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Përmbledhje Ekzekutive

Mbështetja Evropiane Programit për Serbinë e Jugore dhe Jug-Perëndimore2 (PROGRES) është një
veprim i përbashkët i Bashkimit Evropian, Qeverisë së Zvicrës dhe Qeverisë së Serbisë, për të
përmirësuar stabilitetin dhe zhvillimin socio-ekonomik të dy zonave më të pazhvilluara të Serbisë.
UNOPS-it i është dhënë një buxhet fillestar prej 17 milion Euro për Programin, i cili duhet të zbatohet në
afat prej tri viteve, duke filluar në gjysmën e parë të vitit 2010.
Dy shtytjet bazë të PROGRES-it janë: nevoja për të zvogëluar diferencën ndërmjet rajoneve të pasura dhe
të varfra të Serbisë, dhe nevoja për t’iu mundësuar institucioneve lokale përdorimin më të mirë të
fondeve të investimeve të tanishme the të ardhme nga një sërë burimesh.
Duke u fokusuar në katër komponente: 1) qeverisja të mirë, e cila është temë e tërthortë që i përfshinë të
gjitha komponentet, 2) menaxhimi komunal dhe planifikimi zhvillimor, 3) infrastrukturë sociale,
ekonomike dhe ambientore, si dhe në 4) vetëdijesimin publik dhe mbështetje të Serbisë Jugore dhe JugPerëndimore, Programi në mënyrë holistike do të përpiqet të përshpejtoj rritjen dhe përmirësojë kushtet e
përgjithshme të jetesës në zonat e fokusuara.
Në veçanti, PROGRES do të synoj të përforcoj qeverisjen lokale duke adresuar: performancën e
autoriteteve lokale dhe menaxhimin e burimeve publike; pjesëmarrjen e grupeve të organizuara të
shoqërisë civile dhe qytetarëve në vendimmarrje të sektorit publik; partneriteteve ndërmjet autoriteteve
lokale, shoqërisë civile dhe njësive të sektorit privat, të cilat do të sigurojnë dhe prodhojnë të mira dhe
shërbime kolektive lokale. Për më tepër, Programi do të punoj në forcimin e departamenteve financiare
dhe përmirësimin e institucioneve lokale buxhetore dhe proceseve financiare dhe ngritjen e kapaciteteve
të menaxhimit të projekteve – në veçanti të atyre rreth qasjeve sistematike për zhvillimin e infrastrukturës
së ambientit, ekonomike dhe sociale.
Përfitues të drejtpërdrejt nga të gjitha aktivitet janë njëzet e pesë administrata komunale (përfshirë
këshillat e qyteteve dhe kuvendet) në Serbinë Jugore dhe Jug-Perëndimore, të cilat janë pjesëmarrës të
Programit. Përfituesit e tjerë janë institucionet e themeluara nga komunat dhe kompanitë e shërbimeve
publike, organizatat e shoqërive civile (OSHC), dhe mediet në komunat pjesëmarrëse. Sidomos,
përfituesit kryesor janë banorët e Serbisë Jugore dhe Jug-Perëndimore.
Në dritën e rritjes së kohëve të fundit të kërkesave për azil nga këto zona në vendet e BE, për shkak të
vështirësive ekonomike dhe në përgjigje të liberalizimit të vizave së voni, një kujdes i veçantë i është
kushtuar aspektit social të Programit. Zvicra e ka financuar ndaras projektin për Migrim i cili ka operuar
në Serbinë Jug-Perëndimore për më shumë se një vit e gjysmë, dhe Komponenti 1 drejtpërdrejt adreson
aspektin social – integrimin e emigrantëve në shoqëri, promovimin e barazisë gjinore, të drejtat njerëzore
dhe minoritare. Sidomos, këto aspekte sociale
dhe qeverisja e mirë janë objektivat e tërthorta të PROGRES dhe janë adresuar gjatë gjithë dokumentit të
Programit.
Përfundimisht, dizajni i PROGRES-it ka pasur parasysh programim plotësues dhe mbështetje për
komunat dhe zonat nga Qeveria dhe donatorët ndërkombëtar. Implementimi i PROGRES-it do të
harmonizohet me asistenca të tjera, dhe do të mbështes iniciativa të tjera të përshtatshme.
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Pjesa 1 e këtij dokumenti siguron Historikun e rrethanave të cilat e përcjellin PROGRES-in, duke
përfshirë sektorin e analizave, problemet që duhet të adresohen brenda secilës komponentë dhe arsyetimi i
Programit. Pjesa 2 – Intervenimi – siguron informim për objektivat e përgjithshme, qëllimin e Programit,
si dhe detajet e rezultateve dhe veprimtaritë individuale. Supozimet dhe Rreziqet janë sqaruar brenda
Pjesës 3, ndërsa Pjesa 4 merret me marrëveshjet për Implementim, duke përfshirë mjetet fizike dhe jofizike, organizimet, modalitetet, procedurat, afatet dhe kostot dhe plani financiar. Pjesa 5 mbulon faktorët
që sigurojnë qëndrueshmëri – përkrahje e politikave, teknologjinë e duhur, masat për mbrojtjen e mjedisit,
aspektet sociale, institucionale, mundësinë menaxhuese dhe financiare. Përfundimisht, aktivitet në
Periudhën Fillestare, metodologjia e propozuar për monitorimin e Programit dhe vlerësimin e tij, janë
shtjelluar në Pjesën 6.
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1 Përmbledhje
Komunat në Jug dhe Jugperëndim të Serbisë konsiderohen si shumë më pak të zhvilluara se shumica e
komunave tjera në vend3. Denominatori i përbashkët i të dyja zonave, asaj Jugore dhe Jugperëndimore të
Serbisë është mungesa e rritjes ekonomike – faktor madhor për stabilitet afatgjatë. Duke vuajtur me
dekada nga neglizhenca dhe investimet e vogla, të dyja zonat ballafaqohen me një numër sfidash: varfëria
është rritur në masë dramatike, papunësia është e lartë, infrastruktura jo-adekuate, arsimimi i
pakënaqshëm, derisa shumica e shërbimeve sociale janë rrënuar. Sektori publik karakterizohet me
qeverisje të vobektë, me planifikim dhe menaxhim të dobët financiar dhe mungesë të shërbimeve
komunale. Të dyja zonat, ajo Jugore dhe Jugperëndimore e Serbisë janë vendbanime të grupeve të mëdha
minoritare. Serbia Jugore është një mjedis i dalë nga konflikti me tensionim latent. Komunat e
Bujanovcit, Preshevës dhe Medvegjës janë të populluara me shumicë Shqiptare të cilët nuk janë të
përfaqësuar në Administratën Shtetërore aq sa duhet e as në ndërmarrjet e mëdha, dhe pothuajse tërësisht
mungojnë në Polici dhe Gjyqësi. Në Serbinë Jugperëndimore tensionet kanë qenë të natyrës “IntraEtnike” brenda etnitetit të njëjtë Boshnjak ku ekzistojnë konflikte ndërpartiake të grupeve politike.
Megjithatë, dimensioni etnik nuk e arsyeton në tërësi varfërinë në këto zona. Zonat tjera me popullatë
Serbe, si ajo a rajonit të Toplicës dhe pjesë tjera të Serbisë janë gjithashtu të varfra në masë të barabartë,
ndoshta edhe më të varfra. Dimensioni etnik megjithatë i keqëson problemet e migrimit. Nga zonat Serbe
njerëzit migrojnë në qytetet më të mëdha të vendit. Boshnjakët nga Serbia Jugperëndimore shpërngulen
në Sarajevë, Evropën Perëndimore ose tutje, ndërsa Shqiptarët nga Serbia Jugore shikojnë kah Kosova
dhe Evropa Perëndimore. Mbështetja Evropiane Programit për Serbinë Jugore dhe Jugperëndimore është
program që trashëgon punën e programeve të bazuara në zona të Serbisë Jugore dhe Jugperëndimore,
Infrastruktura Komunale dhe Rimëkëmbja (IKR2) dhe Mbështetja Komunale në Serbinë Jugperëndimore
(PRO). Këto Programe kanë arritur rezultate në dy fusha të shquara – zhvillimi i kapaciteteve të
organizimit në nivel Komunal dhe Rajonal dhe përgatitja për implementimin e përmirësimeve në
infrastrukturë. Megjithatë, pasi që Zonat e cekura janë shumë më pak të zhvilluara se shumica e
komunave tjera në vend, ka nevojë për mbështetje shtesë në mënyrë që të mbyllen zbrazëtirat dhe të
vazhdohet rrjedha e krijuar nga PRO dhe IKR2. Programi PROGRES ka marr parasysh vlerësimet e të
dyja programeve dhe ka adresuar rekomandimet kyçe në këtë dokument. Mirëpo, nuk është në pyetje
thjeshtë zgjidhja për një sektor të vetëm. Për këtë arsye, PROGRES do të ketë qasje zonale4, me qëllim të
përfshirjes së një varg problemesh. Të gjitha së bashku, ky Aksion do të ndihmojë përshpejtimin e
zhvillimit të këtyre pjesëve më pak të zhvilluara të vendit dhe t’i mbështes ato që të mund t’i mbyllin
dallimet me pjesën tjetër të Serbisë.

1.1 Politikat e Qeverisë/Sektorit
Politikat Qeveritare për qeverisjen lokale dhe zonat më pak të zhvilluara mbulon çështje të ndryshme
duke filluar nga mirëqenia sociale e deri tek ambienti dhe infrastruktura. Numri i funksioneve qeveritare
të decentralizuara është në rritje, por implementimi është shumë i ngadalshëm. Kjo pjesë thekson një
shembull të vogël të politikave dhe ligjeve që ndikojnë tek qeverisja lokale në zonat e PROGRES-it.
Për më shumë, e drejta e qytetarëve për vetëqeverisje është e mbrojtur me Kushtetutën e Serbisë të
miratuar në vitin 2006. Ndryshimet në funksionimin e vetëqeverisjes lokale janë ndikuar nga Strategjia
3

Qeveria e Serbisë (2007) Serbia – Strategjia për Zhvillim Rajonal ; Mund ta gjeni në:
http://www.prsp.gov.rs/engleski/dokumenta.jsp
4
Qasje e bazuar në zona është një intervenim i cili shënjestron “zonat specifike gjeografike të vendit, të karakterizuara si problem
i komplikuar për zhvillim, përmes një qasjeje të integruar, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe fleksibile” (UNDP/RBEC Area-Based
Development Practitioners Workshop, 29-31 October 2003; Available at:
http://europeandcis.undp.org/index.cfm?menu=p_search\p_result\p_documents&DocumentID=4002.
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për Reformimin e Administratës Publike e miratuar në nëntor 2004. Strategjia ka caktuar pesë parime
kyçe të cilat do ta përcjellin reformën: decentralizimi, depolitizimi, profesionalizimi, racionalizimi dhe
modernizimi.
Gjithashtu, në fund të vitit 2007, katër ligje janë aprovuar në sferën e vetëqeverisjes lokale: Ligji mbi
Financat e vetëqeverisjes lokale, ligji mbi Zgjedhjet lokale, ligji mbi Kryeqytetin dhe ligji mbi
Organizimin territorial të Republikës së Serbisë. Këto katër ligje janë të Harmonizuara me Kartën
Evropiane të qeverisjes lokale, të ratifikuara nga Kuvendi Nacional në Korrik 2007.
Në fund, disa nga ligjet kryesore, relevante për implementimin e PROGRES-it, janë: Ligji mbi Pagat;
Ligji mbi Ndërmarrjet Publike dhe Shërbimet e Përbashkëta; Ligji mbi Shërbimet Komunale; Ligji mbi
Antikorrupcionin; Ligji mbi Barazine Gjinore; dhe ligjet tjera si psh. Ligjet në sferën e planit urbanistik,
ndërtimit, mbrojtjes së ambientit, mbrojtja sociale, zhvillimi regjional dhe siguria sociale, gjithashtu kanë
të bëjnë me Programin.
Një listë përmbledhëse e dokumenteve strategjike, ligjeve dhe rregulloreve janë në Aneksin I.

1.2 Karakteristikat e Sektorit
Komunat janë institucioni primar i arritjes së zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të Serbisë. Megjithatë, ato
janë të ndikuara nga rrethanat nacionale- legjislacioni, administrimi i pasurisë, transferet e qeverisë
qendrore, privatizimi, rrugët nacionale dhe lidhjet e hekurudhave.
Në anën tjetër, komunat kanë pak hapësirë për të marrë veprime për të tërhequr investimet dhe për të
promovuar kushtet e jetesës. Për shembull, në vitin 2009 vetë qeverisjet lokale (VQL) gradualisht fulluan
të marrin përgjegjësi shtesë lidhur me mbrojtjen sociale dhe zhvillimin ekonomik lokal, kur filluan
mbledhjen e të hyrave mbi pasurinë dhe tatimet tjera lokale.
Reformat nacionale janë duke vazhduar dhe disa nga këto do të kenë ndikim direkt në performancën dhe
aktivitetin e komunave:
• Decentralizimi i disa prej përgjegjësive të mbledhjes së të hyrave
• Rritja e përgjegjësive të komunave për të ofruar shërbimet e mirëqenies sociale
• Rritja e përgjegjësive të komunave lidhur me edukimin fillestar.
• Njohja me standardet e reja të deponimit dhe menagjimit të mbeturinave, duke perfshi edhe
riciklimin
• Njohja me përgjegjësitë e reja për ofrimin e banesave sociale.
• Përmirësimet në sistemin e regjistrimit të pasurive
• Njohja me Ligjin e ri të Zhvillimit Regjional, i cili parasheh krijimin e Nomenklaturës së Njesive
për Statistikat Territoriale (NNJST) II niveli i statistikave regjionale me kornizë të përshtatshme
institucionale të përshkruar me Ligj dhe me Ligjet relevante.
Reformat tjera në gazsjellës, edhe pse ato do të përballen me shumë sfida para se të hyjnë në fuqi në nivel
lokal:
• Reformat e kompanive lokale të shërbimeve publike të cilat ofrojnë shumicën e shërbimeve
publike komunale
• Kthimi i pasurisë komunale te prona lokale, duke i kthyer kështu veprimet e viteve 1990 të cilat e
patën transferuar pasurinë komunale te qeveria qendrore. Ky ligj mund të ketë implikime shumë
pozitive për komuna.
• Duke shqyrtuar rregullimet e zgjedhjeve për qeveritë lokale në të cilat proporcioni i ulëseve në
kuvend do të zgjidhet në bazë të meritave në vend që të gjitha ulëset të caktohen prej listës së
partisë. Ky mund të bëj një ndryshim të konsiderueshëm lidhur me shkallën e përgjegjësive të
kuvendeve lokale ndaj qytetarëve të tyre.
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Edhe pse lista e reformave është e gjatë, ritmi i ndryshimeve megjithatë konsiderohet si i ngadalshëm. Në
mënyrë që decentralizimi të vazhdojë, komunat – posaçërisht ato në pjesët e varfra të vendit – duhet ti
forcojnë politikat dhe kapacitetet menaxhuese të tyre.

1.3 Përfituesit dhe palët e përfshira
Përfituesit
Përfitues direkt të PROGRES-it janë intitucionet (kuvendet, këshillat egzekutiv, dhe administratat
komunale) e komunave në vijim:
• Ivanjica, Nova Varosh, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Rashka, Sjenica, dhe Tutini në
jugperëndim të Serbisë
• Bllace, Zhitoragja, Kurshumlija, Prokuplje në krahinën e Toplices
• Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medvede, Crna Trava, Bosilegrad, Bujanovac, Vladicin
Han,Vranje, Presevo, Surdulica, Trgoviste në jug të Serbisë5.
Përfituesit tjerë mund të përbëjnë komunat – intitucionet e krijuara dhe kompanitë e shërbimeve publike
(KSHP) dhe mediat në territoret e këtyre komunave.
Sidoqoftë, përfituesit kryesor janë banorët e PROGRES komunave pjesëmarrëse në Jug dhe Jugperëndim
të Serbisë.
Aty ku aktivitetet e Programit mbulojnë pjesë të mëdha si psh. Krahinat apo Rajonet, apo aty ku politikat
nacionale kërkojnë që komunat shtesë të përfshihen në ndonjë çështje specifike, atëherë komunat tjera
mund të përfitojnë në mënyrë indirekte.

Palët e përfshira
Programi do të implementohet kudo që është e mundshme me anë të partnerëve implementues, duke
përfshi VQL, disa nga të cilat tashmë janë identifikuar ( ju lutem shih. Aneks III). Si shtesë do të jetë e
nevojshme vazhdimisht që të krijohen aleanca të reja për Programe të veçanta të aktiviteteve. Kjo do të
bëhet në pajtim me procedurat e UNOPS-it dhe me aprovim të Programit të Komitetit Drejtues (PKD).
PROGRES do të punojë në bashkëpunim me një numër të agjentëve kyç pjesët e përgjegjësive dhe
kompetencat e të cilëve do të jenë relevante me implementimin dhe mbikëqyrjen e Programit. Këto
përfshijnë jo vetëm këto në vijim:
• Ministritë e Financave, Ekonominë dhe Zhvillimin Rajonal, Ambientin dhe Planifikimin
Hapësinor, Administratën Publike dhe Qeveritë Lokale, dhe Planin e Investimit Nacional ( PIN).
• Trupi Koordinues për Preshevë, Bujanovc dhe Medvegjë.
• Agjencia Kombëtare për Planifikim Hapësinor.
• Drejtoria e Ujërave të Serbisë.
• Konferenca e rëndësishme e Qyteteve dhe Komunave.
• Këshilli Nacional për Zhvillimin Regjional.( në vijim)
• Agjencia Nacionale për Zhvillimin Regjional. ( në vijim)
• Agjencia Regjionale për Zhvillim Ekonomik dhe Hapsinor në Krahinat e Rashkës dhe Moravës,
Kralevë (ARZH).
• Agjencia e Zhvillimit Ekonomik të Sanxhakut ( AZHES), Novi Pazar
• Agjencia Regjionale për Zhvillim Zllatibor, Uzice ( ARZH Uzice).
• Qendra Regjionale për Zhvillim të krahinës së Jablanicës dhe Pcinja, Leskovc.
• Shoqata Jugore për Zhvillim, Nish
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Do të jetë edhe një bashkëpunim i ngushtë me programet tjera dhe organizatat që kanë mandat e të cilat
punojnë në zhvillimin regjional dhe komunal. Këto janë të përshkruara në Pjesën 1.6. Intervenimet tjera
dhe detajet janë në Aneksin IV.

1.4 Problemet që duhet të adresohen
Nevoja që të përmirësohet qeverisja lokale në vendet jo të zhvilluara si psh. Jugu dhe Jugperëndimi i
Serbisë është një imperativ. Kjo ka të bëj gjithashtu me forcimin e planit strategjik të kapaciteteve në
mënyrë që ato të mund të marrin pjesë në tërheqjen e fondeve për projektet regjionale dhe ndër
komunale, por gjithashtu për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe për të respektuar plotësisht të
drejtat e minoriteteve. Në përgjithësi, kjo do të qoj në një zhvillim socio ekonomik të komunave.
Gjithashtu, ministria e administratës publike dhe e qeverisjes lokale kanë theksuar se ndërtimi i
kapaciteteve të qeverisjes lokale është me rëndësi për një proces të suksesshëm të decentralizimit. Për
momentin sipas ministrisë, decentralizimi nëpër Serbi është i penguar nga kufizimet e buxheteve lokale
për të udhëhequr funksionet e përshtatshme, kapacitetet e dobëta të administratës lokale dhe në disa raste
organizimi i dobët i implementimit6.
Një nga problemet kryesore që PROGRES do ti adresojë duke vazhduar programet PRO dhe MIR është
ndërtimi i kapaciteteve të aksionarëve lokal dhe regjional për të përgatitur një projekt të gazsjellësit dhe
për të përdorur në mënyrë efektive mbështetjen e fondeve në një mënyrë transparente për të mirën e
qytetareve. Kjo do të thotë zhvillimin e administratës interne dhe qeverisjen e mirë të kapaciteteve për të
qenë të aftë për të absorbuar, Fondet Evropiane ( IPA dhe Fondet Strukturale) dhe qeveritare në të
ardhmen, gjë e cila është posaçërisht e rëndësishme për komunat e vogla dhe të mesme.

Qeverisja
Sipas ligjit të financave të qeverisjes lokale ( 2007), shumica e shërbimeve komunale dhe funksioneve
janë direkt nën përgjegjësi të kuvendeve (skupstina). Kjo do të thotë se kuvendi emëron udhëheqësit e
ndërmarrjeve të komunave dhe organizatat të cilat ofrojnë shërbime, aprovon buxhetet vjetore të tyre,
planifikon dhe raporton. Meqenëse ka shumë pak auditim të pavarur, monitorimi apo inspektimi i
shërbimeve, përgjegjësia e shërbimeve komunale ndaj kuvendit është substanciale.
Në përgjithësi nuk ka barazi gjinore në sferën publike. Edhe pse janë pak gra që janë aktive në shoqërinë
civile, ku pozitat janë në bazë vullnetare apo janë të paguara pak përfaqësimi i tyre në bërjen e politikave
ka nevojë ende të përmirësohet. Për shembull, shih Serbinë, është një mesatare 21% e grave në kuvendet
lokale7. Në jug dhe jugperëndim vetëm 18% të grave janë deputete në parlamentet lokale. Edhe pse ky
numër nuk është i saktë faktet tregojnë se vendimet bëhen nga meshkujt udhëheqës të partive.
Jashtë kuvendeve, organizatat e shoqërisë civile ( SCOs) në komunat e varfra janë në përgjithësi të
dobëta. Në mënyrë tipike është një apo dy shoqëri civile SCOs të cilat janë të afta të sigurojnë fonde nga
burime ndërkombëtare apo nacionale dhe të cilat kanë një profil relativisht të lartë. Të tjerat tentojnë të
mbledhin personat me mendime të njëjta të cilët nuk mund të bëjnë ndryshime në komunitetin e tyre.
Gjithashtu, pjesëmarrja e qytetarëve në qeverisjen lokale është e dobët. Qeveritë lokale bëjnë pak për të
informuar për performancën dhe buxhetin e tyre. Aty ku kërkohet konsultimi me ligj si psh. Për buxhet,
kjo bëhet sipërfaqësisht dhe sa për informatë sesa për të bërë konsultime të vërteta.
Sa i përket mediave lokale ato janë në presion të përditshëm politik nga administrata e komunave, duke
pësuar nga ndarja e pabarabartë e buxhetit, privatizimi jo komplet e gjithashtu puna e shumë
transmetuesve ilegal. Gjithashtu, mediat lokale kanë pësuar nga kriza ekonomike dhe mbledhja e të
ardhurave të marketingut është zvogëluar dukshëm. Qeveria duhet të përpilojë një strategji për mediat

6

Ministria e Administratës Publike dhe qeverisjes lokale , Pasqyre e realizimit te strategjisë se reformave te administratës publike në republikën e
Serbisë dhe plani aksionar për implementimin e reformave te administratës publike për periudhën 2004-2008, Beograd Tetor 2008, faqe 6
7
Nga libri vjetar i komunës 2008- shënimet janë për rezultatet e zgjedhjeve te vitit 2004. Situata momentale është e ndryshme në mënyre
margjinale por shënimet nuk mund të gjenden lehtë.
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nacionale në vitin 2010 e cila do të gjente zgjidhjet e mundshme të problemeve të cilat janë paraqitur pas
privatizimit.
Në përgjithësi, qeverisja lokale kërkon një përsosje, njohuri dhe menaxhim më të mirë, sesa një rishikim
komplet. Sistemi është i vështirë por jo me të meta, dhe ka shumë shenja pozitive që gjerat do të
përmirësohen në vitet e ardhshme. Serbia jugore dhe jugperëndimore duhet të vazhdojnë me trendin
nacional për të përmirësuar qeverisjen edhe pse burimet dhe kapacitetet janë të vogla.

Menaxhimi i komunave dhe planifikimi i zhvillimit
Çështja e Menaxhimit i komunave dhe planifikimi i zhvillimit është një çështje thelbësore e qeverisjes
lokale – ofrimi i shërbimeve për popullatën lokale bazuar në të hyrat e mbledhura transferet u zvogwluan
pwr 40% qw do tw thotw se komunat tw cilat vareshin kryesisht nw transfere u keqwsuan shumw dhe
duhej tw shtyenin shumicwn e planeve tw veta.
Ligji mbi financat e qeverive lokale gjithashtu i ka bërë administratat lokale përgjegjëse direkte për
mbledhjen e të hyrave nga fitimet dhe taksat tjera më të vogla. Viti i parë i implementimit ishte viti 2009
kështu që mbetet të shihet se çfarë efekti do të këtë në buxhetet e qeverive lokale. Ka indikacione se
mbledhja e tatimeve është përmirësuar por ende ka vend për përmirësime, rregullim të strategjisë dhe
përmirësim të efektivitetit të administratës. Sidoqoftë, edhepse këto taksa përbëjnë relativisht një pjesë të
vogël të të hyrave të komunave të varfra, një efektivitet me i madh do të ishte i mirëseardhur.
Kështu që përmirësimi i menaxhmentit komunal kërkon intervenim dhe mbështetje në një numër sferash,
duke përfshirë aftësinë e kuvendit për ti mbajtur institucionet publike dhe të mund të llogarisë në to,
mbledhjen e të ardhurave vjetore, kapacitetet planifikuese hapësinore, konsultimet publike dhe
përgjegjshmërinë ndaj kërkesave të publikut. Megjithatë, efektiviteti i reformave në nivel lokal varet
shumë nga përpjekjet në reformat në nivel qendror të fokusuara në kompanitë e shërbimeve publike
(KSHP) dhe në Drejtori, dhe të cilat poashtu janë objekt ndryshimi në transferet qendrore qeveritare.

Infrastruktura
Historia e kohëve të fundit e Serbisë ka lënë trashëgimi një infrastrukturë që ka nevojë serioze për
rindërtim dhe rinovim. Rritja e popullsisë në disa vende e ka vënë në presion të madh infrastrukturën,
përderisa në tjerat, ku popullsia është duke shënuar rënie, e nga taksapaguesit nuk mund të shpresojnë për
të paguar riparimet, e lëre më renovimet. Komunat kanë paguar tradicionalisht për infrastrukturë nga
shpenzimet e tanishme por që kanë pasur një buxhet të zvogëluar dhe të luhatshëm, dhe programet për
mirëmbajtje dhe renovime kanë mbetur mjaft prapa.
Për më shumë, komunat nuk kanë qenë në mënyrë sistematike funksionale në përgatitjen e planeve master
për infrastrukturë ose të projekteve individuale. Nevojitet mbështetje shtesë për të siguruar që do i kenë të
dyja: njohuritë dhe kapacitetin për të zhvilluar projekte për infrastrukturë të një kualiteti të mjaftueshëm,
dhe të cilat janë të gatshme për tu financuar. Së fundi databaza e themeluar SLAP, në kuadwr tw
Konferencws sw Pwrhershme tw Qytetetve dhe Komunave (KPQK), sigurojnë një pasqyrë mbi projektet
komunale për infrastrukturë dhe notën e gatishmërisë të secilës veç e veç. Çdo tre muaj, projektet më të
mira “të klasës” u prezantohen donatorëve potencial dhe sponsorëve vendor për mbështetje, investim dhe
për implementimin e tyre.
Në vitet që do vijnë, do të ketë zhvendosje tutje të mbështetjes financiare prej projekteve në nivel
komunal tek projektet më të mëdha, më regjionale dhe më multi komunale. Kjo do të thotë që për
projektet e vogla komunale, komunat vetë do të punojnë më shumë për të gjetur financim, dhe të gjejnë
më shumë opsionet e tyre – të shikojnë për hua ekonomike ose të kërkojnë nga partneritetet privatopublike.
Përveç renovimit të infrastrukturës prioritet kryesor i të gjitha komunave por poashtu edhe i krejt
ministrive do të jetë përmirësimi i infrastrukturës së re, e nevojshme për zhvillimin ekonomik të
komunave. Kjo përfshin një infrastrukturë që do të ndihmoj në mbrojtjen e ambientit dhe nxitjen e
potencialeve turistike.
Ky Program do ti adresohet tri llojeve të infrastrukturës: asaj të ambientit, infrastrukturës ekonomike dhe
sociale.
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Infrastruktura e Ambientit
Në përgjithësi, Serbia, është duke u ballafaquar me probleme serioze sa i përket mbrojtjes së ambientit.
Çështje e pazgjidhur është menaxhimi i mbeturinave solide nga ana e komunave, dhe vendeve ilegale të
deponive, menaxhimi i plehrave të rrezikshme, ndotja e lumenjve dhe tretmani i rrjedhjes së ujërave të
zeza, pra këto janë vetëm disa nga problemet për tu adresuar në Serbinë e jugut dhe atë jug-perëndimore.
Prioritet i lartë i infrastrukturës së ambientit në sferën e PROGRES-it, ashtu siç janë identifikuar nga
Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor (MAPH) dhe Ministria e Planit Nacional të Investimeve
(MPNI), është ndërtimi i objekteve të deponimit për mbeturina solide – kryesisht të deponive – të cilat
janë konform standardeve të Bashkësisë Evropiane (BE). Për tani ekziston vetëm një deponi e tillë
regjionale në Jugë të Serbisë që i mbulon pesë komuna. Në jug-perëndim deponia regjionale, që do ti
mbulonte katër komunat (Nova Varosh, Priboj, Prijepolje dhe Sjenica) është larg nga të qenit funksional.
Zgjidhja e çështjes së menaxhimit të mbeturinave solide megjithatë është një aktivitet kompleks, që
kërkon veprimet si në vazhdim:
1. Planin zhvillimor të menaxhimit të mbeturinave.
2. Ndërtimi i deponive regjionale dhe zhvillimi i strukturave menaxhuese.
3. Ndërtimi i oborreve tw reciklimit dhe stacionet e transferimit.
4. Hidrosanitimi i deponive tw vjetra dhe deponimet ilegale (të mbeturinave).
PROGRES-i, poashtu do të mbështesë komunat në përgatitjen e dokumenteve të nevojshme planifikuese
për dizajnimin e vendeve për riciklim e që do të përputhen me rregullat e parapara për vendet për riciklim
nga ana e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, dhe që do të jetë gati në gjysmën e parë të
vitit 2010.
Së fundi, sa i përket ndotjes së lumenjve, lumenjtë Ibër, Rashka, Lim dhe Morava e Jugut, janë keq të
ndotura nga ujërat e zeza të komunave, deponitë ilegale skaj brigjeve të lumenjve dhe mbeturinat
industriale. Të gjithë këta lumenj rrjedhin në sistemet e lumenjve me lidhje ndër regjionale dhe
ndërkombëtare; Lumi Lim përmes lumenjve Drina dhe Sava derdhet respektivisht në lumin Danub, por
edhe lumenjtë Ibër dhe Moravë e jugut përmes Moravës së madhe poashtu derdhen në lumin Danub.

