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“MEKANIZMI I LIGJEVE PER KOMUNA”

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, përkatësisht Divizioni për Zhvillim dhe Harmonizim
të Legjislacionit në kuadër të Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave, duke u
mbështetur në përgjegjësitë që dalin nga shtojca XII te Rregullores se Punës se Qeveris për
Përgjegjësit e Zyrës se Kryeministrit dhe Ministrive, ka përcaktuar objektivat dhe prioritetet, që
do të ndikonin në zhvillimin e legjislacionit lokal për të zbatuar legjislacionin primar dhe ka
hartuar Mekanizmin e obligimeve ligjore për komuna.
Qëllimi i këtij Mekanizmi është zbatimi i obligimeve ligjore të komunave që dalin nga
legjislacioni i miratuar në Kuvendin e Kosovës për periudhën 2008-2013. Ky mekanizem ju jep
mundesi Komunave që të kryejne obligimet ligjore në hartimin e legjislacionit sekondar dhe
obligimeve tjera që burojne nga legjislacioni primar.
Mekanizmi synon të lehtësoje punën e organeve lokale duke identifikuar dhe pasqyruar
obligimet ligjore për nivelin lokal i cili konform këtyre obligimeve duhet te ndërmerr hapat që
kërkohen për fushat e caktuara, për të kryer kështu obligimet ligjore duke respektuar
procedurat dhe afatet ligjore.
MAPL, do t`i ndihmoj komunat në përmbushjen e obligimeve ligjore dhe do të përcjell obligimet
për secilen komunë në veçanti se a kanë arritur t`i përmbushin obligimet karshi legjislacionit në
fuqi.
Ky dokument është hartuar, për të përkrahur komunat me qëllim të përcjellës së obligimeve
ligore të komunave që dalin prej legjislacionit bazë për vetëqeverisjen lokale dhe legjislacionit
sektorial.

OBLIGIMET LIGJORE TE KOMUNAVE SIPAS LIGJEVE SEKTORIALE VITI 2008
OBLIGIMET KOMUNALE
SIPAS LIGJEVE NË FUQI
Nr.

REFERENCA
LIGJORE (Neni,
paragrafi)

AUTORITETI
PËRGJEGJËS I
KOMUNES

1. ADMINISTRATA
1.

2.

L. 02/L-80 për Lëndën Arkivore
dhe Arkivat
1. Formimi i arkivit komunal;
2. Financimi i arkivave komunale.
L.03/L-040 per Veteqeverisjen
Lokale

Neni 21.4
Neni 45.2

Kuvendi i Komunës
Organi komunal i kulturës

1. Miratimi i rregullores komunale
për përdorimin e gjuhëve;
2. Betimi i anëtarëve të kuvendit
komunal;
3. Zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit
të Komunës;
4. Mbajtja e mbledhjeve inauguruese;
5.Themelimi i komiteteve të
përhershme;
5. Betimi i Kryetarit te Komunës;
6. Emërimi i nënkryetarit të komunës;
7. Emërimi i nënkryetarit për
komunitete;
8. Themelimi i drejtorateve komunale;
9. Emërimi i drejtorëve komunalë;
10. Rekrutimi i udhëheqësit të
personelit;
11. Miratimi i rregullores komunale
për transparencë;
12. Auditimi i brendshëm;
13. Paraqitja e konfliktit të interesit
14. Mbajtja e mbledhjeve të Kuvendit
të Komunës;
15. Raportimi para Kuvendit të
Komunës;
16. Paraqitja e konfliktit të interesit
nga kryetari;
17. Paraqitja e konflikt të interesit nga
nënkryetari;
18. Paraqitja e konfliktit të interesit
nga nënkryetari për komunitete;
19. Mbajtja e takimeve publike;
20. Dërgimi i akteve te miratuara tek

Neni 9.2

Kuvendi i Komunës

Neni 35.4
Neni 41.1

Anëtarët e Kuvendit të
Komunës
Kuvendi i Komunës

Neni 42.1
Neni 51.1

Kuvendi i Komunës
Kuvendi i Komunës

Neni 57.1
Neni 60.2
Neni 61.3

Kryetari i Komunës
Kryetari i Komunës
Kuvendi i Komunës

Neni 62.1
Neni 62.2
Neni 66.3

Kuvendi i Komunës
Kryetari i Komunës
Kryetari i Komunës

Neni 68.4

Kuvendi i Komunës

Neni 26.1
Neni 38
Neni 43.2

Kuvendi i Komunës
Anëtarët e Kuvendit të
Komunës

Neni 58.j

Kuvendi i Komunës

Neni 59.3

Kryetari i Komunës

Neni 60.5

Kryetari i Komunës

Neni 61.6

Nënkryetari i Komunës
Nënkryetari i Komunës
për Komunitete
Kuvendi i Komunës

Neni 68.1
Neni 80.1

E
PËRMBUSHU
R?

VEREJTJE

MAPL-ja;

3.

L. 2004/2 për Barazin Gjinore
1.

4.

5.

6.

7.

