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ppInformacion mbi legalizimin e oborreve
ppLista e ndërtesave të banimit dhe të administratorëve
ppInformacion mbi lidhjen e Partneriteti Publik Privat ose
koncesionit

ppLista e objekteve me karakteristika energjetike

VEPRIMTARI KOMUNALE
ppLista e deponive në territorin e komunës dhe plan në

dispozicion për menaxhimin e tyre
ppLista e tregjeve në territorin e komunës
ppListat e transportuesve dhe automjeteve të
regjistruara për transportin e udhëtarëve dhe mallrave
në komunikacion
ppRaportet mbi inspektimin e kryer
ppLista e shërbimeve të ofruara nga ndërmarrja komunale
ppTë dhënat për gjendjen financiare të ndërmarrjeve
publike
ppKontakt i shërbimeve për veprimtari komunale

MBROJTJA SOCIALE
ppNumri i përfituesve të mbrojtjes sociale
ppInstitucionet për mbrojtje sociale të kategorive të
ndryshme të qytetarëve

ppInformacion për kategoritë e veçanta të rasteve sociale
- të pastrehët dhe lypsarët
ppMjetet që vetëqeverisja lokale i shpenzon për mbrojtje
sociale
ppMasat dhe shërbimet e ofruara nga shteti dhe komuna
ppLista e kuzhinave popullore
ppAnaliza statistikore e strukturës arsimore të
përfituesve të mbrojtjes sociale
ppPërqindja e popullsisë që aplikon për mbrojtje sociale/
shqyrtim krahasues në nivel vjetor
ppNiveli i papunësisë në komunitetet

ppKushtet për marrjen e mbrojtjes sociale dhe udhëzime
ku të drejtohen qytetarët

ppNumri i shpërdorimit të mjeteve të mbrojtjes sociale
ppPublikime për mundësi të punësimit të kategorive të
rrezikuara sociale

ppRaportet dhe hulumtimet e qendrave të mbrojtjes
sociale

KOPSHTE PËR FËMIJË
DHE SHTËPI PËR PLEQ
ppKopshte për fëmijë në territorin e komunës
ppShtëpi pleqsh në territorin e komunës
ppNumri dhe vendndodhja e kopshteve të fëmijëve,

shtëpive të pleve dhe institucionet për personat me
aftësi të kufizuara
ppÇmimet për përdorimin e shërbimeve të këtyre
institucioneve
ppLista e mësimdhënësve dhe edukatoreve në kopshtet e
fëmijëve
ppNumri i vendeve të lira në kopshtet për fëmijë
ppZgjedhja e ushqimit në kopshtet e fëmijëve
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H

ulumtimi në kuadër të projektit “Qytetari në rend të parë”1, titulli i të cilit simbolikisht tregon objektivat strategjike
të projektit, ka për qëllim të hapë një debat esencial mbi nevojën për afirmimit të e-menaxhimit dhe futjen e standardeve të vetme për pushtet të hapur lokal dhe të dhëna hapura, si një hap drejt përmirësimit të transparencës dhe
llogaridhënies së institucioneve dhe nxitjen e iniciativës së qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile nëpërmjet teknologjive moderne të japin kontributin e tyre në jetën publike dhe në jetën në komunitet.

ppProgrami për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin

e monumenteve kulturore, shtëpi historike dhe
përkujtimore në komunë
ppTë dhëna kulturore dhe historike për komunitetet e
ndryshme në komunë

Hulumtimi2 i opinionit të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, tregoi se qytetarët kanë interes që të dhënat/
informacionet në vijim të jenë në dispozicion publik në ueb faqet e njësive të vetëqeverisjes lokale:

SPORT

FINANCAT

ppInformacion mbi objektet sportive në komunë
ppNgjarjet sportive në komunë
ppInformacione mbi buxhetin e përgjithshëm të ndarë për

ppLlogaria përfundimtare
ppPropozim-buxheti i komunës
ppBuxheti i miratuar i komunës
ppBuxheti i propozuar dhe i miratuar civil
ppPlani për prokurimin publik
ppProkurime të publikuara publike
ppRaport për zbatimin e prokurimit publik
ppBuxheti për projektet dhe investimet në shkallë më të

madhe
ppPrezantim i fondeve të mbledhura nga gjobat (parking,
shërbimi karrotrecit etj).
ppLlogaritë përfundimtare të ndërmarrjeve publike të
themeluara nga komuna
ppProgramet dhe projektet strategjike të komunës për të
tërhequr investime dhe plan për të rritur punësimin
ppPrezantim i të ardhurave të kryetarit të komunës
ppAktivitetet e kryetarit të komunës

KËSHILLI
ppProcesverbale të detajuara të mbledhjeve me

transkript
ppSeanca publike të këshillit publik për NJVL, me
transmetim të drejtpërdrejtë
ppInformacion mbi anëtarët e këshillit -arsim, profesioni,
lartësia e pagës dhe paushalle
ppAktivitete të zbatuara të këshilltarëve për zhvillimin e
komunës, jashtë angazhimit të tyre si këshilltar
ppInformacion mbi ditët e hapura
ppInformacion mbi konsultimet publike
ppKalendari i takimeve me qytetarët Raport dhe takime
të zhvilluara
ppStatuti i komunës
ppRendi i ditës së mbledhjes dhe vendimet e Këshillit
ppLista e dokumenteve të miratuara të planifikimit
ppRregullorja e punës së Këshillit
ppBashkësitë urbane dhe rurale

ppNumri, vendndodhja dhe funksionimi i stacioneve
matëse

ppQendrat e grumbullimit për elemente të mëdha
shtëpiake

ppKompani që mbledhin pajisje elektrike dhe elektronike
ppLista e masave për atë si të ulet niveli i ndotjes në
komunë

ppVëllimi i përdorimit të burimeve të ripërtërishme të

SHËRBIME
ppLista e shërbimeve të ofruara nga komunëa
ppFormularë elektronik për shërbimet komunale (të

përditësuara)
ppUdhëzime për sigurimin e shërbimeve
ppInformacione për shërbimet që i ofrojnë ndërmarrjet
publike

ARSIM
ppShkollat fillore në komunë (publike dhe private)
ppNgjarje (gara apo aktivitete) të destinuara për nxënësit
në klasat fillore
ppShkollat e mesme (komunale, shtetërore dhe private)
ppShkolla në dispozicion dhe programet për nxënësit me
nevoja të veçanta
ppNumri i vendeve të lira në shkolla dhe kriteret e
regjistrimit
ppNumri i nxënësve në zonat e banuara dhe sipas gjinisë
ppStruktura e personelit, lista e mësuesve dhe
profesorëve me biografitë e tyre
ppKontaktet nga institucionet arsimore (të përditësuara
rregullisht)
ppInformacione mbi ndarjen e bursave
ppAnaliza dhe statistika për nevojat e tregut të punës në
ekonominë përkundër numrit të nxënësve/studentëve
të regjistruar.
ppProjekte ekzistuese ose të planifikuara në arsim

KULTURË
ppInformacione në lidhje me objektet e kulturës në

komunë
ppTë dhënat e muzeve dhe dokumentacioni
ppMonumentet dhe pllakat përkujtimore në komunë
ppPlanet dhe programet e komunës për të shënuar
ngjarje të ndryshme, ngjarjet kulturore, ngjarjet
sportive, ngjarjet për fëmijët dhe të rinjtë, etj.
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Projekti zbatohet nga “Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve” në partneritet me “Qendrën për lidhjen Zhvillim të Qëndrueshëm ALKA”.
Bashkëpunëtorë në këtë projekt janë Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Ministria e Pushtetit Lokal. Projekti është i
financuar nga Delegacioni Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhjen e kontratave (CFCD) dhe i bashkë-financuar nga Ambasada
Britanike.

