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Hyrje
Ky raport përmbledh konferencën e nivelit të lartë “Lokalizimi i Agjendës 2030 - Sfidat dhe
mundësitë për përmbushjen e 17 Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)” e organizuar
nga Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe mbështetur nga Shoqëria Gjermane për
Bashkëpunim Ndërkombëtar - GIZ në kuadër të grantit të financuar nga Qeveria e Republikës
Federale të Gjermanisë në projektin #SDG4SDGs. Konferenca është realizuar si pjesë e aktiviteteve
për krijimin e një forumi për palët lokale për dialog në drejtim të përparimit të përpjekjeve lokale të
zbatimit të Agjendës së vitit 2030.

Projekti #SDG4SDGs përfshin disa qëllime dhe aktivitete të ndërlidhura. Qëllimi kryesor i projektit
#SDG4SDGs është nxitja dhe koordinimi drejt përparimit dhe institucionalizimi i Agjendës 2030.
Për këtë arsye, si aktivitetet i paraparë në projekt është partneriteti me shtatë komuna të komuna të
Kosovës për të hartuar shtatë plane lokale të veprimit, nga një për secolën nga këto komuna. Në këtë
projekt parashihet edhe bashkëpunimi me media të shtypura / në internet për të publikuar 10 shtesa
speciale mujore, broshura, për të rritur vetëdijen për rëndësinë e OZHQ-ve. Ky aktivitet është
realizuar me kompaninë mediale Koha Group. Çdo muaj, broshura mbi temën e OZHQ-ve
publikohen në Koha Ditore dhe në rrjete sociale. Prezantimin e projektit e gjeni më tutje në raport.

Agjenda 2030, e zbërthyer në 17 Objektiva, 169 Synime dhe 230 Tregues, ka për bazë zhvillimin
global dhe përballimin e sfidave në rritje e sipër. OZHQ-të përfshijnë 169 synime universale,
gjithëpërfshirëse dhe që promovojnë të drejtat e njeriut dhe qëndrueshmërinë ekonomike, sociale
dhe mjedisore. 169 synimet duhen miratuar në përputhje me prioritetet lokale dhe me sfidat
mjedisore të botës në përgjithësi. Qeveritë mund të zhvillojnë edhe treguesit e tyre kombëtarë për të
ndihmuar në monitorimin e përparimit të arritur ndaj synimeve dhe caqeve.

17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë:


Objektivi 1. Pa Varfëri



Objektivi 2. Zero Uri



Objektivi 3. Shëndet i Mirë dhe Mirëqenie



Objektivi 4. Arsim Cilësor



Objektivi 6. Ujë i Pastër dhe Kanalizime



Objektivi 7. Energji e Përballushme dhe e Pastër



Objektivi 8. Punë Dinjitoze dhe Rritje Ekonomike



Objektivi 9. Industri, Inovacion dhe Infrastrukturë
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Objektivi 11. Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme



Objektivi 12. Konsum dhe Prodhim i Përgjegjshëm



Objektivi 15. Jeta në Tokë



Objektivi 16. Paqe dhe Drejtësi, Institucione të Forta



Objektivi 17. Partneritet për Objektivat

Agjenda 2030 për zhvillim të qëndrueshëm po zbatohet thuajse në tërë botën. Agjenda është një
vizion i përbashkët drejt zhvillimit të qëndrueshëm që në botë është nisur në vitin 2015 me
nënshkrimin e vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB). Ndërsa, Kuvendi i
Republikës së Kosovës vullnetarisht e ka miratur në janar të vitit 2018 Rezolutën për Objektivat e
Zhvillimit të Qëndrueshëm edhepse Kosova nuk është anëtare e OKB-së. Agjenda nga disa vende të
botës zbatohet si detyrë parësore, si Finlanda që prin në listën e përafrimit më të mirë të Agjendës
në nivel kombëtar.

Meqenëse niveli lokal e bart një përgjegjësi të madhe të kësaj agjende, INDEP pjesë e shoqërisë
civile po zbaton projektin 'Qeveritë (Lokale) e Zhvilluara Qëndrueshëm për Objektivat e Zhvillimit
të Qëndrueshëm #OZHQpërOZHQ', i cili është përqendruar në nxitjen dhe sigurimin e koordinimit
në mes të Shoqërisë Civile dhe nivelit lokal dhe atij qëndror drejt avancimit dhe institucionalizimit
të Agjendës 2030. Në kuadër të këtij projekti janë përzgjedhur 7 komuna përfituese të projektit.
Përkatësisht, këto komuna janë komuna e Prishtinës, Prizrenit, Drenasit, Podujevës, Novobërdës,
Deçanit dhe Vushtrrisë. Njëkohësisht këto janë edhe komunat partnere në këtë projekt.

