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G
jysma e parë e vitit 2012 ishte periudhë e suksesshme e ushtrimit të kompetencave në nivelin
lokal. Pavarësisht vështirësive dhe sfidave të shfaqura në kohë, komunat tani gëzojnë shkallë
të lartë të qeverisjes lokale, duke krijuar kështu një rrjedhë stabile të ushtrimit të

kompetencave komunale. Ushtrimi me përgjegjësi i këtyre funksioneve është përcaktues i
funksionimit të mirë të qeverisjes  lokale dhe element i domosdoshëm për plotësimin e nevojave,
interesave, vlerave dhe mirëqenien e qytetarëve të Republikës së Kosovës. 

Duhet të kujtohet fakti se me ndryshimet politike në vend dhe miratimin e legjislacionit bazik për
vetëqeverisje lokale në Republikën e Kosovës, është arritur të krijohet autonomi e plotë e punës së
komunave. Korniza aktuale ligjore është mjaft adekuate për funksionimin efikas të pushtetit lokal
dhe në favor të qytetarëve. Tani janë në fuqi një mori ligjesh të cilat rregullojnë sfera të rëndësishme
të pushtetit lokal. Korniza ligjore për vetëqeverisje lokale, u jep komunave kompetenca të
mjaftueshme për të qeverisur drejtë dhe në interes të shoqërisë. Kësisoj, veprimtaria administrative
e organeve të komunës edhe më tej duhet të orientohet në sigurimin e respektimit të rregullave
ligjore dhe njëkohësisht të jetë e gatshme në ofrimin e shërbimeve efikase për qytetarë. 

Për të paraqitur më drejtë nivelin e arritjeve të komunave gjatë kryerjes së obligimeve ligjore, raporti
në vijim i kushton vëmendjen zhvillimit të punës së kuvendeve të komunave, trupave të tyre,
organeve të administratës komunale, transparencës, mekanizmave të demokracisë së drejtpërdrejtë,
mekanizmave të sigurisë në bashkësi, si dhe aspekte të ndryshme të veprimtarisë së pushtetit lokal.

Ky raport nënvizon se kuvendet e komunave të Republikës së Kosovës kanë krijuar stabilitet në
ushtrimin e funksioneve, duke mbajtur numrin e kërkuar të mbledhjeve sipas Ligjit për vetëqeverisje
lokale. Funksionimi i kuvendeve të komunave është i një rëndësie të veçantë, duke ditur se është
organi kryesor politik në komunë, përmes së cilit më së miri realizohen nevojat e përgjithshme dhe
sjellët niveli i përgjegjësisë së ekzekutivit para qytetarëve. Numri i akteve juridike të miratuara në
kuvendet e komunave është tregues i efikasitetit të këtyre organeve dhe matës i përkushtimit të të

3

RAPORT I MONITORIMIT TË KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2012
JANARQERSHOR



2012

4

zgjedhurve politik për rregullimin e sferave të ndryshme me interes të përgjithshëm. Aktet e
miratuara në kuvendet e komunave po ashtu janë përcaktues për punën e mëtejshme të organeve
administrative në komunë, pa të cilat nuk mund të sigurohet ushtrimi i funksioneve komunale sipas
legjislacionit në fuqi. Përkitazi me këtë, edhe gjatë kësaj periudhe është dëshmuar korrelacioni
pozitiv në ndërmjet ekzekutivit dhe Kuvendit të Komunës.

Në këtë proces, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka luajtur rolin e saj konstruktiv në raport
me komunat, duke bërë përpjekje që e gjithë veprimtaria komunale të jetë në harmoni me ligjet e
ndryshme të cilat implikojnë përgjegjësi për autoritetet komunale. Kështu që, MAPL ka vazhduar të
jetë urë lidhëse mes komunave dhe autoriteteve mbikëqyrëse, duke ndihmuar gjithashtu zhvillimin
e procesit të shqyrtimit administrativ. 

Raporti i paraqitur në vijim, do të rris edhe më tej transparencën e organeve komunale ndaj
qytetarëve, institucioneve qendrore, partnerëve të tjerë, organizatave ndërkombëtare dhe mjeteve
të informimit publik. Raporti është pjesë e detyrimeve ligjore të MAPL-së i hartuar mbi bazën e
monitorimit të vazhdueshëm të aktiviteteve të Komunave. 

Në fund, inkurajoj Komunat të vazhdojnë ushtrimin e kompetencave të tyre me përgjegjësi të plotë,
duke përmbushur detyrimet ligjore dhe kushtetuese, në mënyrë që cilësia e qeverisjes lokale të jetë
pjesë e zhvillimeve demokratike në vend. Njëkohësisht, falënderoj edhe të gjithë ata që ndihmuan
për hartimin e këtij raporti. 

Sllobodan Petrovic
Zëvendëskryeministër i Republikës së Kosovës, dhe
Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal 
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Hyrje

Në përputhje me detyrimet ligjore dhe mandatin
e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal,
Departamenti për Vetëqeverisje Lokale, përmes
Divizionit të Monitorimit, edhe gjatë periudhës
janar–qershor të vitit 2012 ka vazhduar
mbikqyrjen e punës së komunave në korelacion
me respektimin e legjislacionit në fuqi. 
Komunat janë të obliguara që veprimtarinë e
tyre të ushtrojnë në përputhje me Kushtetutën,
parimet e Kartës Evropiane për Vetëqeverisje
Lokale, Ligjin për Vetëqeverisje Lokale  dhe ligjet
e tjera të cilat prekin nivelin lokal.