Kryetari i Komunës

Hartimi i politikave për
promovimin e barazisë gjinore;
2. Themelimi i Zyrës për Barazi
Gjinore dhe zgjedhja e zyrtarit.
L.03/L072 për Zgjedhjet Lokale
në Republikën e Kosovës

Neni 4.14

1. Kryesuesi i Kuvendit të Komunës,
njofton KQZ-në për vendin e lirë
në Kuvendin e Komunës.
L.03/L041 për Kufijtë
Administrativ të Komunave

Neni 10.2

Kuvendi i Komunës

1. Komunat propozojnë ndryshimin e
lokacionit të selisë së tyre përmes
vendimit të shumicës së gjithë
anëtarëve
të
pranishëm
të
Kuvendit të Komunës që votojnë
dhe shumicës së anëtarëve të
pranishëm
të
Kuvendit
të
Komunës që votojnë, të cilët
përfaqësojnë
komunitetet
jo
shumicë.
2. Komuna e Mitrovicës së Veriut dhe
Komuna e Mitrovicës së Jugut
formojnë një Bord të Përbashkët
funksional.
3.Themelimi i Komunave të reja,
bashkimi, ndarja, ndryshimi i
kufijve administrativ të komunës
dhe caktimi i emrit apo selisë së
Komunës bëhet me plotësimin dhe
ndryshimin e këtij ligji.
2.FINANCAT

Neni 4.2

Kuvendi i Komunës

Neni 7.1

Kuvendi i Komunës

Neni 9.1

Kuvendi i Komunës

Neni 18.1

Kuvendi i Komunës

Neni 4.15

Kuvendi i Komunës

L. 03/L-049 për Financat e
Pushtetit Lokal
1. Nxjerrja e Rregullores për
rregullat e trafikut dhe përcaktimi
i gjobave për shkeljen e atyre
rregullave.
L. Nr. 03/L-090 për Partneritetet
Publiko-Private dhe Koncesionet
në Infrastrukturë dhe
Procedurat për Dhënien e tyre

8.

1. Paraqitja e raportit vjetor tek
Kuvendi i Komunës për
koncesionet dhe partneritetet
publike-private.
L. Nr. 2003/13 për Themelimin e
Regjistrit të të Drejtave në
Pronën e Paluajtshme
1.

9.

Mbajtja e tabelës së shpalljeve
lidhur me kërkesat për regjistrim.
3. ARSIMI

Neni 7

Kryetari i komunës

Neni 1

Zyra Kadastrale Komunale

L. 03/L-068 për Arsimin në
Komunat e Republikës së
Kosovës
I. Licencimi i institucioneve publike
Neni 11.1
arsimore;
2. Harmonizimi i Statutit dhe
Rregulloreve në pajtim me nenin
15.1.
4.SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

10.

13.

Neni 18.4

Organi komunal i
shëndetësisë
Organi komunal i
inspektimit

Neni 13

Organi përkatës komunal

Neni 3.6

Shefi i inspektoratit sanitar
komunal

Neni 19.1

L. 2004/21 për Veterinari
1. Regjistrimi vjetor dhe vaksinimi i
qenve, kapja e qenve dhe maceve
endacake dhe çështjeve të
ndërlidhura.
6. INSPEKSIONI

12.

Kuvendi i Komunës

L. 2004/50 për Veprimtari
Private në Shëndetësi
1. Miratimi dhe licencimi i
institucioneve për përkujdesje
shëndetësore terciare;
2. Realizimi i inspeksioneve të
institucioneve shëndetësore.
5. BUJQËSIA

11.

Organi komunal i arsimit

L. 2003/22 për Inspektorat
Sanitar
1. Paraqitja e raportit periodik dhe
vjetor kryeinspektorit sanitar të
Kosovës
L. 2004/16 për Veprimtaritë
Hoteliere dhe Turistike

1. Përcaktimi i orarit të punës së
hoteleve;
2. Mbajtja e regjistrit të objekteve
hoteliere dhe hoteleve të tjera;

Neni 59

3. Përcaktimi i vendeve për ofrimin e
shërbimeve hoteliere në objekte
ambulatore;
4. Përcaktimi i lokacioneve për
kampim.

Neni 74.5

Organi përkatës komunal

Neni 72.8

Neni 76.1

OBLIGIMET E KOMUNAVE QË DALIN NGA LIGJET E MIRATUARA NË VITIN 2009
1. ADMINISTRATA
14.

L. Nr. 03/L-054 për Vula në
Institucionet e Republikës së
Kosovës
1.Mbajtja e evidencës për vulat në
Neni 13.2
Përdorim.
2. KULTURA, RINIA DHE SPORTI

15.

L. Nr. 03/L-145 për Fuqizim dhe
Pjesëmarrje të Rinisë
1. Zhvillimi i politikave rinore lokale
Neni 7.1.4
3.SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

16.

17.

Administrata e komunës

Organi komunal i rinisë

L. 02/L-17 për Shërbimet Sociale
dhe Familjare
1. Miratimi i planeve vjetore dhe
raporteve;
2. Mbajtja e regjistrit të familjeve dhe
fëmijëve në nevojë.
L. Nr. 02/L-109 për Parandalimin
dhe Luftimin e Sëmundjeve
Ngjitëse
Dërgimi
tek
Ministria
e
Shëndetësisë i raporteve për
zbatimin e ligjit si dhe të dhënat për
shfaqjen dhe masat e ndërmarra
për parandalimin dhe luftimin e
sëmundjeve ngjitëse;
2.
Dërgimi
tek
Inspektorati
Shëndetësor i Kosovës i raporteve

Neni 6.4
Neni 9.4

Organi komunal i
mirëqenies sociale
Qendra për Punë Sociale

1.