Infrastruktura Ekonomike
Një studim i vonshëm pranon se zhvillimi i sektorit industrial vështirësohet nga infrastruktura e vjetruar
dhe jo adekuate, që pengon tërheqjen e investitorëve të rinj, si të huaj ashtu edhe atyre vendor. Një
interesim i madh i investitorëve të huaj, shikuar nga Agjencia Serbe i Investimeve dhe Promovimit të
Eksportit (SIEPA), është nga Greenfield dhe Brownfield investuesit me infrastrukturë adekuate dhe të
mirë mbajtur, dhe ku ka qenë e mundur me gatishmëri kanë ndërtuar objekte prodhimi të reja ose i kanë
shpëtuar ato ekzistuese. Vendimi për investime nga kompanitë ndërkombëtare kryesisht përcaktohet nga
rrethanat ekzistuese për fillimin e biznesit ose themelimi i një ndërmarrje afat-shkurtë. Poashtu, ky
vendim ndikohet edhe nga efikasiteti i shërbimeve administrative kombëtare dhe lokale që lehtëson
investimet.
Ministritë gjegjëse dhe qeveritë lokale më së shumti janë të interesuara në investimet ekonomike të cilat
do të stimulojnë sektorin privat dhe që do të krijojnë mundësi punësimi, me politikë publike tanimë të
pajisur drejt lehtësimit të zhvillimit të zonave/parqeve industriale (ZP)dhe qendrave inkubatorë të
biznesit (QIB) në zonat strategjike të Serbisë. Edhe pse Qeveria e Serbisë e ka dhënë mbështetjen e saj
për këto aranzhmane për të tërhequr investitorët, nevojitet mbështetje më e madhe në mënyrë që të
themelohet një bazë e qëndrueshme ekonomike e cila do të mundësonte ofrimin e shërbimeve
mbështetëse, dhe për të siguruar vendimet lokale dhe kombëtare të ofrojnë mbështetje në themelimin e
zonave/parqeve industriale (ZP) dhe qendrave inkubatorë të biznesit (QIB) në vendet e përfshira në
Program dhe të jenë bazuara në baza të shëndosha ekonomike dhe me struktura të zhvilluara e të
qëndrueshme organizative.
Nën-sektori i Turizmit i cili poashtu ka pësuar rënie me vite, tani është duke u avancuar në mënyrë aktive
nga Sektori i Turizmit në Ministrinë e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit Rajonal (MFEZHR), si një
rrugë për stimulimin e investimeve në infrastrukturë. Programi përmbyllë zonat me rëndësi kombëtare e
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të cilat janë cak për tu zhvilluar, siç janë: Liqeni Vlasina, Golija, Kopaonik dhe Besna Kobila, Zlatibor
dhe Malet Zlatar. PROGRES-i, do ti mbështesë komunat dhe Ministrinë për të zhvilluar projektet me
prioritet nga Planet Master për Zhvillimin e këtyre vendeve.

Infrastruktura Sociale
Qeveria e Serbisë ka miratuar Strategjinë për Zhvillimin e Mbrojtjes Sociale në vitin 2005, ku është
theksuar nevoja e zhvillimit lokal të shërbimeve për ndihmë sociale. Ky dokument i ka identifikuar
autoritetet lokale si akterët kryesor në sigurimin e kujdesit shoqëror, përderisa vetë shërbimet do të mund
të ofroheshin nga sektori privat, organizatat jo qeveritare ose nga burimet e parapara me ligj. Megjithatë
politika sociale nuk është mirë e zhvilluar ose e kuptuar në nivel lokal dhe burimet janë të pakta.
Programet regjionale zhvillimore rrallë herë shihen si mjete që do të mundësonin zhvillimin social ngase
shumica e tyre si cak kanë sferën e ekonomisë. Megjithatë, pabarazia regjionale që ekziston në Serbi është
rezultat i të dyja: edhe kapitalit të varfër social por edhe kapitalit të varfër ekonomik. Në mënyrë që të
zvogëlohen pabarazitë, prioritetet e politikës sociale duhet të orientohen në programet për zhvillim
regjional, ato të cilat inkorporojnë ose i kanë të përfshira praktikat sociale, përmirësimi i resurseve
njerëzore, revitalizimi i komunitetit, etj. E njëjtë vlen edhe për të kuptuar rritjen ekonomike. Shumë rrallë
inovacionet shoqërore shikohen si masë e rëndësishme shoqëruese e inovacioneve teknologjike, përderisa
ato në të vërtetë duhet të shikohen si mjet zhvillimi. Kështuqë, organizatat e shoqërisë civile që
mbështesin projektet ose programet për inovacione sociale duhet të kenë të drejtë të aplikojnë për grante
përmes thirrjeve të Programit për propozime.
Ministria për Punë dhe Politikë Sociale (MPPS) tani është duke përpiluar Ligjin e Ri mbi Mbrojtjen
Sociale, e cila parasheh themelimin e transfereve të cekura për komunat më pak të zhvilluara, për
shërbimet e interesit të përgjithshëm, dhe për programet inovative. Kjo, dhe të gjitha iniciativat tjera
përmes Ligjit të Ri mbi Asociacionet Qytetare dhe Zyrës për Zhvillim të Qëndrueshëm, të gjitha duhet të
jenë mirë të koordinuara në mënyrë që të jenë sa më efektive. Kështuqë Programi parasheh asistencë
teknike (studime dhe analiza të mundësive për integrimin e politikës sociale në planet ekonomike lokale
dhe regjionale si dhe strategjive për zhvillim lokal dhe regjional), dhe që do të mundësonte koordinim më
të mirë në mes të akterëve. Kjo është si shtesë ndaj aktiviteteve të projekteve migruese si mbështetje ndaj:
qendrave ditore për njerëzit e plakur, njerëzit me aftësi të kufizuara, objekte për fëmijë me aftësi të
kufizuara, shkolla ose shtëpi strehuese shoqërore. Prioritet do tu jepet projekteve të zbatueshme dhe të
qëndrueshme, ku bashkë financimi do të bëhej nga komunat lokale dhe burimet e tjera, dhe ku ri-pagesat,
huat e mirëmbajtjes dhe shpenzimet rrjedhëse, identifikohen dhe mbulohen nga taksapagues apo përmes
detyrimeve tjera.

Vetëdijesimi i Publikut dhe Brendimi i Zonave
Njerëzit e zonave të përfshira në Program – si edhe ndokund tjetër ne Serbi – pas shumë vitesh trazirash
dhe pasigurie, mbeten dhe ngurojnë të shohin ndryshimet si një dukuri e mirë. Shumë iniciativa, edhe ato
që shikohen si iniciativa pozitive për komunitetin, shikohen me dyshim dhe gjenerojnë rezistencë dhe
refuzim. Suksesi i PROGRES-së do të varet në masë të madhe nga mirëkuptimi i njerëzve dhe angazhimi
i tyre në administratat komunale, shërbimet komunale, agjencitë rajonale të zhvillimit, të qyteteve dhe
fshatrave të përfshira në zonën e Programit. Për më shumë, në mënyrë që të rritet prospekti për arritjen e
ndryshimeve sociale të qëndrueshme dhe për të shkuar përtej sjelljeve individuale në zhvillimin e
normave të reja sociale dhe kulturore, është e nevojshme fuqizimi i komuniteteve dhe të sigurohemi që
zërat e tyre të dëgjohen. Kjo është arsyeja pse PROGRES fuqishëm do të komunikoj logjikën dhe të
mirën e veprimeve të saj për komunitetin dhe do të insistoj në parimet e qeverisjes së mirë dhe
pjesëmarrjen e qytetarëve në një numër aktivitetesh duke përfshirë identifikimin dhe implementimin e
projekteve në infrastrukturë.
Një pengesë tjetër shtesë drejt zhvillimit të qëndrueshëm qëndron në imazhin negativ të Serbisë Jugore
dhe Jug-Perëndimore. Zona shikohet si e prirë për konflikte, politikisht jo stabile, dhe e shtyrë nga
tensionet etnike. Infrastruktura e varfër, varfëria, papunësia e lartë, mungesa e kornizës për qeverisje të
mirë dhe pengesat e tjera sociale dhe ekonomike, që e dëmtojnë më shumë prezantimin e kësaj zone.
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Kështu që kjo seriozisht i dëmton faktorët potencial për investim, turizëm, rritje dhe zhvillim të
gjithmbarshëm, dhe kontribuon në ikjen e popullsisë. Kështu, ekziston nevojë e madhe për të bërë
ndryshime pozitive në mënyrën se si perceptohet Jugu dhe Jug-Perëndimi i Serbisë, për brenda, për hir të
moralit dhe optimizmit të vetë qytetarëve të saj, dhe jashtë, me qëllim të përmirësimit të mundësive për
investime, turizëm, dhe zhvillim ekonomik.
Ndjeshmëria politike dhe mosbesimi ndër etnik është shumë real. Ekzistenca e një distance të
rëndësishme në mes të Serbëve dhe popullsisë Shqiptare që jetojnë në Jug, dhe Serbëve e Boshnjakëve që
jetojnë në Serbinë Jugë-Perëndimore shihet në jetën e përditshme, për shembull, me një numër shumë
modest të martesave të lidhura ndëretnike. Poashtu ekzistojnë çarje ndër etnike në komunitetin boshnjak,
kryesisht si pasoj e ndarjeve në mes partive politike. Për më shumë, pakica Shqiptare dhe Boshnjake i
shikojnë veprimet e Qeverisë së Serbisë me një dozë të madhe mosbesimi. Duke marrë parasysh këtë që u
tha më lartë, prania e Bashkësisë Evropiane, e Qeverisë Zvicerane dhe e Qeverisë së Serbisë në këtë zonë,
do të jetë një sinjal shumë i fortë që do të ndikonte në mënyrë inkurajuese në stabilitetin e partive politike
dhe uljen e tensioneve ndër etnike.
Së fundi, shumica e popullsisë në Jug dhe Jug-Perëndim të Serbisë e mbështet hyrjen e Serbisë në
Bashkësinë Evropiane. Megjithatë, ekziston një mirëkuptim i limituar rreth dobisë që do të kenë qytetarët
me këtë anëtarësim në BE, veçanërisht në nivel lokal, e poashtu edhe rreth vlerave Evropiane. Kështu,
PROGRES-i do të jetë një rast për të promovuar më shumë vlerat Evropiane, përmes këtij partneriteti me
Zvicrën dhe BE-në.

1.5

Arsyetimi11

Programet e Bashkësisë Evropiane
PROGRES është identifikuar në: “IPA2010 Fiche, CRIS Number 2009/021-765”, Mbështetja e Qeverisë
Lokale të Serbisë, e cila është në përputhje me Strategjinë e Zvicrës për Bashkëpunim me Serbinë për
vitet 2010-2013, e aprovuar në dhjetor të vitit 2009. Të dyja kanë për qëllim të tregojnë aktivitetet e këtij
Programi, i cili duhet të rezultojë me:
• Përmirësimin e performancës/punës dhe reformës së administratës publike në të gjitha nivelet.
• Ofrimin e asistencës për përforcimin e mëtutjeshëm të ndërtimit të institucioneve dhe rritjen e
mundësive absorbuese të Institucioneve Serbe.
• Prekjen e çështjes së papunësisë dhe dhënien e mbështetjes në krijimin e vendeve të reja të
punës, duke përmirësuar konkurrencën e ekonomisë dhe produktivitetin e punës.
• Përforcimin e bashkëpunimit ndër komunal përmes Konferencave me Rëndësi të Qyteteve dhe
Komunave (KRQK) dhe asociacioneve tjera komunale, projekteve për mbështetjen e komunave,
projekteve ndër komunale dhe ndër kufitare dhe implementimi i Strategjisë për Uljen e Varfërisë
në nivel lokal.
• Luftimin e diskriminimit, dhe promovimit të drejtave të njeriut dhe minoriteteve, duke ndihmuar
krijimin e kushteve për tolerancë ndër etnike bashkëjetesë multi kulturore, rritjen dhe zhvillimin e
qëndrueshëm të gjitha komuniteteve, duke rritur në përgjithësi kulturën e tolerancës së gjerë si
bazë për rritjen e politikave koherente dhe kuptimplote.
• Mbështetjen e shoqërisë civile në mënyrë që të promovohet krijimi i dialogut të përbashkët dhe të
krijohet partneriteti me autoritetet e Serbisë.

Konteksti Socialo-Politik
Të gjitha komunat në Jug dhe Jug-Perëndim të Serbisë, kanë nevojë për mbështetje në mënyrë që të
ofrojnë kushte më të mira të zhvillimit strategjik socialo-ekonomik, duke përfshirë riorganizimin e
resurseve njerëzore dhe përforcimin e planifikimit në mënyrë që të jenë në gjendje të ju ofrojnë shërbime
të përmirësuara qytetarëve; që në mënyrë aktive të marrin përgjegjësitë e nevojshme në procesin e
decentralizimit; të stimulojnë bashkëpunimin regjional dhe ndër komunal dhe të sigurojnë tërheqjen e
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investitorëve. Për më shumë, raportet monitoruese të BE-së e të dyja Programeve “PRO” dhe Ringjalljes
së Infrastrukturës Komunale (RIK), e poashtu edhe vlerësimet përfundimtare, kanë rekomanduar që
nevojitet mbështetje sa i përket mbështetjes së shoqërisë civile dhe fuqizimit të femrave8.
Një karakteristikë tjetër është që pjesa Jugore dhe Jug-Perëndimore e Serbisë konsiderohen pjesët më të
ndjeshme të vendit. Kjo ndjeshmëri është si pasojë e multi-etnicitetit dhe shkallës shumë të ulët të
zhvillimit. Përvoja ka treguar se pa një kontekst më të gjerë, një vëmendje e veçantë kushtuar këtyre
komunave do të mund të keqësonte situatën edhe më shume, ngase më shumë e shikojnë rastin e tyre në
ndarje se sa përfshirje në Serbi. Një tendencë e tillë mund të ndryshohet me aktivitete të fuqishme ndër
komunale dhe duke insistuar në projekte më të mëdha ndër komunale dhe regjionale9. Kjo kërkon
vëmendje të posaçme sidomos në jug të Serbisë për shkak të çështjes së tri komunave ku dominon
popullsia Shqiptare, do me thënë komuna e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjes.
Në mungesë të ndonjë rritje të rëndësishme ekonomike dhe degradim të vazhdueshëm të ambientit dhe
infrastrukturës, rritja e varfërisë, dhe si pasoj edhe problemet sociale që deri në vitin 2010 janë rritur, siç
është keqpërdorimi i liberalizimit të vizave dhe rritja e kërkesave për azil10. Vështirësitë ekonomike dhe
kërkimi i mundësive më të mira për punësim duket të jenë motiv për rritjen e shkuarjes në BE. Në anën
tjetër, kthimi prapa i azil kërkuesve të refuzuar paraqet rrezik për imazhin e BE-së, dhe Qeveria e Serbisë
duhet të pajtohet për një plan të koordinuar. PROGRES, do ti monitoroj zhvillimet dhe do të ofroj
mbështetje të përshtatshme përmes mjeteve zhvillimore.
Shikuar në përgjithësi, komunikimi, ndryshimi i pikëpamjeve, dhe bashkëpunimi për zhvillim, të cilin ky
Program do të promovoj, janë pra këto mjete për të ndërtuar besueshmërinë dhe integrimin ekonomik në
Serbi, se sa të vazhdohet me procesin e izolimit dhe ndarjes.

Qasja
Qasja e metodës/përpjekjes për të punuar vetëm me një sektor ose grup specifik, konsiderohet të jetë e
pamjaftueshme për t’iu adresuar situatës në pjesën Jugore dhe Jug-Perëndimore të Serbisë. Kështu që,
qasja, ose metoda që do të ndërmerret si taktikë holistike është përfshirja e tërë zonës, e disa sektorëve të
saj: dmth. sektorit ekonomik, social dhe politik. Kjo pritet për të mobilizuar shumë aksionarë, derisa
merren me zanafillën problemeve, dhe të njëjtën kohë në përpjekje të zvogëlimit te simptomave të
padëshirueshme të mungesave të ekuilibrit të tanishëm regjional.
PROGRES do të merret me çështje të tërthorta qeverisëse në dy mënyra: duke i drejtuar në mënyrë
eksplicite çështjet specifike siç janë funksionet mbikëqyrëse të kuvendeve dhe këshillave karshi
administratave lokale (llogaridhënia), procesi konsultativ i buxhetit komunal (pjesëmarrja) ose çështje
gjinore brenda LSG (përfshirja dhe mos-diskriminimi) brenda komponentit 1. Përveç kësaj, qeverisja do
të ofroj po ashtu parime themelore të tërthorta për me shumë komponentë teknik të Programit. Për secilën
pikë hyrëse të vijave kryesore të veprimit për të adresuar një parim i tillë për qeverisje apo edhe më
shumë do të kërkohen, p.sh. potenciali për pjesëmarrje apo mos-diskriminim( përfshirja e pakicave) në
planifikimin hapësinor, ofrimi i shërbimeve nga organizatat së shoqërisë civile (efikasiteti, pjesëmarrja)
ose informacioni i duhur i publikut nga fondet e pranuara për projekte infrastrukturore (transparenca).
8

Është rekomanduar mbështetje e mëtejshme për “projektet e infrastrukturës, mbështetje për shoqërinë civile, sa i përket
fuqizimit të femrave dhe rritjen e rolit të tyre në procesin e vendim-marrjes.” Tabela në Shtojcën VI tregon përmbledhjen e
mbështetjes të Bashkësisë Evropiane për pjesën Jugore dhe Jug-Perëndimore të Serbisë që nga viti 2002, mbi të cilën duhet edhe
të ndërtohet ky program.
9
Një numër projektesh janë përmbushur përmes programeve RIK dhe PRO në nivele ndër-komunale/dhe të qeverisë lokale dhe
shumë qartë është vërejtur ndryshimi në raportet në mes komunave. Përmes implementimit të projekteve të përbashkëta, kjo
situatë ka ndryshuar pak, duke e vendosur rëndësinë e zhvillimit në pozitë primare.
10

Sipas të dhënave preliminare nga Belgjika, Suedia dhe Zvicra, vendet e para që kanë reaguar, të tëra këto vende
kanë marrë me qindra aplikacione në Janar dhe Shkurt. Kjo thuajse është baraz me totalin e pranuar gjatë vitit 2009,
dhe në disa raste arrin shifrat edhe në dy ose tri herë më shumë” (Oxford Analytica Saved Search Alerts, 30 March
2010).
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PROGRES merr parasysh numër të madh të rekomandimeve që rrjedhin nga vlerësimet përfundimtare të
MIR dhe PRO. Kryesisht, fokusi kryesor i Programit do të jetë qeverisja, përmes dy formave e para direkt
përmes adresimit të çështjeve të mira qeverisëse dhe e dyta indirekt përmes respektimit parimeve të mira
qeverisëse, siç janë transparenca dhe pjesëmarrja e qytetarëve në të gjitha aktivitetet e Programit. Program
i PROGRES përfshinë programet që direkt mbështesin shoqërinë civile, kryesisht përmes Fondit të
Përfshirjes së Qytetareve. Fondi i paraparë për këtë aktivitet është, në vijë me vlerësimet e
rekomandimeve, katër herë më i lartë se sa ai që është caktuar nga PRO. Intervenimi i Programit do të
përfshijë financimin e një shkallë të vogël projektesh infrastrukturore, në këtë mënyrë duke siguruar një
dukje të qarte për PROGRES. Me të vetmin qëllim të ndërtojë qëndrueshmëri të projekteve. Kjo praktikë
pozitive është zbatuar nga MIR dhe PRO, dhe ishte riafirmuar nga vlerësimet finale.
E fundit por jo më pak e rëndësishme, vëmendje e duhur duhet t’i kushtohet finalizimit të kornizës logjike
të PROGRES, për shkak të vëmendjes që do t’i kushtohet finalizimit të kornizës logjike të PROGRES në
mënyrë përfshirëse të gjitha grupet aksionare gjatë fazës fillestare; gjatë implementimit, modifikimet e
kornizës logjike do të bëhen të mundshme për të adresuar ndryshimet e jashtme dhe adaptimet e duhura të
Programit. Modifikimet do të bëhen duke përcjell vlerësimin afat mesëm të Programit, përpara dhe pas
zgjedhjeve lokale dhe kombëtare ose sipas ndryshimit të duhur në kontekste.
Qasja e përgjithshme e kërkuar është e njëjte edhe si në Jug ashtu edhe në Jug Perëndim të Serbisë,
përfshirë:
• Prezenca e shtuar në terren dhe promovimi i pronës lokale,
• Zhvillimi i kapaciteteve nëpër Komuna
• Zhvillimi i projekteve që kanë për qëllim mbushjen e zbrazëtirave në mes të prioriteteve lokale
dhe politikave kombëtare, përmes inkurajimit të angazhimit të aksionareve lokal dhe kombëtar,
• Promovimi i caktuar i institucioneve ekzistuese sic janë RDA-te, zyrat e Zhvillimit Ekonomik
Lokal dhe Qendrat për Ndihmë të Qytetarëve brenda Komunave, dhe
• Përmes zhvillimit të konceptit ‘One-Stop-Shop’ (OSS)
Shtojca VII jep një pamje te përgjithshme te qasjes se implementimit.

1.6. Intervenime tjera
Ka disa programe të gjera të financuara nga fondet e BE, duke punuar për të ndërtuar qeveri lokale të
forta dhe efektive dhe ti bëj gati për te absorbuar fonde në të ardhmën. PROGRES do të përpiqet për të
siguruar një koordinim të ngushte të të gjitha aktiviteteve me asistencë tjetër në fushën e intervenimit, dhe
në veçanti me:
• RSEDP 2 –Programi Rajonal i Zhvillimit Shoqëror-Ekonomik, i cili është program i asistencës
teknike për të mbështetur RDA-të në tërë Serbinë.
• MISP- Programi Komunal për Asistencë Infrastrukturore që punon bashkë me komuna,
kompanitë publike, Qeveria e Serbisë, banka, donatorët, profesionalistëve dhe BE për të
përgatitur dokumentacionin teknik dhe financiar të projektit për projekte infrastrukturore
komunale dhe regjionale si dhe për implementimin e tyre.
• Programi për Mbështetje komunale, një tjetër IPA 2007 iniciative e financuar, duke punuar në tre
sektorë: qeverisje të mirë, skemën e grantëve dhe transferet dhe vendimi direkt për KPQK.
Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet bashkëpunimit me KPQK dhe Këmbimi III, në fushën e
qeverisjes së mirë, menaxhmenti komunal dhe zhvillimi i qëndrueshëm.
• Bashkëpunimi i Kalimit Kufitar-si të dy fushat e Programit-Jug dhe Jug Perëndim- të cilat janë
zona kufitare, PROGRES mund të luaj një rol të rëndësishëm në promovimin dhe mbështetjen e
komunave të përshtatshme dhe RDA-të për të zhvilluar dhe promovuar idetë dhe propozimet.
• Një Program i përbashkët ‘Forcimi i Kapacitetit për zhvillim te Përfshirë’ i cili operon në Jug të
Serbisë. Në partneritet me UNDP, UNICEF dhe ILO, ky program punon për të shpërndarë
intervenimet e caktuara për të (1) forcuar kohezionin e komunitetit dhe kapitalin njerëzor, (2)
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përmirësuar dispozitën dhe qasjen në shërbime publike, (3) forcuar i zhvillimin ekonomik, dhe
(4) përmirësuar menaxhimin e migrimi, bazuar në intervenimin PRO në Jug-Perëndim të Serbisë
• Programi i Bankës Botërore për Ofrimin e Shërbime të Integruara Lokale (DILS) i cili do të ngrit
kapacitetin e akterëve institucional dhe përfituesëve për të përmirësuar qasjen në efikasitet,
barazi dhe cilësi në ofrimin e shëndetit, arsimit dhe shërbimet për mbrojtje shoqërore, në një
ambient të decentralizimit
• USAID – Programi për stimulimin e zhvillimit ekonomik të komuanve (MEGA) dhe programet e
saj ndihmëse, zhvillimi i aftësive për qeveritë lokale dhe grupet lokale të biznesit për t’u kujdesur
për rritje ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës.
Përveç kësaj, PROGRES do të përforcojë lidhjet dhe do të ngrit projekte me bashkëfinancim me MoERD
dhe MoESP, që të dyja këto shumë aktive në fushën Programore.
Në fund SDC është pajtuar që UNOPS do të implementojë gjithashtu në Jug Perëndim të Serbisë si
kontraktues i ndarë i PROGRES, si përkujtues i projektit për Migrim i qeverive të Zvicrës dhe
Lihtenshtajnit11 nga 1 Maji 2010 deri më 31 dhjetor 2010. Ky projekt mbështet emigrantët që të
përfshihen në tërësi në jetën shoqëroro-ekonomike në katër fusha kryesore të aktivitetit: përmirësimi i
qasjes në shërbime publike për grupet e margjinalizuara, përmirësimi i qasjes dhe barazisë për arsimimin
e emigrantëve dhe grupeve vullnetare, me fokus të veçantë në përfshirjen e pjesëtarëve Romë; rritja e
mundësive për emigrantët që të punësohet dhe për një jetë më mirë; përmirësimi i menaxhimit të migrimit
nga institucionet shtetërore aktive në këtë fushë. Këto aktivitete do të integrohen në të gjitha aspektet e
Programit.

2 Intervenimi
2.1 Objektivat e Përgjithshme
Objektive e përgjithshme e Programit është për të kontribuar në përforcimin stabilitetit dhe zhvillimit
shoqëroro ekonomik në rajonet me varfra dhe me potencial konflikti: Jugu dhe Jug Perëndimi i Serbisë.

2.2 Qëllimi
PROGRES ka për qellim të forcoj qeverisjen, kapacitetin shoqëror komunal dhe ndër-komunal, tërë
infrastrukturën ekonomike dhe fizike, në mënyrë të atillë që fokusohet në fushë.

2.3. Rezultatet
Komponenta 1: Qeverisja e Mirë
Rezultati 1: Qeverisje e përgjegjshme dhe me transparencë dhe pjesëmarrje, dhe respektim të të drejtave
të njeriut
Komponenta 2: Menaxhimi Komunal dhe Plani Zhvillimor
Rezultati 2: Efektiviteti organizativ komunal dhe efektiviteti i përmirësuar dhe kapacitetet për te ofruar
shërbimet te qytetaret dhe rritje te biznesit
Rezultati 3: Kapacitet për planifikim komunal dhe regjional për një zhvillim te qëndrueshëm dhe forte
dhe zhvillim relevant te dokumenteve te krijuara

11

E implementuar nga UNDP, brenda PRO nga shtatori 2008-Prill 2010
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Komponenta 3: infrastruktura Fizike, Ekonomike dhe Shoqërore
Rezultati 4: Projektet dhe dokumentacionin e projektit te përgatitur për projekte qenësore ambientale,
ekonomike dhe shoqërore
Rezultati 5: Projekti financiar i ndërtuar përmes mundësisë se kontaktimit me ministri, donatore dhe
projekteve
Rezultati 6: Projektet e zgjedhura të financuara dhe zbatuar nga PROGRES
Komponenta 4: Vetëdijesimi i publikut dhe Ndarja e Fushave
Rezultati 7: Vetëdija për nevojë, logjika dhe efektet e ndryshimit të komunikuar për një masë më të gjerë
publike
Rezultati 8: Një plan zhvillimi të imazheve të fushave dhe vet imazheve si fusha të veçanta të Evropës
janë formuar dhe implementimi ka filluar.

2.4 Aktivitetet
Komponenta 1: Qeverisja e Mirë
Koncepti i qeverisjes së mirë detyron haptazi, në mënyrë transparente dhe performancë efektive dhe
llogaridhënie në qeverisjen lokale. Përveç kësaj, kjo do të thotë shoqëri, pjesëmarrëse dhe medie të
pavarura, të cilat janë të përfshira në mënyrë konstante në përmirësimin e marrëdhënieve me qeverinë
lokale.
Në qeverisje të mirë, informacioni rrjedh në mes LSG dhe qytetarëve është në mënyrë konstante e
përforcuar; kompetenca dhe përgjegjësia në organizimet e nevojave në rritje të qytetareve; se fundi
qytetarët të kenë kapacitet për të pasur qasje në autorizimet e shërbimeve publike në mënyrë jodiskriminuese.
Qeverisja e mirë mundëson partneritete të fuqishme në nivelin lokal dhe regjional dhe vazhdimisht
dëshmon aftësinë e vet për të tërhequr investime nga niveli kombëtar dhe ndërkombëtar.
Qeverisja është teme e tërthortë dhe do të promovohet përmes të gjithë komponentëve Programor.
Zëvendës Menaxheri i Programit do të drejtoj direkt Menaxhimin e Komponentit 1 dhe do të jetë
përgjegjës për rezultate të Mira të Qeverisjes.

Rezultati 1: Qeverisje me pjesëmarrje, e përgjegjshme dhe transparente, duke respektuar
drejtat e njeriut
PROGRES do të punojë me institucionet lokale dhe me qytetarë për të mbështetur përmirësimin e
qeverisjes në nivel lokal.
Në njërën anë, zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar kanë nevoje për pajisjet dhe burime për të kryer
funksionet me kohe, në mënyrë efektive, dhe me produktivitet: zbatimet e pavarura të kornizës ligjore,
vendim marrje transparente dhe mbrojtje të plotë të të drejtave njerëzore. Përveç kësaj ata duhet të jenë
plotësisht të përgjegjshëm ndaj atyre të cilët janë të prekur nga vendimet e tyre. Në fund, administratat
lokale duhet siguruar që të gjithë aksionarët e prekur janë të informuar dobët dhe që ata kuptojnë se çfarë
ka ndërmend qeveria.
Qytetarët, në anën tjetër, duhet të jenë syhapur se çfarë informacioni mund të presin nga institucionet
publike. Ata do të autorizohen për të forcuar kërkesat e tyre lidhur me zyrtarët e zgjedhur edhe për llogari
dhënie të burimeve publike dhe performimit të shërbimeve nën kontrollin e tyre.
PROGRES do të ndërmarrë masa në secilën prej këtyre fushave –duke u dhënë fuqi kërkesave nga
qytetarët për qeverisje më të mirë dhe bërjen e tyre me realiste dhe konstruktive; duke i ofruar zyrtarëve të
zgjedhur mjetet me të cilat do të drejtonin më mirë burimet dhe institucionet nën kontrollin e tyre.
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Vëmendje e veçante do tu kushtohet çështjeve që lidhen me barazinë gjinore. Duke pasuar me konsultime
me partitë politike (dhe donatore), ishte vendosur për të ngritur vëmendjen në punë me përfaqësuesit e
tyre të zgjedhur (psh këshilltaret komunal) në të njëjtën kohë vetëm të përfshihen përfaqësuesit partive
politike në punë lidhur me Këshillat për Barazi Gjinore që duhet të formohen në secilën komune. Kjo
është pikë e mirë hyrëse për Programin, në të njëjtën kohë sigurimi i një arritjeje të një përfundimi dhe
eventualisht rezultatet derisa të bëhet shmangia e ndërhyrjeve politike, një rrezik i madhe ky.