Prezantimi i aktiviteteve të Kuvendeve të
Komunave ka rëndësi të shumfishtë, ngase  me
ligj kuvendi i komunës njihet organi më i lartë
në strukturën organizative të komunës. Së
këndejmi, pasqyrimi i punës së kuvendeve të
komunave përfshinë në mënyrë indirekte edhe
shpalosje e punës së ekzekutivit, duke ditur se ky
i fundit raporton në baza të rregullta ose kur
kërkohet në Kuvendin e Komunës. Andaj, ky
raport ka për qëllim informimin e qytetarëve,
institucioneve relevante qeveritare dhe
joqeveritare, por edhe vetë komunave, lidhur
me nivelin e respektimit të ligjshmërisë nga
komunat, te cilat duke marrë për bazë gjetjet e
paraqitura në këtë raport, duhet të ndërmarrin
për të korrigjuar veprimet kundërligjore.

MAPL, gjegjësisht Divizioni i Monitorimit në
kuadër të Departamentit për Vetëqeverisje
Lokale, vazhdimisht monitoron mbledhjet e
Kuvendeve të Komunave. Shkeljet e evidentuara
i adreson në Departamentin Ligjor të MAPL-së
për procedim të mëtejmë sipas rregullave të
legjislacionit në fuqi.

Qëllimi i raportit

Përmes këtij Raporti mundohemi t‘u krijojmë
informim të duhur qytetarëve lidhur me
aktivitetet e të zgjedhurve të tyre lokal. 
Raporti shërben edhe si një mjet tjetër që do të
rrisë transparencën në lidhje me aktivitetin e
pushtetit lokal për periudhën e raportimit.

Raporti i hartuar përmbledh të dhëna për të
gjitha komunat e Republikës së Kosovës. Në
raport,  komunat janë elaboruar të grupuara në
pjesë të ndryshme, kështu që për lexuesin është
më e lehtë të njoftohet për komunën që i
intereson. Për dallim nga kjo, në pjesën
ekzekutive apo përmbledhëse të raportit, janë
paraqitur të dhënat e përgjithshme të
komunave, duke i përmbledhur çështjet e
veçanta në një tërësi.

Në kuadër të raportit, përfshihen të dhëna për
34 komuna të Republikës së Kosovës, ndërkohë
për Komunën e Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubin
Potokut nuk kemi të dhëna.
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D
ivizioni për Monitorim të Komunave
në periudhën janar-qershor të vitit
2012 me koherencë ka përcjellë

punën e Kuvendeve të Komunave të
Republikës së Kosovës. Funksionalizimi i
pajisjeve me teleprezencë për monitorimin e
komunave, ka rritur efikasitetin e procesit të
monitorimit dhe komunikimit me organet
komunale. Shfrytëzimi i mjeteve të tilla të
avancuara teknologjike ka bërë që gjatë
kësaj periudhe të monitorohen pothuajse të
gjitha mbledhjet e zhvilluara të Kuvendeve
të Komunave. Në këtë drejtim, është rritur
edhe niveli i evidentimit të shkeljeve ligjore
në komuna, si dhe mundësia e konsultimit
paraprak me zyrtarët e komunave. 

Ky raport, nënvizon aspekte të përgjithshme
të funksionimit të komunave, duke u
fokusuar në aktivitetet e Kuvendeve të
Komunave, përkatësisht përmbajtjes së
mbledhjeve të kuvendeve, miratimit të
akteve komunale, raportit në mes të
komunave dhe organeve mbikëqyrëse,
shkallës së respektimit të legjislacionit në
fuqi, numrit të shkeljeve ligjore dhe llojeve
të shkeljeve, nivelin e respektimit dhe
harmonizimin e strukturave të caktuara të
organeve komunale me obligimet që
rrjedhin nga provizionet ligjore, transp -
arencën, si dhe efikasitetin e organeve të
administratës së komunave në trajtimin e
kërkesave të qytetarëve.

Sipas të dhënave, në periudhën janar-
qershor të vitit 2012, Kuvendet e Komunave
të Republikës së Kosovës kanë realizuar
gjithsej 188 mbledhje të rregullta dhe 16 të
jashtëzakonshme. Po që se krahasojmë
numrin e mbledhjeve të kuvendeve me
periudhën e njëjtë të vitit 2011, në vitin 2012
komunat kanë realizuar numër më të madh
të mbledhjeve. Derisa në vitin 2011
Kuvendet e Komunave kishin mbajtur 199
mbledhje, në të njëjtën periudhë të vitit
2012 komunat kanë mbajtur 204 mbledhje
të kuvendeve. Megjithatë, nëse shikojmë të
dhënat e akteve të miratuara, do të shihet se
në Kuvendet e Komunave janë miratuar 617
vendime dhe 52 rregullore, çfarë nënkupton
faktin se krahasuar me periudhën e njëjtë të
vitit paraprak kemi një rënie për nga aspekti
kuantitativ i miratimit të akteve, ku kishte të
miratuara 702 vendime dhe 62 rregullore.

Shumica e komunave kanë respektuar
dispozitat e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale,
respektivisht nenin 43.2, për mbajtjen e së
paku pesë mbledhjeve të rregullta gjatë
gjashtëmujorit të parë vitit. Mbledhjet e
Kuvendeve të Komunave kanë qenë të
hapura për publikun, ndërsa me qëllim të
rritjes së transparencës komunale, në
shumicën e komunave është mundësuar
transmetimi direkt apo indirekt i
mbledhjeve, në televizionet lokale, apo në
ueb-faqen e komunës përmes aplikacioneve