Neni 46.1

Organi komunal i
shëndetësisë

Neni 46.2

Inspektorati komunal
sanitar

të punës dhe masat e ndërmarra
për parandalimin dhe luftimin e
sëmundjeve ngjitëse
4. INSPEKSIONI
18.

L. Nr. 02/L-70 për Sigurin në
Komunikacionin Rrugor
1. Përcaktimi i kushteve dhe
mënyrave për vendosjen e
Neni 8.3
Kuvendi i Komunës
sinjalizimeve;
2. Përcaktimi i lokacionit për hedhjen Neni 100.3
e automjeteve.
5. URBANIZMI, MJEDISI DHE PLANIFIKIMI HAPËSINOR

19.

20.

21.

L. 03/L-120 për Ndryshimin dhe
Plotesimin
e
Ligjit
Nr.
Nr.2003/11 Rrugët
1. Komuna është përgjegjëse për
rrugët lokale sipas nenit 18.1 te
ligjit;
4.Vendosja dhe mirëmbajtja e
shenjave të trafikut në rrugët
lokale;
5.Vendosja e shenjave të trafikut në
ndërprerjet e rrugëve dhe vijat
hekurudhore.
L. Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e
Mjedisit
1. Miratimi i Planit për Mbrojtje të
Mjedisit dhe Zhvillim të
Qëndrueshëm
2. Miratimi i Planit për Veprim Lokal
në mjedis;
3. Raportimi për zbatimin e planit për
veprim lokal dhe program mjedisor
(tek Ministria e Mjedisit);
4. Lëshimi i lejeve mjedisore lokale;
5. Nxjerrja e planit të intervenimit në
rast të aksidentit mjedisor;
6. Mbikëqyrja inspektuese për Lejen
Mjedisore Komunale.
L. Nr.02/L-102 për Mbrojtjen
nga Zhurma
1. Hartimi i Hartës Strategjike të
Zhurmës dhe Planit të Veprimit

Neni 3.5.2

Kuvendi i Komunës

Neni 19.2
Neni 20.2

Organi komunal i rrugëve

Neni 20.3

Neni 5.3.5

Kuvendi i Komunës

Neni 24.1

Kuvendi i Komunës

Neni 24.3

Organi komunal i mjedisit

Neni 32.3
Neni 35.4

Organi komunal i mjedisit
Organi komunal i mjedisit

Neni 81.2

Inspektori komunal i
mjedisit

Neni 9.1

Kuvendi i Komunës

6. BUJQËSIA
22.

L. 02/L-26 për Toka Bujqësore
1. Mbajtja e shënimeve të tokës së
pakultivuar, tokës së dhënë për
shfrytëzim dhe shënimet e
shfrytëzimit të ndryshuar të tokës;
2. Realizimi i servituteve sezonale,
vlerësimit të dëmit dhe lartësisë së
kompensimit.

Neni 8.2

Organi komunal i bujqësisë

Neni 9.3

OBLIGIMET E KOMUNAVE QË DALIN NGA LIGJET E MIRATUARA NË VITIN 2010
1. ADMINISTRATA
23.

24.

L.03/149 për Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës
1. Lidhja në mënyre elektronike me
Regjistrin Qendror të nëpunësve
Civilë.
2. Do të jetë i rezervuar numri i
vendeve te punës në pajtim me
përfaqësimin
procentual
të
komuniteteve të komunës së
dhënë.
3. Kandidatë për zgjedhjet komunale
dhe qendrore, vendosen në pushim
të veçante papages një muaj para
zhvillimit të zgjedhjeve deri në
çertifikimin zyrtare të zgjedhjeve.
4. Çdo institucion i administratës
publike, i cili punëson nëpunës civlë,
themelon një komision disiplinor
për marrjen e masave disiplinore në
raste të shkeljes së rëndë të LSHC.
L.03/189
për
Administratën
Shtetërore të Republikës së
Kosovës
1. I nënshtrohen mbikëqyrjes që ka të
bëjë me ligjshmërinë në ushtrimin e
kompetencave të tyre vetanake dhe
të zgjeruara,me kusht që kjo
mbikëqyrje le te behet ne pajtim me
LVL-ne.
2. Komunat të cilat ushtrojnë
kompetenca të deleguara nga
administrata
shtetërore
i

Neni 8.4
Neni 11.3

Komuna
Kuvendi i Komunës
Shërbyesit Civil të
Komunës

Neni 17.2

Neni 70.1

Neni 65.2

Neni 65.2

Komuna
Drejtoria e Administratës

25.

nënshtrohen mbikëqyrjes që ka të
bëjë me ligjshmërinë.
L.03/237 për
Regjistrimin e
Popullsisë,
të
Ekonomive
Familjare dhe të Banesave
1.Komisionet komunale të regjistrimit
formohen së paku gjashtë (6) muaj
para ditës së regjistrimit.
2. Komisioni komunal i regjistrimit
përbëhet nga nëntë ( 9) anëtarë:
Kryetari i komunës, pesë (5)
përfaqësues të tjerë të komunës,
një (1) përfaqësues nga shoqëria
civile, një (1) nga komuniteti
shumicë dhe një ( 1) përfaqësues
nga institucioni kompetent i
statistikave zyrtare.
3. Caktimin e regjistruesve e bëjnë
komisionet komunale të regjistrimit.
2. FINANCAT

26.