2

Qendra për menaxhim me ndryshime : „E-transparenca: Çfarë duan të dine qytetarët nga pushteti lokal?“ http://www.cup.org.mk/

sport dhe aktivitete sportive

ppKushtet e shpallura për dhënien me koncesion të

objekteve sportive
ppLista e pronarëve të objekteve sportive në dispozicion
publik
ppInformacion mbi menaxhimin dhe financimin e
objekteve sportive
ppInformacion mbi zhvillimin e sportit në komunë
ppInformacion mbi publikimin e tenderëve për ndërtimin
e objekteve sportive
ppLista e klubeve sportive, shoqatave dhe shoqatave në
komunë dhe kontaktet
ppInformacion mbi zhvillimin e sportit në shkolla
ppLista e klubeve dhe individëve të mbështetur nga
komuna
ppInformacion mbi mundësitë dhe procedurat për
financim për klubet sportive në komunë

MJEDISI JETËSOR
ppSubstancat ndotëse
ppNdotesit
ppShkalla e prodhimit të mbeturinave
ppKadastra e mjedisit jetësor
ppShkalla e ndotjes së ajrit
ppInformacion në lidhje me cilësinë e ajrit dhe ujit
ppInformacion mbi trajtimin e ujërave të zeza të

ndërmarrjeve që merren me substanca kimike dhe
biologjike që janë të dëmshme për mjedisin
ppNdikimi i pikave të grumbullimit mbi tokën dhe ujërat
nëntokësore
ppPuna e inspektorëve për mjedisin jetësor
ppKapaciteti i NPK për të mbajtur higjienën publike
ppInformacioni mbi kohën e mbledhjes së mbeturinave në
kontejnerë.
ppPjesëmarrja e gazrave të naftës nga automjetet në
ndotjen e ajrit
ppSa familje ngrohen me dru, rrymë cila është shkalla e
tanishme e emetimeve të gazeve
ppShkalla e ndotjes së tokës për prodhimin e ushqimit
ppShqyrtim i pyllëzimit dhe prerja e druve
ppNumri i lejeve të lëshuara për prerjet e pyjeve

energjisë

ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL
ppLista e veprimtarive tregtare në shkallë të vogël në
teritorin e komunës

ppInformacion mbi zonat industriale në komunë
ppLista e veprimtarive hotelierike në shkallë të vogël
ppPlane dhe strategji zhvillimore të komunës
ppLista e Ndërmarrjeve të Vogle dhe të Mesne në komunë
ppStruktura e krahut të punës në komunë
ppTë dhënat për vendet e lira të punës
ppLista e kompanive aktive
ppInformacione mbi aktivitetet e komunës në krijimin e
inovacioneve

ppRaporti për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe zejtarisë
ppInformacion mbi fillimin e një biznesi në komunë
ppLista e aktiviteteve turistike në shkallë të vogël
ppInformacion mbi nivelin e punësimit të të rinjve në
komunë

ppAnalizë krahasuese kohore të shkallës së punësimit në
komunë

ppInformacion mbi mundësinë e punës praktike në
komunë

ppInformacion në lidhje me mundësitë për fuqizimin
ekonomik të grave

ppInformacion mbi zhvillimin e etno-turizmit, turizmit
rural dhe eko-turizmit

ppRaport i bashkëpunimit të realizuar me organizatat e
shoqërisë civile

URBANIZËM
ppPGJU dhe PDU në dispozicion elektronik, duke

përfshirë planet e propozuara dhe të miratuara.

ppTë dhëna të objekteve që janë planifikuar të legali

zohen, si dhe objektet që janë të legalizuara tashmë

ppLeje ndërtimi të lëshuara
ppLista e hapësirave të parkimit dhe shërbimeve të tilla
ppLista e rrugëve që kanë ndryshuar, ose do tu
ndryshohen emrat

ppInformim më i mirë i qytetarëve, gjatë miratimit të

PGJU / PDU
ppHartë me një rishikim të detajuar të rrugëve, shtigjeve
të biçikletave dhe këmbësorëve dhe zonave të
këmbësorëve

