
Sektori për urbanizëm 

1 vit 
6.500,00 

 

4.1.3 
Përpunimi i studimit të fizibilitetit 
dhe gjetja e fondeve për financim 

Dokumentacioni i përfunduar 
për aplikacionet për marrjen e 
fondeve nga donatorë të 
ndryshëm 

Numri i studimeve të 
fizibilitetit  

Kopja e 
studimeve të 
fizibilitetit  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për ZHEL  

6 muaj 6.000,00 

4.1.4 Rindërtimi dhe rehabilitimi i rrugëve 

Ndërtohen pjesë të reja dhe 
rindërtohen rrugët ekzistuese 
në bazë prioriteteve të 
përcaktuara17 

Numri i rrugëve të 
rindërtuara dhe të 
rinovuara; Pranimi 
teknik 

Kopja e pranimit 
teknik  

Komuna e Tetovës  4 vite 2.600.000,00 

Totali 2.614.500,00 

Financimi: Programi Kombëtar zhvillimin rural, IPARD dhe pjesëmarrja e  komunës 
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18 Zgjedhja e prioriteteve të infrastrukturës rurale / ndërtimi I shtigjeve për  këmbësorë dhe biçikleta, hiking dhe sinjalizimi i tyre  

Qëllimi strategjik 4 – Përmirësimi i  infrastrukturës rurale 

Qëllimi specifik 4.2 Përmirësimi i shtigjet  për këmbësorë dhe biçikleta  me gjatësi 15.000m’ 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në euro  

4.2.1 
Analiza fillestare në terren dhe 
përgatitja e raportit preliminar 

Raporti i përgatitur  
Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 
 

Procesverbali  
nga seanca e 
Këshillit 

 
Komuna e Tetovës; 
Sektori për Urbanizëm  
 

6 muaj 1.000,00 

4.2.2 Përgatitja e projektit themelor 

Projektet e pagatitura për 
përmirësimin të shtigjeve 
ekzistuese për këmbësorë 
dhe biçikleta  

Numri i projekteve të 
përgatitura 

Kopje e projektit 
Komuna e Tetovës; 
Sektori për Urbanizëm  
 

1 vit 3.500,00 

4.2.3 

Përpunimi i studimit të fizibilitetit 
me qëllim të sigurimit të mjeteve 
për financim nga donatorët dhe 
tjera  

Dokumentacioni i përpunuar 
për aplikim për ngritje të 
fondeve nga donatorët e 
ndryshëm  

Numri i studimeve të 
përgatitura të fizibilitetit  

Kopje e studimit 
të fizibilitetit  

Komuna e Tetovës;  
Sektori për ZHEL  

6 muaj 3.000,00 

4.2.4 
Përmirësimi dhe vendosja e 
sinjalizimit në rrugë 

Numri i rritur i shtigjeve të reja 
dhe të rehabilituara për 
këmbësorë dhe biçikleta18 

Numri i shtigjeve të 
përmirësuara për 
këmbësorë dhe 
biçikleta; Pranimi teknik  

Kopje te pranimit 
teknik të sistemit  

Komuna e Tetovës  3 vite 300.000,00 

Totali 307.500,00 

Burimi i financimit: Programi Kombëtar për zhvillimin rural, IPARD, Komponenti  IPA II  Bashkëpunimi Ndërkufitar 
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Qëllimi strategjik 4 - Përmirësimi i  infrastrukturës rurale 

Qëllimi specifik 4.3 Elektrifikimi dhe ndriçim i rrugëve me gjatësi totale prej 7.000m’ 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

4.3.1 
Analiza fillestare në terren dhe 
përgatitja e raportit preliminar 

Raporti i përgatitur për 
analizën e zbatuar  

Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 

Procesverbali  
nga seanca e 
Këshillit 

Komuna e Tetovës; 
Sektori i urbanizmit  

6 muaj 1.000,00 

4.3.2 Përgatitja e projektit themelor 
Projekti themelore i përgatitur 
në linjë me rregulloret ligjore 
relevante  

Numri i projekteve të 
përgatitura  

Kopja e projektit 
Komuna e Tetovës; 
Sektori i urbanizmit 

1 vit 3.500,00 

4.3.3 Përpunimi i studimit të fizibilitetit 

Dokumentacioni i përpunuar 
për aplikim dhe ngritje të 
fondeve nga donatorët e 
ndryshëm  

Numri i studimeve të 
përgatitura të fizibilitetit  

Kopja e studimit 
të fizibilitetit  

Komuna e Tetovës 
Sektori i ZHEL 

6 muaj 3.000,00 

4.3.4 Vendosja e rrjetit të ndriçimit publik 
Ndriçimi publik i vendosur në 
lokacionet e parapara  

Numri i pjesëve të 
përfunduara të ndriçimit 
publik; pranimi teknik  

Kopja e pranimit 
teknik  

Komuna e Tetovës 3 vite 300.000,00 

Totali 307.500,00 

Burimi i financimit: Programi Kombëtar zhvillimin rural, IPARD dhe pjesëmarrja e komunës 
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Qëllimi strategjik 4 - Përmirësimi i  infrastrukturës rurale 

- Qëllimi specifik 4.4  Sigurimi i ujit të pijshëm të pastër / Ndërtimi i rezervoarit të ujit të pijshëm me beton për lokacionin Bregu i Diellit për Reçicë të Vogël 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