27.

Neni 15.1
Neni 15.2

Kryetari i Komunës
Komisioni komunal i
regjistrimit

Neni 15.3

Neni 19.3.4

L.03/221 për Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit nr. 03/l-048
për Menaxhimin e Financave
Publike dhe Përgjegjësitë
1. E autorizuar dhe përgjegjëse për
përmbushjen e detyrimeve të tyre
buxhetore.
2. Duhet të përgatitë dhe ti dorëzojë
kuvendit komunal një raport
përfundimtar
përmbledhës.Një
kopje e këtij raporti i dorëzohet
Ministrit dhe publikohet
nga
kryetari i komunës në faqen zyrtare
të Komunës.
L.03/164
për Financimin e
Programeve të Veçanta të
Banimit
1. Çdo vit aprovon shumën e qirasë
vjetore për banesat me qira.
2. Me vendim përcaktojnë shumën e
subvencionit të ndarë nga buxheti
vjetore komunale, aprovohet në
kuvendin komunal.
3. Programet e banimit mund të
financohen nga të hyrat e komunës
të dedikuara për banim.
4. Hartojnë programe tre (3) vjeçare

Neni 5.3
Neni 46.2

Kryetari i Komunës
Departamenti i Buxhetit

Neni 9.1
Neni 15

Neni 19.1.2
Neni 21

Komuna
Kuvendi i Komunës

28.

të banimit për
popullsinë që
kanë nën juridiksionin e tyre.
5. Ta bëjnë identifikimin e nevojave
për banim, sipas programeve të
hartuara për popullësin.
L-03/L-196 për Parandalimin e
Shpëlarjes së Parave dhe
Financimit të terrorizmit
1. Nuk do ta regjistroj transferin e të
drejtave mbi pasurinë e paluajtshme
derisa
nuk
pranon,
krahas
dokumenteve tjera që paraqiten në
pajtim me ligjin,
2. Mbanë deklaratën së bashku me
dokumentet e tjera që janë të
dorëzuara në pajtim me ligjin mbi
regjistrimin e transferit. Pos kësaj,
ZKK-ja i dërgon në NJIF-K-së
kopjet e të gjitha deklaratave të
pranuara në baza mujore.

Neni 25.3
Neni 25.7.8

Neni 27.2.1

Zyra Kadastrale Komunale

Neni 27.3

3. URBANIZMI, MJEDISI DHE PLANIFIKIMI HAPËSINOR
29.

L.03/L-233
Natyres

për

Mbrojtjen

e

1.

30.

Shpallë
dhe
i
menaxhon
monumentet e natyrës, peizazhin e
mbrojtur dhe monumentin e
arkitekturës së parqeve.
2. Trajtimin e ujërave komunale dhe
industriale të cilat i shkarkojnë në
ujërat e ligatinave.
3. Nxjerrin programet për mbrojtjen
e natyrës për territorin e vet, këto
programe duhet të harmonizohen
me Strategjinë.
4. Sigurojnë informimin e publikut për
gjendjen e mbrojtjes së natyrës.
5. Çdo dy (2) vjet ti dërgojnë taport
Ministrisë për gjendjen e mbrojtjes
së natyrës si dhe në çdo kohë tjetër
nëse atë e kërkon Ministria.
L.03/L-184 për Energjinë
1. Dokumentet e tyre zhvillimore ti
harmonizojnë me Strategjinë e
energjisë dhe programin për
zbatimin e strategjisë si dhe
balanceve të energjisë,

Neni 19.3

Komuna
Kuvendi i Komunës
Drejtoria e Administrates

Neni 80.2
Neni 140.2

Neni 148.1
Neni 149.4

Neni 6.1

Komuna

31.

32.

33.

2. Mundë të mbledhin taksat dhe
tarifat nga ndërmarrja energjike në
të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën
shkallë
sikurse
ndërmarrja
energjetike të ishte pronari i
pronës.
3. Kërkesa të tillla nga ndërmarrjet e
energjisë, brenda (7) ditëve, kryejnë
veprimet e rrënimin e ndërtimit
joligjor apo ndalojnë aktivitetin
joligjor.
L.03/163 për
Minierat dhe
Mineralet
1. Deshiron të ndërmarrë aktivitete të
shfrytëzimit zejtar do ti dorzojë
KPMM-së një kërkesë të plotë për
dhënien e licensës për shfrytëzimin
zejtar.
L.03/160 për Mbrojtjen e Ajrit
nga Ndotja
1. Përcakton masat për rregullimin,
ndaljen dhe kufizimi e burimeve të
emisioneve të ndotësve në ajër.
2. Në raste e emergjente për të
normalizuar gjendjen e cilësisë së
ajrit, masat e ndërmarra duhet të
kordinohen me MMPH, Qeverinë
dhe autoritetet lokale-komunat.
Raporti për zbatimin e planit
shqyrtohet
nga
kuvendet
e
komunave.
L.03/153 për Ndyshimin dhe
Plotësimin e Ligjit nr.2003/3 për
Pyjet e Kosovës
1. Janë të obliguara që së paku një
herë në vit të kryejnë regjistrimin e
terreneve dhe të dërgojnë raport
me shkrim autoritetit kompetent që
menaxhon me pyje.
2. Obligimi që autoritetit kompetent
që menaxhon me pyjet, ti dërgojë
raporte
mujore
në
fushëveprimtarinë e këtij shërbimi.