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
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të sistemit të teleprezencës të cilat
mundësojnë  transmetime të tilla. 
Ndërsa, lidhur me vijueshmërinë e takimeve
të Kuvendeve të Komunave, bojkotimit të
mbledhjeve apo lëshimit të mbledhjeve
gjatë zhvillimit të punimeve, në këtë
periudhë kemi shënuar dy raste të
mospjesëmarrjes së subjekteve politike në
kuvend (Rahovec), një rast kur subjekti
politik nga opozita në Komunën e Obiliqit
kur ka lëshuar mbledhjen, si dhe nga  një
rast në Komunën e Kamenicës dhe
Malishevës. 
Paralelisht me Kuvendet e Komunave janë
mbledhur edhe komitetet e obligueshme, të
cilat kryesisht kanë trajtuar çështjet e
planifikuara për zgjidhje në Kuvendin e
Komunës. Edhe pse me LVL të dy komitete
janë të obligueshme, Komunat më pak i
kushtojnë rëndësi Komitetit për Komunitete.
Mund të themi se ky komitet më tepër është
një plotësim formal i cili rrjedh nga
obligimet ligjore, sesa nga aspekti
përmbajtjesor (material) i punës së këtij
komiteti.
Transparenca është parim esencial në bazë
të së cilës institucionet, e në këtë rast
Komunat, veprimtarinë e tyre e ushtrojnë
hapur para qytetarëve. Lidhur me këtë
çështje, jo të gjitha komunat janë treguar të
kujdesshme në thirrjen dhe organizimin e
takimeve publike me qytetarë. Sipas raportit,
del që në total janë mbajtur 33 takime
publike me qytetarë, krahasur me vitin
paraprak të 2011 ku Komunat kanë mbajtur
34 takime. Prej të gjitha komunave, shtatë
komuna nuk kanë mbajtur asnjë takim
publik me qytetarë.1

Megjithëse janë miratuar një numër i akteve
komunale që rregullojnë sfera të ndryshme
nga kuadri i kompetencave komunale, këto
akte janë pjesë e obligimeve ligjore të
komunave dhe kërkohet të jenë në harmoni
të plotë me legjislacionin në fuqi. Mirëpo,
nisur nga ky aspekt, jo gjithherë komunat u
janë përmbajtur rregullave ligjore me rastin
e hartimit dhe nxjerrjes së vendimeve apo
rregulloreve të caktuara komunale. Raporti
ka paraqitur një numër shkeljesh ligjore në
komuna, e kryesisht të lidhura me vendime
të natyrës pronësoro-juridike, vendime të
cilat janë nxjerrë pa respektuar të gjitha
procedurat që përcaktojnë ligjet e ndryshme
në fuqi, vendime të cilat nuk kanë bazë të
caktuar ligjore, por edhe akte të cilat nuk
janë në kompetencë të Kuvendeve të
Komunave. Numri më i madh i shkeljeve të
evidentuara i përket dhënies në shfrytëzim
të pronave komunale pa përfillur dispozitat
e Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe
Këmbimit të Pronës së Paluajtshme
Komunale nr.03/L-226. Një pjesë e madhe e
vendimeve që ka të bëjë me dhënien në
shfrytëzim të pronave komunale (duke mos
përjashtuar rastet kur janë dhënë në
shfrytëzim edhe pronat shoqërore) japin
autorizime që shfrytëzuesve aktual dhe
personave të caktuar t ’u mundësohet
zgjerimi i objekteve të ndërtuara në ato
prona, zgjatja e afateve të shfrytëzimit të
objekteve të ndryshme, miratimi i kërkesave
të personave fizik dhe juridik për ndërtimin e
objekteve rezidenciale apo afariste në
pronat komunale, këmbimin e pronës
private me atë komunale (Gjilan, Rahovec,
Gjakova, Podujevë, Shtërpcë, Pejë). Të gjitha

1 Shih Komunat: Rahovec, Istog, Pejë, Suharekë, Kaçanik, Mamushë dhe Fushë Kosovë
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këto veprime janë bërë pa përfillur
dispozitat e legjislacionit në fuqi. 
Po ashtu, janë evidentuar një numër
vendimesh të Kuvendeve të Komunave, me
të cilat paluajtshmëritë në pronësi shoqë -
rore, me të cilat sipas ligjit duhet të
administroj Agjencioni Kosovar i Privatizimit,
synohet të përvetësohen dhe të barten si
pasuri komunale apo të jenë pjesë e
transformimeve të ndryshme. Raste të tilla
janë shënuar në komunat: Rahovec,
Junik,Viti, Kaçanik, Lipjan, Prishtinë.
Gjithashtu, edhe në vitin 2012 një pjesë e
komunave kanë nxjerrë Vendim për
Kushtëzimin e shërbimeve komunale për
qytetarët me qëllim të kryerjes së
obligimeve ndaj ndërmarrjeve publike
komunale. Duke marrë parasysh se një
vendim i tillë filloi të miratohej në shumë
komuna, MAPL ka dërguar shkresë
shpjeguese me të cilën ka sqaruar se
kushtëzimet për ofrimin e shërbimeve të
qytetarëve nga ana e komunave për kryerjen
e obligimeve të tyre ndaj ndërmarrjeve
publike komunale, nuk kanë bazë ligjore dhe
si të tilla nuk mund të aplikohen. Komunat
të cilat kanë miratuar këtë vendim janë:
Rahoveci, Gjilani, Prizreni, Novobërda,
Kamenica, Podujeva, Vitia, Malisheva,
Kaçaniku.
Çështje tjetër e  rëndësishme në këtë pjesë
të raportit është shqyrtimi administrativ i
akteve komunale. Me qëllim të koordinimit
ndërministror dhe për të realizuar
shqyrtimin e ligjshmërisë së akteve
komunale, janë themeluar komisionet
përkatëse, varësisht nga fushat që prekin
aktet e miratuara. Duke marrë parasysh se