4.4.1 
Analiza fillestare e terrenit dhe 
hulumtimet preliminare 
(gjeomekanike dhe gjeodete) 

Raporti i përgatitur, analiza e 
përfunduar, projekti 
gjeomekanik dhe gjeodet  

Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 

Procesverbali  
nga seanca e 
Këshillit 

Komuna e Tetovës; 
Sektori i urbanizmit  

6 muaj 1.500,00 

4.4.2 Përgatitja e projektit themelor 
Projekti i përgatitur në 
respektim të legjislacionit 
përkatës  

Numri i projekteve të 
përgatitura  

Kopja e projektit 
Komuna e Tetovës; 
Sektori i urbanizmit 

6 muaj 2.500,00 

4.4.3 
Përpunimi i dokumentacionit dhe 
justifikimit ekonomik 

Dokumentacioni i përpunuar 
për aplikim për ngritje të 
fondeve prej donatorëve të 
ndryshëm  

Numri i studimeve të 
përgatitura të fizibilitetit  

Kopja e studimit 
të fizibilitetit  

Komuna e Tetovës 
Sektori i ZHEL 

6 muaj 4.000,00 

4.4.4 Realizimi i objektit 
Rezervoari i ndërtuar për ujë 
të pastër  

Pranimi teknik  
Kopja e pranimit 
teknik  

Komuna e Tetovës 6 muaj 40.000,00 

Totali 48.000,00 

Burimi i financimit: Programi kombëtar i zhvillimit rural, IPARD dhe pjesëmarrja e komunës 
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Qëllimi strategjik 4 - Përmirësimi i  infrastrukturës rurale 

Përmirësimi i infrastrukturës sociale / rindërtimin e shtëpisë për persona të moshuar në fshatin Xhepçisht 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

4.5.1 

Përpunimi i analizës preliminare 
dhe dokumentacionit, elaborimi i 
efikasitetit të energjisë  
 

Elaborimi i efikasitetit të 
energjisë është i përgatitur  

Raporti është miratuar 
nga seanca e Këshillit 

Procesverbali  
nga seanca e 
Këshillit 

Komuna e Tetovës; 
Sektori i urbanizmit  

6 muaj 3.500,00 

4.5.2 
Përgatitja e dokumentacionit 
themelor 

Projekti për rindërtimin e 
objektit ekzistues është 
përfunduar  

Numri i projekteve të 
përgatitura  

Kopja e projektit 
Komuna e Tetovës; 
Sektori i urbanizmit 

6 muaj 1.500,00 

4.5.3. 
Përpunimi i dokumentacionit dhe 
justifikimit ekonomik 

Dokumentacioni i përpunuar 
për aplikim për ngritje të 
fondeve nga donatorët e 
ndryshëm  

Numri i takimeve me 
donatorët  

Procesverbali i 
takimit   

Komuna e Tetovës 
Sektori i ZHEL 

6 muaj 2.500,00 

4.5.4 Rindërtimi i objektit Objekti ndërtohet  Pranimi teknik  
Kopja e pranimit 
teknik  

Komuna e Tetovës 6 muaj 25.000,00 

Totali  32.500,00 

Burimi i financimit: IPARD, pjesëmarrje e komunës, Komponenti IPA II  bashkëpunimi ndërkufitar, financimi shtetëror 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Xhep%C3%A7ishti
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10.1.3  Veprimet e propozuara në shtyllën zhvillimore MBROJTJA E MJEDISIT JETËSOR  

 
  

Qëllimi strategjik 5. Ruajtja dhe përmirësimi  i mjedisit jetësor në zonat rurale 

Qëllimi specifik 5.1 Futja e sistemit të praktikave të qëndrueshme për monitorimin e situatës 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

5.1.1 Përpunimi / Rifreskimi i PVLMJ-së PVLMJ i ripunuar 

 
PVLMJ i miratuar në 
seancën e Këshillit  
 

Procesverbali nga 
Seanca e Këshillit  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor  
 

6 muaj 5.000,00 

5.1.2 
Përpunimi i planeve vjetorë të 
veprimit 

Planet vjetore të përpunuara 
Numri i planeve vjetore 
të përgatitura  

Kopja e planeve 
të përgatitura 
vjetore  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor  
 

6 muaj 3.000,00 

5.1.3 
Riazhurimi i rregullte dhe planeve 
të veprimit 

Dokumentacioni i përditësuar 
Realizimi i programit në 
kohë  

Procesverbalet 
nga takimet  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor  
 

3 vite 0 

Totali 8.000,00 

Burimet e financimit: Fondet vetanake të komunës së Tetovës 
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Qëllimi strategjik 5. Ruajtja dhe përmirësimi  i mjedisit jetësor në zonat rurale 

Qëllimi specifik 5.2 Përmirësimi i trajtimit të mbetjeve të ngurta 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

5.2.1 
Zhvillimi i seleksionimit, riciklimit 
dhe përpunimit të lëndëve të para 
sekondare 

Zvogëlimi i sasisë së 
mbeturinave  
 

Numri i kompanive të 
reja të riciklimit; 
Të punësuarit e rinj 

Numri i 
projekteve  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor 

3 vite 50.000,00 

5.2.2 
Eliminimi i deponive ilegale të 
mbeturinave   

Përmirësimi i cilësisë së tokës 
dhe ujit 

Sasia e mbeturinave të 
mbledhura; 
Hapësira e deponive 
ilegale të rikultivuara  

Programi i 
menaxhimit të 
mbeturinave nga 
komuna  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor 