Neni 24.3

Neni 31.7

Neni 44.2

Neni 24.4

Komuna

Komuna
Kuvendi i Komunës

Neni 24.5
Neni 31.2.3

Neni 29.12
(c)

Komuna
Drejtoria Përkatëse

(d)

OBLIGIMET E KOMUNAVE QË DALIN NGA LIGJET E MIRATUARA NË VITIN 2011
1. ADMINISTRATA

34.

35.

36.

L. Nr.04/L-006 për Gjendjen
Civile
1.Shënimet dhe përditësimin e
Regjistrit qendror të gjendjes civile.
L. Nr. 04/L-010 për Bashkëpunim
Ndërkomunal

Neni 27

Zyra e gjendjes civile në
komuna

1.E
drejta
për
Bashkëpunim
Ndërkomunal.
2.Nismën
për
procedurën
e
themelimit
të
bashkëpunimit
ndërkomunal.
3.Brenda tri (3) javëve nga dita e
parashtrimit të nismës t’ia jep
kuvendit komunal mendimin e tij
me shkrim dhe të arsyetuar lidhur
me iniciativën apo propozimin në
fjalë.
4. Miratimin e nismës për themelimin
e bashkëpunimit ndërkomunal.
5.Nënshkrimi i Marrëveshjes së
bashkëpunimit ndërkomunal
6.Miratimi
i Marrëveshjes për
Bashkëpunim Ndërkomunal.
L. Nr. 04/L -043 për Mbrojtjen e
Informatorëve

Neni 4

Komunat

Neni 6

- Kryetari i Komunës
-1/3 e anëtarëve të
komunës;
- së paku 5% e qytetarëve
të komunës me të drejtë
vote;
Kryetari
Kuvendi

1. Institucionet publike në nivel lokal
krijojnë kushte;
2.Për punë të pavarur dhe të
papengueshme të personit i cili i ka
formuar veprimet potenciale të
kundërligjshme;
3.Krijon kushtet të mbrojtjes së
integritetit, të drejtat dhe interesat
e informatorëve të cilët informojnë
për veprimet e kundërligjshme;
3. Të ruajnë provat materiale dhe
personale me të cilat vërtetohet
veprimi i kundërligjshëm.

Neni 4.1

6.5
6.6

Neni 7.3

Kuvendi
Neni 8.2

Drejtoria për Administratë
4.1.2
4.1.3

L. Nr .04/ L-032 për Arsimin
Parauniversitar në Republikën e
Kosovës
1. Ofrimi i shërbime efikase, efektive
që gjithë fëmijët ti realizojnë drejtat
e barabarta për shkollim;

Komuna

4.1.1

2. ARSIMI
37.

Kryetari

Neni 3.3

2. Respektimi dhe avancimi i të
drejtave të komuniteteve dhe
pjesëtarëve të tyre.
3. Ndërtimi i objekteve arsimore dhe
aftësuese,
4. Themelimi i shkollave fillore (niveli
1 i ISCED-it) dhe të mesme të ulta
(niveli 2 i ISCED), shkollat e këtyre
niveleve mund të kombinohen.
5. Zgjedhja përmes konkursit publik e
një administratori ose sekretari në
ato Institucione arsimore dhe
aftësuese që kanë më shumë se
pesëqind (500) nxënës.
6. Miraton rregullat e parapara për të
promovuar sjelljen e mirë dhe
disiplinën e nxënësve.
7. Delegimi i përgjegjësisë për buxhet
dhe financa tek institucionet
arsimore dhe aftësueses,
8. Zgjedhë në institucionet arsimore
nëpunës, teknikë dhe mbështetës
administrative,
9. Pagesat për personat, të cilët
përkohësisht zgjidhen si ushtrues i
drejtorit të institucioneve arsimore
dhe aftësuese.
10. Marrin masa për të mbështetur
përfshirjen e fëmijëve në shkolla të
rregullta të komunës,
11. Çdo komunë duhet që vetë apo
në bashkëpunim me komunat e
tjera të themelojë ekip profesional
vlerësues dhe përkrahës për
nevojat e posaçme arsimore.
3. KULTURA, RINIA DHE SPORTI
38.

Neni 7.3

Komuna
Drejtoria e Arsimit

Neni 13.1

Neni 21.1

Neni 29.1
Neni 29.2

Neni 37.2
Neni 38

Neni 40.3
Neni 41.1

L. 2003/24 për Nryshimin dhe
Plotesimin e Ligjit Nr.2003/24
për Sport
1. Komunat nga Buxheti i tyre ndajnë
mjete për financimin e sportit.
4. FINANCAT

39.

Neni 3.5.