Aktivitetet
1.1 Fondi i Përfshirjes së Qytetarëve mbështet projektet që kanë rezultuar nga partneritetet e shoqërisë
civile organizatave dhe qeverive lokale.
Pasi që qeveritë lokale kanë mandat të gjerë në bazë të ligjit ekzistues, ky aktivitet nuk ka për qëllim
zëvendësim e shërbimeve të vetëqeverisjes lokale nga organizatat e shoqërisë civile. Në vend të kësaj,
fokusohet në krijimin e lidhjeve mbështetëse me të qëndrueshme dhe të ndërsjella, duke shpënë në kuptim
më të madh të ndërsjellë të secilës rol të dispozitës në shërbim në mes të vetëqeverisjeve lokale dhe
organizatave të shoqërisë civile.
Do të ketë dy lloje të ftesave për ofertë brenda CIF dhe në të gjithë komunat e PROGRES, secili fond deri
në 40 projekte partneriteti. Projektet do të duhet të reflektonin përparësitë të identifikuara me strategjitë e
zhvillimit te qëndrueshmërisë.
PROGRES do të mbështes në veçanti organizatat e vogla dhe më pak të zhvilluara shoqërisë civile për të
zhvilluar idetë e projektit, përgatis propozim ofertat, menaxhojë projektet dhe raportoj lidhur më të
arriturat dhe në këtë mënyrë të kontribuoj në ndërtimin e kapaciteteve. Promovimi i CSO dhe LSG
partneriteteve shihen si spirance institucionale për të promovuar qëndrueshmëri.
1.2 Anketat se sa janë të Kënaqur Qytetarët
Anketat se sa janë të kënaqur qytetarët do të mbahen në vitin e 1 dhe 3. Përmes përdorimit të pyetjeve
themelore, të dhënat do të jenë të krahasueshme me anketat e tanishme dhe më të përparshmet të
zhvilluara nga PRO Program në Jug Perëndim të Serbisë dhe MIR Programet në Jug te Serbisë. Anketat
do të përdoren për të siguruar vlerësim për komunat –si për zyrtar të zgjedhua ashtu edhe të emëruar - në
performancën e tyre, sa janë të kënaqur qytetaret prej kohë në kohe, poashtu edhe lidhur me prioritetet
parapara për ndryshimet në shërbim. Megjithatë anketat me qytetare lidhur me nivelin e kënaqshmërisë
mund të konsiderohet si mjet shtytës për vlefshmërinë e ndonjë ndryshimi të vërtetë shoqëroro ekonomik,
duke llogaritur edhe indikatorë te tjerë social-ekonomik me indikator të zhvillimit shoqëroro ekonomik,
do të jetë një mjet valid për të informuar PROGRES dhe aksionarët e në fushën e mbështetjes primare,
politike bërja lokale dhe evokimi nga qytetarët.
1.3 Shërbimet Këshillimore të Qytetarëve që ofrojnë asistencë praktike dhe informim për qytetarët, duke
ua mundësuar qasjen në të drejtat dhe autorizimet e tyre
Bazuar në shërbimet e falas për dhënie këshillash të ofruara nga PRO në Novi Pazar dhe Prijepolje, në
kuadër të komponentit për migrim të financuar nga SDC, ky aktivitet do të sigurojë Shërbime
Këshillimore për Qytetarë në katër komuna me një përllogaritje prej 6000 njerëzish, kryesisht Romë dhe
emigrantë, në marrjen e ndihmës praktike dhe informacionin mbi atë se të behet qasje drejt të drejtave dhe
autorizimeve, siç janë dokumentet e identifikimit, arsimim, shërbime mjekësor si dhe përfitime tjera të
mirëqenies shoqërore. Kjo do të mbështetës poashtu përfituesit në ushtrimin e të drejtave civile të tyre, siç
është edhe e drejta për votim.
Tutje, dispozita e këtij shërbimi dhe grumbullimi i të dhënave lidhur me nevojat e qytetarëve ofron
informacion më të vlefshëm me rastin e lobimit për ndryshime në ofrimin e shërbimeve nga ana e
qeverisë lokale. Në fund, aktiviteti është dizajnuar për tu përshtatur me legjislacionin kombëtar rreth
ndihmës falas në dhënien e ndihmës ligjore, e cila do të ofrojë mekanizëm të qëndrueshëm fondesh, posa
që ligjet e reja relevante të jenë aprovuar.
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1.4 Mbështetja e qeverive lokale për te ndërmarrë konsultim të duhur mbi buxhetin vjetor, duke përfshirë
përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe mediat
Përkundër obligimeve ligjore, konsultimet publike vjetore për buxhetin në shumë komuna janë parë si
formalitet. Paraprakisht pak informacion është në dispozicion, informacioni i buxhetit është i prezantuar
dobët dhe nuk lidhet me përmirësimet në përformancë, dhe shpagesat e tanishme nuk janë të ndara nga
shpenzimet kapitale.
Kjo mbështetje e kësaj fazë do të ketë tri shkalle, në vijë me obligimet ligjore, vjetore të qeverive lokale
në procesin e projekt buxhetit.
Në fazën I, tri pilot komuna do të zgjedhjen, duke llogarit progresin e arritur nga to në kalkulim me
planifikim buxhetor. Ata do të pranojnë mbështetje këshillimore, duke reflektuar nevojat e tyre, për të
siguruar përgatitjen dhe prezantimin e buxhetit kjo është kryer me transparencë dhe efikasitet.
Gjatë fazës së II, duke filluar nga 1 janari 2011, deri me 31 dhjetor 2011, dhjetë komuna konkurruese do
të zgjedhën që të kalojnë nëpër të njëjtin proces. Faza e III do të mbuloj të gjitha PROGRES komunat e
mbetura, gjatë vitit 2010, duke përfshi edhe tri komunat e fazës së I, nëse nevojitet.
Gjatë fazës së II dhe III, do të organizohen dy udhëtime studimore praktike në komunat serbe në
bashkëpunim me KPQK.
Në kuadër të proceseve planifikuese strategjike brenda komunave, PROGRES do të bëjë partneritet me
projektin “Syri në Financat Publike”, që implementohet nga Rrjeti Hetues Ballkanik (RrHB – BIRN) dhe
Pro Koncept, për vlerësimin e financave. Gjatë vitit të parë, aktiviteti i tyre “Skockajte budzet” do të
zhvillohet në tri pilot komuna. Nëse do të tregohet i suksesshëm ky aktivitet do të vazhdoj edhe në vitin e
dytë në 10 komuna tjera si dhe në ato tri të mbeturat. Kjo do të zgjeroj të njohuritë dhe diskutimin rreth
çështjeve të buxhetit në mes të pushtetit nacional dhe lokal, mjeteve të komunikimit dhe organizatave të
shoqërisë civile, duke rritur kërkesën e publikut për transparencë dhe përgjegjësi. Qendra Toplica me seli
në Prokuplje po ashtu do të vlerësohet si një partner për të promovuar pjesëmarrjen e publikut dhe debatet
publike buxhetore në atë Qark.
Së fundi, tre seminare anti-korrupsion do të organizohen, në partneritet me Departamentin e Mediave të
OSBE-së rreth ligjeve dhe strategjive përkatëse të anti-korrupsionit, si dhe punën e autoriteteve nacionale,
për përfaqësuesit e pushtetit lokal, organizatat e shoqërisë civile dhe mjetet e komunikimit në mënyrë që
ata të aftësohen për të bërë kritika dhe sugjerime. Komponenti Katër do të mbështesë ketë aktivitet me
fushata të ndryshme përkrahëse.
1.5 Anëtareve të Asambleve dhe Këshillave Komunale të komunave pjesëmarrëse në këtë Program do të
ju jepen informata dhe mjete të cilat do të ua mundësojnë atyre monitorimin e përmbushjes së detyrave
nga ana e institucioneve lokale, duke përfshirë edhe PUC-s.
Ky aktivitet do të implementohet në bashkëpunim të ngushtë me KPQK dhe MISP dhe do të përfshij
organizimin e tryezave të rrumbullakëta mbi monitorimin e përmbushjes së detyrave nga ana e
institucioneve komunale.
Pilot projekti në lidhje me komunën e cila implementon një nga projektet kyçe të infrastrukturës do të
synoj zhvillimin e një vargu të masave LSG të performancës dhe të bej një vlerësim më të pavarur të
institucioneve komunale dhe PUCs. Pas një shqyrtimi, iniciativa tjera të ngjashme do të mbështeten.
Nëse ky koncept do të pranohet në nivelin qendror dhe atë lokal, atëherë do të zhvillohet një iniciativë e
plotë për monitorimin e performancës me partneret dhe do të paraqitet tek PSC për miratim të financimit.
Në mënyrë që të arrihet ndikim sa më i madh, paralelisht do të bëhen trajnime në partneritet me OSBE-në
mbi raportimet politike, shkrimet e mediave për politikanet dhe vetëdijesimin e mediave lokale mbi
përgjegjësitë e qeverisë.
1.6 Mbështetja e komunave për zhvillimin dhe përvetësimin e Strategjive Lokale Gjinore dhe Planeve të
Veprimeve me qellim të fuqizimit të pjesëmarrjes së grave në proceset procedure-bërëse.
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Elementi kyç i këtij aktiviteti do të jetë përkrahës për nënshkrimin e Aktit Evropian mbi Pjesëmarrjen e
Barabartë të Meshkujve dhe Femrave në nivelin lokal, siç rekomandohet nga Zëvendës Ombudspersoni
për Barazi Gjinore. Kjo do të arrihet në partneritet me organizatat kyçe të shoqërisë lokale në zonën e
Projektit – DamaD në Novi Pazar, Forum nga Prijepolje dhe Qendra për Resurse Civile nga Bujanoci.
Në të njëjtën kohë, PROGRES do të punoj me administratat lokale që të ju ndihmojë atyre në krijimin e
Këshillave të Barazisë Gjinore, aty ku ende nuk janë të themeluar.
Për më tepër, në kuadër të këtij aktiviteti, do të jepet mbështetje lokalizimit të Strategjisë Nacionale të
Barazisë Gjinore si dhe hartimit të Planeve të Veprimit për implementim në nivelin lokal.
Së paku tri fushata për vetëdijesimin e publikut duhet të mbahen me qellim të sensibilizimit të popullatës
mbi çështjet gjinore. Partneret kyç medial do të jenë TV Forum nga Prijepolje, Sandzak Danas, Radio Sto
Plus nga Novi Pazari, Radio Ema dhe TV Spektri nga Bujanoci.
1.7 Përmirësimi i përfaqësimit etnik i vendim marrjes lokale në Zonën e Programit pwrmes
bashkwpunimit ndwretnik.
Programi do tw bashkwpunojw me Trupin Koordinues pwr Serbinw e Jugut dhe partnerwt tjerw relevant
nw forcimin e vullnetit të tyre në krijimin e një qeverisje multi-etnike lokale, konsolidimin e një baze
politike të udhëheqësve të moderuar nga të dyja komunitetet, dhe t’i kontribuoj bashkëpunimit ndër etnik
posacwrisht me projekte pwr tw rinjw. Diskutimet me Trupin koordinues dhe Komunat kanw identifikuar
intervenimet tw cilat pwrfshijnw:
• Udhwtim Studimor pwr zyrtarwt komunal nw pjeswt tjera tw Serbisw ose nw Hungari pwr
shembull, pwr ata zyrtarw tw mwsojnw nga eksperiencat dhe praktikat mw tw mira tw
rajoneve tw cilat kanw adresuar cwshtjen e tw drejtave tw njeriut.
• Hartimi i skemws studentore tw Granteve pwr tw pwrkrahur studentwt nga Presheva, Bujanoci
dhe Medvegja pwr tw studiuar nw Unverzitetet kryesore tw Serbisw.
• Projekte qw kanw pwr qwllim shkwmin kulturor nw mes tw Serbisw dhe Grupeve etnike
shqiptare
Posa tw pwrfundojnw vlerwsimet dhe tw bwhet kalkulimi i shpenzimeve, rekomandimet do t’i dwrgohen
Kwshillit Drejues tw Programit pwr tw bwrw aprovimin.
Për më shumë, PROGRES do të punoj për së afërmi me Këshillat Nacional Monitorues për mbështetje të
Planeve të Veprimit, posa ata të zgjedhën, më vonë gjatë 2010. Kjo do të jetë në kuadër të partneritetit me
OSBE-përmes organizimit të trajnimeve mbi raportimin në gjuhet e minoritarëve, në Zonën e Programit.

Komponenta 2: Menaxhimi Komunal dhe Planifikimi i Zhvillimit
Kjo komponentw do të fokusohet në forcimin e dy kompetencave të administratës komunale që janë
vitale për përmirësimin e zhvillimit ekonomik: Ato janë:
•
•

Dhënia efektive dhe efikase e shërbimeve popullatës dhe bizneseve
Krijimi dhe implementimi i praktikave strategjive dhe planeve të zhvillimit.

PROGRES do të ju japë komunave mbështetje teknike, udhëzuese dhe financiare në mënyrë që të
përkujdeset për përmirësim në zbatim të këtyre kompetencave dhe zbatimin e aspekteve të
transparencës/pjesëmarrjes së qytetarëve në qeverisje. Resurset do të jenë të kufizuara, kështu që në
shumicën e rasteve do të kërkohet që të zbatojnë secilin aktivitet ndaras. Zgjedhja e përfituesve do të
bëhet mbi bazat e kritereve të paraqitura paraprakisht, duke siguruar korrektësi ndaj intervenimeve
individuale.
Ky komponent po ashtu do të inkurajoj komunat që të marrin përgjegjësit për menaxhimin dhe
mbarëvajtjen e aktiviteteve. Përmes kësaj praktike, komunat do të kenë “pronësinë” mbi aktivitetet dhe
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rezultatet, që do të jetë një ushtrim solid për ngritjen e kapaciteteve. Për më shumë, komunat do të kenë
qasje në një numër të mekanizmave që promovojnë qeverisjen e mirë, të mësuar të praktikave më të mira,
si dhe këmbim të ideve.
Seksionet në vijim paraqesin titujt e aktiviteteve gjenerike të propozuara për ketë fazë. Të tjerat mundë të
paraqiten gjatë implementimit të Programit dhe do të i dorëzohen Komisionit Drejtues të Programit për
konsiderim dhe miratim.
Rezultati 2: Përmirësimi organizativ i efektshmërisë dhe efikasitetit komunal dhe rritja e kapaciteteve
të kryerjes së shërbimeve për qytetarë dhe bizneset.
Komunat në Jug dhe Jug Perëndim të Serbisë kanë përmirësuar funksionimin e administratës komunale
gjatë viteve të fundit, me përkrahjen e programeve si PRO dhe MIR. Sidoqoftë, kualiteti, hapësira dhe
mundësia e qasjes në shërbime ndryshon nëpër komuna. PROGRES do të punoj në një numër të fushave
që të përkujdeset për përmirësimin e mëtutjeshëm të shërbimeve dhe mundësimin e zhvillimit të
shërbimeve të reja. Posaçërisht të atyre relevante me zhvillimin ekonomik, dhe institucionalizimin e
standardeve të kualiteteve të shërbimeve.
Aktivitetet do të përfshijnë mbështetjen për themelimin apo përmirësimin e Qendrave për Ndihmë të
Qytetarëve (QNQ – CAC)). Zyrat e Zhvillimit Ekonomik Lokal (ZhEL – LED)), tani më të themeluara në
të gjitha komunat e Programit, do të kenë mbështetje në mënyrë që të zhvillojnë elementet kyçe të
politikave ekonomike dhe të përmirësojnë kualitetin e shërbimeve që ju ofrojnë bizneseve. Do të bëhen
përpjekje për të forcuar më tutje pozitën e zyrave të LED brenda administratës komunale dhe të i
mundësoj personelit zhvillimin e aftësive të nevojshme. Me qellim që të thjeshtësohen dhe shkurtohen
procedurat administrative për kompanitë e vogla dhe ato mesatare (KVM -SME), PROGRES do të
mundësoj themelimin e “One Stop Shops” (OSS) në një numër të komunave të zgjedhura.
Disa aktivitete do të ju japin mbështetje disa komunave të zgjedhura në përmirësimin e grumbullimit të
tatimit mbi pronën dhe forcimin e kapaciteteve të tyre të menaxhimit financiar.
Së fundi, PROGRES do të prezantoj Sistemin e Menaxhimit Kualitativ të Administratës Komunale në të
gjitha komunat pjesëmarrëse dhe do të përkujdeset për implementimin e tij në një numër të komunave të
zgjedhura.

Aktivitet
2.1 Krijimi i Qendrave për Asistencw të Qytetarëve në komunat ku ato nuk ekzistojnë, dhe përmirësimi i
shërbimeve në QAQ (CAC) ekzistuese.
Prioritet do të jetë themelimi i QAQ (CAC) në komunat ku ato nuk ekzistojnë. Veç kësaj, do të
mbështeten komunat të cilat i kanë krijuar tashmë QAQ (CAC), mirëpo ballafaqohen me probleme të
qasjes së kufizuar në shërbime për shkak të territorit të tyre të gjerë. Kjo nënkupton krijimin e e zyrave të
nen-QAQ (CAC), së pari brenda Zyrave Lokale të Komunitetit (bashkësi lokale). Zyrat nen-QAQ (CAC)
do t’ju japin shërbime qytetarëve në fshatra më të largëta.
Aktivitetet gjenerike do të përfshijnë përmirësimet në infrastrukturë të ambienteve të punës në mënyrë që
të bëhen të përshtatshme, furnizimi me pajisje teknologjike në mënyrë që të sigurohet bazë për punë
efektive dhe efikase, dhe trajnimin e personelit që do të jetë përgjegjës për dhënien e shërbimeve.
Sw paku tetw komuna do tw pwrfshihen nw kwtw aktivitet.
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2.2 Forcimi i aftësive të zyrave të LED për të i ju dhënë mbështetje koherente dhe strategjike rritjes së
bizneseve në komunat e tyre duke promovuar inovacione dhe konkurrencë të SME dhe Parkut Industrial
dhe Zhvillimeve Grupor të Bizneseve.
Në bazë të rekomandimeve studimore “Inovacionet dhe Konkurrenca e SME në Serbinë Jug
Perëndimore”, të bërë nga PRO dhe MoERD, në vitin 2009, dhe studime të ngjashme të bëra në Jug të
Serbisë, PROGRES përmes zyrës përkatëse të LED, së pari do të fokusohet në identifikimin dhe
zgjerimin e potencialeve për zhvillimin grupor duke përfshirë: promovimin dhe prezantimin e grupeve
industrialiste, të mbështes formimin grupeve e deri në tri sektore prodhuese, zhvillimin e planeve të
bizneseve, furnizimin teknik të grupeve dhe mbështetje të ngjashme.
Për më tepër, posa të identifikohen dhe vlerësohen Parku Industrial (PI) dhe Zhvillimin Grupor të
Bizneseve (ZhGB – BIC) dhe të krijohen planet nga LED dhe partneret e tyre, aktivitetet do të fokusohen
në zhvillimin dhe prezantimin dhe sistemet e menaxhimin, tregut territorial, ndërtimi i kapaciteteve për
menaxhim të PI (IP) dhe tërheqja e investimeve direkte të huaja (IDH FDI) zhvillimin e strukturave
menaxhuese, dhe shërbimeve të dhëna nga ZhGB (BIC) dhe së fundi promovimin dhe prezantimin e
aktiviteteve për arritjen e inovacioneve konkurruese brenda SME.
Do të ketë një lidhje të fortë në mes të këtij aktiviteti dhe komponentit të infrastrukturës ekonomike
(shiko Rezultatin 4) mirëpo kjo kërkon një mbështetje të fortë të autoriteteve qendrore dhe lokale në
identifikimin e investitorëve para se të “rrezikohen” fondet e Programit në investim të infrastrukturës së
vrazhdë. Duke promovuar pronësinë e këtij aktiviteti tek LED përkatëse, kapacitetet do të përmirësohen
për LED për të promovuar zhvillimin ekonomik lokal.
2.3 Ndihma teknike për komunat në krijimin e “One Stop Shop” dhe thjeshtësimi i procedurave
administrative për biznese të vogla dhe të mëdha.
Ky aktivitet do t’i përkrah komunat në përmirësimin e shërbimeve të tyre për bizneset duke themeluar
“One Stop Shop”. Do të përfshihen së paku dy prej komunave që kanë nevojë imediate për shërbime të
tilla. Nevoja do të vlerësohet në bazë të analizës së ofertës dhe kërkesës së LSG p.sh komunat me kërkesë
më të madhe dhe potencial investimi për hapjen e kompanive të reja do të përfitojnë nga ky aktivitet. Nen
aktivitetet do të përfshijnë:
•
•
•
•
•
•

Planifikimin e funksioneve në administratat komunale në lidhje me zhvillimin e komunitetit
biznesor
Zhvillimi i pilot modelit të shërbimeve për bizneset i cili mundë të implementohet përmes “One
Stop Shop”
Definimi i strukturës organizative dhe funksionale të “One Stop Shop”
Krijimi i “One Stop Shop”
Përgatitja e dokumenteve, broshurave dhe udhëzuesve të nevojshëm për “One Stop Shop”
Integrimi i “One Stop Shop” brenda strukturave të QAQ (CAC).

2.4 Mbështetja e LSG në përmirësimin e tarifave për mbledhje e tatimeve mbi pronën
Ky aktivitet do të japë këshilla, përkrahje teknike dhe sisteme të TI (teknologjisë informative(IT)),
trajnime dhe përmirësim të komunave të zgjedhura me qellim të forcimit të politikave dhe praktikave të
grumbullimit te të ardhurave. Ky aktivitet po ashtu ka për qellim reduktimin e kostos administrative për
menaxhimin e mbledhjes së tatimit mbi pronën në komuna përmes krijimit të një sistemi të përbashkët të
administrimit për grupe të komunave. Aktiviteti do të implementohet në bashkëpunim të ngushtë me
KPQK që i japë përkrahje teknike anëtarëve të vetë rreth kësaj teme të rëndësishme.
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Në bazë te të arriturave dhe përvojës nga iniciativa tjera të ndërmarra në Serbi, gjatë periudhës fillestare
do të finalizohen një numër i pakove të ndihmës teknike. Këto pako do të zhvillohen në bazë të nevojave
të identifikuara të komunave, dhe do të përmbajnë ndihmën nen-grupore më sa vijon:
•
•
•
•
•

Mbështetjen në krijimin dhe/apo azhurnimin e regjistrit të tatim paguesve, në së paku 15
komuna
Mbështetjen në zhvillimin e mekanizmave për mbledhjen e tatimeve mbi pronën, krijimin e
tarifave të lejeve dhe tatimeve komunale, në së paku 10 komuna.
Krijimi i së paku 2 Qendrave të TI (IT) të përbashkëta Administrative për mbledhjen e
tatimeve të grupeve që përfshijnë deri në 5 komuna për secilin sistem
Testimi i zhvillimit dhe implementimit të mekanizmave të mbledhjes së tatimeve, në së paku
5 komuna
Mbështetjen e komunave në zonën e Programit për implementimin e legjislaturës së re mbi
bartjen e pronës, pritet të bëhet kah mesi i vitit 2010.

Zgjedhja e komunave për ketë aktivitet do të bëhet në bazë të nevojës, përshtatmerisë dhe interesit të tyre,
duke marrë parasysh potencialin real të kandidatëve për ngritjen e të ardhurave të tyre nga mbledhja e
tatimeve mbi pronën.
2.5 Mbështetja LSG për forcimin e kapaciteteve të menaxhimin financiar
Ky aktivitet do të ju japë ndihmë komunave të interesuara, duke përfshi mbështetjen për përgatitjen e
buxhetit, seancave publike mbi buxhetin, trajnim të personelit, si dhe furnizimin me teknologji dhe
pajisje. Secila komune e përfshirë në ketë aktivitet do të punoj me ekipin e programit për të hartuar planin
e përmirësimit të menaxhimit financiar. Kjo ndihmë do të përfshijë standardet e praktikave të
kontabilitetit, buxhetet e unifikuara komunale, raportet vjetore të auditimit planifikimin punëve kapitale
dhe përgatitjen e buxhetit për programe në të ardhmen. Vlerësimi i plotë i nevojave dhe lista e modeleve
të propozuara do të zhvillohen gjatë Periudhës Fillestare dhe do të prezantohet në planin e përgjithshëm
vjetor të punës.
Ky aktivitet përkon me Aktivitetin 1.4 në Komponentin 1. Po ashtu do të implementohet në bashkëpunim
të ngushtë me organizata të tjera si Exchange 3 (këmbimi 3) dhe MSP-2007 përmes KPQK.
2.6 Prezantimi i Sistemit Kualitativ i Menaxhimit në Administratën Komunale
Ky aktivitet do të prezantoj Sistemin Kualitativ i Menaxhimit (SMK-QMS) në administratën komunale në
të gjitha komunat pjesëmarrëse në PROGRES. Do të mbahen tri seminare prezantuese dhe cikle trajnuese:
•
•
•

ISO/FDIS 9000:2000 - Sistemi Kualitativ i Menaxhimit – Bazat dhe leksiku
ISO/FDIS 9001:2000 - Sistemin Kualitativ Menaxhimit – Kriteret
ISO/FDIS 9004:2000 – Udhëzime rreth përmirësimit të performancës

Pas përfundimit të seminareve dhe ciklit të trajnimeve, PROGRES do të ndihmojë pesë komuna në
implementimin e SMK (QMS) në organizimin e tyre. Zgjedhja e komunave do të bëhet në përputhje me
interesin, gatishmërinë dhe kapacitetet e administratës së komunës për të prezantuar SMK (QMS).
Rezultati 3: Kapacitetet për zhvillimin dhe forcimin e qëndrueshëm regjional dhe komunal dhe
krijimi i dokumenteve relevante
Legjislacioni vendor është në rritje e sipër përfshirë dokumentet për planifikim si kusht paraprakë për çdo
zhvillim infrastrukturorë ose shoqëroro-ekonomik.
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Lidhur me këtë, planifikimi hapësinor është dokument bazë pasi që është parakusht për çdo lloj të
planifikimit të ndërtimit dhe zhvillimit në komunë. Për më tepër, sipas Ligjit mbi planifikimin e
ndërtimit, të gjitha komunat në Serbi kanë obligim ligjor që të krijojnë ose azhurnojnë planet e tyre
hapësinor deri në vitin 2011. Dokumentet e tjera të planifikimit- planet urbane, planet e hollësishme
rregullatore, planet për menaxhimin e mbeturinave- janë poashtu të domosdoshme për të marr leje
ndërtimi dhe për të kryer punë relevante të ndërtimit.
Strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm janë po ashtu dokumente kyçe të zhvillimit. Shumica e
komunave në Serbinë jugore dhe jug-perëndimore i kanë zhvilluar këto strategji, përmes pjesëmarrjes që
ka përfshirë, me më shumë ose më pak sukses, shoqërinë civile dhe komunitetin e bizneseve. Megjithatë,
përparimi mbi zbatimin e strategjive në shumicën e tyre ishte i pamjaftueshëm. Veç kësaj, pak komuna
kanë themeluar organe të pavarura që do të monitorojnë për së afërmi zbatimin dhe do të organizojnë
rishikimin e strategjive.
Ndonëse deri më tani është lënë pas dore, zgjidhja e strehimit shoqëror është një komponent e zhvillimit
lokal. MoESP filloj përgatitjet e bazës ligjore dhe politike për strehimin shoqëror në vitin 2009 ndonëse
zbatimi i strategjisë pritet gjatë vitit 2010. Të gjitha komunat do të jenë të obliguara të zhvillojnë planet e
tyre të strehimit shoqëror, bazuar në strategji. Ndonëse disa qeveri lokale tashmë kanë strategjitë e tyre
shoqërore , atyre i duhet përkrahje e konsiderueshme për të identifikuar nevojat e strehimit shoqëror dhe
për të zhvilluar zgjidhjet e duhura dhe të përballueshme.
Aktivitetet:
3.1 Përkrahja e komunave në përgatitjen e planeve hapësinore, urbane dhe të menaxhimit të mbeturinave
Së paku 10 komuna do të përkrahen në zhvillimin e planeve hapësinore. Përkrahja tjetër për zhvillimin e
dokumenteve shtesë të planifikimit urban do të jepet duke iu qasur secilit rast veç e veç sipas një numri të
kritereve që do të përfshinin rëndësinë e planeve për zhvillim ekonomik ose mbrojtje të ambientit, numri i
projektit varet nga këto plane dhe nga mundësia për financimin e zbatimit të këtyre projekteve.
Si pjesë e procesit të planifikimit urban është zhvilluar metodologjia për Planifikimin Master të
Infrastrukturës brenda PRO Programit dhe është shpërndarë nëpër komuna së bashku me ngritjen
intensive të kapaciteteve dhe një zgjidhje software për prioritetet në projektet e infrastrukturës.
PROGRES ( Programi Evropian për Mbështetje Serbisë Jugore dhe Jug-Perëndimore) do të zgjeroj këtë
përvojë pozitive në komunat e Serbisë jugore dhe do të vazhdojë të mbështesë komunat në zhvillimin e
planeve të tyre master të infrastrukturës. 10 komuna të Serbisë jugore do të përfshihen në transferimin e
metodologjisë dhe së paku katër nga ato komuna nga Serbia jug perëndimore do të mbështeten në
zhvillimet e mëtejme të master planeve për infrastrukturë. Përfshirja do të mund të zgjatet varësisht nga
vlerësimet e shpenzimeve finale.
Të gjitha komunat e përfshira në projekt groposjet rajonale do të përkrahen për përgatitjen e planeve
komunale dhe rajonale të menaxhimit të mbeturinave aty ku është e duhur.
3.2 Ndihma komunave për të themeluar mekanizma efektiv dhe të qëndrueshëm për zbatimin e strategjive
të zhvillimit dhe duke raportuar mbi progresin tek kuvendet komunale
Ky aktivitet do të ndihmoj komunat e interesuara, së paku tetë nga ato që të sforcojnë planifikimin
sistematik dhe të zbatojnë strategjitë e tyre të zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo do të përfshijë disa ose të
gjitha hapat si në vijim: analiza e trendëve në zonat lokale dhe më gjerë; planifikimi në pajtim me situatën
e tanishme dhe trendet e parashikuara; përgatitjet e shpenzimeve dhe burimet indikative të financave;
planet e investimeve kapitale; krijimi i komiteteve monitoruese; përgatitja e raporteve vjetore të
progresit. Ndihma do të ofrohet po ashtu në zbatimin e strategjisë përmes aktivitetet 6.1 dhe 6.2
3.3 Mbështetja LSG në planifikimin e përmirësimit të qasjes së qytetarëve për shërbimet kyçe të publikut
dhe e drejta për mirëqenie sociale pa marrë parasysh statusin ose përkatësinë e shtetësisë.
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PROGRES do të mbështesë qasjen në pilot komunat që të zhvillojnë planet e veprimit të politikës sociale
lokale, bazuar në politikat sociale/ strategjitë tashmë të zhvilluara planet për strehimin social dhe të
sigurojnë për të gjithë qytetarët, në veçanti Romët dhe grupet tjera të margjinalizuara qasje në shëndetësi,
punësim, arsimim dhe shërbime tjera. Paralelisht,në një numër të vogël të komunave ku janë kërkesat e
mëdha do të zhvillohet strehimi social, mbrojtja sociale dhe strategjia e mirëqenies. Disa çështje urgjente
lidhur me politikën sociale ose qasjen në shërbimet e mirëqenies dhe strehimit social që mund shfaqen në
komunat që i mbulon PEMSJSJP gjatë zbatimit të tij mund të konsiderohet për veprim në pajtim me
kapacitetet e programit dhe rekomandohen tek PSC për miratim.