MAPL është autoritet mbikëqyrës i
komunave, këto të fundit janë të obliguara
që konfrom nenit 80 të LVL-së të përcjellin
aktet e miratuara nga kuvendi për shqyrtim
të ligjshmërisë. Mirëpo, ende një pjesë e
komunave nuk i sjellin aktet për vlerësim të
ligjshmërisë së tyre, ndaj kemi edhe një
numër aktesh të cilat në vlerësim të parë
janë akte të kundërligjshme.
Gjatë kësaj periudhe, MAPL ka analizuar
punën dhe funksionimin e Zyrave Komunale
për Komunitete dhe Kthim. Rregullorja e
Qeverisë me Nr. 02/2010 për Zyrat
Komunale për Komunitete dhe Kthim, ka
përcaktuar të gjitha obligimet e komunave
për organizimin dhe funksionimin e këtyre
zyrave. Mirëpo, sipas analizës së realizuar,
është vërejtur se struktura, përbërja, niveli i
raportimit, përfshirja e tyre në Statutin e
Komunës, si dhe çështja e emërtimit të kësaj
Zyreje nuk është e harmonizuar në të gjitha
komunat konform Rregullores Qeveritare.
Për më saktë, gjashtëmbëdhjetë Komuna
nuk e kanë paraparë themelimin e këtyre
Zyrave me Statutin e komunës,  edhe pse
ato kanë një nivel të funksionimit, ndërsa në
Komunën e Junikut kjo zyrë nuk është
themeluar fare. Janë edhe një numër
Komunash që emërtimin e Zyrës nuk e kanë
harmonizuar me Rregulloren Qeveritare
(Gjakova, Klina).
Për vite me radhë, në raportet e monitorimit
është përmendur se Këshilli Komunal për
Siguri në Bashkësi, nuk thirret në masën e
kërkuar me Udhëzimin Administrativ për
KKSB. Numri i përgjithshëm i mbledhjeve të
KKSB-ve në komuna gjatë kësaj periudhe
tregon se janë mbajtur 77 mbledhje, gjë që
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nënkupton se ky mekanizëm nuk ka pasur
funksionimin e duhur. Për më tepër, KKSB
nuk është duke ushtruar rolin konsultativ
për çështje të sigurisë si dhe për masat që
duhet ndërmarrë për parandalim të
kriminalitetit. Duket se kryetarët e komu -
nave, çështjet e sigurisë i lënë në plan të
dytë, duke vlerësuar se siguria është
segment  ku vetëm policia do duhej të
merrej me të, ndërsa provizionet ligjore e
tregojnë të kundërtën. Madje, në disa
komuna nuk ekziston një vendim i kryetarit
të komunës për themelimin e Këshillit
Komunal për Siguri në Bashkësi, ose janë
ende në fuqi vendime të vjetërsuara të cilat
janë të thirrura me Rregulloren 2005/54 për
kornizën drejtuese të SHPK-së. Ndërsa një
pjesë e komunave nuk kanë miratuar fare
vendim për themelimin e KKSB-së, kurse disa

të tjera vendimin për themelim e kanë
nxjerrë në Kuvendin e Komunës 2.  Duhet të
përmendet se themelimi i Këshillit Komunal
për Siguri në Bashkësi dhe funksionimi i
rregullt i këtij organi konsultativ, është
obligim kushtetues  dhe ligjor, i paraparë me
nenin 128, parag. 4 të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, nenin 7 të Ligjit nr.
04/L-076 për Policinë dhe Udhëzimin
Administrativ Nr. 08/2009 MPB – 02/2009
MAPL i cili përcakton mënyrën e themelimit
të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi.
Për më saktë, Neni 7 i Ligjit nr. 04/L-076 për
Policinë, ka përcaktuar qartazi se KKSB
themelohet në çdo komunë. Për mënyrat e
funksionimit, numrin e mbledhjeve, detyrat
dhe përgjegjësitë e këtij Këshilli, obligimet e
kryetarit të komunës në raport me Këshillin,
i ka përcaktuar U.A i lartpërmendur.  

2 Nga shqyrtimi i vendimeve për themelimin e KKSB-ve, Divizioni i Monitorimit të MAPL-së ka nxjerrë përfundimet e
mëposhtme:

a) Komunat: Shtime, Kaçanik, Shtërpcë, Mamusha, Klinë, Suharekë, Pejë, Deçan, Rahovec, Junik dhe Podujevë, vendimin
për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) e kanë miratuar në përputhje me Udhëzimin
Administrativ Nr. 08/2009 MPB – 02/2009 MAPL, ku vendimin për nominimin e anëtarëve të KKSB-së e ka nxjerrë
Kryetari i Komunës. 

b) Komunat:  Ferizaj, Mitrovica dhe Skenderaj me rastin e nxjerrjes së vendimit për themlimin e KKSB-së janë thirrur në
Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2009 MPB – 02/2009 MAPL, por këtë vendim e kanë miratuar në Kuvend të Komunës,
gjë që nuk është në përputhje me U. A. e lartpërmendur.

c) Komunat: Gjilan, Malishevë, Obiliq, Viti, Prizren, Lipjan, Prishtinë, Hani i Elezit, Dragash dhe  Fushë-Kosovë, vendimin për
themelimin e KKSB-së e kanë mbështetur në Rregulloren 2005/54 për kornizën drejtuese të SHPK-së dhe nuk e kanë
harmonizuar me legjislacionin pasardhës, përkatësisht Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2009 MPB – 02/2009 MAPL. 

d) Komunat: Vushtrri, Gjakovë, Istog dhe Gllogoc, vendimin për themelimin e KKSB-së nuk e kanë dërguar në MAPL për
vlerësim të ligjshmërisë.

e) Komunat: Novobërdë, Kamenicë, Graçanicë, Ranillug, Kllokot dhe Partesh ende nuk kanë marrë vendim për themelimin
e KKSB-së.
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K
omunat Gjakovë, Rahovec,
Deçan dhe Junik gjatë
periudhës janar-qershor të

vitit 2012 kanë mbajtur një numër
të mbledhjeve të kuvendit të
komunës. Në kuvendet e këtyre
komunave gjatë kësaj periudhe
janë mbajtur gjithsej 22 mbledhje
të rregullta dhe 4 të jashtë -
zakonshme. Më detajisht në vijim
kemi paraqitur figurën e mbledhjeve
të Kuvendeve të Komunave:

Nga figura 1 vërejmë se numrin më të madh të mbledhjeve e ka mbajtur Kuvendi i Komunës së
Deçanit me 8 mbledhje. Krahas saj, Rahoveci ka mbajtur 7 mbledhje, ndërkohë Gjakova ka mbajtur
6 mbledhje dhe Juniku me 5 mbledhje të mbajtura.  
Edhe komitetet për komunitete kanë qenë funksionale në këtë periudhë. Kësisoj numri i takimeve
të Komiteteve obligative qëndron si në vijim:

Nga pasqyrimi i mësipërm shohi m
se edhe në mbajtjen e mble -
dhjeve të Komiteteve të obligu -
eshme Komuna e Deçanit dhe e
Junikut kanë treguar performancë
më të mirë. Megjithatë, në të
gjitha komunat funksionimi i
këtyre komiteteve ka qenë i
rregullt. Madje, nga figura shohim
se numri i mbledhjeve të Komi -
tetit për Komunitete ka qenë
ekuivalent me Komitetin për
Politikë dhe Financa, për të cilën
tregojnë të dhënat e takimeve. 
Ligji për Vetëqeverisje Lokale ka përcaktuar edhe themelimin e disa komiteteve të tjera siç janë ato
konsultative, prandaj sipas këtij ligji komunat janë të obliguara të përmbushin këtë aspekt. Mirëpo,

KOMUNAT: GJAKOVË, RAHOVEC, DEÇAN DHE JUNIK

6
5

5 6

3

1

Gjakovë Deçan Junik Rahovec

Mbledhjet e kuvendit
Mbledhjet e rregullta Mbledhjet e jashtëzakonshme

5
6 6 6

4

6 6
5

Gjakovë Deçan Junik Rahovec

Komitetet e Obligueshme
KPF KK

Fig. 1. Numri i mbledhjeve të Kuvendeve të Komunave: 
Gjakovë, Deçan, Junik dhe Rahovec

Fig. 2. Numri i mbledhjeve të Komiteteve të obligueshme: 
Gjakovë, Deçan, Junik dhe Rahovec
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deri tani, në asnjërën prej këtyre
komunave nuk janë themeluar
komitete të tilla. 
Rrjedhojë e punës së kuvendeve
ka qenë gjithashtu miratimi i një
numër aktesh komunale. Sipas të
dhënave, gjatë kësaj periudhe
kuvendet e këtyre komunave
kanë miratuar gjithsej 64 vendime
dhe 10 Rregullore. Në vijim në
formë grafike kemi paraqitur
numrin e akteve të miratuara
nëpër kuvende:

Siç vërejmë, numrin më të madh të akteve të miratuara e ka realizuar Komuna e Rahovecit,
ndërkohë më së paku akte të miratuara kemi në Komunën e Deçanit. Mirëpo, numri i akteve të
miratuara nuk mund të jetë përcaktues i efikasitetit të Kuvendit të Komunës, ngase ky aspekt varet
nga kualiteti i akteve të miratuara dhe ligjshmëria e tyre. Nëse nisemi nga aspekti kualitativ i
vendimeve të miratuara, atëherë të dhënat tregojnë se Komuna e Rahovecit ka nxjerrë më së shumti
vendime të kundërligjshme (gjithsej 9 shkelje ligjore). Në komunën e Deçanit nuk është evidentuar
asnjë shkelje ligjore me rastin e nxjerrjes së vendimeve, ndërsa në Komunën e Junikut kemi vërejtur
një shkelje. Sa i përket Komunës së Gjakovës, megjithëse janë bërë 3 shkelje me rastin e nxjerrje së
akteve komunale, dy prej tyre janë shfuqizuar në Kuvend, ndërsa tjetra mbetet pjesë e shqyrtimit
administrativ, pasi që shfuqizimi një Vendimi3, i kërkuar nga Komisioni përkatës ndërministror është
kundërshtuar nga Komuna e Gjakovës.
Sa u përket mbledhjeve të kuvendit, të gjitha mbledhjet e kuvendeve kanë qenë të hapura për
publikun. Informimi i qytetarëve në vazhdimësi është bërë përmes ueb-faqes zyrtare të komunës,
shpalljeve publike të vendosura në objektet e komunës, por edhe përmes televizioneve lokale.
Ndërkohë, ajo që është vërejtur tregon se qytetarët nuk duken edhe aq të inkurajuar për të qenë
pjesëmarrës në takimet e kuvendit. Madje, edhe takimet publike të organizuara lidhur me çështjet
e interesit të përgjithshëm, siç mund të jenë miratimi i rregulloreve apo planeve të ndryshme
komunale, nuk i ka nxitur qytetarët për të qenë pjesëmarrës.  Megjithatë, komunat janë kujdesur të
respektojnë rregullat për njoftimin e qytetarëve me rastin e diskutimeve publike. Për më tepër, ueb-
faqet zyrtare të komunave në vazhdimësi kanë qenë azhurnuara me informacione dhe aktivitetet e
komunave. Madje, duke marrë parasysh sistemin e teleprezencës të instaluar në komuna, është
krijuar mundësia e vendosjes së aplikacioneve në ueb-faqet zyrtare, ku qytetarët të kenë mundësinë
për vëzhgimin e mbledhjeve të kuvendeve. Një mundësi e tillë është praktikuar më tepër nga
Komuna e Junikut. Komunat kanë organizuar edhe takime publike me qytetarë. Sipas të dhënave,

16

10

16

22

1 1
3

5

Gjakovë Deçan Junik Rehovec

Aktet komunale
Vendimet Rregulloret

Fig. 3.  Numri i akteve komunale të miratuara në Kuvendet e Komunave: :
Gjakovë, Deçan, Junik dhe Rahovec

3  Për më tepër: pjesa e Përmbledhjes nga mbledhjet e kuvendit - Komuna e Gjakovës
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në komunat: Gjakovë, Junik dhe Deçan është organizuar nga një takim publik (i paraparë me nenin
68.1 të LVL-së) ndërsa, Komuna e Rahovecit nuk ka mbajtur asnjë të tillë. Megjithëse, Komuna e
Rahovecit ka mbajtur një numër takimesh me qytetarë nëpër fshatra, lagje dhe vendbanime të
ndryshme për diskutimin e Planeve, Rregulloreve, apo projekteve të ndryshme që në praktikë janë
treguar shumë më efikase sesa takimet publike të parapara me nenin 68 të LVL si takime të
detyrueshme.