Neni 3. 65.2

Organi Komunal i sportit

L. Nr. 04/L -051për Parandalimin
e Konfliktit të Interesit në
Ushtrimin e Funksioneve Publike
1. Ushtrimi i funksionit publik duhet
të veproj në mbrojtje të interesit

Komuna
Neni 7.1

40.

publik dhe nuk ka të drejtë që
interesin e tij privat ta vërë para
interesit publik,
2. Kryerja e punës e me ndershmëri,
ndërgjegje, paanshmëri,
3. Parandalimi dhe brendaligjor dhe
në mënyrë më efektive të
mundshme çdo situatë të konfliktit
tëinter interesit.
L.04/150
për
Deklarimin,
Prejardhjen dhe Kontrollin e
Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë
Publik
dhe
Deklarimin,
Prejardhjen dhe Kontrollin e
Dhuratave
për
të
Gjithë
Personat Zyrtare
1. Detyrimet e zyrtarëve të lartë
publikë për të deklaruar pasurinë,
dhuratat dhe prejardhjen e tyre.
5. KADASTRA

41.

Neni 7.3
Neni 8.1

Neni 5

Kryetari, Zv. Kryetari,
Kryesues, Zv.
Kryesuesi,Anëtarët e
Kuvendit, Drejtorët,
Kryeinspektorët dhe
Inspektorët

- Kryetari dhe
nënkryetarët e komunave,
- kryesuesit dhe zëvendës
kryesuesit e kuvendeve
komunale,
- Anëtarët e Kuvendit,
- Të gjithë Drejtoret e
Drejtorive Komunale.
- Si dhe anëtarët e familjes
të të lartcekurve.

L. 04/L-013 për Kadastrat
1. Matjet kadastrale duhet të jenë i
çertifikuar nga Agjencia kadastrale e Neni 5.4
Komuna
Kosovës.
2. ZKK-ja do të konfirmojë kohën Neni 13.3
Zyra kadastrale komunale
dhe datën e pranimit të kërkesës
për regjistrim. ZKK-ja do të
shqyrtojë dokumentacionin.
Neni 13.4
3. ZKK-ja do të refuzojë kërkesën
për futjen e shënimit,
Neni 13.5
4. ZKK-ja do ta regjistrojë njësinë e
re kadastrale ose ndryshimet e të
dhënave lidhur me parcelën
ekzistuese,
5. ZKK-ja duhet të vendosë për Neni 17.5
përmisimin e gabimeve materiale
dhe teknike brenda afatit prej (10) Neni 18.15
ditësh.
6. ZKK-ja do ta refuzon kërkesën për
regjistrimin e kufirit,
6. URBANIZMI, MJEDISI DHE PLANIFIKIMI HAPËSINOR

42.

L. Nr. 04/L – 016 për Efiçiencën
e Energjisë
1.

Përgatisin planin komunal për
efiçiencë të energjisë;
2. Miratimi i Planit komunal për

Neni 8.1
Neni 8.2

Zyra Komunale për Energji

43.

efiqiencën e energjisë
3. Raportin e progresit të zbatimit të
planit komunal për efiçiencën të
energjisë,
L. Nr. 04/L-012 për Mbrojtjen
nga Zjarri
1. Nxjerrjen e planit për mbrojtje nga
zjarri ,
2. Zbatimin dhe përmisimin e masave
për mbrojtje nga zjarri dhe
avancimin e tyre,
3. Shqyrtimin e përmbajtjes së planit
për mbrojtje nga zjarri së paku një
herë në vit,
4.Në
bazë
të
vlerësimit
të
rrezikshmërisë
nga
zjarri,
organizohet kujdestari,
5.Të autorizohen njësitë e zjarrëfikjës
dhe
shpëtimit
dhe
shoqatat
vullnetare për zjarrfikje.

Kuvendi i Komunës
Neni 8.3

Neni 1.1

Komuna

Neni 1.2
Neni 1.3

Kuvendi i Komunës

Neni 21
Neni 23.3

OBLIGIMEVE LIGJORE TE KOMUNAVE QE DALIN NGA LIGJET E VITIT 2012
1. ADMINISTRATA
44.

L. Nr. 04/L-088 për Arkivat
Shtetërore
1. Administrimi, mbrojtja dhe klasifikimi
i materialeve arkivore.

45.

Neni 16.1

L.Nr.04/L-076 për Policinë
1.Themelimi i Këshillit për Siguri në Neni 7.2
Bashkësi.
Neni 42.1
2.Propozimi i
kandidatëve për
Komandat të stacionit policor.
2. KULTURA, RINIA DHE SPORTI

46.

Organi komunal përkatës

Kuvendi Komunal
Kuvendi Komunal

L. 04/L-047 për Bibliotekat
1. Krijimi i Bibliotekës komunale.
2. Financimi i Bibliotekës komunale.

Neni 18.1
Neni 18.7

Kuvendi i Komunës
Organi komunal i kulturës

47.

L. 04/L-106 për Teatrot
1. Krijimi i Teatrit të qytetit.
2. Financimi i Teatrit të qytetit.
3. FINANCAT

48.

50.

Kuvendi i Komunës
Organi komunal i kulturës

Neni 7.1

Kuvendi i Komunës

Neni 15.14 (b)

Kuvendi i Komunës

Neni 31.6

Kryetari i Komunës

Neni 4

Kryetari i Komunës
Kuvendi i Komunës

L. 04/L-111 Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit për Tatimin
në Pronën e Paluajtshme
1. Caktimi i tarifave tatimore mbi
pronën në baza vjetore.

49.