3 vite 100.000,00 

Totali 150.000,00 

Burimi i financimit: IPARD dhe pjesëmarrja vetanake e komunës,  Komponenti IPA II  Bashkëpunimi ndërkufitar 
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Qëllimi strategjik 5. Ruajtja dhe përmirësimi  i mjedisit jetësor në zonat rurale 

Qëllimi specifik 5.3 Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të zeza 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

5.3.1 
Reduktimi i përdorimit të plehrave 
artificial dhe pesticideve në bujqësi 

Përmirësimi i cilësisë së tokës 
dhe ujit 

Sasia dhe llojet e 
pesticideve  

Programi i 
menaxhimit të 
mbeturinave i 
Komunës së 
Tetovës  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor 

3 vite 5.000,00 

5.3.2 

Zbatimi i legjislacionit për ngritjen e 
sistemeve të vogla të trajtimit të ujit 
për objektet e përpunimit nën 
juridiksionin e komunës 

Përmirësimi i cilësisë së tokës 
dhe ujit 

Sasia dhe llojet e 
pesticideve 

Programi i 
menaxhimit të 
mbeturinave i 
Komunës së 
Tetovës 

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor 

3 vite 0 

Totali  5.000,00 

 
Burimi i financimit:  Programi kombëtar për zhvillim rural, IPARD dhe pjesëmarrjen vetanake e komunës 
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Qëllimi strategjik 5. Ruajtja dhe përmirësimi  i mjedisit jetësor në zonat rurale 

Qëllimi specifik 5.4 Mbrojtja e biodiversitetit 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

5.4.1 
Themelimi i Institutit për Studimin e 
Biodiversitetit në Malet e Sharrit 

Themelimi i Institutit për 
Studimin e Biodiversitetit në 
Malet e Sharrit 

Plani u aprovua në 
seancën e Këshillit, 
dokumentacioni i 
themelimit të institutit  

Procesverbali nga 
seanca e Këshillit 
të Komunës së 
Tetovës, dhe 
kopje nga 
dokumentacioni i 
themelimi të 
institutit  
 

Komuna e Tetovës; 
Universiteti shtetëror; 
Universiteti Shën Kirili dhe 
Metodi 

3 vite 490.000,00 

5.4.2 
Krijimi i Muzeut Natyror në 
Komunën e Tetovës 

Themelimi i muzeut natyror 
funksional 

Plani u aprovua në 
seancën e Këshillit, 
dokumentacioni i 
themelimit të muzeut 

Procesverbali nga 
seanca e Këshillit 
të Komunës së 
Tetovës dhe 
kopje nga 
dokumentacioni 
nga themelimi i 
muzeut 
 

Komuna e Tetovës 3 vite 3.200.000,00 

5.4.3 
Projekt për mbrojtjen e pyjeve nga 
prerja e pa-planifikuar dhe  zjarret 

Biodiversiteti i ruajtur në 
rrethin rural  

Numri i pemëve të 
mbjella të reja  

Studimi i 
mbrojtjes së 
pyjeve  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor 

3 vite 10.000,00 

Totali 3.700.000,00 

Burimi i financimit: Fondet shtetërore, Komponenti  IPA II  Bashkëpunimi ndërkufitar 
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Qëllimi strategjik 5. Ruajtja dhe përmirësimi  i mjedisit jetësor në zonat rurale 

Qëllimi specifik 5.5 Reduktimi i efekteve nga ndryshimet klimatike 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

5.5.1 Promovimi i BRE dhe EE 
3 ngjarje të organizuara çdo 
vit dhe prodhimi i materialeve 
promovuese 

 
9 ngjarjet të 
organizuara; numri i 
pjesëmarrësve në 
fushatë; numri i 
materialeve të shtypura 
promovuese; 1 video 
spot në vitin e parë 
 

Kopja elektronike 
e video spotit; 
Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 
kopje e 
materialeve 
promovuese 
 

Komuna e Tetovës, OJQ-
të, APZHB 

3 vite 25.000,00 

5.5.2 
Hapja e objektit për prodhimin e 
peletave dhe briketave nga 
mbeturinat e pyjeve 

Objekti për prodhimin e 
peletave dhe briketave 
Emetimi i zvogëluar i СО2 

Numri i bizneseve të 
hapura; 
Sasia në kg e prodhimit 
të briketa dhe fishekëve 

Kopja e projektit  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor; Prodhuesit 
bujqësor;  NSHP Pyjet e 
Maqedonisë; ZR e MBPU; 
APZHB; 

1 vit 150.000,00 

5.5.3 
Projekt për mbështetjen për 
përdorimin e energjisë diellore në 
zonat rurale 

Panelet diellore  dhe  
fotovoltike 
Emetimet e reduktuara të  
СО2 

 

Numri i  fotovoltikëve 
dhe kolektorëvë solar të 
vendosur 

Kopja elektronike 
e video spotit; 
Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 
kopje e 
materialeve 
promovuese 

Komuna e Tetovës; 
Sektori për mjedisin 
jetësor; OJQ-të; APZHE 

3 vite 100.000,00 

Totali 275.000,00 

Burimi i financimit: Programi Kombëtar për Zhvillim Rural, IPARD dhe pjesëmarrjen vetanake e fermerëve, fondet vetanake të komunës 
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10.1.4  Veprimet e propozuara të shtyllës zhvillimore RRJETËZIMI DHE EDUKIMI 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi strategjik 6 - Mbështetja e krijimit të rrjeteve (veprimi i përbashkët i palëve të interesuara) 