Duke marrë parasysh mobilizimin në nivel qendror dhe iniciativën e ndërmarrë në lidhje me krijimin
e Këshillit për Zhvillim të Qëndrueshëm, është parë nevoja për të krijuar dhe drejtuar bashkëpunimin
midis nivelit lokal dhe qendror, me qëllim që të sigurohen veprime gjithëpërfshirëse institucionale
në këtë drejtim. Qeveritë lokale nuk janë vetëm zbatues të Agjendës. Në fakt, qeveritë lokale janë
katalizatorët e ndryshimit dhe niveli adekuat i qeverisjes për të lidhur objektivat globale me
komunitetet lokale. Përafrimi i planeve zhvillimore kombëtare dhe lokale me OZHQ-të dhe sigurimi
i pjesëmarrjes së shumë palëve të interesit rrit mundësitë për avancim progresiv drejt zbatimit të
Agjendës 2030. Si rezultat i kësaj, janë përgatitur 7 plane lokale për OZHQ-të. Këto dokumente do
të shërbejnë si udhëzues për komunat respektive si dhe komunat tjera drejt angazhimit për planifikim
politikash në përputhje me Agjendën 2030. Këto dokumente gjithashtu do të tregojnë se në cilën
pikë gjenden këto 7 komuna krahas Agjendës 2030.

4

17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Plani për lokalizimin e QZHQ-ve në nivelin komunal është me rëndësi edhe në nivel komunal, edhe
në nivel vendi. Ky raport vlerësues ka për qëllim mbështetjen e komunave për ndërmarrjen e hapave
konkret drejt përafrimit të politikave lokale dhe veprimeve konkrete me Agjendën 2030 për Zhvillim
të Qëndrueshëm. Meqenëse komunat kanë kompetenca për të marrë vendime dhe kryer veprime të
cilat kontribuojnë në mënyrë direkte ose indirekte në përmbushjen dhe përafrimin e OZHQ-ve, ato
duke raportuar përmes treguesve të caktuar të OZHQ-ve ose treguesve të tjerë kontribojnë në matjen
e treguesve të OZHQ-ve. Për Kosovën në nivel vendi, rëndësia e Agjendës 2030 për zhvillimin e
ardhshëm të vendit dhe për perspektivën e tij në anëtarësim në organizata ndërkombëtare dhe në BE,
është e lartë.
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Objektivat e Konferencës
Objektivat e kësaj konference ishin:
1. Prezantimi i shtatë planeve studimore të hartuara si rezultat i shqyrtimit të dokumenteve
komunale, raporteve globale, si dhe punëtorive me zyrtarë të drejtorive komunale të
komunave respektive mbi shtatë komuna të Kosovës, për Prishtinën, Prizrenin, Drenasin,
Podujevën, Novobërdën, Deçanin dhe Vushtrrisë - “Plani për lokalizimin e Objektivave të
Zhvillimit të Qëndrueshëm në nivelin komunal”.
2. Ofrimi i një pasqyre të përditësuar rreth gjendjes aktuale dhe progresit të Kosovës kundrejt
Agjendës 2030.
3. Përafrimi i planeve zhvillimore lokale me OZHQ-të dhe krijimi i platformës ku mund të
marrin pjesë shumë palë të interesit me qellim që t’i rrisim mundësitë për avancim progresiv
drejt zbatimit të Agjendës 2030 në Kosovë.
4. Nënshkrimi i zotimit të shtatë komunave partnere të “Deklaratës së Përbashkët të Kryetarëve
të Komunave me të cilën shprehin vullnetin për tu angazhuar në arritjen e OZHQ-ve në
funksion të rritjes së mirëqenies së qytetarëve dhe zhvillimit të qëndrueshëm lokal”.

Pjesëmarrësit
Në këtë konferencë morrën pjesë 54 pjesëmarrës, mes të cilëve:






Kryetarë të komunave, si Mytaher Haskuka i Prizrenit, Bashkim Ramosaj i Deçanit,
Svetisllav Ivanoviq i Novobërdës, si dhe Nexhmi Rudari, nënkryetar i Podujevës,
Përfaqësuesi i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi,
Deputete Fatmire Kollçaku, nënkryetare e Komisionit Parlamentar pë Punë dhe Mirëqenie
Sociale dhe Këshillit për Zhvillim të Qëndrueshëm
Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, si dhe
Përfaqësues të shoqërisë civile, grupe të interesit, qytetarë, si dhe ekspertë të zhvillimit të
qëndrueshëm, si Klodeta Krasniqi dhe Hajrulla Çeku nga kompania konsulente e kontraktuar
nga INDEP.

Pjesëmarrësit
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Hapja e Konferencës
Konferenca u hap nga disa fjalime hapëse, Burim Ejupi, Ulrika Richardson, David Oberhuber,
Fatmire Kollçaku, si dhe nga Sazan Ibrahimi. Drejtori ekzekutiv i INDEP-it, Burim Ejupi theksoi
rëndësinë që ka ky projekt në programin e INDEP-it për Zhvillim të Qëndrueshëm, si dhe vullnetin
e INDEP që ky projekt të zgjerohet edhe në komunat e tjera të Kosovës. “Ideja jonë si INDEP që
nga fillimi ynë ka qenë zhvillimi i qëndrueshëm. Ne kemi rekomanduar tek aktorët kryesor në
Kosovë që t’a kenë bazë zhvillimin e qëndrueshëm. Gjatë shyqrtimit të kësaj ideje, ne kemi vendosur
se më lehtë është të bashkëpunojmë me nivelin lokal se sa me atë qendror. Kosova nuk është pjesë
e OKB-së, por edhe pse s’jemi anëtar të OKB-së neve nuk na ndalon askush ta bëjmë një agjendë të
ngjashme si Agjenda 2030”, tha Z. Ejupi.