Komponenta 3: Infrastruktura fizike, ekonomike dhe sociale
Komponenta e infrastrukturës do të përkrah komunat e PEMSJSJPnë dy nivele: në njërën anë, do të
ndihmojë krijimin e kushteve afatgjate për infrastrukturën kapitale; dhe në anën tjetër, do të sigurojë
përmirësime të menjëhershme dhe të dukshme në infrastrukturë. Mbështetja do të fokusohet në zhvillimin
e infrastrukturës së ambientit, ekonomisë (përfshirë turizmin) dhe sociale.
Mbështetja e përbashkët e të dy niveleve do të jetë kriteri i parapërcaktuar për zgjedhjen e projekteve për
mbështetje teknike dhe /soe financiare, që do të bazohet në prioritetet e zhvillimeve komunale, rajonale
dhe nacionale. Projektet do të identifikohen dhe përcaktohen përmes qasjes sistematike; programi
buxhetor dhe planifikimi financiar si dhe përgatitja e dokumenteve të tenderimit në marrëveshje me
legjislacionin vendor duke përcjell standarde të larta ndërkombëtare. Kriteret e tjera të përgjithshme do të
jenë të disponueshëm kur lejohen, kohëzgjatja e projektit, numri i përfitimeve te direkte dhe indirekte,
ndikimet e shpenzimeve, bashkë-financimi, ndikimi ambiental, ndjeshmëria gjinore, qëndrueshmëria dhe
të ngjashme. Nëse është e mundur PAMSJSJP do të transferoj pronësinë e projekteve specifike tek
institucionet e duhura vendore dhe të ofroj mbështetje financiare dhe teknike që është e nevojshme për
zbatim. Në këtë mënyrë, kapaciteti i institucioneve vendore do të rritet.
Lidhur me projektet që do të ndihmoj krijimin e kushteve afatgjate për përmirësimin e infrastrukturës,
aktivitetet do të përfshijnë dispozitën e mbështetjes financiare dhe këshillëdhënëse për zhvillimin e
dokumenteve për projektet komunale dhe ndër-komunale. Veç kësaj, PROGRES do të mbështes dialogun
dhe bashkëpunimin ndërmjet komunave dhe ministrive relevante, donatorëve dhe programeve të tjera me
qëllim që të iu ndihmoj atyre që të identifikojnë projektet e përbashkëta dhe mekanizmat financiare.
Përcaktimi kryesor i niveleve të tjera për mbështetjen e infrastrukturës është financimi në shkallë të ultë i
infrastrukturës komunale dhe ndër-komunale dhe projekteve vendore. Ky i fundit do të bëhet kryesisht
përmes partneritetit dhe bashkëfinancimit me qeverinë e Serbisë, programet e tjera infrastrukturore,
institucionet ndërkombëtare financiare, ndonëse pjesëmarrja e sektorit privat do të merret parasysh .

Rezultati 4: Projektet dhe dokumentet e projekteve të përgatitur për projektet ekonomike,
ambientale dhe sociale
Dokumentimi i projektit është parakusht kryesor për qasjen në financim. Përkundër kësaj, shumica e
komunave në zonën e Programit nuk i kanë përgatitur projektet që do të lejonin financimin e
menjëhershëm për iniciativat e tyre të rëndësishme komunale dhe ndër-komunale. Më tej, kjo është
komplikuar me faktin se ata shumë shpesh nuk kanë kapacitetet e nevojshme për të përgatitur projekt
propozimet, madje as nuk janë mjaft të vetëdijshëm për rëndësinë e dokumenteve të tilla.
Programet paraprijëse të PROGRES, PRO dhe MIR kanë ndihmuar ndryshimet pozitive në këtë fushë.
Megjithatë, është e nevojshme të ofrohet përkrahja e mëtejme teknike për komunat me qëllim që atyre tu
mundësohet të zhvillojnë me maturi dokumentet e projektit, fazën e zbatimit, dhe vetëm pas kësaj ata do
të mund të jenë në gjendje të konkurrojnë për financim. Për shembull, komunat mund ti fusin projektet e
tyre në bazën gjithëpërfshirëse të të dhënave SLAP të krijuar rishtazi, në KPQK që ofron një shqyrtim të
gatishmërisë për financim por po ashtu shërben si mjet për donatorët për të zgjedhur projektet për
mbështetje.

Aktivitetet:
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4.1 Mbështetja për përgatitjen e dokumenteve për projektet ndër-komunale të infrastrukturës ekonomike
dhe /ose të ambientit dhe /ose sociale
Mbështetja do t’i ofrohet institucioneve përgjegjëse për zhvillimin e dokumenteve të projektit. Kjo mund
të jetë në nivelin komunal- për shembull një drejtori komunale për ndërtim, një organ për menaxhimin e
projektit të themeluar për qëllime të veçanta, ose një RDA.
Duhet të përgatiten deri në tre (3) projekt dokumente esenciale të infrastrukturës ndër-komunale,
ekonomike dhe /ose të ambientit dhe /ose sociale. Përzgjedhja e projektit do të bazohet në nevojat,
përshtatjet dhe në interesin e përfituesit, bashkëfinancimi dhe burimet e disponueshme.
4.2 Komunat e zgjedhura përkrahen të përgatisin dokumentacionin për projektet e infrastrukturës
komunale ekonomike, të ambientit dhe sociale.
Deri në gjashtw projekte në fushën e ekonomisë, ambientit dhe sociale përzgjidhen nga baza e të dhënave
të SLAP-it dhe kanë arritur fazën e zhvillimit. Projektet do të përzgjidhen sipas kriterit siç janë nevojat e
komunës, përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria e projektit, niveli i të interesit nga përfituesit dhe
mundësia e tërheqjes së fondeve për zbatimin e projektit. Ndonëse nuk është paraparë që PROGRES do të
financoj vet projektet, ky aktivitete drejtpërsëdrejti plotëson aktivitetin 5.1 dhe i kontribuon zhvillimit të
projektit të gazsjellësit.

Rezultati 5: Financimi i projektit i ndihmuar përmes mundësisë së kontakteve me
ministritë, donatorët dhe projektet tjera
Financimi i infrastrukturës së domosdoshme është i kufizuar për komunat në Serbi. Pasi që burimet e
PROGRES-ës janë të kufizuara, një pjesë e aktiviteteve do të ndihmojnë dialogun dhe bashkëpunimin
ndërmjet komunave dhe ministrive përkatëse, donatorëve dhe programeve të tjera të zhvillimit. Qëllimi i
dialogut do të jetë identifikimi i projekteve të përbashkëta, krijimi i partneritetit për zbatimin e tyre dhe
zbulimi i mekanizmave më të përshtatshëm për financim.
Aktivitetet:
5.1 Përkrahja e partneritetit ndër-komunal për të zhvilluar projektet e planeve financiare
Ky aktivitet do të përkrah komunat që tw ofroj bashkëfinancim për tre projektet kyçe infrastrukturore.
PROGRES në fillim do të ndihmojë dialogun ndërmjet komunave që të ndihmojë atyre të identifikojnë
projektet e përbashkëta ndër-komunale. Gjatë identifikimit, strategjitë e zhvillimit lokal dhe prioritetet
kombëtare, planet master dhe mundësitë për tërheqjen e fondeve do të merren parasysh. Më pas
PROGRES duke shfrytëzuar ekspertizën dhe rrjetin e gjerë të kontakteve do të ndihmoj komunat që të
kontaktojnë me kontribuuesit financiar brenda qeverisë së Serbisë, institucionet financiare dhe donatorët.
Mbështetja po ashtu do të përfshijë ndihmën lidhur me miratimin e mekanizmave më të përshtatshëm
financiar. Kjo mund të jetë fonde grante ( falas) fonde të vogla të kredive, ndihmë të shumanshme
financiare. Do të eksplorohet partneriteti publiko-privat por deri sa të vendoset ligji ose marrëveshja
institucionale , Programi do të procedoj për secilin rast veç e veç në bashkëpunim me aksionarët kryesor.

Rezultati 6: Financimi i projekteve të zgjedhura dhe zbatimi përmes PESJJP.
Një pjesë e fondeve të Programit do të alokohet në shkallë të vogël, vizibilitet të lartë dhe në zhvillimet
infrastrukturore ne ndikim të lart në veçanti si pikë hyrëse në qarkun e Toplicës që më parë kishte pranuar
pak përkrahje. Mbështetja infrastrukturore poashtu do të përfshijë mbështetje të fort në planifikimin dhe
financimin e investimeve kapitale me qëllim që t’i mundësoj komunave dhe rajoneve që të marrin
përparësi në financimin e investimeve kapitale për një periudhë të gjatë.
Ju lutemi shihni shtojcën VIII për të përpiluar kriteret e projektit.
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Aktivitetet:
6.1 Implementimi i projekteve të vogla për infrastrukturë komunale në komunat e Blace, Kurshumlija,
Prokuple dhe Zhitoragja.
Bazuar në vlerësimet dhe përvojat e mëparshme pozitive në këtë zonë, PROGRES do të përcaktoj
mekanizmat për identifikimin e prioriteteve infrastrukturore të bazuara zhvillimin e strategjive të
qëndrueshme komunale në Prokuple, Kurshumli, Blace dhe Zhitoragja, që më parë nuk kishin pasur një
përkrahje të tillë.
Implementimi i tillë do të bëhet në disa hapa:
• Identifikimi i partnerëve të duhur për implementim brenda komunës
• Financimi dhe bashkëfinancimi
• Ndihmë të përgatisë dokumentet e kërkuara, planifikimi i miratimeve dhe inicimi i procedurave të
tenderimit
• Përzgjedhja e kontraktuesve për implementim
• Përgatitja e kontratës; definimi i planit të veprimit; raportimi për sistemin e progresit, objektivi
dhe afati i fundit
• Monitorimi i zbatimit nga ekipi i programit
• Vlerësimi i zbatimit të projektit dhe pagesa finale e kontraktuesit
Procesi po ashtu do të përfshijë prezantimin e projektit të zgjedhur të infrastrukturës në secilën komunë
me qëllim të sigurimit koalicion më të gjerë për pjesëmarrje si dhe PROGRES do të përkrah procesin e
implementimit/ monitorimit dhe do të vlerësoj rezultatet.
6.2 Ftesë për propozimin e projekteve të vogla komunale ose ndër-komunale
Kriteret do të zhvillohen dhe shpallen për programin e komunave me qëllim që ato të konkurrojnë për
financim dhe të zbatojnë infrastrukturë në shkallë të vogël, projekte ekonomike ose sociale. Aktivitetet e
tilla përfshijnë:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zhvillimi i kushteve që duhet të aprovohen nga Këshilli Drejtues i Programit
Sesione trajnuese për përgatitjen e projektit
Organizimi i ngjarjeve promovuese
Përgjigje në pyetje dhe ndihmë aplikantëve për të identifikuar partnerët e projektit
Mbyllja e tenderit dhe vlerësimi i aplikantëve
Dhënia e kontratës
Monitorimi, përfundimi i projekteve dhe transferimi i pagesave finale
Dispozitat e raporteve me mësimet e mësuara dhe rekomandimet

6.3 Përkrahja teknike dhe financiare e zbatimit të projekteve të rëndësisë ndër-komunale ose kombëtare
Mbështetja e PROGRES për projektet infrastrukturore do të kërkoj përkrahje të siguruar paraprakisht nga
burimet e tjera të financimit siç është qeveria, programet tjera të infrastrukturës, institucionet
ndërkombëtare financiare dhe pjesëmarrja e sektorit privat. PROGRES do të kontribuoj në shpenzimet e
zbatimit dhe dispozita e përkrahjes teknike ndaj institucioneve vendore publike me përgjegjësi të
mbikëqyrjes së projektit- ndonëse komuna, drejtoria e ndërtimit, shërbimet komunale ose RDA.
Procesi do të përfshijë:
•
•
•

Zhvillimi e kritereve për përzgjedhjen e projekteve
Përzgjidhja në partneritet me komunat, ministritë relevante dhe partnerët tjerë të projektit ( siç
është KPQK, MISP etj dhe miratimi nga Komisioni Drejtues i Projektit
Finalizimi i partneritetit të projektit, planit financiar, miratimi dhe dokumentimi
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•

•
•

Zbatimi i projekteve, përmes institucioneve të duhura lokale, rajonale dhe kombëtare aty ku
mungojnë kapacitetet lokale ose rajonale, më pas ekipi i PROGRES do të jetë përgjegjës për
zbatimin e drejtpërdrejtë. Megjithatë, kjo do të minimizohet dhe do t’i nënshtrohet për aprovim
Komisionit drejtues.
Mbështetje e vazhdueshme teknike dhe konsultime nga ekipi i programit
Përmbushja e pagesës finale

6.4 Implementimi i projekteve komunale të infrastrukturës në komunat e Qarkut të Pcinjës dhe
Jabllanicës
Alokimi i disa fondeve shtesë iu është mundësuar PROGRES-it kryesisht për Qarqet Qarqet e Pcinjës dhe
Jablanicës dhe është rekomanduar që të implementohen projekte komunale të infrastrukturës që do të
kenë efekte ndërkufitare me Maqedoninë.
Në përputhje me modelin i cili përdoret, implementimi përbëhet prej disa hapave:
• Pranimi i projekt propozimeve nga Komunat/Qytetet
• Identifikimi i partnerit implementues efikas
• Finalizimi i kritereve duke u bazuar në NUTS 111 dhe kalkulimet e distancës nga kufiri i
Maqedonisë
• Ndihmë për përgatitje e dokumentacionit përkatës, planifikimi i aprovimeve dhe inicimi i
procedurës së tenderit
• Përzgjedhja e kontraktuesve implementues
• Përgatitja e kontratës; definimi i planit të akcionit; raportimi mbi sistemet e progresit, efektet dhe
afatet.
• Monitorimi i implementimit nga Ekipi i Projektit
• Vlerësimi i projektit të implementuar dhe pagesa përfundimtare ndaj kontraktuesit
Procesi gjithashtu do të përfshijë prezantimet publike të projekteve të zgjedhura të infrastrukturës në cdo
komunë për të siguruar koalicion të gjerë për pjesëmarrje, si dhe përkrahjen e PROGRES-it për procesin e
implementimit/ monitorimit si dhe për evaluimin e rezultateve.

Komponenta 4. Vetëdijesimi i publikut dhe zonat e shënuara
Kjo komponentë është gurëthemel i tërë programit pasi që aktivitetet e tij – drejtpërsëdrejti ose tërthorazipërkrahin komponentat tjera të programit. Së pari, komponenta do të përfshijë aktivitetet të përcaktuara
për të ndihmuar zbatimin dhe për të promovuar arritjet e të tri komponentave. Më pas do të ngritet
vetëdija në sfidat e rëndësishme socio-ekonomike në Serbinë jugore dhe jugperëndimore duke i
inkurajuar veprimet e qytetarëve mbi çështjet sociale, ekonomike dhe politike që kanë ndikim në jetën
dhe të drejtat e tyre. Në fund, kjo komponent do të koncentrohet në ngritjen e imazhit pozitiv të pjesëve
specifike brenda programit me qëllim të provimit të investimeve, turizmit dhe zhvillimit ekonomik.
Aktivitetet do të përfshijnë zbatimin e kampanjës së avokimit , projektet për ngritjen e imazhit, puna me
media, organizimi i ngjarjeve promovuese dhe nxjerrja e publikimeve.
Objektivat kryesore të të gjitha aktiviteteve brenda komponentës siç është rasti me komponentat tjera, do
të jetë ngritja e vetëdijes për mbështetje të cilën Bashkimi Evropian, qeveria e Zvicrës, dhe qeveria Serbe
ia siguron fushës së programit dhe promovimit të fuqishëm të vlerave Evropiane. Kur dhe ku është e
përshtatshme, aktivitetet do të zhvillohen në bashkëpunim të ngushtë me delegimin në BE, qeveria
Zvicerane dhe pjesëmarrësit të tjerë të programit duhet të sigurojnë donatorin e kënaqshëm dhe
përceptueshmërisë së qeverisë.
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Rezultati 7: Vetëdijesimi për kërkesën, logjika, dhe efektet e ndryshimeve të komunikimit për
publikun e gjerë
Koncepti themelor prapa këtij rezultati është që komunikimet pozitive të ndihmojnë më lehtë dhe më
shpejtë për metamorfozat shoqërore, duke rezultuar në rezultate pozitive. Aktivitetet e komunikimeve do
të përforcojnë ndikimin e aktiviteteve të programit nëpërmjet influencës të ndryshimeve të sjelljeve – për
këtë arsye ata janë esenciale për suksesin e PROGRES-it.
Aktivitetet brenda këtij rezultati do të mbulojnë dy fushat. Në fillim, përkrahjet e komunikimeve do të
sigurohen për komponentat tjera për të promovuar veprimet e tilla, rezultatet dhe impaktin. Së dyti
fushata e evokimit që adreson sfidat specifike shoqërore në fushën e programit do të dizajnohen dhe të
implementohen.
Aktivitetet:
7.1 Komunikimi i të arriturave të qeverisë, menaxhimit komunal, planifikimit zhvillimor dhe komponentat
e infrastrukturës
PROGRES do të identifikojë dhe do të kryejë aktivitete të dizajnuara për komunikimin e veprimeve,
rezultatet dhe ndikimi i aktiviteteve në fushat e qeverisjes, menaxhmenti komunal, programi zhvillimor
dhe infrastruktura. Në programin e fazës së zanafillës, strategjia e komunikimit do të përpilohet duke
identifikuar synimet specifike dhe të kapshme, mundësit dhe mjetet për promovimin e secilës komponent,
objektivi i audiencës dhe porositë e qarta. Njëra prej porosive kryesore do të jetë lidhja në mes rezultateve
të kënaqshme të PROGRES-it dhe përpjekjeve të gjithmbarshme të përafrimit në BE.
Të gjitha aktivitetet do të identifikohen dhe të implementohen nëpërmjet konsultimeve të donatorëve në
linjë me homologët e komunikimeve të Ministrive, KPQK dhe pjesëmarrësit të tjerë kryesorë, kështu po
ashtu duke siguruar dukshmëri të kënaqshme për partnerët e programit.
7.2 Fushatat e avokimit implementohen me një partneritet me shoqërinë civile
PROGRESI-i do të punoj me KPQK (Konferencën e përhershme të qyteteve dhe komunave), OSBE dhe
grupet e shoqërisë civile që do të zhvillojnë dhe implementojnë tri fushata të avokimit që adresojnë
çështjet konkrete të shoqërisë në fushën e programit. Synimet e fushatave do të identifikohen nëpërmjet
procesit konsultativ (duke i përfshirë komunat, ministritë dhe shoqërinë civile), duke u bazuar në gjetjet e
analizat e kënaqshme të qytetarëve dhe strategjitë zhvillimore komunale, dhe do të lidhen me objektivat e
përgjithshme të PEPSJ&JP.
Kur të jenë identifikuar temat, një përzgjedhje e grupeve shoqërore civile, të cilët do të marrin pjesë në
fushatë do të kryhen. Grupi PEPSJ&JP do të mbështesë grupet e përzgjedhura të shoqërisë civile, duke iu
siguruar udhëzimin, ekspertizën dhe resurset për përgatitjen dhe ekzekutimin e këtyre fushatave të
avokimit.
Secila fushatë pritet të zgjat 1 vit dhe secila po ashtu do të bartë vlera Evropiane dhe përfitimet e
anëtarësimit në BE.
Mundësitë për t’i zhvilluar temat e fushatës nga fushatat e nivelit vendor do të konsiderohen dhe
partneritetet në mes vendorëve, KPQK dhe organizatave lokale do të promovohen në mënyrë aktive gjatë
gjithë këtij aktiviteti.

Rezultati 8: Plani për të zhvilluar imazhet e fushave dhe imazhet vetanake si rajone unike
të Evropës është themeluar dhe implementimi ka filluar
Imazhi negativ në shumicën e komunave të Programit, brenda Serbisë dhe jashtë vendit është njëra ndër
pengesat kryesore për zhvillim të qëndrueshëm. Popullata Serbe në përgjithësi e ndjen këtë fushë si
konflikt i shtrirë, me ndarje të mëdha etnike dhe jo stabilitet politik gjersa infrastruktura e dobët, mungesa
e një kornize të mirë të qeverisjes dhe pengesat tjera sociale dhe ekonomike, më tej dëmtimi i imazhit të
fushës. I lidhur me perspektivën e investimit të dobët dhe mundësit e vogla të punësimit, të gjithë këta
faktorë rezultojnë të një zbrazje të trurit nga fusha, mungesa e interesit të investimit, vizita të vogla të
turistëve dhe zhvillim i ulët.
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Me qëllim për të përmirësuar kushtet ekzistuese, PROGRES-i do të sigurojë imazhin e ndërtimit të
asistencës për zonat e përzgjedhura.
Aktivitetet
8.1 Imazhi për ndërtimin strategjive të dizajnuar dhe implementimin në partneritet me organizatat
relevante.
PROGRES-i do të siguroj mbështetje për zhvillimin dhe implementimin e imazhit të ndërtimit të
strategjive nëpër procesin konkurrues të përzgjedhjes. Komunat, RDAs, turizmi, organizatat, organizatat
relevante të qeverisjes dhe subjektet tjera jo- profitabile kanë të drejtë që të aplikojnë, duke siguruar që
aplikimi i tyre përfshin organizatat nga së paku dy komuna.
Përfituesit e përzgjedhur do t’ju jepen përkrahje këshilluese për të zhvilluar strategjitë. Ky proces do të
përfshij: analizën e aftësive aktuale dhe dobësitë; identifikimi i mundësive; zhvillimi i porosive kryesore
dhe të një plani të aktivitetit.
Më pas, ky aktivitet do të siguroj përkrahjen financiare për implementimin e së paku katër projekteve, që
dalin nga strategjitë e zhvillimit dhe duke synuar për të përmirësuar imazhin të fushës të programit.
PROGRES do të monitoroj implementimin dhe gjatë kryerjes së saj, do të jep qasje në ndikimin e
projekteve dhe të siguron rekomandime relevante për intervenime të ardhshme të ndërtimit të imazhit.

PËRKRAHJA E TRAJNIMIT
Ndonëse punëtoritë e trajnimeve të mëparshme gjithëpërfshirëse kanë përmirësuar kapacitetet e stafit
komunal në jug dhe jug perëndim të Serbisë, efekti i plotë prishet nga interferenca politike. Kur një herë
stafi komunal trajnohet atëherë ata e gjejnë vetveten në role të reja ose ata ishin jo të rëndësishëm nga
ndryshimi i qeverisë lokale. Deri sa shërbimi civil i cili është i bazuar në mënyrë profesionale, i ndarë nga
politika, është funksional, atëherë progresi do të mbetet jo i qëndrueshëm.
Megjithatë, PROGRES do të vazhdojë ndërtimin e kapaciteteve për punëtorët e vetë-qeverisjes lokale jo
vetëm nëpërmjet aktiviteteve të komponentës individuale, por po ashtu përmes mishërimit të kërkesës të
përkrahjes me projektet e vështira dhe të mira. Analizat e nevojshme të trajnimeve të gjëra, të zhvilluara
nga programet e mëparshme në jug dhe jug perëndim të Serbisë, por po ashtu programet KPQK, OSBE
dhe USAID po asht edhe UNDP është në dispozicion për PROGRES.
Në veçanti PROGRES do të përkrahë Qendrën e trajnimit të KPQK-së që të veproj si person referues për
shumicën e aktiviteteve të trajnimit lidhur me zhvillimit të LSG në fushën e punës të programit. Asistenca
do t’i jepet KPQK që të rekrutoj zyrtarët ndërlidhës në nivelin vendor i cili mund të jetë i dobishëm në
cilësi të ndërtimit të procesit.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), e cila ka një zyre fushore në të dy pjesët
jugore dhe jug perëndimore të Serbisë, po ashtu është shumë aktiv në dhënien e trajnimit në media, në
fushat kryesore të një qeverisje të mirë. PROGRES-i do të krijojë partneritet me OSBE që të ndërtoj në
përpjekjet ekzistuese, posacërisht brenda Komponentës 1.
PROGRES-i gjithashtu do të koordinojë dhe do të zhvillojë lidhje me fushatat e avokimit të BE-së dhe
USAID-it, grupet punuese, tavolina të rrumbullaktëa dhe evenimente tjera për të stimuluar komunat
pjesëmarrëse që të jenë më interaktive në zgjidhjen e problemeve të akumuluara dhe për të grumbulluar
kapacitetet individuale dhe organizative.
Qeveria e Zvicrës, nëpërmjet SDC12 kanë një temë substanciale transversale të qeverisjes së mirë e cila
udhëhiqet nëpërmjet programeve të saja të vendit. PROGRES do t’i jep përparësi vetes për raportet,
analizat , ndihmat në pajtim me SDC, EUD dhe Komisionin drejtues të Projektit, për të siguruar që
kërkimet aktuale dhe trendet janë zbatuar konkretisht për të gjitha fushat e rezultateve të programeve të
përshtatshme dhe të transferuar në partnerët lokal.
12. Ju lutem shihni Strategjinë e Bashkëpunimit, Serbi 2010-2013, zyrtarisht i nisur më 8 mars 2010, në dispozicion në

httpp://www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia/en/Home/Cooperation_Strategy_2010_2013.
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3. Supozimet dhe rreziqet
Një vlerësim tregon që PROGRES nuk paraqet një program të lartë të rrezikut, sikundër do të pasojë një
fushë e testimit për qasjen e bazuar të mbështetur nga UNOPS-i, e cila ka përvojë të madhe në
intervenimet e ngjashme dhe bartjes së pronësisë në institucionet lokale. Praktika ka treguar që shumica e
vetëqeverisjeve lokale e çmojnë asistencën, veçanërisht kur përputhet me përkrahjen e grantit dhe
projekteve të infrastrukturës, e cila mund të përdoret si një nxitje për të motivuar iniciativat të qeverisë
lokale.
Programi do të sigurojë një menaxhim aktiv të rrezikut dhe strategjinë e planifikimit për të siguruar një
menaxhment të shëndosh. Supozimi i rregullt dhe shqyrtimi i rreziqeve do të ndërmerren dhe të
raportohen në raportet tremujore dhe vjetore.

3.1

Supozimet në nivelet e ndryshme

Pika

Supozimet

Vlerësimi & çështjet e menaxhmentit

1

Stabiliteti politik i përgjithshëm
është mbajtur dhe marrëdhëniet
me BE-në janë konsoliduar dhe
të përforcuara

2

Qeveria e Serbisë mbetet e
zotuar që të implementojë
strategjinë e reformës së
administratës publike, me theks
në
përshpejtimin
dhe
kompletimin e procesit të
decentralizimit

3

Ndikimi i krizës së tashme
globale financiare nuk do të
ndikoj më tej në financat
komunale

Ekziston një mundësi e fuqishme që qeveria aktuale do të
përmbush mandatin e saj dhe stabilitetit i saj politik do të
vazhdon. Zgjedhjet nacionale dhe lokale do të mbahen kah
mesi 2012, ndonëse zgjedhjet kanë rezultuar përçarje për
programet e mëparshme, planifikimin e përshtatshëm sikurse
edhe i kërkuar i cili do të lejon përshtatjen e resurseve dhe të
dhënave gjatë përgjigjes. Trendet pozitive të trendeve të
marrëdhënieve të Serbisë-BE përfshijnë marrëveshjet për
liberalizimin e vizave dhe marrëveshjen e përkohshme të
tregtisë së lirë, aprovimin e shteteve anëtare të BE të traktatit
të Lisbonës. Ndonëse shumica e palëve parlamentare tash e
përkrahin procesin e integrimeve të BE, ky supozim do të
shqyrtohet rregullisht për çështjet që mund të përçajnë
stabilitetin politik dhe prandaj progresin e programit d.m.th.
Kosovës, gjykata ndërkombëtare për gjykimet penale në ish
Jugosllavi (ICTY), partia progresive e Serbisë propozon për
zgjedhje të parakohshme, etj.
Ndonëse ekziston një trend pozitiv në marrëdhëniet në mes
të qeverisë qendrore dhe komunave sikurse qeveritë
vetëqeverisëse janë duke marrë më tepër përgjegjësi për
mirëqenien e qytetarëve, përqindja e gjithmbarshme është e
vogël. Qeveria e Serbisë po vazhdon decentralizimin dhe
adoptimin e politikës së nevojshme dhe legjislacionin për të
përkrahur procesin. Komunat Serbe po bëhen më shumë të
involvuar
në
reformë,
nëpër
KPQK
GK/komisioneve/evokimin e aktiviteteve. Më tej politikat,
që parashohin periudhën që vjen, sikurse rregullimin e
pronësisë komunale, do të jetë një ngritje shtesë për procesin
e decentralizimin.
Kriza globale financiare ka sipas ekspertëve, i bazuar në
Evropë, gjersa Serbia do të mbetet në mënyrë të ashpër e
ndikuar në të ardhmen e afërt. Kriza ka rezultuar shumë në
brendësi në transferet financiare për komunat në 2009, duke
i vënë në rrezik financat e sistemit ndërqeveritar të Serbisë
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4

Pjesëmarrësit kryesor, në veçanti
qytetet dhe komunat, me dëshirë
duke marrë pjesë në aktivitetet
sipas programit

5

LSG
ka
kapacitete
të
mjaftueshme financiare që të
financoj kontributin e tyre të
vetëm për grantet e dhuruara nga
grantet e skemës së PROGRESit

6

Zyrtarët të cilët nuk e njohin
rëndësinë e bashkëpunimit me
shoqërinë civile (dhe anasjelltas)
janë përkrahës ndaj aktiviteteve
të CIF (shoqërisë civile).
Komisioni regjional i zgjedhor i
CIF e njeh situatën mirë në Serbi
Perëndimore dhe Jugore dhe i
përzgjedh projektet në përputhje
me
kriteret.
Numri
i
mjaftueshëm i projekteve të mira
kualitative merr fonde.
Vëzhgimi statistikor
për
Anketën me Qytetarët, që do të
mund të ishte e vogël në
krahasim
me
pengesat
financiare, reflekton kënaqësinë
e qytetarëve me shërbimet
komunale. Komunat të cilat
normalisht nuk i monitorojnë
shërbimet, dëshirojnë të reagojnë

7
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dhe duke bërë presion në financat e LSG. Gjersa ndërprerjet
e transfereve për komunat duken jo të mundshme, që do të
sjell shërbimin e dispozitës të LSG dhe qytetarëve, niveli i
transfereve pritet të mbetet në nivelin aktual i varur në
përqindjen e përmirësimit ekonomik. Financat e programit të
BE sikurse PROGRES do të kërkohen për të planifikuar
planin strategjik me resurset e programit të LSG dhe të
identifikoj burimet e reja të LSG për zhvillim për të mbushur
boshllëkun e të ardhurave komunale.
Disa autoritete lokale do të jenë më shumë të zotuar për
pjesëmarrjen e programit se sa të tjerët. Programi do të ketë
një kërkesë të bazuar në qasjen dhe fleksibilitetin për të
siguruar përfituesit e përzgjedhur të LSG për zotim aktiv që
të marrin pjesë. Ajo duhet të ceket që ndërprerjet e
transferove sikurse që janë përshkruar sipas supozimit 3 e
mundshme është që të rrit kërkesën për të përkrahje nga
PROGRES-i në përgatitjen e planifikimit të dokumenteve
dhe të projekteve dhe përmirësimin e financave të komunave
sikurse LSG kërkojnë forma alternative të financimit për
aktivitetet prioritare dhe planifikimin e pavarësisë së rritur
nga transferet qendrore të qeverisë.
Komunat do të kenë nevojë që të sigurojnë bashkë-financim
për grantet e dhuruara sipas PROGRES-it. Kjo ka rezultuar
duke mos pasur problem në fushën e mëparshme të
programeve bazë në Serbinë Jugore dhe atë JugPerëndimore, përkundër krizës financiare e cila rezultoi në
zvogëlimin e rëndësishëm të transfereve nga qeveria
qendrore.
Bashkëpunimi në mes të komunave dhe OJQ-ve në Serbinë
jugore dhe jug-perëndimore është ende i pazhvilluar. Përvec
aktiviteteve brenda programit PRO lidhur me CIF nuk ka
pasur intervenime të tjera në këtë fushë. Pritet që
partneritetet mes komunave dhe OJQ-ve do të themelohen,
duke punuar në disa cështje të rëndësishme në nivelin lokal.