Qëllimi specifik 6.1 Themelimi i shoqatave 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

6.1.1 
Organizimi i sesioneve informuese 
mbi avantazhet e formimit të 
shoqatave 

Organizohen 3 ngjarje për 
çdo vit dhe prodhohen 
materiale promovuese 

9 ngjarjet të 
organizuara; numri i 
pjesëmarrësve në 
fushatë; numri i 
materialeve të shtypura 
promovuese; 1 video 
spot në vitin e parë 
 

Kopja elektronike 
e video spotit; 
Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 
kopje e 
materialeve 
promovuese 
 

Komuna e Tetovës; OJQ-
të; APZHB 

3 vite 15.000,00 

6.1.2 
Projekti për krijimin e shoqatave 
bujqësore 

Formohen shoqata 
funksionale  

Numri i shoqave të 
regjistruara  
Numri i anëtarëve në 
shoqatat bujqësorë  
Numri i takimeve të 
shoqatave bujqësore  

Kopja e projektit  

Komuna e Tetovës; 
Sektori për ZHEL;  
Prodhuesit bujqësor, 
APZHB; ZR e MBPU 

3 vite 30.000,00 

Totali 45.000,00 

Burimet e financimit: Programi kombëtar për zhvillimin rural, IPARD dhe pjesëmarrja vetanake e fermerëve 
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Qëllimi strategjik 6 - Mbështetja e krijimit të rrjeteve (veprimi i përbashkët i palëve të interesuara) 

Qëllimi specifik 6.2 Formimi i GLV-së 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

6.2.1 
Organizimi i një numri të trajnimeve 
për njohjen më të mirë të 
procedurës për hapjen e GLV-ve 

Organizohen ngjarje dhe 
prodhohen materiale 
promovuese 

Numri i ngjarjeve të 
organizuara; numri i 
pjesëmarrësve në 
fushatë; sasia e 
materialeve të shtypura 
promovuese 

Kopja elektronike 
e video spotit; 
Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 
kopje e 
materialeve 
promovuese 

Komuna e Tetovës; 
Jegunovc dhe Tearcë; 
Sektori i ZHEL; Prodhuesit 
bujqësor; ZR e MBPU; 
MBPU; APZHB;OJQ 

1 vit 5.000,00 

6.2.2 

Miratimi i vendimit nga Komuna për 
të marrë pjesë në GLV dhe 
regjistrimin e GLV-së, përgatitja e 
një plani strategjik të GLV-së 

GLV e regjistruar  

 
Merret vendimi i 
Këshillit nga të gjitha 
komunat kyçe në GLV 
Dokumenti i regjistrit 
qendror mbi themelimin 
e GLV-së  
Plani Strategjik 

Kopja e 
dokumentacionit 
nga regjistrimi i 
GLV 

Komuna e Tetovës; 
Jegunovc dhe Tearcë; 
Sektori i ZHEL; Prodhuesit 
bujqësor; ZR e MBPU; 
MBPU; APZHB;OJQ 

6 muaj 10.000,00 

6.2.3 
Përpunimi, zhvillimi dhe zbatimi i 
projekteve nga anëtarët e GLV-së 

GLV-të funksionale 

Sasia e  
dokumentacionit të 
përgatitur teknik; 
Numri i projekteve të 
realizuara 

Kopja e 
dokumentacionit 
teknik 
Raportet 
përfundimtare të 
projekteve të 
përfunduara 

Komuna e Tetovës; 
Jegunovc dhe Tearcë; 
Sektori i ZHEL; Prodhuesit 
bujqësor; ZR e MBPU; 
MBPU; APZHB;OJQ 

3 vite 10.000,00 

Totali 25.000,00 

Financimi: Programi i zhvillimit rural, IPARD,  Projekti kombëtar  i zgjerimit të bizneseve të vogla  



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëllimi strategjik 7. Rritja e nivelit të njohurive dhe qasjes në informata në pjesët rurale të komunës 

Qëllimi specifik 7.1 Edukimi i femrave në zonat rurale 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

7.1.1 
Rritja e edukimit joformal të 
femrave 

Organizohen trajnime në 
aftësi gjuhësore dhe 
kompjuterike; të drejtat e 
njeriut; nxitjen e aftësive 
tradicionale dhe zejtarisë 

Numri i trajnimeve të 
organizuara; Numri i 
pjesëmarrësve në 
trajnime; 

Raporti për 
aktivitetet e 
kryera; Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 
 

Komuna e Tetovës 
Sektori për ZHEL  

3 vite 20.000,00 

Totali 20.000,00 

Burimi i financimit: Fondet vetanake të komunës 
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Qëllimi strategjik 7. Rritja e nivelit të njohurive dhe qasjes në informata në pjesët rurale të komunës 

Qëllimi specifik 7.2 Edukimi i fermerëve të rinj dhe sipërmarrësve 

Nr.  Aktiviteti Rezultati  Indikatorët Burimi i verifikimit  Përgjegjësi 
Periudha 
kohore 

Buxheti në 
Euro  

7.2.1 
Trajnime për futjen e teknologjive 
të reja në bujqësi 

Organizohen trajnime për 
teknologji të reja të avancuara 
në bujqësi 

Numri i trajnimeve të 
organizuara; Numri i 
pjesëmarrësve në 
trajnime; 

Raporti për 
aktivitetet e 
kryera; Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 

Komuna e Tetovës; 
Sektori për ZHEL; APZHB; 
ZR e MBPU; USHT; 
institute dhe universitete  