Lidhur me informimin dhe komunikimin me organin mbikëqyrës, përkatësisht Ministrinë e
Administrimit të Pushtetit Lokal komunat qëndrojnë relativisht mirë. Në shumicën e rasteve ftesa për
mbledhjet e kuvendit ka arritur me kohë, mirëpo jo të gjitha komunat kanë dërguar edhe materialet
e mbledhjeve të bashkangjitur me ftesë. Për më saktë, është Komuna e Deçanit ajo e cila nuk i ka
dërguar materialet  e mbledhjeve të kompletuara. 
Sa i përket krijimit të kushteve për shqyrtimin administrativ nga organet mbikëqyrëse, fatkeqësisht
evident është fakti që komuna e Rahovecit nuk i përmbahet ligjit në këtë drejtim pasi që edhe gjatë
kësaj periudhe, aktet e miratuara në Kuvendin e Komunës nuk i ka përcjellë për shqyrtim të
ligjshmërisë. Për këtë dëshmon edhe numri i madh i shkeljeve ligjore të cilat janë paraqitur me rastin
e nxjerrjes së akteve të caktuara në kuvendin e Komunës së Rahovecit. Ndërsa Komuna e Deçanit
dhe e Junikut në tremujorin e dytë të këtij viti kanë filluar me dërgimin e akteve në organin
mbikëqyrës për të vlerësuar ligjshmërinë. Sa i përket Komunës së Gjakovës, në vitin 2012 kjo komunë
aktet e kuvendit të komunës, rregullisht i ka përcjelluar për rishikim.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

Aspekt tjetër i  rëndësishëm për t’i
përmbledhur në këtë pjesë të raportit
është edhe fusha e sigurisë së
përgjithshme të qytetarëve. Si
mekanizëm për trajtimin e kërkesave
të qytetarëve në raport me sigurinë
ligji ka paraparë themelimin e Këshillit
Komunal për Siguri në Bashkësi. Me
U.A. për KKSB është përcaktuar numri
minimal prej dhjetë mbledhjeve
brenda vitit të këtij mekanizmi.
Ndërsa, sipas të dhënave, këto këshilla
në këtë periudhë kanë mbajtur këtë
numër të takimeve:

Nga figura e mësipërme vërejmë se vetëm Komuna e Rahovecit ka mbajtur me rregull mbledhjet e
këtij këshilli. Ndërsa në komunat: Deçan, Junik dhe Gjakovë, nisur nga numri i takimeve shohim se

1
2 2

5

Gjakovë Deçan Junik Rahovec

Këshilli Komunal për Siguri në
Bashkësi

KKSB

Fig. 4. Numri i takimeve të KKSB-ve në komunat: Gjakovë, Deçan,
Junik dhe Rahovec.



2012

14

RAPORT I MONITORIMIT TË KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

JANARQERSHOR

ky Këshill nuk ka funksionim konstant.
Përgjithësisht mund të themi se në këto komuna, Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi nuk ka
pasur një rrjedhë të funksionimit siç kërkohet me Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2009 MPB –
02/2009 MAPL për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi.  
Nga aspekti juridik, kemi vërejtur se Komuna e Gjakovës ende nuk disponon me një vendim të
kryetarit të komunës për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, ndërkohë takimet
mbahen ad hoc dhe jo në baza të rregullta. Nga kjo shohim se në këtë komunë kemi  një situatë ku
Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi funksionon pa ndonjë akt juridik që do të vendoste mbi
themelimin dhe përfaqësimin e drejtë të pjesëmarrësve në këtë mekanizëm.
Krahas Komunës së Gjakovës, në komunat: Junik, Deçan dhe Rahovec megjithëse ekziston një
vendim i kryetarit të komunës me të cilin është miratuar themelimi i këtij këshilli dhe nominimi i
anëtarëve të propozuar, numri i takimeve të zhvilluara gjatë kësaj periudhe tregon se ky organ,
kompetent për pranimin e kërkesave, interesave dhe çështjeve që lidhen me sigurinë e qytetarëve,
nuk ka funksionuar konform rregullave ligjore në fuqi. 

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Funksionimi i Zyrës Lokale për Komunitete dhe Kthim, është paraparë me Rregulloren Nr. 02/2010
për Zyret Komunale për Komunitete dhe Kthim. Në këto komuna, kemi vërejtur se organizimi dhe
funksionimi i këtyre zyrave qëndron si në vijim:
Gjakovë - Komuna e Gjakovës e ka të themeluar Zyrën Komunale për Komunitete, mirëpo në
emërtimin e kësaj zyre në Statut i mungon edhe termi Kthim. Gjithashtu, nuk është përcaktuar niveli
i përgjegjësisë dhe raportimit të kësaj zyreje. Kjo Zyrë i ka 5 zyrtar:  shefin, dy regjistrator, dy
koordinator.
Deçani - Në Komunën e Deçanit, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim megjithëse parashihet
me Statut, nuk është themeluar në përputhje me Rregulloren Qeveritare. Sipas Statutit, në kuadër të
zyrës së kryetarit është përmendur vetëm ekzistimi i pozitës së zyrtarit komunal për kthim. Ndërsa,
në nenin 77 është përfshirë Zyra e Komuniteteve, mirëpo jo në përputhje me emërtimin e paraparë
në Rregulloren përkatëse të qeverisë. Sipas këtij neni, kjo zyrë nuk është përgjegjëse t’i raportoj
kryetarit të komunës por Komitetit për Komunitete. Ndërsa, në nenin 77 emërtimi Zyra e
Komuniteteve përfshinë vetëm pozitën e Shefit të Zyrës së Komunitetit, duke mos përmendur
pozitat pasuese sipas Rregullores Qeveritare. Krahas kësaj, në kuadër të zyrës së kryetarit është
përmendur vetëm ekzistimi i pozitës së zyrtarit komunal për kthim. 
Juniku - Komuna e Junikut ende nuk e  ka themeluar Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim. Edhe
në Statutin e Komunës nuk është përfshirë themelimi i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim. Në
nenin 48.1 të Statutit të Komunës janë renditur zyrat të cilat janë nën autoritetin e Kryetarit, ndër të cilat
bënë pjesë edhe Zyra për integrime evropiane dhe të drejta të njeriut.  Lidhur me këtë, me qëllim të
ushtrimit të detyrave për çështje të komuniteteve, zyrtarit për integrime evropiane i janë ngarkuar
detyrat shtesë në këtë drejtim. Mirëpo përkundër kësaj, Komuna e Junikut nuk ka përmbushur
obligimet që rrjedhin nga Rregullorja nr. 02/2010 për zyrat komunale për Komunitete dhe Kthim.
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Rahoveci - Komuna e Rahovecit e ka të themeluar Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim. Kjo
zyrë ka dy zyrtarë: Shefin e Zyrës dhe një zyrtar. Komuna themelimin e kësaj zyreje e ka paraparë
edhe në Statutin e Komunës, duke e përfshirë në kuadër të drejtorive komunale me nenin 65 të
titulluar Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim. Ndërsa në nenin 77 të Statutit të Komunës janë
përcaktuar përbërja, detyrat dhe fushëveprimi i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim.