Vëzhgimi është i rëndësishëm për analizën e perceptimit të
qytetarëve me shërbimet e qytetarëve dhe metodologjia e
vëzhgimit do të zhvillohet në pajtim me analizat paraprake të
bëra me programin PRO, duke u bazuar në perceptimin,
ashtu që rezultatet të mund të jenë të krahasueshme.
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sipas rezultateve të CSS.
Parlamenti i Serbisë aprovon
Ligjin për Asistencë Juridike
Falas.
Qytetarët janë të informuar mirë
për ekzistimin e Shërbimit
Këshillimor të Qytetarëve.
Qeveria
dhe
zyrtarët
e
vetqeverisjes lokale të cilët nuk
kanë qenë të përfshirë në
procesin e planifikimit të
buxhetit, e njohin rëndësinë e
qasjes së tillë.

8

9

10

Zyrtarët e Vetqeverisjes Lokale,
OJQ-të dhe mediat njohin
rëndësinë e transparencës në
procesin e përgatitjes së buxhetit
dhe marrin pjesë në trajnimet e
OSBE-së.
Ndërmarrjet Publike Komunale,
puna e të cilëve nuk ka qenë
transparente deri më sot dhe të
cilat nuk i kanë dhënë llogari
kuvendeve komunale, dëshorjnë
të marrin pjesë në Program dhe
të përmirësojnë përgjegjësinë e
tyre.
Vetqeverisjet Lokale të cilat nuk
i kanë përfillur cështjet gjinore,
bëhen të vetëdijshme për
obligimet ligjore për të punuar
për arritjen e barazisë gjinore në
komunat e tyre.
Mediat kanë kapacitet dhe
njohuri që të implementojnë
kampanjat publike në mënyrë të
kënaqshme.

11

12

13

14

Pritet që ligji të aprovohet gjatë vitit 2011. Kjo do të thotë se
të gjitha aktivitetet lidhur me Shërbimet Këshillimore për
Qytetarët do të kenë një begraund juridik dhe më shumë
shansa për qëndrueshmëri.
Buxhetet vjetore komunale përgatiten duke u bazuar në
buxhetet e mëparshme duke marrë parasysh inflacionin,
ngritjen potenciale të të ardhruave dhe shpenzimet tjea të
pritura. Për të pasur buxhet relevant zhvillimor është me
rëndësi që të gjitha palët të marrin pjesë në përgatitjen e
propozimit të buxhetit duke marrë në konsiderim nevojat
zhvillimore të komunës.
Edhe pse Ligji kërkon transparencë në përgatitjen e buxhetit,
shpesh komunat vetëm ndërmarrin aksione sic janë dëgjimet
publike sa për të përmbushur formën dhe rezultatet nuk
konsiderohen në mënyrë serioze.
Edhe pse përgjegjësia e Ndërmarrjeve Komunale ndaj
komunave është
e pa kontestueshme ka situata kur
menaxherët e Ndërmarrjeve Komunale arrijnë shumicën
qeverisëse në kuvende dhe kjo shumicë nuk dëshiron tí
këkrojë përgjegjësi lidhur me funksionimin e Ndërmarrjeve
komunale.
Barazia gjinore është obligim ligjor dhe Vetqeverisjet
Lokale duhet të punojnë për arritjen e rezultateve të parapara
me Ligj.

Mediat në jug dhe jug-perëndim të Serbisë nuk janë aq të
zhvilluara për shkak të mungesës së burimeve financiare.
Megjithkëtë ekzistojnë disa media relevante në terren por
edhe përfaqësues të mediave nacionale prezente në jug dhe
jug-perëndim të Serbisë.
Në disa komuna ekziston ndarje e pushtetit në mes të
Administratës së kryetarit dhe Kuvendit gjë që mund të
krijojë probleme në realizimin e projekteve. Nevojitet
komunikim konstant me zyrtarët lokal në të gjitha anët për të
tejkaluar problemin e ndarjes së pushtetit.

Politikanët në SS i tejkalojnë
interesimet e veta dhe me anë të
moderimit fillojnë të përfshijnë
të tjerët
në punët
e
Vetqeverisjeve Lokale. NMC
duan të marrin pjesë në trajnime
Komunat kanë hapësirë adekuate Cfarëdo zhvillimi i infrastrukturës fizike është i kushtëzuar
dhe dokumentacionin teknik për me një shkallë të madhe të dokumentacionit teknik të
QAQ-të.
projekteve. Kjo cështje është prezente në nivelin e pronësisë

15

33

PROGRES- drafti i propozimit të planit të akcionit

Programi i partneritetit evropian me komunat

ose ndërtesat komunale janë të stërmbushura prandaj
mungesa e hapësirës është një nga sfidat me të cilat
ballafaqohen komunat.
Pasi që stafi i administratës komunale nuk kanë përshkrim të
qartë të punës ata shpesh marin detyra shtesë nga zyrtarët
komunal. Prandaj, shpesh punëtorët e komunës nuk e
përcjellin gjithë procesin e ndërtimit të kapaciteteve.

16

Zyrtarët komunal rregullisht
aprovojnë pjesëmarrjen e stafit të
tyre në trajnime dhe personat e
njejtë në kontinuitet marrin pjesë
në të gjitha sesionet e trajnimit

17

Ambientet dhe dokumentacioni Cfarëdo zhvillimi i infrastrukturës fizike është i kushtëzuar
teknik ekzistojnë për Inkubatorët me një shkallë të madhe të dokumentacionit teknik të
e Biznesit.
projekteve. Kjo cështje është prezente në nivelin e pronësisë
ose ndërtesat komunale janë të stërmbushura prandaj
mungesa e hapësirës është një nga sfidat me të cilat
ballafaqohen komunat.
Interesim i madh për zhvillimin Krijimi i klaserëve është koncept relativisht i ri tek
e klastereve në mesin e paleve ndërmarrjet e publike në Serbi prandaj duhet të ngritet
të intreresuara. Nivel adekuat i dituria lidhur me përfitimet nga klasteret. Promovimi i
bashkëpunimit me Ministrinë e programit ministror për zhvillimin e klasterëve do të
Ekonomisë
dhe
Zhvillimit nënkuptojë veprim në këtë drejtim.
regjional.
Zyrtarët
komunal
kuptojnë Shërbimet ndaj sektorit të biznesit nuk janë aq të zhvilluara
nevojën për themelimin e OSS. në asnjë komunë. Nevoja për zhvillim direkt në biznese i
Abientet
adekuate
dhe detyron komunat
dokumentacioni
teknik
ekzistojnë.
Nwpwr komuna ekzistojnw zyrat Edhe pse nw cdo komunw duhet tw ekzistojnw zyrat pwr
tw
cilat
janw
plotwsisht tatime lokale, niveli i efektshwmwrisw sw tyre wshtw ende i
funksionale
paqartw. Njw nga parakushtet pwr realizimin e detyrave tw
parapara me Program pwrfshin ekzistimin e zyrave tatimore
plotwsiht funksionale nw administratat komunale.
Planet
hapwsinore
janw Planet hapwsinore dhe urbanistike janw tw ndwrlidhura nw
aprovuar nw kohw tw duhur pwr mwnyrw urbanistike dhe zhvillimi i planeve urbanistike nuk
shkak tw hartimit tw planeve wshtw i mundur pa ekzistimin e planit hapwsinor. Nga ana
gjenerale
dhe
detale
tw tjetwr, wshtw e mundur tw pwrfshihen disa plane tw
urbanizmit. Nuk ka lokacione tw zhvilluara detale urbanistike gjatw hartimit tw planeve
pwrcaktuara nw GUP.
urbanistike dhe planeve hapsinore.
Ekziston nivel i lartw i Edhe pse janw formuar nga ana e komunave, NKP shpesh
koordinimit
nw
mes
tw funksionojnw si institucione tw ndara dhe nuk ekziston
administratws komunale dhe koordinim i duhur nw mes tw saj dhe administratave
NKP lokale
komunale. Ky koordinim duhet tw jetw nw nivel shumw mw
tw madh wpr tw pwrmirwsuar procesin e planifikimit dhe
ndarjes sw buxhetit.
Komunat aplikojnw Strategjitw e Tw gjitha komunat kanw aprovuar Strategjitw e veta tw
veta
tw
zhvillimit
tw zhvillimit por i zbatojnw ad hoc. Kwto strategji shpesh
qwndrueshwm gjatw planifikimit pwrdoren kryesisht me kwrkesw tw donatorit.
tw investimeve

18
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24

Bashkwpunimi nw mes tw
komunave wshtw nw nivel tw
lartw. Projektet janw pwrfshirw
nw plane urbanistike dhe nuk ka
cwshtje tw hapura juridike.

25

Janw siguruar mjetet financiare
tw Qeverisw sw RS, Bankws
Botwrore,
EBRD
dhe
programeve tjera donatore.

26

Komunat me kohw sigurojnw
dokumentacionin e projekteve
dhe lejet ndwrtimore.

27

Donatorwt e Programit marrin
pjesw nw zbatimin e Strategjisw
sw komunikimit. Funksionerwt
komunal, tw cilwt paraqesin
grupin kryesor qwllimor nuk i
(keq) pwrdorin
rezultatet e
Programit pwr promovime tw
veta politike.

3.2

Bashkwpunimi nw mes tw komunave wshtw nw nivel tw
ulwt. Komunat shumw rrallw me vetiniciativw dwrgojnw
propozime tw pwrbashkwta pwr zgjidhjen e problemeve.
Kjo edhe mw tej paraqet proces tw cilin kryesisht e
stimulojnw donatorwt dhe komunat do tw stimulohen tw
bashkwpunojnw dhe tw definojnw qasje tw pwrbashkwt
ndaj zgjidhjes sw problemeve tw pwrbashkwta.
Kriza financiare ka sjellur deri tek zvogwlimi i dukshwm i
nivelit tw investimeve gjatw vitit 2009. Qeveria e RS dhe
institucionet ndwrkombwtare financiare pwrkundwr krizws
kanw paralajmwruar numwr tw caktuar tw linjave investive
pwr projekte zhvillimore gjatw vitit 2010.
Procedura e ngadalwsuar e dhwnies sw lejeve pwr ndwrtim
gjatw mosefikasitetit tw administratws kadastrale dhe
komunale shpesh sjellin deri tek shtyerja e fillimit tw
punwve ndwrtimore. Wshtw shumw me rwndwsi qw
dokumentacioni teknik tw jetw e pwrgatitur kurse lejete
ndwrtimore tw jenw tw dhwna me kohw.
Wshtw shumw me rwndwsi qw edhe donatorwt tw
pwrswritin mesazhet e menduara nw kuadwr tw Strategjisw
sw komunikimit, me cka do tw sigurohet qasje e re dhe
energjike ndaj shfrytwzuesve, nw rend tw parw, me
komunat. Me kwtw gjithashtu do tw parandalohet edhe
keqpwrdorimi potencial i rezultateve tw Programit pwr
shkak tw promovimit politik tw politikanwve lokal.

Rreziqet dhe fleksibiliteti

Ekipi i programit (EP) do të monitoroj me kujdes rreziqet potenciale në konsultim me pjesëmarrësit e
programit dhe PSC, që të marrin masa të kundërta. Vlerësimi i rrezikut do të ndërmerret në Fazën e
hyrwse dhe formalisht të përditësuara në secilin tremujor dhe raportet vjetore.
Nw rastin e PROGRES-it janw identifikuar kwto rreziqe:

1

RREZIQET

Probabiliteti

Ndikimi
i
mundshëm

Vlerësimi & çështjet e menaxhimit

Zgjedhjet.
Zgjedhjet
nacionale dhe kombëtare
duhet të mbahen kah viti
2010 më së voni. Zgjedhjet
janë treguar përçarës për
programet e mëparshme,
sepse zyrtarët e zgjedhur
fokusohen në fushatën e
zgjedhjeve me shpenzime të
menaxhmentit komunal. Së
pakut një seri e zgjedhjeve
do të mbahet gjatë periodës

i lartë

i moderuar

Plani i programit të detajuar do të
marrë
parasysh
zgjedhjet
të
planifikuara për vitin 2012. Çfarëdo
ndryshimi për orarin e zgjedhjeve do
të kërkon një revizionin urgjent për
planifikimin e implementimit, të
dhënat e resursit dhe ndoshta struktura
organizative.
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2

3

4

5

së programit, mundësisht më
shume.
Zbatueshmëria financiare i moderuar
e komunave. Në vitin 2009
transferet
nga
qeveria
qendrore në komuna ishin
ndërprerë
në
mënyrë
drastike, duke vënë një
numër të komunave të varfra
të
rrezikuara
nga
falimentimi. Falimentimi do
të
kërkon
intervenimin
qendror
të
qeverisë,
administratës dhe zgjedhjeve
të reja. Ato do të tregojnë
shumë përçarës për proceset
e zhvillimit të komunës dhe
planeve të investimit.
Mungesa e bashkëpunimit në i ulët
mes të PROGRES-it dhe
intervenimeve të programit
në terren.
VQL-të nuk kanë kapacitete
të mjaftueshëm financiar për
financim të kontribut të vet
granteve të dhëna nga Mesatar
PROGRES-i

Mot i ligë si dhe fatkeqësitë
e tjera natyrore. Shumë nga
territori
që
mbulon
PROGRES është nënshtruar
kushteve të rënda/liga të E Lartë
motit: reshjeve të borës,
thatësirave dhe vërshimeve.
Përveç kësaj, ekziston një
rrezik i vogël për tërmete, në
veçanti në Luginën e
Preshevës. Kjo do të mund
të
shtyej
zbatimin
e
ndërtimit të projekteve, si
dhe t’i ndryshojë prioritetet e
Programit.

36

i lartë

Ekipi i PROGRES-it do të përgatis
planin emergjent për përkrahjen e
komunave
në
falimentim,
në
konsultim
me
donatorët
dhe
Ministrinë Publike të Administratës
dhe vetëqeverisjes lokale. A duhet
falimentimi të ndodhë në fushën e
PROGRESI-it, planet emergjente për
të kompletuar aktivitetet e programit
në do të hyn në fuqi, me aprovimin
nga PSC.

i lartë

Ekipi i PROGRES-it do të krijoj
mekanizma të përshtatshëm të
bashkëpunimit në fushë dhe të mban
mbledhje
të
rregullta
të
bashkëpunimit.
Kërkesat për kontribut të kuvendeve
komunale në aktivitete të caktuara do
të mbetet, por mund të zvogëlohet në
disa raste. Në raste tjera, kontributet
mund të kërkohen në zemërgjerësi ,
si të përshtatshme. Këto mund të
përfshijnë orarin e stafit, hapësirën në
zyrë, e të ngjashme.

E Lartë

Mesatar
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Planifikimi i Programit do të llogarit
rrezikun nga moti i ligë në dimër.
Ngjarjet tjera natyrore do të kërkojnë
të krijohet një reagim njëherë që
shtrirja e efektit të ngjarjes të është
larguar.
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6

7

Stafi
adekuat/I
përshtatshëm i Programit.
Përvoja ka treguar se mund
të jetë e vështirë të
rekrutohen
njerëz
të E Lartë
përshtatshëm të kualifikuar
për të punuar në rajone më
pak të zhvilluara dhe rurale.
Duke sjellur njerëz nga
jashtë, rrezikohet Programi
duke e parë atë si jo
investues në komunitete
lokale , derisa duke rekrutuar
njerëz
të
pakualifikuar
rrezikohet ngadalësimi apo
dëmtimi i zbatimit të
Programit.
Aktiviteti
i
shtuar
dhuruese/kontribuuese
në
rajon na çon në bllokim dhe Mesatar
ngatërrim brenda strukturave
drejtuese të komunave.

8

Kultura
organizative
i
reziston
ndryshimet
ne Mesatar
procese
administrative,
struktura organizative dhe
metoda të punës.

9

Pengesa/bllokimi politik në
mes të qeverisë komunale
dhe
kuvendit
komunal
ndërhyjnë në zbatimin e
projektit.
E Lartë
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Edhe pse Programi do të mundohet të
rekrutojë staf/personel lokal, rekrutimi
do të bëhet në bazë të konkurrencës.
Niveli i pagesës/rrogave do të jetë
konform kërkesave të njohurisë së
pozitës
dhe
vështirësisë
së
rekrutimit/ose zhvendosjes në këto
rajone më pak të zhvilluara. Për më
tepër, do të bëhen ndihma financiare
për trajnime të stafit, mësime dhe
zhvillime.
Zyra në Novi Pazar do të mbetet një
nyjë kyçe për të mbështetur tetë
komunat në Jug Perëndim të Serbisë,
derisa një zyrë tjetër e projektit do të
vendoset në Prokuplje, me një nënzyre në Vranje.
Ekipi i PROGRES-it do të mbajë
konsultime gjithëpërfshirëse para
fillimit dhe gjatë zbatimit me
dhuruesit/donatorët
relevant
përfaqësues të projektit për të
parandaluar
vështirësitë
e
parashikuara.
Zhvillimit organizativ do t’i çastet me
kujdes, duke përfshirë udhëheqësinë
komunale në proces nga nivelet më të
hershme. Ndryshime të mundshme do
të propozohen duke u shtuar e jo
përnjëherë (në të njëjtën kohë).
Do të jetë një njoftim i qartë nga ekipi
i
PROGRES-it
dhe
dhuruesve/donatorëve se përfshirja e
një LG të veçantë do të ndërpritet pa
mbështetje dhe bashkëpunim të të
gjithë partive politike dhe aksionarëve
relevant.
Ndërhyrjet e projektit do të fokusohen
në aktivitete që janë identifikuar si
parësore nga të gjithë aksionarët (pa
marr parasysh përkatësinë e tyre
politike). Përpjekjet e komunikimit të
PROGRES-it do të drejtohen nga
Programi gjerësisht i reklamuar
publikut në mënyrë të ndërtimit të
trysnisë së qytetarëve për zbatim të
projektit.
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10 Tensionet ndwretnike nw E lartw

E lartw

11 Ndryshimet e mundshme

E lartw

Serbinw jugperwndimore

E lartw

4.

Implementimi

4.1

Resurset materiale dhe jomateriale

PROGRES-i, si Program zhvillimor
do tw bashkwpunoj me pwrfaqwsuesit
e zgjedhur nw komuna dhe OSHQ.
Anwtarwt e ekipit tw PROGRES-it
dhe donatorwt do tw vijojnw me
mesayh tw qartw se do tw ndalohet
pjeswmarrja e VQL-sw sw caktuar
nwse
mungon
pwrkrahja
dhe
bashkwpunimi i tw gjitha partive
politike dhe akterwve relevant.
Do tw ekzistojw komunikim i
pwrhershwm me udhwheqwsinw
komunale dhe pwrfaqwsuesit e partive
politike nw kuvendin e komunws pwr
tw siguruar se asnjw ndryshim
potencial nw strukturwn udhwheqwse
nuk ndikon nw zbatimin e
aktiviteteve.

Burimet financiare do të mbulojnë të gjitha shpenzimet e Programit, duke përfshirë:
• Stafi dhe resurset tjera njerëzore të nevojshme
• Udhëtimi dhe transporti
• Zyra dhe IT (Teknologjia Informative)
• Dukshmëria
• Aktivitetet
Shënimet financiare dhe administrative do të ruhen sipas rregullave dhe procedurave të UNOPS-it, duke
përdorur sistemin llogarimbajtjeje me hyrje të dyfishtë. Në veçanti, Programi do të mbajë:
• Shënime të të dhënave (të kompjuterizuar apo me dorë) nga sistemi i të dhënave i UNOPS-it si
p.sh. libër kryesor i llogarive, libër i nën llogarive, dhe të dhëna për listë pagash, regjistër për
pasuri të fiksuara si dhe informata tjera të të dhënave të rëndësishme;
• Prova/dëshmi të procedurave të prokurimit siç janë dokumente të tenderimit, duke përfshirë
raporte të ofertës dhe vlerësimit.
• Prova të angazhimeve sikurse kontratat dhe urdhër-forma;
• Prova të shërbimeve të dorëzuara siç janë raporte të miratuara , pasqyra e mungesave, bileta
transporti (duke përfshirë edhe banimin), prova/dëshmi të marrjes pjesë në seminare, konferenca
dhe kurse trajnuese (duke përfshirë edhe dokumentet dhe materialet të rëndësishme të marra,
çertifikata), etj;
• Prova të faturave të mallrave sikurse fletëza dorëzuese nga furnizuesit;
• Prova/dëshmi të pagesës sikurse formularë bankar, shënime të debitit, dëshmi të marrëveshjes nga
nënkontraktuesi;
• Per shpenzime të karburantit dhe naftës, një listë përmbledhëse e distancës së kaluar, çmimi i
karburantit dhe çmimet për mirëmbajtje;
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•

Shënimet për stafin/personelin dhe listën e pagave sikurse kontratat, deklaratat e rrogave,
pasqyra e mungesave. Për stafin vendor të rekrutuar me kontrata me periudhë të caktuar, detaje të
shpërblimeve të paguara, të vërtetuara nga personi përgjegjës, e llogaritur si pagë bruto, taksat e
sigurimit social, sigurimi si dhe rroga neto.

4.2

Organizimi dhe procedurat zbatuese

Pjesëmarrësit kryesor që përfshihen në Program si dhe përgjegjësitë e tyre janë si vijojnë:
UNOPS (Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projektit)
UNOPS-i ka përgjegjësi të plotë për zbatimin e Programit. UNOPS-i është përgjegjës për arritje të
objektivit të Programit përmes rezultateve të Programit.
E gjithë personeli i Programit do të vendosen në dy zyra të projektit: njëra në Novi Pazar si dhe tjetra në
Prijepolje, dhe në nën-zyre në Vranje. Për performancën e tyre, personeli do të jep llogari udhëheqësve të
tyre.
Delegacioni i Bashkimit Evropian
Delegacioni I Bashkimit Evropian (EUD) është një nga autoritetet kontraktuese për këtë Program, si dhe
ka një pjesë të përgjegjësisë për vëzhgim dhe zbatim të Programit.
Agjencia për Zhvillim dhe Bashkëpunim i Zvicrës
Agjencia për Zhvillim dhe Bashkëpunim i Zvicrës (SDC) është një autoritet tjetër kontraktues e cila po
ashtu ka një pjesë të përgjegjësisë për vëzhgim dhe zbatim të Programit.
Qeveria e Serbisë
Qeveria e Serbisë është aksionar më i madh në Program si dhe kontribuues financiar. Ka përgjegjësi për
vëzhgim e zbatim të Programit si dhe dhënies së ndihmës dhe lehtësira sipas nevojës.
Kuvendet Komunale Pjesëmarrëse
25 kuvende komunale në Serbinë Jugore dhe Jug-Perëndimore janë aksionarë kryesor, përfitues si dhe
kontribuues financiar të Programit. Ata kanë përgjegjësi për zotërim e aktiviteteve të zbatuara në territorin
e tyre.

4.3

Afati kohor

Zbatimi i Programit do të zgjas për 36 muaj. Data e caktuar e fillimit është 1 Maji 2010.
UNOPS-i do të sigurojë një plan detal të zbatimit/implementimit, me momente kyqe, si pjesë e raportit
fillestar.

4.4

Këshilli Drejtues i Programit (PSC)

Qëllimi i mekanizmit drejtues, të themelohet në periudhën fillestare, të sigurohet PROGRES (PROGRES)
siguron mbështetje të rëndësishme dhe efektive zhvillimeve ekonomike dhe sociale në Jug dhe JugPerëndim të Serbisë. Mekanizmi drejtues do t’i ketë këto funksione:
• T’i informojë të gjithë aksionarët për aktivitetet e Programit, përparimin dhe rezultatet;
• Siguron një forum/tribunë për çështjet që ngriten për diskutime;
• Mundëson sjelljen e vendimeve rreth projektimit dhe përmbajtjes së Programit në përgjithësi;
• Rishqyrtimi dhe miratimi i planifikimit
• Miraton raportet e zbatimit të Programit.
Bërthama e Këshillit Drejtues do të jetë i përbërë prej përfaqësuesve në linjën ministrore, donatorëve si
dhe KPQK (Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave). Sipas nevojës do të mblidhet ad-hoc
dhe në baza tremujore.
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Mbledhja e Përgjithshme gjashtë- mujore do ta mbledh Bërthamën e Këshillit Drejtues, plus të gjithë
kryetarët e komunave nga rajoni i PROGRES(PROGRES). Po ashtu do të ftohen edhe programe tjera
zhvillimore lokale dhe regjionale si dhe pjesëmarrës tjerë të përshtatshëm. Kjo mbledhje do të karakter
më tepër informues dhe do të siguroj një mundësi për aksionarët të ngrisin qështje për diskutim.
PROGRES (PROGRES) do të siguroj buxhet dhe mbështetje administrative për organizimin e të gjitha
mbledhjeve drejtuese, me Menaxherë të Programit duke vepruar si Sekretarë të PSC.

4.5

Çmimi/Kostoja dhe plani financiar

Burimet financiare do të sigurohen nga:
• UE do të siguroj 13.5 milion EUR
• SDC do të siguroj 2.5 milion EUR
• Qeveria e Serbisë do të siguroj minimum 1.5 milion EUR
• Kuvendet komunale që përfitojnë do të lënë në dispozicion burime tjera shtesë si një kontribuuesi një pjese nën-projekteve. Këto mund të jenë si kontribut shpirtgjerë apo financiar.
Kostoja/çmimi i përgjithshëm i Programit, së bashku me bashkë- financim të Qeverisë do të jetë
minimum 17.5 milion EUR. Një buxhet detal është po ashtu i bashkangjitur grant-marrëveshjes si një
Aneks/Shtojcë.

4.6
Qeveria

Kushte të posaçme/ masa të shoqëruara të ndërmarra nga

Nuk ekzistojnë asnjë nga kushtet e posaçme apo masa të ndërmarra të nevojshme nga Qeveria për
zbatimin e këtij Programi. Granti i Programit UNOPS-it është I paraparë në IPA 2010 Marrëveshje
Financiare e nënshkruar në mes të Qeverisë dhe Bashkimit Evropian si dhe kontrata bilateral e nënshkruar
në mes të Qeverisë së Zvicrës, e përfaqësuar nga Agjencia për Zhvillim dhe Bashkëpunim i Zvicrës
(SDC) dhe UNOPS-it.

5

Faktorët që sigurojnë qëndrueshmëri

Çështja e qëndrueshmërisë është qendrore për dizajnimin e Programit. Është çështje e përgjithshme-duke
siguruar mbështetje institucioneve vendore për të investim, zhvillim, mësim dhe marrje pronësie-që do të
thotë se Programi do t’i vendos institucionet vendore në situatë më të fortë për t’i kryer mandatet e tyre
ekzistuese.

5.1

Politika mbështetëse

Si një Program i bazuar në rajon, roli primar i PROGRES (PROGRES) nuk është të zhvilloj politika të
reja; më shumë për të mbështetur politikën e zbatimit në nivel lokal. Sidoqoftë, duke qenë më afër terenit
dhe duke mbajtur kontakte të mira në nivelin qendror, PROGRES (PROGRES) mund të jetë një unazë
vlerësimi efektiv. Do të jetë e mundshme të informohet niveli qendror institucional rreth praktikës dhe
efikasitetit të politikës së tyre, si dhe të siguroj rekomandime për ndryshime nëse paraqitet nevoja. Po
ashtu mund t’i nënvizon nevojat për veprime të politikave të nivelit të ri aty ku kërkohet. Veprimet
specifike do të identifikohen në përgjigje të situatave specifike që ngriten gjatë zbatimit.

5.2

Teknologjia e duhur

Teknologjitë e zbatuara gjatë Programit do të pasqyrojnë konsideratën për nevojën e tyre për të operuar
për një kohë të gjatë. Futja në përdorim e softuerit për përmirësimin dhe modernizimin e shërbimeve
komunale do të jetë veçanërisht për strukturën e dhënë për komunat Serbe. Kjo do të siguron pajtueshmëri
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me sistemet tjera që veç më aplikohen në vetë qeveritë-lokale në Serbi, që është kusht paraprak për eqeverisjen.
Në sferën e zhvillimit të infrastrukturës, do të promovohen standarde me kualitet të duhur dhe
mekanizma sigurues dhe teknologjitë.
Nga brenda, UNOPS-i ka aftësi teknike për të mirëmbajtur intranetin e vet, sistemi i llogaritjeve Atlas,
rrjetin e vet global të të mësuarit si dhe mjete financiare të mirëmbaj infrastrukturën e vet.

5.3

Masat mbrojtëse të mjedisit

E gjithë aktivitetet e Programit do të reflektojë parimin e mbrojtjes së ambientit/mjedisit dhe zhvillimin e
qëndrueshëm lokal, në pajtim me që të dy; Serbinë dhe ku është e nevojshme, legjislacionin e BE-së.
Për më tepër projekti do të promovoj informatë dhe mirëkuptim për çështje mjedisit gjatë gjithë
implementimit/zbatimit, derisa në të njëjtën kohë duke I adresuar ato instancave më të larta në nivel të
Qeverisë së Republikës së Serbisë.