1 vit 10.000,00 

7.2.2 

Trajnime dhe sesione informuese 
për të futur standardet dhe 
ndryshimin e legjislacionit në 
bujqësi 

Organizohen trajnimet dhe 
sesionet informuese për të 
futur standardet dhe 
ndryshimin e legjislacionit në 
bujqësi 

Numri i trajnimeve të 
organizuara; Numri i 
pjesëmarrësve në 
trajnime; 

Raporti për 
aktivitetet e 
kryera; Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 

Komuna e Tetovës; 
Sektori për ZHEL; APZHB; 
ZR e MBPU; USHT; 
institute dhe universitete 

1 vit 8.000,00 

7.2.3 
Trajnime dhe sesione informuese 
për të mbështetur mundësitë dhe 
masat e financuara nga IPARD. 

Organizohen sesionet  e 
informimit për të rritur 
ndërgjegjësimin e popullsisë 
lokale në lidhje me mundësitë 
e ofruara nga programi 
IPARD 

Numri i trajnimeve të 
organizuara; Numri i 
pjesëmarrësve në 
trajnime; 

Raporti për 
aktivitetet e 
kryera; Lista e 
pjesëmarrësve; 
agjendat; foto-
dokumentacioni; 

Komuna e Tetovës; 
Sektori për ZHEL; APZHB; 
ZR e MBPU, shoqatat e 
fermerëve, Odat 

1 vit 5.000,00 

Totali 23.000,00 

Burimi i financimit: Fondet vetanake të komunës 



11 REALIZIMI DHE BUXHETI  

11.1 Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve për zbatimin e strategjisë 

Bartësi kryesor dhe organizatori i strategjisë së zhvillimit rural është komuna e Tetovës, nëpërmjet departamentit 
të Zhvillimit Ekonomik Lokal (ZHEL) si dhe zhvillimit dhe promovimit të turizmit si dhe ekipit menaxhues për 
zbatimin e objektivave dhe aktiviteteve në përputhje me shtyllat zhvillimore. Për zbatimin e aktiviteteve të 
zhvillimit do të organizohen të gjitha palët e interesit në nivel komunal. Propozohet të formohet një ekip i 
menaxhimit, për të ndarë përgjegjësitë dhe detyrat në nivele të ndryshme të përgjegjësisë, që do të punojnë në 
përputhje me shtyllat zhvillimore, përkatësisht: 

1. Shtylla zhvillimore ekonomia rurale - Ekipi përgjegjës menaxhues i deleguar nga departamenti për 
zhvillim ekonomik lokal dhe zhvillimin dhe promovimin e turizmit 

2. Shtylla zhvillimore e infrastrukturës rurale - Ekipi i deleguar menaxhues nga sektori i urbanizmit, 
shërbimeve komunale dhe mjedisit jetësor  

3. Shtylla zhvillimore për mbrojtjen e mjedisit jetësor- Ekipi i deleguar menaxhues nga sektori i urbanizmit, 
shërbimeve komunale dhe mjedisit jetësor 

4. Shtylla zhvillimore  për rrjetëzim dhe edukim - Ekipi i deleguar menaxhues nga sektori i punëve publike / 
njësia për arsim  

 

Ekipet e menaxhimit do të përbëhen nga 1 deri 3 menaxherë të projektit, në varësi të madhësisë dhe numrit të 
objektivave dhe aktiviteteve strategjike. Ekipet e menaxhimit dhe partnerët në zbatimin e aktiviteteve të projektit 
do të koordinohen nga një trup koordinues i përbërë nga një koordinator dhe zëvendësin e tij, si dhe përfaqësues 
të sektorit për ZHEL. 

11.1.1 Angazhimi i institucioneve publike dhe organizatave lokale në zhvillimin rural 

Angazhimi i palëve të interesuara në nivel lokal është: 
 

1. Në nivelin komunal -  Komuna e Tetovës sektori për zhvillim ekonomik lokal dhe zhvillimin dhe 
promovimin e turizmit, sektori i urbanizmit, shërbimeve komunale dhe mjedisit jetësor, sektori i punëve 
publike/njësia për arsim; OJQ-të; prodhuesit bujqësor, shoqatat e fermerëve.   

2. Në nivel rajonal - Agjencia për zhvillimin e bujqësisë; Zyra rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Administrimit të Ujërave, Zyra rajonale ekonomive pyjore "Leshnica" Tetovë; 

3. Universiteti Shtetëror i Tetovës, institutet dhe Universiteti Shtetëror Shën Kirili dhe Metodi, KP Pyjet e 
Maqedonisë. 
 

11.1.2 Burimet e financimit 

Ndër burimet e identifikuara të financimit, veçanërisht janë të theksuara këto pesë burime: fondet nga buxheti 
qendror; mjetet lokale buxhetore nga komuna, grantet, IPA, Komponenti IPA II - Bashkëpunimi ndërkufitar nga 
Bashkimi Evropian; Grantet bilaterale nga ambasadat në Maqedoni dhe agjencitë zhvillimore; fondet nga kapitali 
privat (PPP), Programi kombëtar për zhvillimin rural, IPARD, projekti për zgjerim të bizneseve të vogla.  
 