Pas tij, foli Koordinatorja për Zhvillim në OKB, Ulrika Richardson.”OZHQ-të dhe Agjenda 2030
nuk janë në garë, por në fakt ato janë komplemetare. Kosova e ka miratuar Rezolutën në Kuvendin
e Kosovës me të cilën ka njohur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së dhe kjo përbën
bazë të mjaftueshme ligjore që Kosova të vijojë me implementimin e kësaj agjende. Puna jonë është
që këtu ta fusim strukturën ndërkombëtare dhe Kosova nuk është shteti i vetëm që po punon me këtë
skemë. Jemi në kohë kur marrëveshjet ndërkombëtare nuk po zbatohen edhe aq por OZHQ-të janë
qëllim i përkufizimit të pranuar ndërkombëtar i lidhur me qëndrueshmërinë”, tha znj. Richardson.

Paneli i fjalëve hyrëse
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Edhe drejtori i zyrës së GIZ në Kosovë, David Oberhuber foli në hyrje. Ai foli për rëndësinë që ka
angazhimi i shoqërisë civile në mbështetje të komunave dhe u zotua se GIZ do të vazhdojë
përkrahjen edhe në të ardhmen. “OZHQ-të nuk është përkushtim vetëm për shtetet në zhvillim por
janë përkushtim global”, tha Oberhuber.

Fatmire Kollçaku, deputete në Kuvendin e Kosovës dhe anëtare e Këshillit të Zhvillimit të
Qëndrueshëm, vuri theksin tek zhvillimi i projekteve që zgjasin përtej një qeverisje aktuale dhe rolin
që OZHQ-të kanë për të krijuar këtë lloj koncenzusi për zhvillim socio-ekonomik lokal.

Nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, të pranishmëve me fjalë përshëndetëse iu drejtua Sazan
Ibrahimi. “Komunat tashmë kanë filluar të prioritizojnë agjendën 2030, por gjithnjë e më tepër, atyre
u duhet mbështetje më e madhe nga niveli qendror”, tha z. Ibrahimi, duke përgëzuar punën që po
bëhet në promovimin e këtyre objektivave.
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Prezantimi i projektit #SDG4SDGs
Kjo konferencë u organizua në kuadër të projektit #SDG4SDGs të mbështetur nga Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ përmes grantit të financuar nga
Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë. Projektin e prezantoi Znj. Learta Hollaj, nga INDEP.
Në prezantimin e saj, Hollaj tha se duhet të bëhet e qartë se lokalizimi i OZHQ-ve është proces
koordinimi mbi të gjitha. “Ne duhet të angazhohemi në krijimin e një hapësire të sigurtë funksionimi
për shoqërinë civile, palët e interesuara dhe organizatat me bazë në komunitet. I rëndësishëm
gjithashtu është edhe aspekti financiar dhe mbështetja. Duhet të dakordohemi gjerësisht se
mbështetja financiare, planifikimi dhe shpenzimet buxhetore duhet të jenë të lidhura ngushtë me
Agjendën e vitit 2030 dhe jo vetëm. Komunat janë pika e parë e kontaktit dhe referencës për
qytetarët, kështu që fuqizimi i tyre qëndron në qendër të përpjekjeve për të përmbushur me sukses
objektivat e Agjendës 2030”, tha Znj. Hollaj.

Në prezantimin e saj, Znj. Hollaj tha se Agjenda e vitit 2030 është mundësi për gjeneratën tonë dhe
kërkon thirrje për veprime të guximshme për të trajtuar disa nga problemet më sfiduese sociale,
ekonomike dhe mjedisore të shekullit tonë. Sipas Znj. Hollaj, kjo kërkon mënyra të të menduarit, të
bërit, financimit dhe politikëbërjes në mënyra që nuk i kemi provuar. Para së gjithash, kërkon një
kuptim të qartë nga të gjithë palët e interesuara për rëndësinë dhe kontributin e drejtpërdrejtë të një
mirëqenieje shoqërore në përgjithësi të përmirësuar. Fjalimin e saj Znj. Hollaj e përmbylli duke
thënë se INDEP bashkë me të gjithë akterët përkatës në proces, duhet të sigurohet që diskutimi në
konferenca të tilla dhe forume mos të mbetet thjesht në nivelin deklarativ.

Znj. Learta Hollaj gjatë prezantimit
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Prezantimi i planeve lokale për OZHQ-të
INDEP gjatë këtij projekti ka kontraktur një kompani konsulte, e cila ka analizuar planet dhe
strategjitë komunale dhe përputhjen e tyre me OZHQ-të. Znj. Klodeta Krasniqi, eksperte e zhvillimit
të qëndrueshëm nga kompania konsulte mbajti një prezantim të detajuar në të cilin foli rreth OZHQve dhe prezantoi 7 punimet e përgatitura. Plani i integrimit të OZHQ-ve në nivelin komunal bazohet
në vlerësimin e pajtueshmërisë së strategjive komunale me 16 objektiva dhe 93 synimet ose targete
relevante të OZHQ-ve të aplikueshme për nivelin komunal nga gjithsej 17 objektiva, 169 synime/
tregues, si dhe 231 indikatorë sa ka Agjenda 2030.