5.4

Aspektet shoqërore

Programi do t’i kontribuojë komunikimit shoqëroro-kulturor dhe jo-diskriminues dhe shkëmbimeve
shumë-etnike të përvojave dhe bashkëpunime në mes të aksionarëve. Toleranca, dialogu dhe komunikimi
në mes të të gjithë partnerëve në nivel lokal dhe regjional, si dhe me nivelin qendror të Qeverisë do të
promovohen.
Synimet shoqërore dhe kryqësore, siç janë barazia gjinore, aftësia kombëtare, qëndrueshmëria mjedisore
dhe përfaqësimi i minoriteteve janë adresuar brenda secilit Komponent, nëpërmjet qasjes së bazuar në
rajon/territor. Pasi që pjesëmarrja e plotë e femrave dhe minoriteteve është kusht paraprak për zhvillim të
gjatë shoqëroro-ekonomik dhe krijimit të qeverisjes së mirë lokale, Programi do të krijoj politikë gjinore
dhe barazi gjinore gjatë tërë aktiviteteve të parapara.
Komponenti i Migrimit i themeluar ndaras nga Zvicra që do të vazhdojë deri në fund të 2010 do të
përforcoj këto aspekte shoqërore dhe do të integrohet në PROGRES në mënyrë të duhur. Kjo është
përshkruar shkurtimisht në Sektorin 1.6. Intervenimet tjera, derisa një propozim i ndarë është aprovuar
nga SDC. Ky propozim do të mund të jetë në dispozicion në kërkesë, çështje për aprovim nga SDC.

5.5

Kapaciteti institucional dhe drejtues

Programi është përqendruar në forcim organizativ dhe zhvillimit të kapaciteteve të aksionarëve lokal
(udhëheqjes komunale dhe administratës, organizatat civile shoqërore, organizatat sektoriale në nivel
lokal (shëndeti, politikat sociale, të punës, arsimi, etj) agjencive zhvillimore dhe komunitetet e biznesit
për të lehtësuar dhe arritur zhvillimin shoqëroro-ekonomik të Serbisë Jugore dhe Jug Perëndimore.
Kështu, mbështetja do të marshojë në mënyrë që të krijoj mundësi që këto institucione të përmirësojnë
performancën e tyre në punë, duke bërë investime në sisteme dhe njerëz.
Në të njëjtën kohë, përmes mbështetjes direkte nëpër komuna, ky Program do të shtojë përpjekjet e
komunës drejt reformimit dhe modernizimit të shërbimeve, do të rrisë përgjegjësitë gjatë procesit të
implementimit të planit zhvillimor atij rajonal dhe vendor, e si rrjedhim do të bëhen lojtarë kyç në
procesin e zhvillimit.

5.6

Kapaciteti Financiar

Programi përfaqëson një investim afatgjatë, ku do të bëhet zhvillimi i kapaciteteve të Qeverisë.
PROGRES do të mbështesë direkt zhvillimin e një ambienti të përshtatshëm për një shpërndarje më të
mirë të shërbimeve komunale dhe zhvillimit vendor. Kjo do t’i ndihmojë komunat që të tërheqin më
shumë investime financiare, derisa në të njëjtën kohë funksionojnë me shpenzime më të vogla.

41

PROGRES- drafti i propozimit të planit të akcionit

Programi i partneritetit evropian me komunat

Të gjitha aktivitetet e Programit janë të qeverisura nga strategjitë apo ligjet vendore dhe Programi nuk do
të ketë ndonjë veprim apo shërbime të reja, të cilat tashmë nuk janë të ligjshme. Ekziston një brengë se a
mundet qeveria vendore të vazhdojë ofrimin e këtyre shërbimeve dhe aktiviteteve pas PROGRES, mirëpo
ajo është pjesërisht përgjegjësi e Ministrisë së Financave, e cila merr vendime sa i përket transfereve tek
qeveria vendore. Sidoqoftë, promovimi i qëndrueshmërisë së rezultatit të Programit është prioritet; me
përmirësime në grumbullimet e taksave, financave dhe menaxhmentit të programit, kultivimi në gjetjen e
fondeve tjera dhe Zhvillimi i Strategjisë së Daljes së Programit me qëndrueshmërinë e saj si qendër,
shumica e rezultateve dhe ndikime do të jenë afatgjate.
Në tërësi, mbështetja e PROGRES-së në implementimin e decentralizimit fiskal do të ketë një ndikim
pozitiv në të ardhurat e komunës. Sidoqoftë, të ardhurat vendore në disa nga komunat më të varfra janë në
përgjithësi më pak se 30% të të ardhurave totale, kështu që sa i përket këtyre komunave, çdo rritje në të
ardhurat vendore përmes Programit kërkon një alternativë tjetër për tu shqyrtuar.

6

Monitorimi dhe Vlerësimi

6.1

Kërkesat e raportimit

Raporti fillestar
Programi do ta përgatisë një raport fillestar brenda tre muajve që nga data zyrtare e fillimit të Programit.
Raporti do të konfirmojë dhe/apo ridefinojë qëllimet dhe përshtatshmërinë e programit, rezultatet e saj
(duke përfshire verifikimin e treguesve kuantifikues të arritjeve dhe metodologjisë). Gjithashtu, ka edhe
për qëllim një plan të detajizuar të punës për secilin aktivitet, duke përfshirë këtu edhe listën e
shpërndarjes për secilin aktivitet; identifikimin e ekspertëve të kërkuar; konturimi i një strukture të
menaxhimit dhe çdo lloj angazhimi të mundur nga aksionarët dhe përfituesit.
Veç kësaj, do ketë edhe disa çështje të hapura, të cilat do të jenë studime të mëtutjeshme gjatë Fazës
Fillestare, si për shembull matja e performancës së LSG, sipas vlerësimit të qeverisë, analizat se sa të
kënaqur janë qytetarët dhe studimi i mënyrave se si të bëhet lidhja në mes të botës akademike me atë të
Programit (sidomos në shkenca politike).
Raporti Fillestar do të përfshijë një matricë kornizë, logjike, e të rifreskuar, duke i ndjekur direktivat e
menaxhmentit të projektit të BE-së. Raporti do sqarojë në mënyrë të detajizuar se si do të përfshihen në
implementimin e këtij projekti çështjet e qeverisë, si mbrojtja e ambientit, minoriteteve dhe rrjedha e
përgjithshme e gjinive. Aktivitetet e bëra gjatë periudhës fillestare dhe aktivitetet e planifikuara për
periudhën vijuese të raportimit do të jenë të sqaruara deri në hollësi.

Raportet Mujore
Raportet mujore do të dorëzohen në fund të javës së parë të çdo muaji të ri kalendarik. Mbarëvajtja e
raportit mujor (e përbërë nga maksimumi pesë faqe) do të përfshijë përparimin e
programit/komponentëve, çështjeve, vështirësive të papritura, çdo lloj ndryshimi të propozuar dhe
zgjidhje krahasuar me raportin e mëparshëm.
Raporti mujor do ta bëjë dallimin në mes të aktiviteteve të arritura, aktiviteteve që janë konsideruar si të
kryera dhe aktiviteteve që janë duke u zhvilluar. Theksi do të jetë tek mbarëvajtja e qëllimit.
Një raport financiar i veçantë do t’i dërgohet EUD-së dhe SDC për çdo muaj, derisa mbledhjet mujore të
menaxhmentit do të mbahen në EUD për të diskutuar mbarëvajtjen e Programit.

Raportet Tremujore
Programi do të sigurojë raportin tremujor në mënyrë të rregullt për të gjithë anëtarët e komitetit drejtues.
Raportet e mbarëvajtjes do të dorëzohen brenda 10 ditëve të punës pas përfundimit të periudhës
raportuese.
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Raportet tremujore fillojnë tre muaj pas dorëzimit të Raportit Fillestar, do të prezantojnë një tabelë me
aktivitete që kanë të bëjnë me treguesit kyç, ashtu si janë definuar në kornizë logjike, do të azhurnojë
tabelën e Programit, mbarëvajtjen e Programit në mënyrë të detajizuar, do të përshkruajë vështirësitë që
janë paraqitur gjatë implementimit, rezultatet e tanishme që janë arritur gjatë periudhës së raportimit,
burimet e shfrytëzuara, e gjithashtu edhe planin e detajizuar të aktiviteteve të projektit për periudhën e
ardhshme të raportimit.

Raportet Vjetore
Raporti vjetor do të përgatitet në fund të çdo viti të implementimit. Raporti vjetor do të zëvendësojë
raportin tremujor për tre muajt e fundit të vitit. Raporti vjetor do t’i dorëzohet PSC-së dhe të gjithë
aksionarët e përshtatshëm, në gjuhën Serbe dhe Angleze, dhjetë ditë para Mbledhjes së Përgjithshme
Vjetore siç është theksuar më lart në Pjesën 5.4.
Raporti Përfundimtar
Ky raport do të përfshijë një pasqyrë të kompletuar të të gjitha aktiviteteve të implementuara gjatë
Programit. Raporti gjithashtu do të përmbajë një vlerësues të ndikimit të Programit, të matur kundrejt
qëllimeve që janë potencuar dhe treguesve të arritjeve të përfshira në Matricën e Planifikimit të kornizës
logjike.
Raporti përfundimtar gjithashtu do të përfshijë një Raport Sintezë për çdo Komponent të Programit;
analizë
të
thellë
për
çdo
komponent
që
prezanton
një
sintezë
të
çështjeve/problemeve/rezultateve/mësimeve të nxjerra/çështjeve që duhet të adresohen/pikëpamjeve dhe
rekomandimeve kyçe.
Raporti përfundimtar do të dorëzohet ashtu si përcaktohet nga Kontrata e Grantit dhe do të përfshijë një
përshkrim të të gjitha aspekteve relevante për implementim sipas kërkesave të përgjithshme të BE-së.

6.2

Monitorimi

Përveç monitorimit të brendshëm të Programit, do të bëhet edhe një monitorim zyrtar dhe i pavarur nga
BE-ja dhe SDC sipas standardeve të procedurës. Veç kësaj, UNOPS-i ka një kornizë të kontrollit
financiar mjaft të fortë, e cila do të na shërbejë si një shtresë tjetër më e fortë për monitorimin e
Programit.
Monitorimi dhe Vlerësimi do të bazohen në vlerësime periodike rreth mbarëvajtjes dhe shpërndarjes së
rezultateve specifike të PROGRES për arritjet e qëllimeve të Programit. Treguesit kuantifikues e
objektive do të miratohen në mes të donatorëve dhe Programit, e në këtë mënyrë do të reflektojnë në
raportet e përmendura në Pjesën 7.1. Grupi i PROGRES do të mbajë punishte periodike, ku ata do të
vlerësojnë veten dhe mbarëvajtjen e Programit, me qëllim që të forcojnë punën e tyre dhe ndikimin që ata
janë duke e bërë paralel me synimet e përgjithshme.
Kontrollet e mëtutjeshme të monitorimit dhe vlerësimit mund të bëhen nga këshilltarë specialistë të
kontraktuar veçmas, ashtu si të vendoset nga EUD dhe SDC. Gjykata e kontrollit financiar të BE-së mund
të bëjë kontrollimin e çdo programi kurdo që ata mendojnë se është e nevojshme, sipas kushteve të
Strukturës së Marrëveshjes në Ndihmën Financiare (SMNF).
Gjatë monitorimit janë dy faza që duhet marrë parasysh; struktura e vazhdueshme dhe zhvillimi i
Strategjisë së Daljes.
Tek struktura e vazhdueshme monitoruese ekzistojnë tre aspekte kritike të Programit për tu monitoruar;
hyrjet, prodhimi dhe ndikimi. Secili aspekt do ta ketë procedurën e vet të monitorimit dhe raportimit.
Monitorimi i hyrjes mbulon monitorimin financiar dhe raportimin e aktiviteteve nga ana e grupit të
Programit. Raportet javore, mujore dhe ato tremujore do të bëhen më qëllim që të shpjegohen shpenzimet
deri ne detaje, burimet e të hyrave, transferet financiare, aktivitetet e përfunduara apo në veprim e sipër,
mbështetja e dhënë nga këshilltarë dhe ndonjë kontraktor tjetër.
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Monitorimi i prodhimit kryesisht do të fokusohet në arritjet më të rëndësishme dhe kapacitetet e
planifikuara në planin e Programit. Prodhimet do të shpjegohen në raportet mujore dhe tremujore ashtu si
edhe të hyrat. Do të ketë edhe një element shtesë për të siguruar që organizatat klientelë po e bëjnë
shpërndarjen e prodhimeve në kualitet dhe kuantitet të pritur. Ky do të jetë një proces i brendshëm i
kontrollimit financiar i partnerëve implementues e bërë për çdo kontratë nga grupi i Programit. Të gjitha
marrëveshjet e projektit do të përcaktojnë mundësinë e një kontrolli të brendshëm financiar dhe do të
nxjerrë në pah pasojat potenciale të rezultateve të dobëta të kontrollit financiar.
Monitorimi i ndikimit varet nga mesi i vlerësimit dhe raportit përfundimtar. Kjo do të kërkojë zhvillimin e
disa instrumenteve që do të tregojnë ndryshime shoqërore dhe ekonomike brenda Programit, që mund të
krahasohen me situatën ekonomike dhe shoqërore jashtë. Një burim i informacionit do të jenë edhe
Analizat e Kënaqshmërisë së Qytetarëve. Informata tjera do të nxirren nga statistika zyrtare në
dispozicion.
Një Strategji Daljeje do të finalizohet gjatë vitit të dytë të Programit, megjithëse do të jetë një faktor kyç
që nga fillimi, me një prapavijë të informatave të grumbulluara. Gjatë përgatitjes së Strategjisë së daljes,
do të themelohen treguesit, në mënyrë që të nxjerrin në pah ndikimet që PROGRES pati në ndryshimin
institucional në Fushën e Programit.

6.3

Vlerësimi

PROGRES ka marrë parasysh vlerësimet e Programeve të MIR dhe PRO dhe ka adresuar rekomandimet
kyçe në këtë dokument, e në veçanti: rekomandimet që kanë të bëjnë me nevojën më të madhe të
azhurnimit dhe verifikimit të kornizave të logjikës; të përfshihen më shumë projekte lokale për
infrastrukturën në krahasim me ndihmën teknike; dhe të vazhdohet inkurajimi i shoqërisë civile përmes
shtimit të Qytetarëve në Fondin e Përfshirjes.
PROGRES do të vlerësohet të paktën dy herë, varësisht nga nevojat e donatorëve. Vlerësimi i afatit të
mesëm do të bazohet në vlerësimin prodhim-ndikim. Do të konsiderohet si zgjatje e arritjeve të Programit
dhe prodhimet e planifikuara që kanë kontribuar në ndikimin e caktuar. Në vazhdim të vlerësimit të afatit
të mesëm dhe korniza logjike do të jetë në përputhje me rrethanat.
Vlerësimi përfundimtar do të bëhet para përfundimit të Programit. Kjo do ta vlerësojë implementimin e
Programit në standardet e kriterit të katërt vlerësues së BE-së dhe SDC-së: përshtatshmëria, efikasiteti,
prodhimtaria dhe ndikimi.
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Shtojca I – Përmbledhje e Ligjeve dhe Rregullave përkatëse
Pikë së pari, e drejta e qytetarëve për vetëqeverisje lokale mbrohet nga Kushtetuta e Serbisë.
Dokumentet strategjike:
• Strategjia Kombëtare e Republikës së Serbise për Hyrje në BE, Zyra për Integrimin e
Serbisë në Evropë, Qershor 2005
• Strategjia për Reduktimin e Varfërisë në Serbi, Qeveria e Serbisë, 2003
• Strategjia për Reformimin e Administratës Publike në Republikën e Serbisë, 2004
• Strategjia për Punësim Kombëtar 2005-2010
• Strategjia për Integrim të të Kthyerve e Pranuar Përmes Marrëveshjeve te Ripranimit
• Strategjia Rajonale për Zhvillim
Legjislacioni:
• Ligji për Vetëqeverisjen Lokale
• Ligji për Pronësinë e Republikës së Serbisë
• Ligji për Furnizim Publik
• Ligji për Burime të Ardhurave Vjetore Publike dhe Shpenzimeve
• Ligji për Organizimin e Territorit
• Ligji për Zgjedhje Lokale
• Ligji për Marrëdhëniet e Punëtorëve në Organet Shtetërore
• Ligji për Punësim
• Ligji për Pagat në Organet Shtetërore dhe Shërbimet Publike
• Ligji për Procedura të Zakonshme Administrative
• Ligji për Mosmarrëveshje Administrative
• Ligji për Financa të Qeverisë Lokale
• Ligji për Sistemin e Buxhetit
• Ligji për Ndërmarrje Publike dhe Shërbime të Zakonshme
• Ligji për Shërbime Komunale
• Ligji për Mbrojtje të Ambientit
• Ligji për Vlerësimin e Ndikimit të Strategjisë së Mjedisit
• Ligji për Vlerësimin e Ndikimit të Ambientit
• Ligji për Parandalimin dhe Kontrollimin e Integruar të Ndotjes së Ambientit
• Ligji për Menaxhimin e Plehrave
• Ligji për Paketimin dhe Ambalazhimin e Plehrave
• Ligji për Mbrojtjen e Ajrit
• Ligji për Menaxhimin e Kemikaleve
• Ligji për Biocide
• Ligji për Mbrojtjen e Natyrës
• Ligji për Mbrojtjen dhe Jonizimin e Rrezatimit dhe Sigurinë Nukleare
• Ligji për Mbrojtjen nga Rrezatimi i Pajonizuar
• Ligji për Mbrojtjen dhe Përdorimin e Qëndrueshëm të Fondit të Peshqve
• Ligji për Zhurmën dhe Vibrimet
• Ligji për Shërbimet Publike
• Ligji për Themelimin e Sistemit të Edukimit
• Ligji për Shkollat Fillore
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•
•
•
•
•
•
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Ligji për Shkollat e Mesme
Ligji për Mbrojtjen Sociale dhe Sigurinë Sociale
Ligji për Mbrojtjen Shëndetësore
Ligji për Ujin
Ligji për Planifikim dhe Ndërtim
Ligji për Zhvillim Rajonal
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Shtojca II - Harta e rajoneve të përfshira në program
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Shtojcë III – Partnerët e Programit
Programi do të implementohet nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projekteve (UNOPS),
së bashku me partnerë tjerë të përshtatshëm.
Rregulloret dhe rregullat financiare të UNOPS-it, lejojnë të ashtuquajturat mbështetje të mëdha të
definuara si “ Aktivitete të projekteve të cilat janë jashtë kornizave të aktiviteteve prokuruese që
ndërmerren përmes grandeve, kredive e që zbatohen përmes partnerëve implementues”. Fituesit e
grandeve, mund të përzgjidhen nga ana autoritetit që bënë financimin, emri i të cilit specifikohet në
marrëveshjen e projektit ose në ndonjë amendament të tij. UNOPS mund tu japë grande fituesve të
grandeve pa kaluar përmes procedurave konkurrues dhe përzgjedhëse. Kjo mund të bëhet edhe për fituesit
e grandeve që nuk përzgjidhen/ specifikuar në marrëveshjen e projektit apo në ndonjë amendament, nëse
një marrëveshje/ amendamenti i/ e tillë e projektit specifikon metodologjinë për përzgjedhjen e fituesve
të grandeve.
Në këtë aspekt, fituesit e mëposhtëm janë përzgjedhur si partnerë implementues;
• Agjencioni për zhvillim regjional “Zlatibor”, Uzice, që përfshinë komunat; Nova Varos,
Prijepolje dhe Priboj.
• Agjencioni për zhvillimin ekonomik i Sanxhakut ( SEDA) në Novi Pazar, që përfshinë komunat;
Novi Pazar, Tutin dhe Sjenicë.
• Agjencioni regjional për zhvillim ekonomik dhe hapësinor të Raskes dhe Moravës. (AZHR
Kraljevë)
• Qendra për zhvillim të qarkut të Jablanicës dhe Pçinit ( AZHR Leskovc).
• Agjencioni për zhvillim ekonomik të Vranjes ( VEDA).
• Zyra për zhvillim ekonomik të Bujanocit
•
• Shoqata zhvillimore, jug, Nis, që përfshinë Prokupljen, Bllacen, Kursumlinë dhe Zitoraxhen.
• Projekti për marrëdhënie etnike.
• Organizatat e shoqërisë civile, komitetit i Sanxhakut për të drejtat e njeriut, DamaD, qendra e
burimeve qytetare Bujanovc dhe forumi në Prijepolje.
• Media; Sanxhak Danasa, Radio Sto Plus, TV Forum Prijepolje, TV Spektri Bujanovc dhe radio
Ema në Bujanovcë.
Partnerët tjerë implementuese do të identifikohen në pajtueshmëri me rregullat e UNOPS-it gjatë
tërë kohës së projektit në baza individuale dhe do i dorëzohen për aprovim bordit mbikëqyrës të
programit. Raporti fillestar i projektit do të përmbajë detaje mbi metodologjinë e propozuar për
përzgjedhjen e fituesve të grandeve si dhe përshtatjet nga ana e bordit mbikëqyrës të programit.

Shtojca IV - Pasqyrë e ndërhyrjeve tjera
KPQK, i cili do të jetë partneri madhor në projekt, është i përfshirë në implementimin e një mori
projektesh të financuar nga donatorë të ndryshëm, gjë e cila do të ketë një ndikim të madh në LSG në
zonën e projektit. Këtu përveç tjerash përfshihen;
1) “Ngritja e kapaciteteve për konferencën mbi qëndrueshmërinë e qyteteve dhe komunave. Ky
projekt, i drejtuat nga UNDP-ja dhe i financuar nga SIDA-së, është duke u implementuar
qysh prej vitit 2006 dhe do të përfundoj në pjesën e parë të vitit 2010. Komponenti i parë i
programit përqendrohet në ndihmën ndaj KPQK për zhvillimin e strukturës organizative,
HRM, aspektin financiar( programe) por që në të njëjtën kohë zhvillon strategjinë e KPQKsë dhe planin e biznesit. Komponenti i dytë i programit përqendrohet në aktivitetet kyçe të
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qendrave të trajnimit të KPQK-së. Njëri ndër aktivitetet e përfshirë në këtë komponent është
edhe zbatimi i një vlerësimi të përgjithshëm për nevojën e ngritjes së kapaciteteve (CDNA),
pastaj, trajnimi i stafit komunal, themelimin e bazës së të dhënave për trajnues dhe për të
dhënë kontribut në përmirësimin e procedurave administrative në nivelin lokal.
2) Projekti për Reformimin e Politikave Sociale (SPRP) – financiar nga DFID- Synimi i
projektit është përforcimi i partneritetit në mes të shtetit dhe shoqërisë civile, planifikimi i
politikave sociale si dhe ofrimi i shërbimeve me qëllim uljen e nivelit të varfërisë dhe
dallimeve sociale në Serbi. Theksi i veçantë i është dhënë partneritetit në mes të shtetit dhe
organizatave joqeveritare, pastaj një bashkëpunim i ngushtë në mes ministrive të ndryshme,
projektet dhe iniciativat e të cilave kanë të njëjtin synim.
3) Projektet e financuara nga GTZ-ja kanë për qëllim përmirësimin e shërbimeve publike në
nivel komunal: Modernizimi i shërbimeve publike komunale, menaxhimi i tokave/ kadastër,
mbështetje për sistemin ndërministrorë në Serbi.
4) Programet e KfË-së “Linja kreditore për përmirësimin e infrastrukturës komunale në Serbi”Programet e financuara nga KfË-ja që kapin shumën prej afro 50 milion euro do të jenë në
dispozicion të komunave në formë të kredive ( me kushte të favorshme) për projekte
infrastrukturore nëpër komuna. Ky fond do të jepet në formë të linjave buxhetore përmes
bankave të përzgjedhura komerciale dhe synimeve si projekte të “vogla” me vlerë prej
800.000€.
5) Ngritjen e pjesëmarrjes qytetare në Serbi- faza e II-të- Ky projekt i mbështetur nga SDC-ja
ka për qëllim themelimin e një mekanizmi të rëndësishëm dhe të efektshëm për
pjesëmarrjen e qytetarëve në nivelet vendore në Serbi. Pas fazës studimore, e cila kishte
ofruar një studim krahasues së bashku me një listë rekomandimesh. Gjashtë pilot komuna
janë përzgjedhur me qëllim implementimin e fazës së dytë si dhe praktikumin e
rekomandimeve të fazës së parë. Aktualisht, gjashtë komuna janë duke u mbështetur nga ky
projekt. Partnerët kryesor të këtij projekti në nivelin lokal janë autoritetet komunale,
komunitetet lokale, OJQ-të vendore si dhe grupe qytetaresh. Ndërsa, sa i përket nivelit
qendror, ekziston një bashkëpunim i ngushtë me ministrinë e administratës publike dhe
vetëqeverisjes lokale si dhe me komisionin parlamentar për vetëqeverisje lokale.
Në mesin e projekteve të financuara nga BE-ja, KPQK ka implementuar edhe projektet e mëposhtme:
A. Exchange 1- Ky program është financuar nga BE-ja, ndërsa e skema e grandeve është menaxhuar
nga EAR, gjatë periudhës, nëntor 2004- Mars 2008. Përmes skemës së grandeve, përgjithësisht 49
projekte janë financuar në komuna të ndryshme të Serbisë. Komunave në Serbi u është ofruar
asistencë teknike nga ana e komunave partnere të BE-së, p.sh binjakëzimi i komunave në bazë të
projektit. Ky ka qenë programi i parë i financuar nga BE-ja dhe i implementuar nga KPQK-ja i
cili kishte vu themelet e menaxhim të grandeve të KPQK-së të cilat edhe sot janë aktive.
B. Zhvillim i qëndrueshëm i qyteteve dhe komunave në Serbi ( i financuar si pjesë e programit të
CBC)- KQAK ka ofruar mbështetje për 7 pilot komuna me qëllim ngritjen e planeve të
qëndrueshme zhvillimore, duke përfshi: Beçejin, Koceljeven, Paraqinin, Prokupljen,
Smederevska Palanken, Somborin dhe Varvarin. Përveç kësaj, ky projekt ishte përqendruar në
zhvillimin e mëtejmë të Koalicionit LA21, si një rrjet i LSG-së me plane strategjike zhvillimore
të grupuara përreth çështjeve implementuese.
C. Përgatitjen LSG-së Serbisë për Procesin Integrues në BE ( e financuar si pjesë e programit të
EIF-së)- aktivitetet kryesore të implementuara kanë përfshirë edhe zhvillimin e planit veprues për
integrim të KPQK-së në EU dhe aktivitetet për ngritje të kapaciteteve ( trajnime dhe udhëtime
studimore) që si cak kishin komisionet e KPQK-së për integrim në BE dhe bashkëpunimi
ndërkombëtar.
Aktualisht KPQK është duke implementuar dhe/ose bashkëpunon në projektet e mëposhtme të BE-së:
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1. Exchange 2- përbëhet prej dy pjesëve: kontratë për shërbime për TA si dhe një grand operacional
për KPQK-në Shkëmbimi 2 TA, synon që: (a) përforcimin e KPQK-së përmes analizimit të
nevojave të një anëtari, duke ofruar trajnime, asistencë përmes planeve vepruese zhvillimore për
shërbime dhe përkrahje si dhe përgatitjen e dokumentacionit e KPQK-së për çështje
ndërkombëtare. (b) kryerjen e një shqyrtimi ligjor të legjislacionit në lidhje me LG dhe me
sektorin e analizimeve, (c) ngritjen e një kornize metodologjike për planifikim strategjik në
nivelin lokal (LSDS) dhe asistencë 25 komunave në ngritjen e LSDS-ve të tilla dhe (d) përforcimi
i kapaciteteve për 10 komuna përmes pakove mbështetëse komunave ( asistencë teknike).
Grandi operacional ka për qëllim mbështetjen e KPQK gjatë tranzicionit në një organizatë e
orientuar në shërbime dhe e përqendruar në nevojat e anëtarëve dhe mbështetjen e komunave në
Serbi në zhvillimin e LSDS-ve duke përfshi komponentët e mëposhtëm: (i) forcimin e
funksionimit administrativ të Sekretariatit të KPQK-së, (ii) forcimin e funksionimit të
komunikimit dhe informimit të KPQK-së, (iii) forcimin e funksionimit të mbështetjes së KPQKsë dhe (iv) forcimin e funksionimit të masave shërbyese të KPQK-së.
2. Programi për mbështetje komunave- Serbia veri-lindore (MSPNE)- synon përmirësimin e
standardit jetësor në veri lindje të Serbisë duke promovuar zhvillim të qëndrueshëm ekonomikosocial. Qëllim i projektit është përmirësimi i qeverisje lokale në 29 komuna në Serbinë
verilindore, përmirësimin e konkurrencës në regjion përkrah shtimit të kohezionit socioekonomik në mes komuniteteve. MSPNE ka një buxhet shumëvjeçar programues në dy komuna
pjesë e këtij projekti. Përvojat dhe mësimet që janë nxjerrur nga këto dy komuna janë shfrytëzuar
nëpër trajnime në lidhje me financat komunale si pjesë e shkëmbimit 2 të programit. Përveç kësaj,
projekti ka ndihmuar edhe në ridizajnimin e faqes së internetit të KPQK-së.
3. Programi për mbështetjen e infrastrukturës komunale (MISP)- kishte filluar në vitin 2007 dhe
pritet të finalizohet në fund të vitit 2009. Pronësia e programeve dhe bazës së të dhënave të
SLAP-it e ngritur nën MIASP-in dhe MISP-in dhe e përdorur për identifikim e gjendjes së
projekteve investuese nëpër komuna, ka fundi i 2007 ishte transferuar në KPQK. Pas këtij
transferimi të bazës së të dhënave të SLAP, MISP i ka ofruar CSTM-së mbështetje përmes
ekspertëve që kishte të bënte me përmirësimin e programit, mirëmbajtjen e bazës së të dhënave të
SLAP-it si dhe vlerësimin e projekteve komunale të cilat duhet përfshirë në bazën e të dhënave të
SLAP-it. Përcjellja e programit të MISP, MISP II, i cili kishte filluar në fillim të vitit
2010,kryesisht fokusohet në mbështetje komunave sa i përket bazës së të dhënave të SLAP-it në
përgatitjen e një dokumentimi të duhur të projekteve investuese komunale deri në nivelin ku
mund të dërgohen për financim. KPQK-ka ka për detyrë të mirëmbaj bazën e të dhënave, duke
futur të dhëna të reja në të, përditësimin e bazës së të dhënave dhe përmirësimin e faqes së SLAP.
4. Bashkimi Evropian CBC/Programet për Fqinjësi- përqendrohen në promovimin e zhvillimit
substancial ekonomiko-social, mbrojtjen e ambientit, luftën kundër krimit të organizuar,
përmirësimin e kontrollit kufitar si dhe promovimin e veprimeve ndër-njerëzore në të dyja anët e
kufirit në fjalë. Synimi i programit është zvogëlimi i dallimeve zhvillimore në mes rajoneve në të
dyja anët e kufijve të jashtëm të BE-së si dhe promovimin e kontakteve në mes komuniteteve
lokale në aspektin kulturor, si dhe bashkëpunimin socio-ekonomik. Për më tej, sipas
instrumenteve të reja financiare të BE-së “Instrumentet e para pranimit” (IPA), Serbia e meriton
mbështetjen financiare në bazë të dy komponentëve, njëri prej të cilëve është bashkëpunimi
ndërkufitar (IPA CBC). KPQK-ja mban takime të rregullta me komunat anëtare si dhe donatorë
aktivë në këtë sektor. Në këtë aspekt, mbështetja vendimtare që kërkohet nga ana e komuniteteve
lokale është zhvillimi i kapaciteteve të tyre absorbuese për një pjesëmarrje të suksesshme në
programe të BE përmes përforcimit të aftësive të tyre në përmirësimin e propozimeve për
projekte.
5. RSEDP 2 – është programi i BE-së për asistencë teknike me qëllim mbështetjen e RDA-ve
anembanë Serbisë. Ekipi i RSEDP-së përbëhet prej ekonomistëve rajonal si dhe këshilltarëve për
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zhvillim, punon me të gjithë RDA-të ekzistues si dhe me aksionarë në pjesë të Serbisë që nuk
kanë RDA, por që ekziston një interes në zhvillimin regjional.
6. Përforcimi i vetëqeverisjes lokale në Serbi (faza e II-të)- ky projekt ka për qëllim zhvillimin e
mëtejmë si dhe konsolidimin e rezultateve të arritura më parë në fushën e reformimit ligjor dhe
institucional. Katër fusha kryesore të planifikuara janë: ( i) konsolidimi i kornizës ligjore dhe
institucionale për vetëqeverisje lokale; (ii) përmirësimi i aranzhimeve financiare për LSG dhe
mbështetje e mëtejme në decentralizimin fiskal; (iii) prezantimi i mekanizmave koordinues dhe
zhvillimi i gjithmbarshëm i strategjisë se decentralizimit dhe (iv) shtimi i pjesëmarrjes se
qytetareve ne nivelin lokal edhe ngritja e vetëdijes se përgjithshme mbi çështje qe kane te bëjnë
me LSGs. Ky projekte është gjithashtu pjese e projektit IPA 2007 MSP.
7. Programet e Këshillit të Evropës (KE) kane për objektive te krijuar një sistem efikas te qeverisjes,
për te promovuar qeverisjen e mire dhe sigurimin me efektiv te shërbimeve për qytetaret. Punët e
KE me KPQK dhe te tjerët partnere ne mbështetje te: konsolidimit te kornizës institucionale dhe
ligjore për vete-qeverisje lokale ne fushat e legjislacionit bazë, mbikëqyrjen administrative);
përmirësimin e marrëveshjeve financiare për vete-qeverisjen lokale dhe mbështetjen e
decentralizimit fiskal (ne fushat e buxheteve lokale, standardeve te shpenzimeve te pronës
komunale, sistemit te barazimit, te borxheve komunale, sistemit te auditivit); mekanizmat e
konsoliduar te koordinimit dhe strategjisë se decentralizimit, përmes mbështetjes ne përpilimin
dhe zbatimin e Ligjit mbi Referendum Lokal dhe Iniciativa Qytetare.
Partnerëve të dobishme midis programeve të vazhdim ose të planifikuar janë gjithashtu ËB, SIDA, Zvicra
mbështet Programin Mbështetje Komunale në Serbinë Qendrore.
Programi MEGA i financuar nga USAID do te vazhdoi faktiken e mire te aktiviteteve te mëhershme me
fokusim specifik mbi zhvillimin ekonomik përmes avokimit te politikes ne nivel nacional, ndërtimit te
kapaciteteve komunale për zhvillim ekonomik lokal, zhvillimit te sektorit privat lokal, dhe ne mënyrë me
specifike mbështetje për aktivitetet e trajnimit te KPQK përmes dorëzimit te programeve trajnuese qe
kane te bëjnë me zhvillimit e ekonomisë lokale ne qendrat e trajnimit te KPQK. Vazhdimësie e programit
MEGA (MEGA II) pritet te filloj me pune pas kompletimit të programit MEGA, dhe ka gjasa të vazhdojë
të fokusohet në zhvillimin e saj ekonomik.
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No

9 Leskovac

16 Prokuplje

25 Zitoradja
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2 Bojnik

3 Bosilegrad

4 Bujanovac

5 Crna Trava

6 Ivanjica

Y
Y
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Y

7 Kursumlija

8 Lebane

Y
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Shtojca VI – Mbështetja e BE dhe SDC për Serbinë Jugore dhe JugPerëndimore qe nga 2002
Serbia Jugore

Serbia Jug-Perëndimore

1.