Kostot indikative totale për të zbatuar aktivitetet janë pak më shumë se 8 milionë, gjegjësisht 8.148.000,00 euro. 
Shtylla zhvillimore e mjedisit jetësor merr 53% të buxhetit, ndërsa sasia më e vogël e fondeve të vogla të 
destinuara është për shtyllën zhvillimore rrjetëzimi dhe edukimi, me vetëm 1%.  Për zhvillimi i infrastrukturës 
rurale duhet të ndahen, 41% të mjeteve të parashikuara në planin financiar për strategjinë për zhvillimin rural të 
komunës për periudhën zhvillimore 2015-2020. 
 
Në grafikun e mëposhtëm mund të shihet një plan financiar për zbatimin e aktiviteteve sipas shtyllave të zhvillimit 
me përfaqësim në përqindje: 
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Grafiku 5. Plani financiar sipas fondeve zhvillimore 

 

11.2 Sistemet e monitorimit dhe vlerësimit 

Monitorimi - Monitorimi dhe kontrolli i zbatimit të aktiviteteve të strategjisë së zhvillimit rural do të zhvillohet në 
aspekt të vazhdueshëm përmes raporteve nga menaxherët e projektit deri te udhëheqësi i sektorit për zhvillim 
ekonomik lokal dhe zhvillimin dhe promovimin e turizmit. Drejtuesi i ZHEL-it për realizimin e aktiviteteve do të 
informojë Kryetarin e Komunës së Tetovës. Nëse përdoren fondet nga donatorët për zbatimin e aktiviteteve, 
raportet nga menaxherët e ekipit të projektit do të paraqiten rregullisht tek donatorët. 

Vlerësimi - Vlerësimi i strategjisë për zhvillimin rural do të kryhet në tre periudha: në fund të vitit 2016, në fund të 
vitit 2018 dhe në fund të vitit 2020. Në fund të tremujorit të fundit të 2020, do të përgatitet një raport përfundimtar 
mbi cilësinë e aktiviteteve të realizuara sipas dokumentit strategjik dhe do të fillohet me hartimin e një dokumenti 
të ri strategjik për periudhën e ardhshme të zhvillimit. Rekomandimet nga vlerësimi i fundit do të përdoren për të 
përgatitur strategjinë e ardhshme për zhvillimin rural të komunës. 
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11.3 Plani kohor i aktiviteteve dhe përdorimi i fondeve 

Tabela 23. Shtylla zhvillimore- Ekonomia Rurale (në euro)  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1

1.1.1
Pë rgatitja preliminare e dokumentacionit për zgjezdhjen e 

lokacionit të ndërtimit
6 muaj 750,00 750,00

1.1.2 Përgatitja e projektit themelor 1 v it 875,00 875,00 875,00 875,00

1.1.3
Pë rpilimi i studimit të fizibilitetit për sigurimin e mjeteve financiare nga 

donatorët
6 muaj 750,00 750,00

1.1.4 Ndë rtimi i qendrës për blerjen e pemëve dhe perimeve 1 v it 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

1.2

1.2.1
Përgatitja preliminare e dokumentacionit për zgjezdhjen e 

lokacionit
6 muaj 750,00 750,00

1.2.2 Përgatitja e projektit themelor 6 muaj 1.750,00 1.750,00

1.2.3 Hapja e pikës për mbledhjen dhe përpunimin e frutave malore 6 muaj 15.000,00 15.000,00

1.3

1.3.1
Përgatitja preliminare e dokumentacionit për zgjezdhjen e 

lokacionit
6 muaj 750,00 750,00

1.3.2 Përgatitja e projektit themelor 6 muaj 1.750,00 1.750,00

1.3.3 Hapja e klubit rural pë r zejtarinë tradicionale 6 muaj 10.000,00 10.000,00

2.1

2.1.1
Pë rpilimi i fletushkës dhe promovimi i potencialit për zhvillimin e biznesit 

në sektorin e bujqësisë 
1 v it 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.1.2
Pë rkrahja e politikav e për konsolidomin dhe bashkimin e tokave 

bujqësore
3  v ite 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

3.1

3.1.1 Përpilimi i studimit të fizibilitetit për eko-turizmin e fshatit 6 muaj 2.500,00 2.500,00

3.1.2 Pë rpilimi i fletushkës për eko-turizmin e fshatit 6 muaj 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3.1.3 Promovimi i eko-turizmit të  fshatit 3 v ite 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

2017 2018
Kohëzgjatja e 

aktiv itetit
Aktiv iteti

Vendosja e pikës për mbledhjen dhe përpunimin e frutave malore

Hapja e klubit rural për zejtarinë tradicionale

 Promovimi i potencialeve për zhvillimin e biznesit në sektor in e bujqësisë

Projekti për zhvillimin e eko-turizmit të fshatit

Nr.R

endor
Kuartal Kuartal Kuartal Kuartal

2019

Kuartal

2020

Kuartal

Ndërtimi i qendrës për blerjen e pemëve dhe perimeve

2015 2016
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Tabela 24. Shtylla zhvillimorë - Infrastruktura rurale(në euro)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.1

4.1.1
Rinjohja e terrenit dhe pë rgatitja e dokumentacionit preliminar 

(projekti gjeomekanik dhe gjeodezik)
6 месеци

500,00 500,00

4.1.2 Përgatitja e projektit themelor 1 година
1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00

4.1.3
Përpilimi i studimit të fizibilitetit për sigurimin e mjeteve financiare 

nga donatorët etj.
6 месеци

3.000,00 3.000,00

4.1.4 Ndë rtimi/rekonstruktimi i rrugëve 4 години
162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00

4.2

4.2.1 Rinjohja e terrenit dhe pë rgatitja e raportit preliminar 6 muaj
500,00 500,00

4.2.2 Përgatitja e projektit themelor 1 v it
875,00 875,00 875,00 875,00

4.2.3
Përpilimi i studimit të fizibilitetit me që llim të sigurimit të  mjeteve 

financiare nga donatorët etj.
6 muaj

3.000,00 3.000,00

4.2.4 Pë rmirësimi dhe vendosja e sinjalistikave të shtigjeve 3 v jet
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