Neni 4.3
Neni 19.3

L. 04/L-11 Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit për
Ndërmarrjet Publike Nr.03/L087
1. Propozimi i kandidatëve për bord
të ndërmarrjes rajonale të ujit.
2. Raportimi vjetor dhe tre mujor në
formë të informatës i dërgohet
edhe Kryetarit të Komunës në të
cilën e ushtron veprimtarinë
Nërmarrja Publike.
L.04/L-114 për Dhënien në
Shfrytëzim dhe Këmbimin e
Pronës
së
Paluajtshme
të
Komunës
1. Dhënia e pronës së paluajtshme të
komunës në shfrytëzim,
2. E drejta të japë në shfrytëzim
pronën e paluajtshme në periudhen
afatshkurter
dhe
afatgjate,
afatshkurter prej nje (1) deri ne
pesëmbdhjet (15) vite dhe afatgjate
prej pesëmbdhjetë (15) deri ne
nëntëdhjetë e nëntë (99) vite,
3. Kryetari i Komunes i propozon
Kuvendit Komunal për miratim
paraprak pronën e paluajtshme të
Komunës
për
dhënien
në
shfrytëzim personave fizik dhe
juridik, duke paraqitur arsyet dhe
interesin publik.
4. Kryetari i Komunës i propozon tre
(3) anëtarë nga ekzekuivi i
Komunës, Kuvendi i Komunës tre

Neni 5

Neni 7.1

Neni 8.2

(3) anëtar nga subjektet e ndryshme
të përfaqësuara në Kuvend, dhe një
(1) anëtar ekspert nga shoqëria
civile. Propozimi për anëtarët e
Komisionit aprovohet në Kuvendin
e Komunës me shumicën e votave
të anëtarëve të Kuvendit.
5.Komunat kanë të drejtë për interes
publik, kthimin e pronës së Neni 12.1
paluajtshme që përfshinë tokat e
ish-Ndërmarrjeve Shoqërore të
cilat janë në territorin e Komunës
dhe tani administrohen dhe
menaxhohen nga AKP-ja.
4. SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE
51.

L. për Ndryshimin dhe Plotësimi
e Ligjit Nr.2003/15 për Skemën e
Ndihmës Sociale në Kosovë
1.

Menaxhimi dhe administrimi i
shërbimeve të ndihmës sociale,
perkatesisht i Qendrave per Pune
Sociale.

Neni 3.2

Organi përkatës komunal
per mirëqenie sociale

5. URBANIZMI, MJEDISI DHE PLANIFIKIMI HAPËSINOR
52.

53.

L. Nr.04/L-061 për Shitjen e
Banesave për të cilën Egziston e
Drejta Banesore
1. Kërkesa për blerjen e banesës për
të cilën egziston e drejta banesore.
2. Regjistrimi i pronave të paluajtshme
në regjistër.
L. Nr. 04/L110 për Ndërtim
1. Komunat lëshojnë leje ndërtimore
për kategorit (I) ku përfshihen
ndërtimet me rrezikshmëri të ulët
dhe (II) ku përfshihenë ndërtimet
me rrezikshmëri të mesme të
ndërtimeve. Sipas marrvëshjes së dy
apo më tepër komunave në
përputhje me ligjin e aplikueshëm,
komunat mund të formojnë një
strukturë të përbashkët që do të
kishte përgjigjësi për shqyrtimin e
kërkesave për leje ndërtimore dhe
koordinimin
e
inspektimeve
ndërtimore.

Neni 10.1
Neni 23.4

Organi përkatës Komunal
Zyra Kadastrale e
Komunës

Neni 19.2

Organi përkatës komunal

2. Inspektimi i ndërtimeve e kryen
Inspekcioni ndërtimor i Komunave
brenda kompetencave të tyre.
54.

55.

56.

Organi komunal i
inspektimit

Neni 4.2

Kuvendi i Komunës

Neni 4.10

Organi përkatës i komunës

L.Nr.04/L-062 për Fshatin Hoçë
e Madhe
1.Themelimi i Këshillit për fshatin
Hoçë e Madhe
2. Financimi i Keshillit.
L.Nr.04/L-066 për Qendrën
Historike të Prizrenit
1. Hartimi i planit të menaxhimit të
mbeturinave
për
Qendrën
Historike të Prizrenit.
2. Hartimi i planit kundër zjarrit,
fatkeqesive
natyrore
dhe
fatkeqesive tjera për Qendrën
Historike të Prizrenit.
2. Themelimi i Këshillit
3 Përpilimi i listës në baza vjetore
sipas kërkesave të pranuar për
projekte për leje urbanistike si
ndërtim, rrënim apo ndryshim të
objekteve.
L. 04/L-060 për Mbeturina
1. Hartimi i planit për menaxhimin e
mbeturinave;
2. Komuna nxjerr akte nënligjore me
të cilat rregullon funksionimin e
organit kompetent komunal dhe
standartet e sherbimit për
menaxhimin e mbeturinave.
4.Komunat me akt të veçantë,
rregullojnë sistemin dhe kushtet për
mënyrën e mbledhjes, ndarjes,
përpunimit dhe riciklimit, orarin për
mbledhjen e mbeturinave, llojin,
numrin
dhe
mënyrën
e
shpërndarjes dhe vendosjes së
kontenjerëve
për
mbeturina,
mirëmbajtjen
e
vendeve
ku
grumbullohen
mbeturinat
dhe
mënyrat për transportim të
mbeturinave komunale.
6. BUJQËSIA

57.