Lokalizimi i OZHQ-ve është procesi i definimit, zbatimit dhe monitorimit të strategjive në funksion
të përmbushjes së OZHQ-ve, duke përfshirë përcaktimin e qëllimeve, synimeve, mobilizimin e
burimeve njerëzore, hapësinore dhe financiare per zbatimin e tyre, si dhe përshtatja dhe shfrytëzimi
i treguesve për matjen e progresit drejt përmbushjes së këtyre qëllimeve. Fazat për lokalizimin e
OZHQ-ve në nivel komunal janë:
1. Faza 1. Ngritja e vetëdijes për OZHQ-të
2. Faza 2. Themelimi i agjendës lokale për OZHQ-të
3. Faza 3. Planifikimi i zbatimit të OZHQ-ve
4. Hapi 4. Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të OZHQ-ve
Prej këtyre, Kosova ndodhet në fazën e dytë, në themelimin e agjendës lokale për OZHQ-të. Faza 2
nënkupton prioritizimin e qëllimeve dhe synimeve globale në koordinim me sektorin civil dhe
komunitetin e bizneseve, integrimi i tyre në strategji lokale dhe pajtueshmërinë rreth hapave të
përbashkët dhe vetanak për zbatimin e tyre.
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Qëllimi i hartimit të këtyre dokumenteve për këto komuna është të i informojë komunat rreth
përmbajtjes së OZHQ-ve, synimet relevante për nivelin lokal si dhe përgjegjësitë e komunave ndaj
kësaj kornize sipas kompetencave komunale, të vleresojë pajtueshmërine e strategjive lokale për
zhvillim ekonomik të komunave me OZHQ-ve, si dhe në fund krejt të udhëzojë komunat drejt
veprimeve konkrete që komunat mund të ndërmarrin për përmbushjen e OZHQ-ve. Planet komunale
të punuara gjithashtu japin një pasqyrë të prioriteteve dhe kapaciteteve komunale respektive. Të
gjitha këto plane janë të qasshme në gjuhën shqipe dhe angleze në web faqen e INDEP-it,
www.indep.info.
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Përmbledhje e 7 planeve për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të
qëndrueshëm në Nivelin Komunal
Planet për lokalizimin e QZHQ-ve në nivelin komunal janë rezultat i shqyrtimit të dokumenteve
komunale, raporteve globale dhe mësimeve të nxjerra ndërkombëtare në lokalizimin e QZHQ-ve.
Konkluzionet dhe rekomandimet e këtyre planeve janë ndërtuar mbi bazën e anketimit të grupit
punues të angazhuar në kuadër të projektit përmes pyetësorit I cili ka adresuar dhe menaxhimit të
zbatimit të politikave lokake duke përfshirë njohurinë rreth QZHQve dhe iniciativat e deritanishme
të nivelit lokal në lokalizimit e tyre, përvojën dhe rolin e shërbyesve civil në hartimin e strategjive
lokale, menaxhimin e proceseve të hartimit të strategjive, monitorimin e zbatimit dhe vlerësimi të
strategjive lokale, statusin e strategjive lokale, disponueshmërisë së bazës së të dhënave komunale
dhe protokolet pëtkatëse të menaxhimit, bashkëpunimi dhe koordinimi me nivelin qëndror dhe
shqërinë civile, si dhe kapacitetet njerëzore për zbatimin e aktiviteteve të listuara. Gjetjet dhe
rekomandimet e rapotit janë konfirmuar dhe mbindërtuar gjatë punëtove me komunat partnere.
Gjetjet dhe rekomandimet e raportit janë prezantuar dhe diskutuar me forume të zgjeruara të
shërbyesve civil në komunat përkatëse. Një nga kufizimet e këtij raporti është përfaqësimi i limituar
sektoral në grupin punues, me çrast gjetjet rreth kapaciteteve komunale njerëzore dhe financiare
japin orientime fillestare për hapat e mëtutjeshëm drejt lokalizimit të OZHQ-ve. Përmbeldhjet e
shtatë planeve komunale janë si vijon:

1. “Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivelin komunal Komuna e Prishtinës”. Plani Zhvillimor Komunal, (PZHK) i Komunës së Prishtinës
përkufizon vizionin afatgjatë të zhvillimit të komunës dhe zbërthen objektivat, objektivat dhe
veprimet që do të bëhen për 8 vite. Ky dokument ka 7 objektiva dhe 35 synime të cilat
adresojnë zhvillimin ekonomik, rrjetëzimin global të Prishtinës, shërbimet publike,
mobilitetin, trashëgiminë kulturore dhe natyrore, zhvillimin rural dhe urbanizimin e
qëndrueshëm. Sipas analizës, ky dokument është i integruar pjesërisht me Agjendën 2030.
PZHK-ja e Prishtinës adreson 12 objektiva dhe 33 synime (42% të synimeve relevante për
nivelin lokal. Prej tyre, 7% e synimeve (7) janë në pajtueshmëri të plotë, 26% (25) në
pajtueshmëri të pjesshme, 48% (45) synime nuk janë adresuar fare, ndërsa 17% (16) nuk
përkojnë me mandatin e PZHK-së.
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2. “Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivelin komunal Komuna e Prizrenit”. Komuna e Prizrenit ka të aprovuar Planin Zhvillimor Komunal 20102022, ndërsa tani është në proces të hartimit të Strategjisë për Turizëm. Ky dokument ka 13
objektiva dhe 43 synime të organizuara në kuadër të pesë parimeve, si ruajtja e trashëgimisë
natyrore dhe kulturore, qëndrueshmëria ambientale, inkuadrimi social, barazia sociale dhe
cilësia e lartë jetësore, vitaliteti ekonomik dhe integriteti hapësinor. Ky dokument integron
pjesërisht Agjendën 2030. PZHK adreson 13 objektiva dhe 25 synime të QZHQ-ve,
përkatësisht 27%. 2% të synime relevante janë të integruara plotësisht, 25% (23) janë të
integruara pjesërisht, ndërsa 73% (68) të synimveve relevante të QZHQ-ve për nivelin lokal
nuk janë adresuar fare. Objektivat më së miri të integruara në kuadër të PZHK-së janë
Objektivi 11 me mbi 70% të synimeve të integruara dhe Objektivi 8 me mbi 50%. PZHK-ja
e Prizrenit kryesisht adreson objekivin 11, 8 dhe 2. Objektivat 5, 10, 14 dhe 17 nuk adresohen
fare.

3. “Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivelin komunal Komuna e Deçanit”. Komuna e Deçanit ka filluar procesin e hartimit të Planit të ri Zhvillimor
Komunal dhe Hartës Zonale Komunale. Plani Zhvillimor Komunal i Deçanit ka 7 objektiva
dhe 50 synime, të cilat adresojnë vlerat natyrore dhe kulturore, infrastrukturën teknike,
zhvillimin ekonomik dhe turizmin, shërbimet publike dhe sociale, si dhe ndërlidhjen në nivel
regjional. Kjo PZHK integron pjesërisht Agjendën 2030. PZHK-ja adreson 11 objektiva dhe
30 synime të OZHQ-ve, përkatësisht 32% të synimeve relevante për nivelin lokal. Objektivat
e PZHK-së adresojnë kryesisht objektivin 8 dhe 11, ndërsa objektiva 1 dhe 7 përfaqësohen
më së paku. Objektivat më së miri të integruara në kuadër të kësaj PZHK-je janë objektivi
11, me 88% të synimeve të integruara, si dhe objektivi 9 dhe 6, me respektivisht 66% dhe
57% të synimeve të integruara. Objektivat 5, 10, 13, 14, 16 dhe 17 nuk adresohen fare.
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4. “Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivelin komunal Komuna e Vushtrrisë”. Njejtë si Deçani. Edhe Komuna e Vushtrrisë është në proces të
hartimit të Strategjisë Lokale për Zhvillim Ekonomik të ri, Hartës Zonale të Komunës dhe
Planit për efiçiencë të energjisë. SLZHE-ja e Komunës së Vushtrrisë përkufizon vizionin e
sektorëve të komunës që janë kyç në nxitjen e zhvillimit ekonomik për 5 vite. Ky dokument
ka 3 objektiva, 37 synime dhe mbi 100 aktivitete të organizuara në pesë fusha tematike, si
zhvillimi ekonomik komunal, arsim cilësor, shëndetësia dhe mirëqenia, zhvillimi i turizmit,
kulturës rinisë dhe sportit, si dhe administrata publike. Ky dokument integron pjesërisht
Agjendën 2030. SLZHE-ja adreson 13 objektiva dhe 37 synime, përkatësisht 40% të
synimeve relevante për nivelin lokal. 4% e synimeve (4) janë në pajtueshmëri të plotë, 35%
(33) në pajtueshmëri të pjesëshme dhe 58%, përkatësisht 54 synime të OZHQ-ve nuk janë
adresuar fare nga SLZHE-ja. Objektivat mirë të integruara në kuadër të SLZHE-së janë
Objektivi 1, 7 dhe 11, me mbi 60% e synimeve të të cilave janë të integruara në SLZHE.
Ndërsa Objektivi 4 i ka mbi 50% të synimeve të adresuara. Në këtë SLZHE, Objektivi 5 dhe
10 nuk janë adresuar fare.