Përmbledhje nga mbledhjet e kuvendeve
Gjakovë
Gjatë periudhës janar-qershor 2012, Kuvendi i Komunës së Gjakovës ka mbajtur gjithsej 6
mbledhje. Rrjedhojë e punës së kuvendit ka qenë miratimi i 16 vendimeve, kurse një Rregullore
është miratuar dhe një është shfuqizuar4 . Krahas Kuvendit të Komunës, gjatë kësaj periudhë
kanë funksionuar edhe Komitetet e obligueshme. 
Numri më i madh i akteve juridike të miratuara në Kuvendin e Komunës i përket fushës së
rregullimit urban, mbrojtjes së mjedisit si dhe akte që rregullojnë nga fusha të tjera në kuadër të
kompetencave komunale. Në mesin e shumë akteve juridike, Kuvendi ka miratuar Rregulloren
për Mbrojtje të Mjedisit në Komunën e Gjakovës.  Me një vendim tjetër, Kuvendi ka miratuar
kërkesën e Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit për plotësimin e vendimeve mbi
caktimin e tokës ndërtimore urbane në disa zona kadastrale, përfshirë edhe zonën industriale të
qytetit5. Është miratuar, Projekti ideor Urbanistiko-Arkitektonik i Kampusit Universitar, i propozuar
për shqyrtim nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit. Kuvendi ka miratuar edhe
Vendim mbi  miratimin e  Planit Rregullues Urban i Kompleksit Urbanistik, potezit për gjatë
rrugës regjionale Gjakovë-Prizren, ana jugore (ish-poligoni i autoshkollës).
Po ashtu, gjatë kësaj periudhe, pjesë e punës së Kuvendit ishte shqyrtimi i raportit të kryetarit të
komunës për periudhën janar-shtator 2011, ndërkaq është aprovuar edhe Raporti financiar i
Buxhetit të Komunës së Gjakovës, për periudhën janar-dhjetor 2011 (edhe pse LVL nuk obligon
miratimin e raporteve). 

4 Kuvendi i Komunës së Gjakovës, ka shfuqizuar Rregulloren për EKO-taksa të miratuar në mbledhjen e muajit janar, konform
rekomandimit të dhënë nga Komisioni i përbashkët MAPL-MMPH për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve të Komunave
në ushtrimin e kompetencës vetanake  lidhur me “mbrojtjen e mjedisit lokal”. Ky komision ka kërkuar shqyrtimin e kësaj
rregulloreje nga Komuna e Gjakovës, pasi që është vlerësuar se nuk ka bazë ligjore.  Komuna e GJakovës ka marrë për bazë
rekomandimin e Komisionit dhe rregulloren në fjalë e ka shfuqizuar me Vendim të Kuvendit të Komunës.

5 Vendim i kundërligjshëm sipas Komisionit të përbashkët MAPL-MBPZHR. Komisioni i përbashkët MAPL-MBPZHR pas
vlerësimit të ligjshmërisë së Vendimit 01 Nr. 011-864/2012 i Kuvendit të Komunës së Gjakovës të dt.23.02.2012 mbi caktimin
e tokës ndërtimore urbane. Në bazë të shqyrtimit të ligjshmërisë Komisioni për këtë vendim ka konstatuar se:

a) Komuna nuk ka respektuar legjislacionin e zbatueshëm që rregullon këtë fushë. Ky vendim bie në kundërshtim me nenin
10  parag. 10.2. Ligji Nr. 02/L-26 për Tokën  Bujqësore

b) Kuvendi I Komunës së Gjakovës nuk ka kërkuar pëlqim nga MBPZHR në projekt-propozimin  për Vendim 01 Nr. 011-
864/2012.

c) Vendimi është në kundërshtim me nenin  15 të Ligjit Nr.02/L-26 për Tokën Bujqësore
d)  Me Vendimin 01 Nr. 011-864/2012 është paraparë zgjerimi  i zonës urbane në tokat bujqësore të cilat janë nën sistem të

ujitjes dhe komasacion.
e) Vendimi 01 Nr. 011-864/2012 I Kuvendit të Komunës së Gjakovës mbi caktimin- zgjerimin e tokës Ndërtimore urbane është