4.3

4.3.1 Rinjohja e terrenit dhe përgatitja e raportit preliminar 6 muaj
500,00 500,00

4.3.2 Përgatitja e projektit themelor 1 v it
875,00 875,00 875,00 875,00

4.3.3 Përpilimi i studimit të fizibilitetit 6 muaj
3.000,00 3.000,00

4.3.4 Vendosja e rrjetit pë r ndriçim publik në etapa 3 v jet
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

4.4

4.4.1
Rinjohja e terrenit dhe studimi i raportit preliminar ( gjeomekanik 

dhe gjeodezik)
6 muaj

750,00 750,00

4.4.2 Përgatitja e projektit themelor 6 muaj
1.250,00 1.250,00

4.4.3 Përpilimi i dokumentacionit pë r arsyetimin ekonomik 6 muaj
2.000,00 2.000,00

4.4.4 Realizimi i objektit 6 muaj
20.000,00 20.000,00

4.5

4.5.1 Përpilimi i analizës preliminare dhe dokumentacionit; elaborati për efikasitetin 

energjetik
6 muaj

1.750,00 1.750,00

4.5.2 Pë rgatitja e dokumentacionit themelor 6 muaj
750,00 750,00

4.5.3. Përpilimi i dokumentacionit për arsyetimin ekonomik 6 muaj
1.250,00 1.250,00

4.5.4 Rekonstruksioni i objektit 6 muaj
12.500,00 12.500,00

Kuartal Kuartal

Përmirësimi i shtigjeve të këmbëso rë ve dhe biç iklist ëve me gjat ësi pr ej 15000m

Vendosja e rrjetit të ndriçimit publik me gjatësi totale pr ej 7000m

Nr.Re

ndor
Aktiv iteti

Kohëzgjatja e 

aktiv itetit

Sigurimi i ujit të pijshëm të  pastër/Ndë rtimi i rezervoarit të b e to n it p ë r u jë  t ë pij shëm  në lokacionin Br egu i Diellit  për  Reçicën e vogël

  Për mir ësimi i infrastrukturës sociale/Rekonstruktimi i shtëpisë së  fsh ati t X h ep çisht

2019

Kuartal

2020

Kuartal

Ndërtimi/rekonstruktimi dhe rehabilitimi i rrugëve me gjatësi prej 6550m

2015 2016 2017 2018

Kuartal Kuartal
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Tabela 25 Shtylla zhvillimore - Mbrojtja e mjedisit jetësor (në euro)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5,.1

5.1.1 Përpilimi / Rinovimi i LEAP 6 muaj 2.500,00 2.500,00

5.1.2 Të  përpilohen plane vjetore të veprimit 6 muaj 1.500,00 1.500,00

5.1.3 Rregullisht të  azhurohen planet e veprimit 3 v jet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2

5.2.1
Të  zhvillohet praktika e selektimit, reciklimit dhe 

përpunimit të lëndës sekondare përmes përpi l i mi t  t ë  p ro je kte ve  të  aplikuar a

3 v jet 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67

5.2.2
Asgjesimi dhe rekultiv imi I deponive te egra te 

mbeturinave
3 v jet 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33

5.3

5.3.1
Projekti per zvogelimin e perdorimit te plehrave 

artificial dhe pesticideve ne bujqesi
3 v jet 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67

5.3.2
Aplikimi i regullores ligjore per vendosjen e 

stacioneve te vogla per pastrim te kapacitetet per 
3 v jet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4

5.4.1
Themelimi i institutit per analizen e biodiversitetit ne 

malin Sharr
3 v jet 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33 40.833,33

5.4.2 Themelimi i muzeut natyror ne komunen e Tetoves 3 v jet 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67

5.4.3
Projekti per mbrojtjen e py jeve nga prerja e 

paplanifikuar dhe zjarret
3 v jet 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33

5.5

5.5.1 Promovimi per shfry tezimin e BER dhe EE 3 v jet 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33

5.5.2
Hapja e pogonit per prodhimin e peletava dhe 

briketave nga mbeturinat malore
1 v it 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00

5.5.3
Projekt per perkrahjen e shfry tezimit te energjise 

diellore ne zonat rurale
3 v jet 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33

Nr.re

ndor

2015 2016 2017 2018

Kuartal Kuartal Kuartal Kuartal
Kohëzgjatja e 

aktiv itetit
Aktiv iteti

 Te kete permiresim ne udheheqjen me mbetjet e ngurta

Te permiresohet menaxhimi i ujerave te zeza

Te ruhet biodiversiteti ne pjeset rurale te komunes

   Te zvogelohet efekti nga ndryshimet klimatike

2019

Kuartal

2020

Kuartal

 Te vendoset nje sistem i praktikave te qendrueshme per mbikqyrjen e gjendjes



80 

 

Tabela 26 Shtylla zhvillimore – Rrjetëzimi dhe edukimi (në euro)  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

6.1

6.1.1
Organizimi dhe sesionet informative per perparesite nga formimi 

i shoqatave bujqesore
3 години 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