5. “Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivelin komunal Komuna e Novobërdës”. Komuna e Novobërdës e ka të aprovuar Planin Zhvillimor Komunal
2010-2022, si dhe disa strategji sektorale si Strategjinë e GLV-së Kalaja, Strategjinë për
Kulturë 2012-2015, Strategjinë Lokale për Zhvillim Ekonomik 2015, si dhe Strategjinë për
Turizëm rural 2007-2015. Strategjitë të cilat janë në proces të hartimit dhe që mund të
integrojnë OZHQ-të janë Plani i Mobilitetit, Plani i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë dhe
Plani për Menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore. PZHK-ja e Novobërdës integron pjesërisht
Agjendën 2030. Ajo adreson 11 objektiva dhe 36 synime të OZHQ-ve. Strategjitë e PZHKsë kryesisht adresojnë Objektivin 11, përderisa Objektivi 3 adresohet përgjatë dokumentit
mirëpo nuk përfshin strategji dedikuar shëndetësisë ose mirëqenies. Objektivat më mirë të
integruara në kuadër të PZHK-së janë Objektivi 6 dhe 7 me rreth 70% të synimeve të
integruara, si dhe Objektivi 11 dhe 15 me rreth 85% të synimeve të integruara në PZHK.
Objektivi 5, 10, 13, 14, 16 dhe 17 nuk janë adresuar fare.
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6. “Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivelin komunal Komuna e Drenasit”. Komuna e Drenasit është në proces të hartimit të Planit Zhvillimor
Komunal 1 të ri dhe të një numri të konsiderueshëm të planeve sektorle kryesisht në fushën
e mjedisit dhe zvoglimit të ndotjes, përfshirë Vlerësimin Strategjik Mjedisor, Planin Lokal
të Veprimit në Mjedis, Planin Lokal të Veprimit Strategjik për Cilësi të Ajrit, Planin e
Veprimit për Efiçiencë të Energjisë dhe Planin e ndarjeve të Mbeturinave në Burim. PZHKja e re e Komunës së Drenasit ka 22 objektiva dhe 62 synime të organizuara në gjashtë fusha
tematike si vendbanimet dhe banimi, zhvillimi ekonomik, infrastruktura teknike,
infrastruktura publike dhe sociale, mjedisi dhe sipërfaqet në rrezik. Ky dokument integron
pjesërisht me Agjendën 2030. PZHK-ja adreson 12 objektiva dhe 35 synime, 37% të
synimeve relevante për nivelin lokal. 7% e synimeve (6) janë në pajtueshmëri të plotë, 31%
(29) pajtueshmëri të pjesshme, 48% (45) synime nuk janë adresuar fare ndërsa 14% (13) nuk
përkojnë me mandatin e PZHK-së. Objektivat mirë të integruara në kuadër të PZHK-së janë
objektivi 6, 11 dhe 15 me pajtuesmëri të mbi 80% të synimeve relevante për nivelin lokal,
ndërsa objektivi 7 i ka 100% të synimeve të integruara. Ojektivi 5, 10, 13, 14 dhe 17 nuk
janë adresuar fare.

7. “Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivelin komunal Komuna e Podujevës”. Komuna e Podujevës është në proces të hartimit të Strategjisë Lokale
për Zhvillim Ekonomik të re dhe të disa planeve sektorale si Strategjia e turizmit dhe Planit
komunal për menaxhimin e mbeturinave. SLZHE-ja e Komunës së Podujevës ka 7 objektiva
dhe 70 synime të organizuara në 2 fusha tematike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe mirëqenien
e qytetarëve. Ky dokument integron pjesërisht Agjendën 2030. SLZHE-ja adreson 13
objektiva dhe 34 synime, përkatësisht 37% të synimeve relevante për nivelin lokal. 9% e
synimeve (8) janë në pajtueshmëri të plotë, 28% (26) pajtueshmëri të pjesshme dhe 63%,
përkatësisht 59 synime të OZHQ-ve nuk janë adresuar fare nga SLZHE-ja. Objektivat mirë
të integruara në kuadër të SLZHE-së janë Objektivi 4 dhe 6, me 57% të synimeve të
integruara në SLZHE, Objektivi 11 me 63% të synimeve të adresuara, si dhe Objektivi 9 i
cili është integruar plotësisht në kuadër të SLZHE-së, përkatësisht me 100% të synimeve të
tij. Objektivi 5, 10, 14 dhe 16 nuk janë adresuar fare.
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Planet për Prishtinë, Vushtrri, Novobërdë, Drenas, Podujevë, Deçan dhe Prizren kanë nga
respektivisht 42%, 40%, 39%, 37%, 37%, 32% dhe 27% pajtueshmëri me OZHQ-të. Përmbushja
dhe përfshirja e OZHQ-ve del se qëndron në nivele të ulëta dhe sfiduese për nivel komunal.
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Roli i komunave në lokalizimin e OZHQ-ve dhe praktikat më të mira
Të gjitha OZHQ-të kanë synime që ndërlidhen në mënyrë direkte apo indirekte me punën e qeverisë
lokale, ndërsa OZHQ-të madje përfshijnë edhe një objektiv specifik për qytetet. Kontributi i
komunave është kyç në përmbushjen e rreth 65% të Agjendës 2030, me rol aktiv si partnerë në
krijimin dhe përcaktimin e politikave dhe programeve të OZHQ-ve, si dhe në realizimin,
monitorimin dhe progresin në arritje të OZHQ-ve. Objektivi 11 “Ndërtimi i qyteteve dhe i
vendbanimeve gjithëpërfshirëse, të sigurta, rezistente dhe të qëndrueshme” madje u dedikohet
tërësisht qyteteve dhe vendbanimeve. Ky objektiv demonstron njohjen e fuqisë transformuese të
urbanizimit për zhvillim, si dhe rolin e kryetarëve të qyteteve në lëvizjen e ndryshimeve globale nga
poshtë lartë.
Në konferencë, përfaqësuesja nga GIZ në Gjermani përmes një lidhje me video paraqiti angazhimin
e institucionit të cilin ajo përfaqëson, për t’ju dhënë asistencë vendeve në zhvillim për të arritur
objektivat në fjalë. Ajo prezantoi shembuj dhe raste të suksesit, si Ganën dhe Meksikën (shih figurat
më poshtë) dhe shprehu gatishmërinë për të kontribuar edhe më tutje në transferimin e kësaj dije në
Kosovë. Ajo gjatë video-lidhjes prezantoi formën se si Gana e monitoron procesin e
monitorimit të OZHQ-ve në nivel vendi përmes web faqes të krijuar enkas për këtë monitorim.
Gjithashtu, ajo përmendi procesin se si Meksiko i ka integruar OZHQ-të në nivel vendi përmes
koncentrimit të financimeve dhe investimeve në objektiva të OZHQ-ve. Përfaqësuesja rikujtoi edhe
njëherë mbështjen e ekipit të Kombeve në Bashkuara në këtë drejtim.