Program i Punësimit të Shpejtë (Janar 1. Mbështetje Komunale për Serbinë Jug2002 –Qershor 2003) - PPSH
Perëndimore (PRO)

•
•

Financimi: 4 milion Euro
Donator: KE përmes AER

• BE përmes AER Korrik 2006 deri Dhjetor
2007 – 2.2€m
• SDC Korrik 2006 deri qershor 2008- 1.2€m

Objektiva: për te kontribuuar ne stabilizimin e
paqes dhe rimëkëmbjen e ekonomisë lokale .
Objektiva: per te ofruar mbështetje ne lehtësimin
e zhvillimit socio-ekonomik me ane te përdorimit
Synimi: te krijohen mundësit te menjëhershme te efektiv te mbështetjes financiare te BE dhe
punësimit te përkohshëm për te papunët neper Qeverise Gjermane.
projektet e rehabilitimit te infrastrukturës dhe Synimi: zhvillimi i kapaciteteve te aktereve lokal
pastrimit te ambientit.
dhe qeverive lokale ashtu qe komunat ne Serbinë
Jug-Perëndimore, individualisht dhe se bashku,
planifikim dhe ne ndërmarrjen e veprimeve
2.
PPRK1-Programi i Përmirësimit dhe strategjike për te arritur një zhvillim socioRigjallërimit Komunal (korrik 2003 – ekonomik te rajonit:
shtator 2005)
• Bazuar ne planet e zhvillimit te
qëndrueshëm dhe kërkesat për financim
• Buxheti total I programit 7.5 milion Euro
te BE, dhe
Bashkimi Evropian përmes AER 6.5
• Krijimin e partneritetit zhvillimor ndermilion Euro
komunal dhe te bazuar ne zona për rritje
Qeveria e Republikës se Serbisë 1 milion
socio-ekonomike dhe për shfrytëzim sa
Euro
me te mire ne te ardhmen te mbështetjes
financiare te BE ne Serbinë JugObjektiva: qe te kontribuoj ne zbatimin e
Perëndimore.
strategjisë nacionale për Uljen e Varfërisë
(PRSP) me ane te fuqizimit te ambientit për 2. Municipal Support to South Ëest Serbia
stabilitet politik dhe te ndërtimit te kapaciteteve
Phase 2 (PRO II)
te komunitetit ne Serbinë Jugore ne kuadër te
politikes se decentralizimit te qeverise se
• EC March 2007 to Dec 2009 - €4.91m
Republikës.
• SDC Sept 2007 to April 2010 - €1.51m
Synimi:
• Fuqizimi i kapaciteteve komunale per Objektiva: për te fuqizuar qeverisjet lokale ne
shpërndarjen e shërbimeve,
lehtësimin e zhvillimit socio-ekonomik dhe ne
• Fuqizimi i strukturave te komunitetit dhe përmirësimin e standardeve te jetesës.
shoqërisë civile përmes pjesëmarrjes ne Synimi:
planifikimet
komunale
dhe
ne
• Sigurimi i mbështetjes se aktiviteteve
identifikimin e prioriteteve kyçe te
nder-komunale përmes krijimit te
zhvillimit,
agjencive rajonale te zhvillimit
• Realizimi i nënprojekteve intensive te
• për të përmirësuar qeverisjen e mirë
punësimit te përzgjedhura nga listat
lokale, dhe
prioritare për te vazhduar mbështetjen e
• për
te
përmirësuar
situatën
e
ekonomisë.
përgjithshme socio-ekonomike përmes
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3.

•
•

•

PPRK2-Programi i Përmirësimit dhe
Rigjallërimit Komunal (Dhjetor 2005fundi i 2008)

zbatimit te prioriteteve strategjike ne
nivel (rajonal) komunal dhe nderkomunal

Bashkëfinancim Qev. dhe komunal për qe te
Bashkimi Evropian përmes AER 6.5 dyja fazat rreth €1m
Kontributet e llojit te qëndrueshëm.
million;
Agjencia
Ndërkombëtar
Suedez
I
Zhvillimit SIDA 1 milion; Agjencia
Austriak për Zhvillim ADA 1.5 milion;
Qeveria Norvegjeze 200,000;
Qeveria e Republikës se Serbisë min 1
milion

Objektiva: te ndërtoj kapacitetet vendore
qeveritare ashtu qe komunat e Serbisë Jugore
individualisht dhe se bashku te planifikojnë dhe
te ndërmarrin veprime strategjike për te arritur
një zhvillim te qëndrueshëm ekonomike dhe
shoqëror te rajonit dhe qe t’i përmbushin
obligimet e tyre si qytetare.
Synimi:
Akteret
komunal
dhe
rajonal
bashkëpunojnë ne realizojnë e veprimeve te
përbashkëta për te adresuar programet kyçe te
zhvillimit rajonal dhe janë te përgatitur për te
formalizuar apo institucionalizuar bashkëpunimin
e tyre mbi zhvillimin rajonal.

Qeveritë e ajo Zvicerane dhe Litenshtajnit kane financuar programin e Migracionit ne Serbinë JugPerëndimore, përmes PRO, qe nga muaji shtator 2008, ne një vlere prej rreth një milion eurove, dhe do te
vazhdojnë te bëjnë këtë deri ne fund te 2010 përmes PROGRES.
Një rezultat i mundshëm i Shënimit
Ne Serbinë Jug-Perëndimore, një numër i projekteve ishin realizuar mbi një nivel nder-komunal te cilët
kane bere ndryshime ne marrëdhëniet midis komunave.
Gjegjësisht, si rezultat i dallimeve politike në udhëheqjen komunale të këtyre komunave , ato nuk kanë
bashkëpunuar në zgjidhjen e problemeve të përbashkëta në mënyrë që ata do të kishin mund dhe ka pasur
një nivel i mosbesimit mes tyre. Nëpërmjet, zbatimit të projekteve të përbashkëta ne kuadër te
programeve të PRO dhe MIR, kjo situate ka ndryshuar pak. Duke i vendosur çështjet zhvillimore ne vend
pare, këto komuna kane nisur te bashkëpunojnë dhe te ndërtojnë marrëdhëniet e tyre ne atë mënyrë qe do
te ndihmoje ne reduktimin e tensionit politikë.
Për më tepër, Ministritë janë te organizuara ne atë mënyrë e qe nuk ka lejuar bashkëpunimin nderministror, ne zbatimin e projekteve zhvillimore, ne një nivel te kënaqshëm. Me një ndikim te programit
PRO, i cili lehtësoi lidhjet horizontale midis Ministrive, dhe lidhjeve vertikale midis ministrive dhe
komunave, ne zbatimin e projekteve te përbashkëta zhvillimore,dallimet politike ishin lënë anash dhe
ishte krijuar efekti sinergjik ne te mire te te gjithëve. Projekti Uvac rezerve Visitor Centre, Plani
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Zhvillimor Golija Mountain dhe planifikimi Kopaonik Mountain kane sjellë se bashku akter te shumte
dhe tani gjithashtu kane krijuar mundësi për projektet e mundshëm te PPP ne dy vitet e ardhshme.
Mbi këto baza, do te duhet te vazhdoj një projekt i ri për te reduktuar pensionet politike ne Serbinë Jugore
dhe Jug-Perëndimore, sepse komunikimi dhe bashkëpunimi “për zhvillim” janë mjete për ndërtimin e
besimit dhe integrimit ekonomik ne Serbi atëherë ne vend te proceseve te vazhdueshme te izolimit dhe
ndarjes me ane te fokusimit primar mbi këndin etnik. Ne mënyrë specifike, çështjet etnike janë brenda
fushëveprimtarive te organizatave te tjera te mandatuara me zhvillimin , me synim te sjelljes ne se bashku
te grupeve te ndryshme dhe kryesisht për te zgjidhur problemet e përbashkëta.
Ky emërues është shfaqur si një përfundim i veçantë i PRO dhe ajo është një mbi te cilin mund te
ndërtohet.

Shtojca VII - Pasqyre e Qasjes se Implementimit
Strategjia PROGRES mundëson komunat qe te përshpejtojnë reformat e tyre dhe investimet, dhe t’i
eliminojnë dallimet mes Komunave me te pasura dhe me te varfra. Ajo nuk do te zhvilloj politika te reja ,
por do te asistoj ne aplikimin e iniciativave te zhvilluara ne mënyre qendrore, apo zbërthimin e metodave
te aprovuara ne nivel lokal.
Pasi qe PROGRES do te aplikohet për vetëm tre vite, duhet te ketë ndikim te qarte fillestar, ne kuptim te
parashikimit dhe perceptimit ne sfera për përshpejtim te miratimit te reformave, dhe mundësoj përfitime

nga fondet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme ne kontekst te nevojës për te ndërtuar kapacitete
institucionale për te bere menaxhimin e fondeve te BE, te cilat priten ne 10-20 vitet e ardhshme.
Disa aspekte te vlerësimeve përfundimtare MIR dhe PRO janë marre parasysh gjate dizajnimit te
programit dhe ne kontekst te sigurimit te ndikimit te hershem dhe këto janë: forcimi I Fondeve te
Involvimit te Qytetareve përmes ftesës se hershme për propozime (si nen Fazën 1) dhe te vazhdohet me
rezervim qe me pare te fondeve për projekte te zhvillimit te infrastrukturës vendore. Edhe për këtë
parashihet ftese e hershme.
Për këto arsye veçoria kryesore e qasjes se përgjithshme PROGRES do te jete implementimi indirekt,
thelbi I se cilës është puna përmes organizatave ‘klientë’ duke ofruar përkrahje për zhvillimin e
Kapaciteteve te tyre , dhe duke ju mundësuar qe te arrijnë rezultatet e dëshiruara. Diagrami larte ilustron
qasjen e propozuar PROGRES.
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Aty ku organizatat e nivelit komunal janë përgjegjës për projekte infrastrukturore, apo pune tjetër
zhvillimore, PROGRES do te ofroj përkrahje financiare dhe teknike qe t;ju mundësoj atyre te punojnë
dhe te ndërtojnë kapacitetet e tyre për te përmbushur rolin e tyre. Forcimi I principeve te qeverisjes ne te
gjitha procedurat, duke përfshire prokurimin publik, do te jete baze e te gjitha aktiviteteve dhe
implementimit individual te projektit.
PROGRES do te punoj për përkrahjen e RDA, PUC dhe Drejtorive ndërtimore aty ku këto organizata
luajnë një rol kyç ne infrastrukture, zhvillim te biznesit, apo aktivitete tjera rajonale te zhvillimit brenda
përgjegjësive te PROGRES . Përqendrimi do te jete ne përkrahje me shume ne kuptim te bashkëpunimit
dhe involvimit , promovim te qeverisjes se mire, dhe me pak ne kuptim te ndërtimit direkt te kapaciteteve.
Ne rrethana specifike, PROGRES mund te implementoj aktivitete individuale dhe/ose projekte direkt.
Kjo sidoqoftë nuk do te jete qasje për veprimtaritë me përmasa te mëdha, dhe do te rekomandohet vetëm
ne raste kur është absolutisht e nevojshme.

Shtojca VII - Drafti I kritereve për përzgjidhen e projektit
Dokumenti I projektit thekson se komponenti i Asistencës Teknike e programit mund te përfshin me
këto përpjesëtime : 40% Serbia Jugore dhe 60% Serbia Perëndimore( për shkak te vlerave ekzistuese te
projektit ne secilin rajon)
Matrica do te krijohet , e cila do te jete një’ mekanizëm matës I rezultatit’ për te vlerësuar projektet
potenciale te cilat do te financohen me këtë program. Kjo do te përfshij këto konsiderata;
1. Ne nivel institucional:
• Përfshirja dhe aprovim i projekteve për zhvillim kombëtar lokale dhe ose/rajonale me
aprovim te Kuvendit dhe Ministrive përkatëse
• Përfshirja e projekteve ne SLAP dhe lista tjera te projekteve kyçe
• Natyra nder-komunale apo rajonale e projekteve
• Autoriteti ligjor mbi projektin
2. Ne nivel teknik:
• Ekzistimi I marrëveshjeve te bashkëpunimit mes ekipeve ndër-komunale te projektit
• Progresi I dokumentacionit te projektit dhe vlerësimi se deri ne çfarë mase dhe çmimi
nevojitet dokumentacioni
• Statusi I aprovimeve dhe procesi I lejimit.
3 Ne nivel te financimit:
• Fondacione te sigurta dhe te bashkuara ne organe vendore dhe lokale
• Burimet financiare dhe llojet
4 .Zhvillimi I projektit:
• Kualiteti I dokumentit te projektit, dhe buxheti me model te BE
• Përmbledhje e bashkëpjesëmarrjes(partneritetit)
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Shtojca IX - Përmbledhja dhe analiza
Kjo shtojce ishte pjese e nevojave dhe pjesës se justifikimit te Dokumentit te datës 19 dhjetor
2009 dhe është përfshirë ne kërkesë te SDC për te përkrahë justifikimin e këtij Veprimi.
Duhet te përmendim se sidoqoftë ne atë kohe është parapare se me shume komuna nga Raski,
Rasinski dhe rajoni Toplicki do te përfshihen ne Program se sa janë përfshirë tani.
Përmbledhje
Jugu dhe Jug perëndimi I Serbisë shume gjate janë konsideruar si pjese me te varfra dhe me te
pazhvilluara te shtetit. Arsyeja për këtë është pjesërisht gjeografike dhe pjesërisht
infrastrukturave- janë pjese te largëta dhe rurale, larg nga tregjet dhe nga qendrat e populluara.
Janë gjithashtu pjese politike dhe për këtë arsye nuk janë bere investime këtu ne vite te fundit sa
ne pjese tjerë te vendit. Financimi nga qeveria lokale ishte , deri vone e bazuar ne te ardhura
vendore me rishpërndarje te ulte te pasurisë , dhe si pasoje u zhvillua varfëria.
Zonat rurale gjithashtu kane vuajtur nga ulja e numrit te popullatës , dhe ka ekzistuar
tendenca e njerëzve te arsimuar qe te migrojnë, kështu qe këto qytete te vogla kane mbetur pa
njerëz te talentuar dhe te afte.
Esenca e gjithë kësaj është dimensioni etnik. Serbia jugore është e banuar me minoritetin me te
madh ne shtet , me Shqiptare, kurse ne pjesën jug perëndimore ekziston një numër I madh I
popullatës Boshnjake (Muslimane), Ky dimension etnik nuk sqaron tërësisht varfërinë e këtij
rajoni. Pjesa tjetër e banuar nga Serbet si Kursumlija janë gjithashtu te varfra , ndoshta edhe
pjese bile me te varfra. Sidoqoftë , pasojat e investimit te ulte dhe e lënies pas dore sjellin
trazira te mundshme, me shpërthime te kohe paskohshme. Dimensioni etnik gjithashtu
përkeqëson problemin e migrimit. Ne pjesët e banuara me Serb, njerëzit shpërngulen ne qytete
me te mëdha te shtetit .Boshnjaket ne jug perëndim te Serbisë shkojnë ne Sarajeve, Evrope
perëndimore apo me larg, kurse Shqiptaret te cilët jetojnë ne jug I drejtohen Kosovës dhe
Evropës Perëndimore. Prandaj investimet ne arsim janë humbur.
Mirëpo shpërngulja ndërkombëtare është me e vështire se sa shpërngulja Brenda shtetit. Shume
te rinj nga minoritete kombëtare edhe nga Novi Pazari, edhe nga Lugina e Preshevës preferojnë
te qëndrojnë ne shtëpi te papunësuar se sa te kërkojnë pune diku tjetër. Diskriminimi I dukshëm
ne qytetet tjera ne Serbi është kufizim për shpërnguljen brenda shtetit. Kjo donë te thotë se
popullata e qyteteve si Novi Pazari është duke u rritur ne mënyrë te dukshme, mirëpo zhvillimi
ekonomik nuk ndodh ne përputhje me rritjen e popullsisë. Kjo donë te thotë se njerëzit bëhen
gjithnjë e me te varfër, se ekziston papunësi e madhe mes te rinjve, me pak te arsimuar, te cilët
ballafaqohen me pak shprese për përmirësim.
Ekzistojnë faktorë kompleks te ndryshëm te cilët e forcojnë tendencën qe këto rajone te mbesin
te varfra, infrastruktura, ekonomia, arsimi, migrimi, baza e dobët e resurseve njerëzore, ofrimi I
shërbimeve te ulëta komunale dhe qeverisja e dobët. Nëse e trajtojmë cilëndo lëmi, si ofrimin e
shërbimeve komunale – nuk do te adresohen problemet themelore dhe nuk do te përmirësohet
situata e vështirë. Ne terme afat gjata, duhen te bëhen mjaft investime ne infrastrukture , ne
kapital njerëzor dhe social për te përmirësuar rënien e gjate me vite. Qasja me baze ne zone ofron
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mundësi për te bere investime ne shume sektor, dhe ne krijimin bazës me te forte për
planifikimin dhe menaxhimin e investimeve te ardhshme.
Pabarazitë rajonale
Serbia, sikur shume shtete tjera ne Evrope, ka shume pabarazi jo vetëm mes te pasurve dhe te
varfërve , por mes rajoneve te pasura dhe te varfra te shtetit.
Te dhënat e vitit 2005 tregojnë se rajonet me te pasura janë gati katër here me te pasura nga
rajonet e varfra.

Te dhënat e fundit tregojnë se rajoni I zgjedhur është vazhdimisht I dobët ne aspekt te rrogave,
papunësisë, buxhetit15 qeveritar, dhe arritjeve ne arsim16 .
Nuk është se vetëm ekzistojnë diferencat, por gjithashtu shkalla e diferencës është e madhe.
Papunësia e ne Rashke është 10% me tepër se mesatarja ne Serbi.-gati një prej katër personave
te popullatës se afte për pune nuk punon. Bile edhe mes atyre qe punojnë , mesatarja e rrogës
është sa gjysma e rrogës ne Beograd. Te ardhurat buxhetore ne rajonin Pcinja janë sa një çereku
I atyre ne Beograd.
15. Libri vjetor i Komunës 2008,Shërbimi Statistikor Republikan , Beograd
16. Ministria e Arsimit 2005
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Hartat statistikore tregojnë se shpërndarja gjeografike e varfërisë ne Serbi është kryesisht ne jug
dhe jug perëndim te shtetit. Serbia lindore është gjithashtu e varfër dhe është pjesa veriore dhe
Beogradi janë pjesa me e pasur.
Janë perceptuar më shumë mospërputhje në pasuri se sa nivele absolute që priren të jenë shkak i
pakënaqësive sociale dhe konflikteve. Për këtë arsye është thelbësore se kushtet në pjesën jugore
dhe jug-perëndimore të shihen duke u përmirësuar në krahasim me pjesën tjetër të vendit dhe jo
se pjesa tjetër e vendit të shënojë ngritje dhe t’i len pjesët tjera të rajonit prapa.
Koncentrimi i pakicave kombëtare-boshnjakëve dhe shqiptarëve-në pjesën më të varfër të vendit
së bashku me këto pabarazi siguron një bazë që prodhon pakënaqësi shoqërore.

Profili i zonave
Deri sa rajoni i PROGRES-së është në mënyrë konsekuente më i varfër dhe më pak i zhvilluar se
pjesa tjetër e vendit, ai gjithashtu përmban ndryshime të mëdha ndërmjet komunave. Kjo pjesë
përshkruan disa nga ndryshimet kyçe brenda zonës së PROGRES-e dhe disa nga tiparet kryesore
të strukturës së saj shoqërore dhe ekonomike.
Popullsia
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2002, popullsia e sipërfaqes së përgjithshme të
mbuluar nga programi i PROGRES ishte 1.66 milion. Sidoqoftë, shumica e komunave janë duke
pësuar rënie të madhe të popullatës, që është nxjerrë si rezultat i kombinimit të rënies së
përqindjes së lindjeve dhe migrimit jashtë. Në disa zona, kjo rënie e popullsisë duket të jetë
zbutur disi nga ardhja e personave të zhvendosur nga Kosova (p.sh. Kralevë, Vrnjacka Banjë)
por është vështirë të sigurohet numri real i personave të zhvendosur brenda vendit.
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Migrimi jashtë gjithashtu do të thotë se shumë nga komunat kanë popullatë dukshëm më të
vjetër se mesatarja. Njëzet e tetë nga 42 komuna kanë popullatë mbi mesataren për Serbi. Zona e
PROGRES përfshin edhe komunën me popullsinë më të vjetër në tërë vendin (Crna Trava) edhe
atë me popullatën më të re (Presheva). Vlen të përmendet se komunat me popullatë më të re kanë
gjithashtu numër të lartë të popullatës pakicë. Arsyet për këtë nuk janë plotësisht të qarta.
Pjesërisht është shkalla e lartë e lindjeve, por gjithashtu mund të jetë për shkak të potencialit më
të ulët migrues në qytetet tjera në Serbi.
Standardi jetesës
Duke i përdorur dy indikatorë themelorë të standardit të jetesës, pagën mesatare dhe papunësinë,
ne shohim se në përgjithësi komunat që janë më në veri dhe ato të vendosura në Korridorin e X
kanë papunësi më të ulët se sa komunat më të largëta dhe rurale. Pagat më të larta gjithashtu
lidhen me papunësinë në shkallë të ulët, kështu që komunat me papunësi më të lartë janë
gjithashtu të prekura nga në mënyrë të pafavorshme nga pagat shumë të ulëta. Vetëm komuna e
Kosjeriqit në veriun e largët të rajonit të PROGRES ka pagat mesatare mbi mesataren për
Serbinë.

Turizmi

60

PROGRES- drafti i propozimit të planit të akcionit

Programi i partneritetit evropian me komunat

Rajoni i PROGRES përmban dy nga destinacionet kryesore turistike në Serbi, Zllatiborin dhe
Kopaonikun, si dhe tri destinacionet që po rriten në mënyrë të shpejtë, Liqeni i Vllasinës,
Vërnjacka Banja si dhe Mali Golija. Sidoqoftë, të gjitha këto destinacione, përveç Vllasinës, janë
të koncentruar në vetëm në dy krahina, Rashka dhe Zllatibor. Në këtë mënyrë këto dy krahina
kanë disa nga shifrat më të mëdha të turizmit në vend, derisa krahinat e mbetura kanë komuna jo
vetëm ma një qëndrim brenda natës. 17
Në këtë mënyrë, turizmi paraqet një burim potenciali për rajon. Në të njëjtën kohë, përfitimet nga
turizmi nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë. Ka hapësirë të konsiderueshme për
përmirësim në mënyrë që zona të tërheqë turistë dhe në lehtësirat që ajo ofron. Zyrtarët
komunalë janë kryesisht të vetëdijshëm mbi potencialet e turizmit; është prioritet i lartë në
shumicën e strategjive komunale të zhvillimit ekonomik. Sidoqoftë, është e nevojshme një pjesë
e madhe e investimeve themelore në mënyrë që rajoni të bëhet një vend tërheqës dhe i pastër për
turistët që të kënaqet.
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Punësimi/papunësia
Nivelet e papunësisë ndryshojnë shumë nëpër rajon. Në vitin 2007 (të dhënat e fundit në
dispozicion në nivelin komunal 18) papunësia ishte 5% në disa pjesë, dhe madje 23% në pjesët
tjera. Ky ndryshim ekstrem është rezultat i shumë faktorëve, duke përfshirë migrimin,
investimet, infrastrukturën nacionale, aktivitetet në ekonominë gri dhe varësinë në ndërmarrjet e
mëparshme shtetërore që tani kanë bankrotuar.
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Pakicat kombëtare
Sipërfaqja e mbuluar nga programi i PROGRES përmban disa nga numrat më të mëdhenj të
pakicave kombëtare në Serbi. Krahinat e Rashkës dhe Zllatiborit përmbajnë pjesën serbe të zonës
së njohur si Sangjak, e cila ka popullatë boshnjake në shkallë të lartë. Në krahinën e Pqinjit dhe
pjesërisht në atë të Jabllanicës, komunat afër Kosovës përmbajnë përqindje të lartë të popullatës
shqiptare.
Pas luftërave të viteve 1990-a, kjo popullatë pakicë, e bënë këtë rajon politikisht të ndjeshëm.
Tensionet etnike nuk kanë tendencë të ekzistojnë ndërmjet grupeve të ndryshme etnike si në vetë
Bosnje apo Kosovë, por tensionet janë ndërmjet minoritetit kombëtar dhe shtetit (siç
përfaqësohet nga institucionet shtetërore siç është policia). Në shumë institucione shtetërore në
këto zona shumica e personelit janë më shumë Serbë se sa njerëz nga popullata lokale. Kjo
përforcon perceptimin e animit shtetëror.
18 Vjetari i komunave 2008
Situata në Serbinë jugore është më komplekse. Në Serbinë jug-perëndimore, boshnjakët e flasin
gjuhën serbe njëjtë si popullata tjetër. Në këtë mënyrë nuk ka nevojë për shkollim të ndarë apo
shërbime dygjuhësore qeveritare. Sidoqoftë, në Serbinë jugore ekzistojnë shkollat e ndara fillore
dhe të mesme në gjuhën shqipe. Gjithashtu ekziston një iniciativë e qeverisë që të hapet një
fakultet në nivel universitar në gjuhën shqipe në Medvegje.
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Pakica rome është e pranishme në Serbinë jug-perëndimore në numër të vogël dhe në Serbinë
jugore si një pjesë e rëndësishme e popullatës. Mendohet që numri i përgjithshëm i pakicës rome
në Serbi dukshëm është zvogëluar në shifrat e regjistrimit e popullsisë, për shkak të migrimit
sezonal dhe ngurrimit për t’iu përgjigjur kërkesave zyrtare. Numri i vërtetë mund të jetë deri 3
herë më i lartë se sa shifrat e regjistrimit të popullsisë.

Përfundim –Profili i zonave
Megjithëse zona e PROGRES është dukshëm më e varfër si tërësi dhe më pak e zhvilluar se
pjesa tjetër e vendit brenda rajonit, ka ndryshime të mëdha në nivelet e zhvillimit dhe të
varfërisë. Ka qytete relativisht të mëdha, siç është Uzhice, Leskovci dhe Novi Pazari, si dhe
komunat më të vogla në vend. Në të gjitha zonat e programit të PROGRES – qeveria, udhëheqja
komunale, infrastruktura dhe vetëdija publike-zbatimi duhet të merr në konsiderim nevojat dhe
interesat e këtyre ndryshimeve në mënyrë të përshtatshme dhe përgjegjëse.