Neni 29

L. Nr.04/L-047 për Shërbime
Këshilluese për Bujqësi dhe

Organi përkatës komunal
Neni 11
Organi përkatës komunal
Kuvendi i komunës
Neni 13
Neni 14.1

Organi përkatës komunal
per planifikim

Neni 15.

Neni 8.2
Kuvendi i Komunës
Neni 15.1.4

Neni 15.7

Zhvillim Rural

58.

1. Caktimi i pikës kontaktuese për
dhënien e këshillave për fermer
dhe komunitetin.
L. 04/L-040 për Rregullimin e
Tokës

Neni 7.2

Organi përkatës komunal

1. Rregullimi i tokës nuk mund të
zbatohet nëse nuk është miratuar
plani hapësinor i komunës.
2. Institucionet që duhet mbështetur
komisionin për rregullimin e tokës.

Neni 5.2

Organi përkatës komunal

Neni 8

Komuna dhe Zyra
Kadastrale e Komunës

OBLIGIMEVE LIGJORE TE KOMUNAVE QE DALIN NGA LIGJET E VITIT 2013
1. KULTURA, RINIA DHE SPORTI
59.

L. Nr. 04/L - 164 për Ansamblin
Kombëtar të Këngëve dhe
Valleve ”Shota“ dhe për
Ansamblet e Tjera
1. Themelimi i Ansambleve komunale.
2. Financimi i Ansambleve komunale.

Neni 16.1
Neni 24.1

Kuvendi i Komunës
Organi komunal i kulturës

Neni 18.3

Organi komunal i
shëndetësisë

2. SHENDETESIA
60.

L. Nr. 04/L - 125 për Shëndetësin
1. Komunat janë përgjegjëse për
kujdesin parësor shëndetësor
publik dhe vlerësimin e gjendjes
shëndetësore të qytetarëve në
territorin e tyre.
2. Komunat obligohen të zbatojnë me
prioritet masat prioritare të
promovimit dhe parandalimit në

Neni 18.4

Organi komunal i
shëndetësisë

kujdesin shëndetësor.
3. INSPEKCIONI
61.

L.Nr. 04/L - 179 për Transportin
Rrugor
1.

Komuna ka komptenca për
përcaktimin e politikat e zhvillimit
të shërbimeve të transportit
rrugor të sigurta, efikase dhe
ekonomike
brenda
kufijve
administrativ të saj.
2. Harton dhe aprovon planin e
transportit rrugor lokal dhe e
ndryshon atë sipas nevojës
varësisht nga rrethanat e krijuara, i
cili nuk duhet të jetë në
kundërshtim me rrjetin e linjave
ndër-urbane të aprovuar dhe
publikuar nga Ministria.
3. Komuna ka kompetencë të
certifikojë automjetet me më
shumë se tetë plus një (8+1) ulëse
për transportin urban dhe urbano
periferik.
4.Komuna me akt nënligjor përcakton
kriteret për dhënien dhe revokimin
e licencës për ushtrimin e
veprimtarisë së transportit rrugor
të udhëtarëve në territorin e
komunës së saj.
5. Komuna do të nxjerr rregullore të
veçantë për mënyrën e kryerjes së
transportit të udhëtarëve me taksi.

Neni 6.1

Organi përkatës komunal

Neni 6.2

Organi përkatës komunal

Neni 6.6

Organi përkatës komunal

Neni 8

Kuvendi i Komunes

Neni 32.5

Kuvendi i Komunes

4. URBANIZMI, MJEDISI DHE PLANIFIKIMI HAPËSINOR
62.

L. Nr.04/L – 147 për Ujrat e
Kosovës
1.

Komuna është përgjegjëse për
lëshimin e lejeve ujore të
përcaktuar sipas aktit nënligjor për
leje ujore.
2. Komuna është kompetente për
mbrojtje nga veprimet e dëmshme
të ujërave dhe mbrojtjen nga
erozoni dhe veprimet e tjera të
dëmshme në zona urbane dhe
zonat e kufijve të qytetit.

Neni 14.1

Organi përkatës komunal

Neni 46.1

Organi përkatës komunal

63.

L. Nr.04/l-174 për Planifikim
Hapësinor
1.

64.

Kuvendi i Komunës është
përgjegjës për aprovimin e
propozim vendimit për hartimin e
planit zhvillimor komunal, hartën
zonale të komunës, si dhe të
planeve rregulluese të hollësishme.
2. Kuvendi Komunal në baza vjetore
shqyrton Raportin monitorues të
zbatimit të qëllimeve dhe të
objektivave të deklaruara në planin
zhvillimor komunal dhe hartën
zonale të komunës, si dhe planet
rregulluese të hollësishme të
përgatitura
nga
Drejtoratet
sektoriale të komunës.
L. Nr. 04/L–159 për Zonat
Ekonomike
1. Komunat duhet të harmonizojnë
planet e tyre hapësinore me planin
kombëtarë për zhvillimin e zonave
ekonomike.
5. BUJQËSIA

65.

Neni 10.2.1
Organi përkatës komunal

Neni 10.3

Organi përkatës komunal

Neni 8.3

Organi përkatës komunal

Neni 17.2

Organi përkatës komunal

L. Nr. 04/L - 127 për Regjistrimin
e Bujqësisë
1. Komisioni komunal i regjistrimit
themelohet së paku gjashtë (6)
muaj para ditës së regjistrimit.