Rasti i Ganës
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Rasti i Meksikës

Më shumë për projektet që GIZ i financon në vende të ndryshme të botës, mund të lexoni dhe
shfletoni në webfaqen zyrtare të GIZ-it, www.giz.de . Figurat e sipërme të prezantimit të përfaqësuesës nga GIZ në Gjermani dhe info tjera relevante për këto projekte gjenden në faqen zyrtare të GIZ.
Ndërsa, edhepse i ftuar, Z. Sokol Haliti, kryetar i Komunës së Vushtrrisë nuk mori pjesë në
Konferencë për arsye personale.
Konferenca vazhdoi me një diskutim të hapur të të pranishmëve mbi planet e prezantuara dhe pat
shkëmbim idesh dhe përvojash. Fjalë rasti mbajtën edhe kryetarët e komunave Prizren dhe Deçan,
të cilët ishin mirënjohës për ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve komunal përkatës në lidhje me
OZHQ-të dhe i vlerësuan planet e përgatitura për komunat e tyre si shumë të dobishme për ta.
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Zotimi i kryetarëve të 7 komunave partnere në arritjen e OZHQ-ve
Pas publikimit të planeve komunale, u mbajt edhe ceremonia e nënshkrimit të deklaratës së
komunave rreth ozhq-ve me ç’rast kryetarët e komunave partnere nënshkruan një deklaratë të quajtur
“Deklarata e Përbashkët e Kryetarëve të Komunave me të cilën shprehin vullnetin për tu angazhuar
në arritjen e OZHQ-ve në funksion të rritjes së mirëqenies së qytetarëve dhe zhvillimit të
qëndrueshëm lokal”. INDEP do të monitorojë përmbushjen e këtij zotimi në vazhdimësi. Kjo
deklaratë u nënshkrua nga kryetarët dhe/ose përfaqësuesit e kryetarëve të lënë në përgjegjësi
(drejtorë komunal të caktuar), të komunave respektive të cilat ishin pjesë e projektit. Deklarata është
e përfshirë në këtë raport në Shtojcën 2 (shih faqen e fundit).
Agjenda 2030 ka shumë rëndësi edhe për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm të të gjitha vendeve.
Zotimi i komunave partnereve lidhet me Fazën 3 - Planifikimin e zbatimit të OZHQ-ve e që ngërthen
mobilizimin e burimeve të nevojshme për realizimin e veprimeve afatshkurtë, në funksion të vizionit
afatgjatë, si dhe identifikimin dhe menaxhimin e konflikteve për zhvillim mirë të balancuar social,
ekonomik dhe mjedisor, si dhe me Fazën 4 - Monitorimin dhe vlerësimin. Për të ndjekur progresin
dhe sigurimin e llogaridhënies, duhet të zhvillohen mekanizma të monitorimit dhe korniza vlerësimi.
INDEP do të monitorojë në vazhdimësi implementimin e këtij zotimi si dhe do të jetë pranë
komunave në çdo nevojë për qartësim të paqartësive që mund të hasen eventualisht gjatë procesit.