6.1.2 Projekti per formimin e shoqatave bujqesore 3 години 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

6.2

6.2.1
Organizimi i nje sere sterv itjeve per njohjen me te mire me 

procedurat per formimin e GLV-ve
1 година 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

6.2.2
Miratimi i vendimit te keshillit per pjesemarrje ne GLV dhe 

regjistrimi i GLV-se si dhe pergatitja e planit strategjik
6 месеци 4.500,00 4.500,00

6.2.3
Perpilimi dhe zhvillimi i menaxhimit te projekteve nga ana e 

anetareve te GLV-se
3 години 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33

7.1

7.1.1 Rritja e arsimimit joformal te grave 3 години 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67

7.2

7.2.1 Kurse per futjen e teknologjive te reja ne bujqesi 1 години 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

7.2.2
Kurse dhe sesione informative per futjen e standardeve dhe 

ndryshimit te rregullores ligjore ne bujqesi
1 години 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

7.2.3
Kurse dhe sesione informative per mbeshtetje te mundesive dhe 

masave te IPARD
1 години 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

Nr.re

ndor

2015 2016 2017 2018

Kuartali Kuartali Kuartali Kuartali
Kohezgjatja e 

aktiv itetit
Aktiv iteti

 Edukimi i grave te zonave rurale

Edukimi i fermereve te rinj

2018

Kuartali

2018

Kuartali

 Formimi i shoqatave

  Formimi i GLV-ve



12 PJESËMARRËSIT NË PROCESIN E ZHVILLIMIT TË STRATEGJISË  

EKIPI I ZHVILLIMIT TË STRATEGJISË  

Strategjia e zhvillimit rural e komunës së Tetovës është përgatitur nga Shoqata “Qendra për promovimin e 
praktikave të qëndrueshme bujqësore dhe zhvillimit rural” - CeProSARD me pjesëmarrjen e konsulentëve të 
jashtëm: MA Marina Filiposka, student në nivel të doktoraturës në Fakultetin e Shkencave Bujqësore dhe 
Ushqimit në Shkup, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi - Shkup dhe Ariel Shaban – Magjistër i Shkencave. 

 

CeProSard 
rr. “Orce Nikolov“ 172,  
1000 Shkup, R. e Maqedonisë  
Tel/Faks: + 389 2 3061 391 
http://www.ceprosard.org.mk 

Strategjia është financuar dhe porositur nga komuna e Tetovës. 

CeProSARD shpreh mirënjohjen e madhe për kontributin bujar dhe të jashtëzakonshëm për zhvillimin e 
strategjisë për zhvillimin rural të komunës së Tetovës për: 

KOMUNËN E TETOVËS - SEKTORI PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK LOKAL, ZHVILLIMIN DHE PROMOVIMIN 
E TURIZMIT 

PJESËMARRËSIT NË GRUPET E PUNËS 

Emri dhe mbiemri  Pozita Institucioni 

Petre Petreski  Shef i Njësisë APZHB ZR Tetovë 

Petre Atanasoski Këshilltar për blegtori  APZHB ZR Tetovë 

Branko Karapeovski  
Këshilltari për prodhimin e 
kulturave 

APZHB ZR Tetovë 

Besnik Rexhepi  Profesor  Universiteti Shtetëror i Tetovës 

Eli Jusufi  Asistent Profesor Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" - Instituti i Blegtorisë 

Bajram Rufati  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Blerim Ismajli  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Xheladin Nuhi  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Kiril Ristoski  Anëtar Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë 

Hysen Xhemajli  Këshilltar Komuna e Tetovës 

Irfan Odai Sektori për ZHEL Komuna e Tetovës 

Idriz Shaqiri Sektori për ZHEL Komuna e Tetovës 

Vizllim Qamili Sektori për ZHEL Komuna e Tetovës 

Jovan Paunovski  Mësimdhënës SHMID "Mosha Pijade" Tetovë 

Simbile Ajdini  Mësimdhënës SHMID "Mosha Pijade" Tetovë 

Arben Halili  Drejtor i përgjithshëm  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore 

Damjan Surlevski  Asistent teknik GSP RRD 

Nysret Fazliu  Anëtar Federata e fermerëve e RM  

Memet Sinani  Nënkryetar Federata e fermerëve e RM 

Baki Shaqiri  Anëtar Federata e fermerëve e RM 

 

http://www.ceprosard.org.mk/
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PJESËMARRËSIT NË INTERVISTA 

Përfaqësuesit e intervistuar të vendbanimeve rurale 

Emri dhe mbiemri  Vendi  Funksioni 

Petko Misheski  Saraqinë Fermer individual 

Dragi Ilievski  Falisht  Fermer individual 

Xheladin Nuhi  Reçicë Fermer individual 

Abdirezak Jahja  Reçicë Fermer individual 

Beadin Beadini  Xhepçisht Fermer individual 

Zekirja Izeti Sellcë Fermer individual 

 

Përfaqësuesit e intervistuar të institucioneve që punojnë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural në 
nivel lokal 

Emri dhe pozita Funksioni Institucioni 

Bajram Rufadi  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Blerim Ismajli  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Xheladin Nuhi  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Mahir Ismajli  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Jeton Rushiti  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Spiroski Mioljub  Këshilltar MBPU ZR Tetovë 

Petre Petreski  Drejtues i njësisë  APZHB ZR Tetovë  

Branko Karapejoski  
Këshilltar për prodhimin e 
kulturave 

APZHB ZR Tetovë 
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