Integrimi evropian
Një nga qëllimet kryesore prapa programit të PROGRES është që të sigurojë se rajonet më pak
të zhvilluara të Serbisë të mos e lëshojnë rastin e fondeve ekzistuese dhe të ardhshme të BE. Një
nga faktorët kyç që ndikon në masën në të cilën fondet e BE-së mund të përdoren referohet si
“kapacitet absorbues”. Me këtë nënkuptohet aftësia e institucioneve t’i identifikojnë nevojat e
tyre për fonde, t’i barazojnë nevojat e tyre me fondet në dispozicion, planifikimin si ti
shpenzojnë fondet në pajtim me kriteret e financimit, aplikimin për fonde konkurruese,
menaxhimin e projekteve dhe monitorimin e zbatimit të tyre. Kjo qasje konkurruese në fonde të
investimeve është ende relativisht e re për shumë organizata në Serbi dhe zhvillimi i kapacitetit
të mjaftueshëm organizues do të merr kohë si dhe motivimi dhe përkushtimi nga ana e
udhëheqësve.
Procesi i anëtarësimit në BE do të mundësojë disponueshmërinë e shumave gjithnjë e më të

mëdha të parave për investime. Tani, fondet IPA (Instrumenti për Asistencë për Para-anëtarësim)
janë në dispozicion për Serbinë, e cila është momentalisht vendi i kandidatit potencial. Kjo i jep
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të drejtë Serbisë në 200 milion euro në vit për asistencë në ngritjen e institucioneve në tranzicion
dhe bashkëpunim ndërkufitar. Kur Serbia të bëhet një kandidat i plotë, kjo shumë e të hollave do
të jetë në dispozicion për tri linja më shumë te financimit-Zhvillimi Rajonal (duke përfshirë
mjedisin, transportin dhe konkurreshmërinë), Zhvillimin e Burimeve Njerëzore
(përshtatshmërinë e punëtorëve, punësimin, përfshirjen shoqërore, shkollimin dhe trajnimin si
dhe forcimin e kapaciteteve institucionale) dhe Zhvillimin Rural.
Vendet kandidate duhet të menaxhojnë fondet e IPA duke përdorur Sistemin e Zbatimit
Decentralizues (të njohur si DIS), që thjeshtë do të thotë planifikimi dhe menaxhimi i fondeve
duhet të menaxhohet më shumë nga qeveria, dhe më pak nga delegacioni i Komisionit Evropian.
Struktura menaxhuese e duhur për Sistemin e Zbatimit Decentralizues së afërmi pasqyron
strukturën e duhur për menaxhimin e Fondeve Strukturore Evropiane që janë në dispozicion kur
vendi i bashkohet BE-së. Këto fonde strukturore mund të jenë midis 5-10 herë më shumë se
fondet e IPA-së.
Niveli me të cilin IPA e pastaj Fondet Strukturore përdoren varet vendosmërisht në
disponueshmëri të projekteve të cilësisë së mirë nga institutet e sigurta. Prandaj, në jug dhe jug
perëndim të Serbisë është e rëndësishme që këto institute dhe projekte të jenë në disponueshmëri
para kohe të shumave të rritura të fondeve IPA e pastaj Fondet Strukturore. Pa institute të forta
dhe të sigurta, dhe projekte të cilësisë së mirë, fondet do të shkojnë në pjesët e tjera të vendit ose
nuk do të shpenzohen.
Qeverisja
Kjo pjesë përshkruan disa nga problemet kryesore lidhur me qeverisjen e komunave. Nuk janë të
zbatueshme medoemos në të gjitha komunat, por janë disa tema kyçe që dalin nga përvoja.
Nën Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale (2007) strukturë e themeluar do të thotë se shumica e
shërbimeve dhe funksioneve komunale janë në mënyrë direkte përgjegjëse në Komunë
(skupstina). Në praktikat e përditshme shumica e funksioneve të Komunës janë të drejtuara në
Këshillin Komunal (vece). Kjo do të thotë se Komuna cakton kryesuesit e ndërmarrjeve
komunale dhe organizatave që bëjnë shërbime komunale, aprovon buxhetet vjetore dhe planet,
dhe aprovon raportet e tyre. Pasi që ka shumë pak kontroll financiar të pavarur, monitorimi ose
kontrollimi i masës së shërbimit, përgjegjësia e shërbimeve komunale në Komunë është shumë e
dobët. Veç kësaj kryesuesit e ndërmarrjeve dhe organizatave janë shpesh të caktuar mbi baza të
partive politike si pjesë e marrëveshjes së koalicionit formimin e qeverive të reja komunale. Në
situata të tilla nxitjet për të ekzekutuar dhe të japin shërbime cilësore dhe vlerë për paratë nuk
janë të fuqishme.
Komunat dhe Këshillat zakonisht kanë shumë pak personel ndihmës. Këto që ekzistojnë janë me
karakter administrativ ose juridik. Mbështetja e politikës së këshillimit vjen nëpërmes sistemit
partiak e jo nga këshilltarët e paguar në komunë të cilët janë të vendosur në administratën
komunale. Politika e këshillimit vjen nga kompanitë dhe organizata komunale, dhe Administrata
Komunale (Opstinska Uprava) që pasi që janë përgjegjëse në Komunë nuk mund të japin këshilla
pa interes.
Jashtë Komunave shoqëria civile në komunat më të varfra është përgjithësisht shumë e dobët.
Zakonisht janë një ose dy relativisht të fuqishme Organizata Jo Qeveritare të cilat munden të
sigurojnë fonde prej burimeve vendore ose ndërkombëtare dhe kanë profil relativisht të lartë.
Përndryshe grupet shoqërore civile janë takime të herë pas hershme të njerëzve me mendim të
njëjtë me pak mundësi të bëjnë ndryshime në komunitetet e tyre. OJQ-të shpesh shihen si
politikisht të radhitura ose me partitë sunduese ose me opozitën. Fondi komunal për OJQ-në dhe
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organizatat shoqërore civile shpesh shihet si politikisht i motivuar më tepër se nga shërbimet e
sinqerta. Fondi i Inovacionit Social për shembull ka dhënë mbështetje financiare OJQ-së dhe
Qendrave për Punë Sociale që të sigurojnë shërbime sociale për mirëqenie të reja dhe të
ndryshme për komunitetet e tyre. Programi PRO Fondi i Përfshirjes së Qytetarëve (FPQ)ka
financuar grupe të vogla të komunitetit në ortakëri me qeveritë lokale që të përmirësojnë
komunitetet e tyre.
Qeveria lokale përgjithësisht i sheh shoqëritë civile ose si kërcenim (kur është kundërshtuese)
ose jo relevante (kur është e dobët). Janë pak shembuj të komunave që sinqerisht vlerësojnë
dialogun dhe konsultimet, ose që shohin organizatat shoqërore si partnerë të mundshëm për
veprim dhe përgatitjes së përmirësuar të shërbimeve. Femrat janë shumë dobët të përfaqësuara në
asambletë lokale – kudo në Serbi dhe në rajonin jug dhe jug perëndim. Në mesatare, 21% të
anëtarëve të asambleve lokale në Serbi janë femra 13, deri sa në jug dhe jug perëndim vetëm 18%
të anëtarëve të asamblesë janë femra.
Ndryshimi në mes të komunave është i gjerë. Gornji Milanovac ka paraqitje të mirë me 31%
anëtare femra, derisa Ćićevac dhe Trgovište të dyja vijnë mjerisht në fund me vetëm 8%

Përfundimisht pjesëmarrja e vërtetë e qytetarëve në qeveritë lokale është përgjithësisht e dobët.
Qeveria lokale bënë shumë pak përpjekje të jap informata të sakta për performancën dhe
buxhetin e saj. Ku konsultimi kërkohen nga ligji si për buxhetin është përgjithësisht sipërfaqësor
dhe për informatë më tepër se sinqerisht konsultativ. Kanë qenë disa shembuj të mirë por të rrallë
të pjesëmarrjes se qytetarëve ku qytetarët kanë organizuar që ta sfidojnë qeverinë lokale.
Kryesisht qeveria lokale kërkon rafinim më të madh, informim dhe udhëheqje më të fuqishme,
më tepër se rishikim të plotë. Sistemi është i vështir më tepër se thellësisht me të meta dhe ka
shumë shenja pozitive që gjërat do të përmirësohen në vitet e ardhshme. Rajonet e jugut dhe jugperëndimit të Serbisë duhet të vazhdojnë me tendencat kombëtare për përmirësimin e qeverisjes,
pavarësisht nga burimet më të ulëta dhe kapacitetet më të ulëta.
13

Nga Vjetari i Komunës 2008 – të dhënat i referohen rezultateve të Zgjedhjeve të vitit 2004. Situata e tanishme
është pak më ndryshe, por të dhënat nuk janë lehtë të sigurohen.
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Menaxhimi Komunal
Menaxhimi komunal shqetëson thelbin e qeverisë lokale – ofrimin e shërbimeve për popullatën
lokale, bazuar në burimet e të ardhurave të mbledhura në vend të caktuar dhe transferimet nga
qeveria kryesore. Deri sa qeverisja lokale merret me përfaqësimin e njerëzve dhe shpërndarjen e
burimeve, menaxhimi komunal merret me efikasitetin e shpenzimit të atyre burimeve në dobi të
popullsisë. Në jug dhe jug-perëndim të Serbisë efikasiteti i qeverisë lokale është shumë i
kritikuar. Padyshim ka shumë horizont për përmirësim, por viteve të fundit qytetet dhe komunat
janë më pastër, dhe vende më të qeta, me më shumë furnizime të sigurta të rrymës, nxehjes dhe
ujit.
Megjithatë sipas një analize të fundit të mbajtur nga programi PRO qytetarët janë ende mjaft të
pakënaqur me performancën e qeverive të tyre lokale (shiko grafikun më poshtë14). Në
përgjithësi ka pak skepticizëm për përmirësimet në qeverinë lokale. Megjithatë ky skepticizëm
ndryshon ndërmjet komunave dhe llojit të shërbimit.
Duke krahasuar rezultatet nga viti 2007 dhe 2009, qytetarët janë më të lumtur me shërbimet të
ofruara nga Qendrat për Ndihmë të Qytetarëve (QNQ) në administratat komunale. Këto kanë
qenë fokusi i ndihmës nga PRO dhe MIR dhe programet ndihmuese të USAID, SLGRP dhe
MEGA.
Fushat e pakënaqësisë me shërbimet duket të jetë përgjegjësia e re për komunat – mirëqenia
sociale, zhvillimi ekonomik, mbështetja e SME dhe mbështetja e të rinjve – ku përgjegjësitë dhe
pritjet nuk janë ende të definuar qartë. Njerëzit janë me tepër të kënaqur me fushat e themeluara
të ofrimit të shërbimeve me kërkesa më të pakta të investimeve kapitale, siç janë edukimi
parashkollor (edhe pse kjo është dashur të zgjerohet shpejt viteve të fundit), muzetë dhe librarit.
Në mes janë shërbimet me kërkesë të lartë të kapitalit siç janë furnizimet me ujë dhe kanalizime,
rrugët dhe nxehja qendrore.

14

Nga Analiza e Kënaqësisë së Qytetarëve. Poboljasa= i përmirësuar, pogorsala= i përkeqësuar, ostala ista= ka mbetur i njëjtë,
ne zna = nuk e di
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Komunat gradualisht janë duke u përmbajtur kushteve me dy faktorë kryesor që kanë ndryshuar punën e
tyre thellësisht. I pari është autonomia më e madhe, ato duhet të planifikojnë zhvillimin e tyre ekonomik. I
dyti është që kërkesat e investimit kapital jo më (kaq shumë) vijnë nga lidhjet e mira në qeverinë
qendrore. Por, fondet shtesë vijnë nga burimet që kanë kërkesa më të rrepta burokratike siç janë IPA dhe
NIP.
Kjo do të thotë se komunat duhet të përmirësojnë aftësitë e tyre që të planifikojnë në të dy nivelet, nivelin
strategjik dhe nivelin e planifikimit. Çka është parë deri më tani është se komunat kanë filluar të
angazhohen në detyrat e planifikimit me shkallë të ndryshme të entuziazmit. Dobësia kryesore që kjo
zbulon tash është aftësia të çojnë planet në fazën e ardhshme – në financim dhe zbatim.
Komunat pengohen në menaxhimin e tyre nga struktura e mosfunksionimit, sidomos kur janë në pyetje
Kompanitë Publike të Shërbimeve Komunale (KPSHK). KPSHK-të zakonisht kryejnë shërbime publike
siç janë mirëmbajtja e rrugëve, furnizimin e ujit, kanalizimi dhe grumbullimi dhe hedhja e mbeturinave.
Këto janë sforcuar nga limitet në pagesat që mund ti kërkojnë nga qytetarët, në disa raste nuk janë
përgjegjës për grumbullimin e pagesave. Normat e grumbullimit të pagesave janë shumë të ulëta. KPSHK
gjithashtu nuk janë përgjegjëse për investime planifikuese në infrastrukturën që operojnë. Kjo zakonisht
bëhet nga Drejtoritë për urbanizim ose ndërtim. Këto Drejtori janë fituese të rreth 20-30% të buxhetit
komunal në komunat më të vogla.
KPSHK-ja, Drejtoritë dhe Administrata Komunale të gjitha raportojnë direkt në Asamblenë Komunale.
Është Asambleja (në praktikë, Këshilli, ose Vece), që ka përgjegjësinë kryesore për performancën e të
gjitha instituteve komunale, dhe koordinimin ne mes tyre. Mirëpo vetëm disa Asamble caktojnë objektiv
të performancës për këto institute, dhe as nuk ka inspektime të pavarura të punës së tyre, dhe as nuk ka
kontrollime financiare të pavarura. Në përgjithësi mekanizmat e përgjegjësisë janë jashtëzakonisht të
dobëta. Zakonisht Asambletë marrin raporte vjetore për aktivitete dhe aprovojnë buxhetet vjetore dhe
llogaritë e fund vitit.
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Vitet e fundit ka pasur mbështetje të rëndësishme donatore për përgatitjen e strategjive komunale të një
lloji ose një tjetër. Nevoja më e madhe aktualisht është që të krijohen ose azhurnohen plane bazë
hapësinore të komunave. Tabela më poshtë tregon numrin e komunave të PROGRES që kanë lloje të
ndryshme të dokumenteve planifikuese.
Numri I komunave me dokumentet e strategjise dhe të planifikimit në 42 ESS SËeSP KOMUNA.

Assess the current situation of the following municipal services and activities (October
2009)
good and very good ( 4 + 5 )

Pre-school education

12

Public information services (TV, radio)

53

23

Library services

47
13

Museums (for Novi Pazar, Prijepolje and Priboj only)

44
5

W ater supplies and sewerage

42

32

Maintenance and order of the urban and built environment

35

28

Street cleaning

33

31

Cultural services (including theatre, cinema, cultural…

31
30

27

Promotion of tourism

36

Maintenance of local roads, traffic and parking

26

43

Social assistance services

20

37

18

Support to societies and NGOs

32

14

Emergency preparedness and planning

30

13

promotion of economic development
Assistance to young people
Assistance to small and medium sized enterprises and…

Strategjia e zhvillimit ekonomik local
Plani për investime kapitale
Strategjia e menagjmit solid të mbeturinave
Strategjia e menaxhimit të ujit të humbur
Strategjia e palnit për gasifikm
Plani local komunal për nxemje
Strategjia efikase e energjisë
Plani mbështëtës I zhvillimit
Plani I veprimit hapësionr
Plani hapësinor
Plani I veprimit për fëmijë
Plani I veprimit për të rritur
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9
49

8

9
3
5
2
2
2
2
32
12
8
12
5
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Strategjia locale për mbrojtje shoqërore
Plani local për romët
Strategjia për zhvillim rural
Strategjia e komunikimit

20
4
3
3

Shtrëngesa kryesore në performancën e menaxhimit të komunave është paparashikueshmëria e
transferit të qeverisë. Me ligjin e fundit mbi qeverisjen lokale financiare (2006) formularët e tri
transfereve është bërë më shume transparent dhe siguron një rishpërndarje më të madhe. Në vitet
financiare 2007 dhe 2008 komunat me te varfra kanë përfituar nga të hyrat me të mëdha të
ngritura. Sidoqoftë në 2009 kriza globale financiare është duke pasur ndikim të madhe në
komuna. Në mes të 2009 transferet janë zvogëluar 40% që do et thotë se komunat të cilat varen
shumë në transfere janë prekur keq dhe kanë për të shtyrë një pjesë të madhe të planeve të
shpenzimeve. Përveç kësaj ka një diskutim që komunat duhet të pakësojnë numrin e stafit në
fund të 2009 si përgjigje e qeverisë qendrore ndaj kërkesave të IMF për reduktimin e
shpenzimeve publike. Në kohën e shkrimit ky propozim për pakësimin e stafit duhet finalizuar
ende. Sidoqoftë do të mund të kishte ndikim të madhe ne efikasitetin e menaxhimit të komunave
ne 2010 dhe me tej.
Ligji I financave I qeverisjes lokale poashtu ka ngritur përgjegjësinë e qeverisë lokale për
mbledhjen e të hyrave. Tani ata janë përgjegjës të drejtpërdrejt për mbledhjen e të hyrave nga
taksat e pronës dhe për tatime të tjera. Viti I parë I implementimit të plotë ka qenë 2009 kështu
që mbetet të shihet se çfarë efekti do të ketë në buxhetet e qeverisjes lokale. Ka indikacione se
është përmirësuar shkalla e mbledhjes por se gjithashtu ka një mundësi me të madhe për
mbledhjen , një vendosje me strategjike e shkallës dhe efikasitet administrative. Megjithatë këto
taksa formojnë një pjesë relativisht të vogël të komunave të varfra të ardhurave dhe efikasiteti
me I madhe do të ishte I mirëseardhur por jo revolucionar.
Prandaj përmirësimi I menaxhimit të komunave kërkon intervenim dhe një mbështetje në një
numër të zonave përfshirë zotësinë e komunave për të mbajtur institucionet publike për
llogaritjen. Mbledhjen e të hyrave , kapacitet për planifikim hapësinor, konsultimet publike dhe
përgjigjen ndaj kërkesave të publikut. Sido që të jetë efikasiteti I I reformës në nivelin lokal varet
shumë nga reformat në nivelin qendror të fokusuar në PUCs dhe drejtoritë si dhe çështje e
ndryshimeve të transfereve në qeverinë qendrore.
Infrastruktura
Konteksti
Historia e fundit e Serbisë ka lënë trashëgiminë e saj në formë të infrastrukturës e cila ka nevojë
të madhe për rikonstruktim dhe renovim. Rritja e popullatës ka vënë presion infrastrukturën në
disa vende dhe në të tjerat ku popullata është u dukë u zvogëluar paguesit e taksave (tarifave )
nuk mund të shpresojnë për riparime veq se ti lenë renovimet. Tradicionalisht komunat kanë
paguar për infrastrukturën nga shpenzimet e tanishme. Me zvogëlimin dhe mos mbështetje nga
buxheti , programet e mirëmbajtjes dhe të riparimit kanë mbetur shumë larg.
Për me tepër struktura e qeverisjes lokale I kontribuon seriozisht problemeve për ripërtëritjen e
infrastrukturës. Komuna ka kompanitë e shërbimeve (KSHP) të cilat në përgjithësi nuk janë
përgjegjëse për zhvillimin e infrastrukturës se tyre. Kjo në përgjithësi I lihet në dorë Drejtoratit
të konstruktimit I cili planifikon dhe ekzekuton investimet në emër të komunës. Kufizimet për
rritjen e taksave të përdoruesve do të thotë që kompanitë e shërbimeve publike (KSHP) nuk
mund rrisin të hyrat e mjaftueshme për të paguar investimet në infrastrukturë por duhet të
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mbështetën në komunën për të siguruar fondet Drejtoratit të konstruktimit dhe të mbështetën në
Drejtoratit për të për të planifikuar dhe për ti dhënë prioritet infrastrukturës që kërkon KSHP-ja.
Do të thotë të gjitha këto nënkuptojnë që sistemi nuk është duke funksionuar mirë.
Ka disa lëvizje për reformimin e KSHP-së por interesat politike nënkuptojnë së çfarëdo reformë
do të jetë e ngadalshme dhe nuk mund të shpie drejt përmirësimeve. Në ndërkohë komunat duhet
të bëjnë punën me të mirë brenda aranzhimeve të tanishme. Kjo do të thotë sigurimin e një
bashkëpunimi të mirë midis Drejtoratit të konstruktimit dhe KSHP-së dhe identifikimin e
burimeve financiare jashtë buxhetit të tanishëm.
Financimi I projektit
Momentalisht ka pesë burime kryesore të financave. Plani nacional I investimit ka një program
vjetor të garave për fondet nacionale. Bashkimi evropian është duke siguruar fondet me të
mëdha përmes programit të IPA-s me qeverinë duke luajtur rolin kryesor në planifikimin e
ndarjes se buxhetit .Fondet e dhuruar bilateral të qeverisë për projekte të vogla dhe institucionet
financiare ndërkombëtare siç është Banka evropiane për rindërtim dhe zhvillim janë në gjendje të
dhënë fonde për investime me të mëdha. Me në fund bankat tregtare vazhdimisht janë duke u
parë si burim potencial I kapitalit financiar për komunat megjithëse ka kufizime se deri në çfarë
mase komunat mund të huazojnë dhe përvojat e këqija nga 1990 janë duke pasur një efekt
kufizues në huazimin tregtare.
Disa bërës të politikave I shohin marrëveshjet (kontratat) si burim potencial I kapitalit financiar
por realistet sugjerojnë se edhe nëse kjo ishte mundësi do të kufizohej me gjerë për me shumë
komuna dhe qytete stabile. Komunat me të vogla ne jug dhe në jug-perëndim të Serbisë
mbështetën në masë të madhe në transferet në qeverinë qendrore dhe këto nuk janë të
parashikuara dhe prirje për ndërrim të shpejtë – jo kushtet në të cilat investitorët do të blenin
materialin (kontratën) se paku jo në një shkallë interesi mesatar (të pajtueshme).
Edhe në bashkëpjesëmarrjen publike –private poashtu është folur shumë për mekanizmat
financiar. Sidoqoftë realiteti është se ka një pjesë e madhe e dyshimit reciprok nga komunat dhe
kompanitë private të cilat nuk e shohin njëri tjetrin si partnere të mbështetshme dhe kanë shumë
rrugë të ndryshme dhe pikëpamje. Poashtu ka një numër të konsiderueshëm të pengesave për t`u
kaluar nëse bashkëpjesëmarrësit publike e private mund të punojnë në realitet (p.sh kufizimet në
rivendosjen e kostos se taksave , format ligjore etj).Do të marrë një pjesë të madhe të përvojës
pozitive për të filluar ndryshimin e mendjeve të zyrtarëve lokale të zgjedhur. Megjithatë ka ende
pak shpresë që partneriteti publik –private mund të siguroj disa financa në një infrastrukturë
tregtare me atraktive në të ardhmen.
Sistemi SLAP
Konferenca e qyteteve dhe komunave është duke krijuar një databazë për projektet investuese
komunale të quajtur SLAP. Kjo databazë siguron një listë të projekteve infrastrukturore dhe
pikët e gatishmërisë të secilit projekt. Prandaj databaza përcjell donator potencial –mjetet për të
vlerësuar në mënyre të paanshme potencialin e çdo projekti.
Në çdo tre muaj “me të mirët” në klasën e projektit I prezantohen donatorëve potencial dhe
sponsorëve vendas për ndihme, investim dhe implementim.
Sistemi SLAP është mekanizmi kyç për tërheqjen e favorshme financiare për projektet
infrastrukturore. Momentalisht 50 nga 166 projektet në databazën e SLAP vijnë nga komunat në
jug dhe jug-perëndim të Serbisë gjë që tregon një trend pozitive për regjionin. Pjesërisht kjo
është për shkak të prirjes se programit PRO dhe MIR për sigurimin e mbështetjes për zhvillimin
e projekteve. Tani sfida është që të sigurohet nëse ka cilësi të mirë të mjaftueshme dhe projekte
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të duhura në databazë dhe se komunat të kenë kapacitetin për të vazhduar zhvillimin e projekteve
të mira. Shih gabimin! S’ka burim për referencë. Për listën e projekteve nga jugu dhe jug
perëndimi I Serbisë në databazën SLAP.
Do të ketë një zhvendosje në mbështetjen e donatorëve në vitet e ardhshme nga niveli komunal I
projekteve në projekte më të mëdha regjionale dhe projekte multi- komunale. Kjo do të thotë që
për projekte me të vogla komunale , komunat vetë duhet të punojnë me shumë për të gjetur
financim dhe të shikojnë me shume opsione – për të ekzaminuar kreditë tregtare dhe partneriteti
publik-privat.
Llojet e projekteve
Me gjerësisht ka tri lloje të infrastrukturës se nevojshme: mjedisore, ekonomike dhe shoqërore.
Një prioritet i lartë për infrastrukturën e mjedisit është ndërtimi I vendeve të reja të zbrazëta
kryesisht vende për groposje konform standardeve të BE. Prioritet e tjera përfshin procesimin e
ujit të papërdorur (çuar dëm) dhe furnizimit me ujë. Rrugët janë një prioritet I madhe por rënia
me e madhe strategjike brenda qeverisë nacionale.
Autostrada e re e propozuar nga Beogradi në Mal të zi- porti I Barit duket se do të kalojë nëpër
disa komuna në regjion përfshire Sjenicën Tutinin. Kjo do të ngritë nevojën e madhe për
kompletimin e infrastrukturës lokale e poashtu edhe shumë mundësi të tjera për zhvillimin
përgjatë rrugës. Koridori X kalon nga jugu I Serbisë dhe projekti I rrugës është caktuar të
përfundojë shumë shpejt. Mundësitë për investime janë të rëndësishme përgjatë rrugës dhe në
veçanti zonën kufitare me Maqedoninë.
Potenciali për turizëm poashtu stimulon përgatitjen për investime në infrastrukturë në gjashtë
zona përreth regjionit të gjitha të përkrahura nga sektori I turizmit I Ministrisë se Ekonomisë dhe
zhvillimit regjional:
• Liqeni I Vlasinës
• Mali Golija
• Malet e Kopaunikut
• Besna Kobila
• Malet e Zlatiborit dhe Zlatarit
• Mali Tara
Ka një nevojë të madhe për investime në infrastrukturën themelore-rrugët, furnizimi me ujë,
procesimin e ujit të harxhuar, vendin për mbeturina- para se të realizoj ndonjë turizëm I vërtetë
potencial. Saj I përket këtyre zonave ende kanë bukuri të jashtëzakonshme dhe munden që në një
kohë afatgjatë ti prijnë rritjes se ekonomisë rurale të këtyre zonave.
Implementimi I projektit
Siç është shënuar me lartë komunat janë të dobëta në menaxhimin e infrastrukturës. Pjesërisht
kjo është për shkak të ndarjes se përgjegjësive dhe financimit midis Asamblesë, administratës
komunale, Drejtoratit të ndërtimit dhe KSHP-së. Reformat duken të jenë një mundësi në distancë
për shkak të interesave politike në kontrollimin e këtyre institucioneve të rëndësishme.
Megjithatë ka një mundësi për përmirësimin e menaxhimit të projekteve për infrastrukturë dhe
në veçanti implementimin e tyre. Perspektiva e fondeve të ardhshme për investime më kritere të
forta të përcaktuara mund të jetë një stimul I fortë për bashkëpunim mes institucioneve komunale
dhe komunave në regjion. Do të ishte e rëndësishme të mirëmbahet porosia e qartë lidhur me atë
se çfarë do të ishin kërkesat e fondacionit dhe si do të plotësoheshin këto kritere (kërkesa).Në të
njëjtën kohë do të ishte e rëndësishme të sigurohej mbështetje për plotësimin e këtyre kritereve –
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në formë të asistencës teknike dhe fondacionin për përgatitje e aktiviteteve të projektit – për të
larguar zhgënjimin dhe cinizmin.
Agjencitë regjionale të zhvillimit mund të luajnë rol kyç për sigurimin e mbështetjes. Kjo
përfshin dispozitat e këshillave teknike të komunat individuale, mbështetjen marrëveshjes se e
aksionareve në mes të komunave , ndihmën në identifikimin dhe tërheqjen e mundësive
financiare, shënimin e komunave për kontraktor dhe të tjerët të cilët mund të ndihmojnë
gjithashtu edhe me shumë funksione strategjike të mbështetjes regjionale të planifikimit dhe
identifikimin e përparësive regjionale për zhvillim.
Përfundim
Komunat dhe grupet e komunave kanë nevoje për mbështetje substanciale për ndërrimin e
gjendjes në të cilën ato janë të afta për menaxhimin efektiv të gjithë rrethit të projektit
infrastrukturor. Agjencitë regjionale të zhvillimit luajnë rol kyç port të hyrat e tyre mbesin vetëm
në infrastrukturën multikomunale. Në komunat kur është fjala për komunat e veçanta kur është
fjalë për infrastrukturën brenda komunave të veçanta posaçërisht në sipërfaqe të vogla dhe të
varfra, duhet të ketë rritje të madhe kapaciteteve nëse dëshirohet të plotësohen nevojat
infrastrukturore.
Vetëdijesimi publik
Pamjet e zonave në jug dhe jug perëndim të Serbisë shihen si negative: të prirura për konflikt, të
copëtuara nga tensione etnike, të varfra, qytete jo-atraktive, papunësi e madhe dhe stereotipe dhe
perceptime të pasakta. Kjo pamje negative prek potencialin për investim, turizëm dhe rritje dhe
zhvillim të përgjithshëm. Ka nevojë të madhe për pjesët e jugut dhe jugut perëndimor të Serbisë
për të siguruar imazhe me pozitive për veten për moralin dhe optimizmin e qytetarëve të vet dhe
të promovoj interesat e jashtme të cilat shpijnë drejt mundësive të zhvillimit.
Populli I regjionit – si çdo kund tjetër në Serbi – pas shumë vitesh trazira dhe pasiguri ende
hezitojnë se do të shohin ndonjë ndryshim si gjë të mirë. Njerëzit me shkathtësi të cilët janë
jashtë trendit në mënyrë të kuptueshme I frikësohen të ardhmes. Ndonjë iniciativë madje edhe
ato të cilat duken pozitive mund të shikohen me dyshim dhe prodhim rezistencë dhe refuzimin
për të pranuar gjëra të reja. Suksesi I programit ESSSËeSP do të varet nga vullneti I popullit në
administratat komunale,shërbimet publike, agjencitë e zhvillimit regjionale dhe në qytetet dhe
fshatrat e regjionit. Nëse njerëzit janë entuziast për ndryshimet e ardhshme ata akoma kanë
shumë mundësi të marrin pjesë dhe ndihmojnë në ndryshimet. Nëse ata janë pesimist dhe
besojnë se do të humbin statusin dhe sigurinë ata do të luftojnë kundër vetvetes.
Programi I PROGRES është program përfitues për popullin e jugut dhe jug-perëndimit të Serbisë
dhe suksesi do të varet nga angazhimi I tyre. Prandaj ka nevojë të komunikohet me njerëzit për
ndryshimet të cilat do të vinë – jo vetëm nga PROGRES por gjithashtu procesi I hyrjes në BE –
dhe t`u shpjegohet se si angazhimi I tyre do t`ua bënte jetën me të mirë atyre dhe të gjithë
qytetarëve. Programi ESSSPeSP gjithashtu paraqet një mundësi për të forcuar imazhin pozitiv të
Bashkimit Evropian dhe përfitimet që anëtarësimi mund t`u sjellë të gjithë qytetarëve përfshirë
minoritet dhe popullin e margjinalizuar.
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