Kryetarët e Komunave, drejtorët e drejtorive, stafi organizues i INDEP, GIZ dhe UNDP Team in Kosovo
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Rekomandimet e dala
Planet e prezantuara komunale nxorrën disa rekomandime të cilat janë të zbatueshme për të gjitha
komunat. Rekomandimet e dala nga raportet janë:
1. Të përdoret udhëzuesi për integrimin e OZHQ-ve, vlerësimin, monitorimin dhe raportimin e
zbatimit të strategjive lokale përmes proceseve gjithëpërfshirëse për shembull si mjet për
vlerësim të pajtushmërisë së strategjive me ozhq-të, për monitorim dhe raportim të zbatimit
të strategjive dhe ozhq-ve, për vlerësim të zbatimit të strategjive specifike komunale, si dhe
si mjet për pjesëmarrje të publikut në hartim politikash.
2. Të fuqizohen kapacitetet komunale për hartimin dhe zbatimin e strategjive lokale, të
informohen këshilltarët komunal (anëtarët e kuvendit komunal) rreth strategjive ekzistuese
komunale, rolin, fushëveprimin dhe përmbajtjen e tyre; të përmirësohen njohuritë e
anëtarëve të kuvendit komunal rreth ndërlidhjes së strategjive, buxhetit vjetor dhe projekteve
kapitale komunale;
3. Të fuqizohen kapacitetet komunale për hartimin dhe zbatimin e strategjive lokale, si për
shembull të trajnohet stafi aktual në hartimin e politikave lokale përkatësisht përpilimin e
planeve apo strategjive, në menaxhimin e procesit të hartimit të politikave lokale, si dhe në
monitorim të zbatimit të tyre.
4. Të angazhohen kompanitë konsulte, të përcaktohen detyrat dhe të caktohet se si të bëhet
menaxhimi i kompanive konsulente dhe të tjera (termat e referencës, detyrat dhe format e
raportimit të progresit të punës).
5. Të krijohet baza e integruar/ përmbledhëse e të dhënave komunale, në harmoni me bazën e
të dhënave në sektor të ndryshëm dhe ministritë e linjës. Kjo bazë e të dhënave të akomodojë
lloje të ndryshme të të dhënave si hapësinore, numerike, tekstuale si dhe arkivin digjital.
Gjithashtu, të bëhet protokoli për menaxhim të databazës dhe të themelohet grupi
menaxhues i bazës së të dhënave.
Këto rekomandime janë nxjerrë bazuar në pengesat që janë hasur gjatë përpilimit të planeve për
komuna si dhe të hapësirave që kanë nevojë për intervenim, të vërejtura gjatë procesit të hartimit të
planeve.
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Rezultati i Konferencës
Rezultat i kësaj konference ishte se u dakordua nga të gjithë se prioritetet komunale janë të hyrat
vjetore dhe investimet publike dhe se nevojitet një riprioritizim komunal. U vlerësua se shumica e
komunave në Kosovë duhet të bëjnë një riprioritizim komunal, sepse me prioritetet e tanishme
agjenda 2030 është vështirë të zbatohet brenda këtyre prioriteteve aktuale. Sipas planeve të
përgatitura komunale, përgjithësisht Objektivi 8. Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike, Objektivi 4.
Arsim Cilësor, si dhe Objektivi 1. Pa varfëri janë është shumë pak të përfshirë brenda investimeve
kapitale. Objektivat 5, 10 dhe 12 kryesisht nuk adresohen fare.
Strategjitë respektive komunale të cilat janë multisektoriale dhe të zgjeruara në hapësirë, duke marrë
parasysh edhe demografinë, gjeografinë dhe vetitë e komunës, nuk janë mirë të përafruara me
Agjendën 2030 prandaj mbetet ende punë për të bërë nga komunat. Starategjitë e analizuara
kualitativisht dhe kuantitativisht u vlerësua se përfshijnë mesatarisht 35% Agjendën 2030. Agjenda
2030 është plani më i mirë deri tash i prezantuar nga OKB-të, sepse ajo është edhe e detajuar, edhe
e përgjithësuar. Agjenda 2030 në thelb e ka mirëqenien e njerëzve dhe është gjithëpërfshirëse. Planet
komunale lënë të nënkuptojnë se puna duhet bërë drejt planifikimit të politikave më të mira që
parashohin zhvillim të qëndrueshëm.
Konkludim pozitiv ishte se përafrimi i planeve komunale me Agjendën 2030 është i mundshëm dhe
se ka mjaft hapësirë në planet komunale për futjen e objektivave të agjendës 2030. Gjithashtu,
kryetarët e komunave përkatëse janë shprehur shumë bashkëpunues në këtë drejtim, si dhe me
rekomandimet dhe udhëzimet e INDEP, UN Kosovo Team, si dhe partnerëve tjerë, ka sinjale shumë
pozitive për përafrimin e Agjendës 2030 me nivelin lokal në Kosovë.
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SHTOJCA
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Lokalizimi i Agjendës 2030 - Sfidat dhe mundësitë për përmbushjen
e 17 Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm
E hënë, 1 korrik 2019, 08:45 – 12:00
Hotel Swiss Diamond, Prishtinë

08:45 – 09:00

REGJISTRIMI I PJESËMARRËSVE

09:00 – 09:45

FJALA HYRËSE
Burim EJUPI – Drejtor Ekzekutiv, INDEP
David OBERHUBER – Drejtor i GIZ, Zyra në Kosovë
Ulrika RICHARDSON - Koordinatore për Zhvillim e OKB
Fatmire KOLLÇAKU – Deputete, Anëtare e Këshillit për Zhvillim të Qëndrueshëm
Sazan IBRAHIMI – Kryetar, Asociacioni i Komunave të Kosovës

09:45 – 10:00

PREZANTIMI I PROJEKTIT #SDG4SDGS
Learta HOLLAJ - INDEP

10:00 – 10:30

PREZANTIMI I PLANEVE LOKALE PËR OZHQ-TË
Klodeta KRASNIQI - DS

10:30 – 11:00

ROLI I KOMUNAVE NË LOKALIZIMIN E OZHQ-VE DHE PRAKTIKAT MË TË
MIRA
Përfaqësuese nga GIZ
Sokol HALITI- Kryetar, Komuna e Vitisë

11:00 – 11:45

DISKUTIM I HAPUR

11:45 – 12:00

ÇEREMONIA E NËNSHKRIMIT TË DEKLARATËS SË KOMUNAVE RRETH
OZHQ-VE
(Komuna e: Prishtinës, Drenasit, Prizrenit, Deçanit, Vushtrrisë, Novobërdës dhe
Podujevës)

12:00 – 13:00

DREKA DHE RRJETËZIM

Implementohet nga:

Në bashkëpunim me:
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