në kundërshtim me Ligjin mbi Tokën Ndërtimore. Pas dhënies së rekomandimit për shqyrtimin e vendimit në fjalë,
Komuna e Gjakovës në një shkresë ka kundërshtuar konstatimet e Komisionit, duke vlerësuar se Vendimi më lart i plotëson
të gjitha kriteret ligjore për të prodhuar efekte juridike. Vlefshmëria e këtij Vendimi ende mbetet pjesë e shqyrtimit
administrativ. 
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Përveç vendimeve të përmendura më lartë, janë miratuar edhe disa ndryshime në Statutin e
Komunës. Së këndejmi, është ndryshuar neni 55 dhe 56 i Statutit të Komunës, gjegjësisht
paragrafi i nenit 55 “Mbrojtja e tokës në pronësi Komunale nga uzurpimet dhe udhëheqja e
procedurave të ndërlidhura me këtë çështje”, është zhvendosur në nenin 56, e që nënkupton se
kompetenca për mbrojtjen e pronës komunale kalon nga drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe
Komasacion në drejtorinë e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. 
Gjithashtu janë miratuar një numër i vendimeve me të cilat janë themeluar grupe të ndryshme
punuese apo komisione për kryerjen e funksioneve të caktuara, siç janë: Vendimi mbi
themelimin e komisionit për organizimin e manifestimeve për nder të 100-vjetorit të Pavarësisë
së Shqipërisë, Vendimi për ndryshimin e komisionit  për identifikimin dhe dhënien në shfrytëzim
të banesave  në ndërtesën për banim social,  po ashtu formimi i  grupit punues për definimin e
të dhënave për  vendosjen e shtatorëve, pllakave me emrat e dëshmorëve dhe martirëve të
përfshirë në këtë edhe shtegun memorial. 
Sikurse në disa komuna të tjera, edhe në Komunën e Gjakovës, është bërë praktikë që Kuvendi i
Komunës të miratoj kërkesa individuale në raste të caktuara. Sigurisht që mënyrat e tilla të
vendimmarrjes dalin prej kompetencave të Kuvendit të Komunës si organ me të drejtë që të
miratoj vetëm akte të përgjithshme juridike. Rast të ngjashëm që mund t’i referojmë praktikave
të tilla mund të përmendim Vendimin për miratimin e kërkesës së z. Rexhep Jemin Kastrati nga
Gjakova për dhënien në shfrytëzim të një pjese prej 0,02.22 (222 m2) nga sipërfaqja e
përgjithshme prej 0.16.37.ha të paluajtshmërisë,  në ngastrën 5526/34 z.k Gjakovë - J  për
destinim shndërrimi në “oazë të gjelbëruar” 6.   
Megjithatë, Komuna e Gjakovës në mbledhjen e muajit maj, konform rekomandimit të Ministrisë
së Administrimit të Pushtetit Lokal, ka nxjerrë Vendimin për shfuqizimin e vendimit  01nr. 011-
1644/2012 i datës 29.03.2012. 
Para miratimit të disa akteve juridike, konkretisht Rregulloreve, Planeve si dhe dokumenteve të
tjera që prekin interesat e përgjithshme të qytetarëve, komunat si rregull i vendosin në diskutim
publik aktet e caktuara për të marrë edhe qëndrimin e qytetarëve. Për të rritur transparencën
dhe mundësinë që qytetarët të jenë pjesë e vendimmarrjes, Komuna e Gjakovës ka organizuar
një numër takimesh publike me qytetarë.  Kësisoj, në diskutim publik kanë kaluar: Rregullorja për
Mbrojtjen e Mjedisit, Plani Rregullues Urban i kompleksit urbanistik  përgjatë rrugës regjionale
Gjakovë-Prizren, rishikimi i segmentit rrugor dhe rregullimi i lokacionit nga Rruga “Anton Çeta”
deri në rrugën “Dëshmorët e Lirisë” etj.  
Përveç kësaj, çështje tjetër që lidhet me transparencën është organizimi i takimeve publike me
qytetarë, duke ditur se është obligim i komunës që në baza të rregullta të organizoj në vit së
paku 2 takime publike me qytetarë.
Mund të themi se takime të tilla publike janë shumë të rëndësishme për sjelljen e qytetarëve më
afër realizimit të nevojave të tyre. Forma të tilla të organizimit qytetarëve u krijojnë mundësinë e
dhënies së vërejtjeve, propozimeve, vlerave dhe kërkesave të tyre në raport me nevojat. Ato,
praktikisht paraqesin aspekte të demokracisë së drejtpërdrejtë, përkundër demokracisë së

6 Pas vlerësimit të ligjshmërisë së këtij vendimi, MAPL ka kthyer përgjigjen për Komunën e Gjakvoës, me ç’rast është kërkuar
shqyrtimi i vendimit në fjalë, pasi që është në kundërshtim me Ligjin nr.03/L-226 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin
e pronës së paluajtshme të komunës. Komuna e Gjakovës për këtë rast, ka nxjerrë vendim për miratimin e rekomandimit
të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për shfuqizimin e vendimit  01nr. 011-1644/2012 i datës 29.03.2012.
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tërthortë ku kërkesat e qytetarëve realizohen përmes të zgjedhurve të tyre apo programeve të
caktuara. Prandaj, aplikimi i kësaj forme të konsultës së përgjithshme, duhet të vazhdoj edhe në
të ardhmen dhe të jetë pjesë integrale e politikave komunale. 

Junik
Gjatë periudhës janar-qershor 2012, Kuvendi i Komunës së Junikut ka mbajtur gjithsej 5
mbledhje.  Me qëllim të ofrimit të transparencës për qytetarë, në ueb faqen zyrtare të Komunës
së Junikut janë transmetuar direkt mbledhjet e Kuvendit të Komunës. Paraprakisht komuna në
adresën zyrtare është kujdesur në informimin e qytetarëve lidhur me kohën e mbajtjes së
mbledhjeve dhe njoftimin për transmetimin direkt të punimeve të kuvendit. Kësisoj, përveç
lidhjes direkte me MAPL për të monitoruar mbledhjet, komuna ka krijuar edhe aplikacionin për
qytetarë ku ata mund të klikojnë për të vëzhguar punimet e kuvendit. Kjo është një  praktikë e
mirë e Komunës së Junikut, e cila ka treguar efikasitet në menaxhimin e pajisjeve për
teleprezencë për qëllime informuese. Përveç kësaj, ueb-faqja zyrtare është azhurnuar në
vazhdimësi për aktivitetet e komunave. Mirëpo, ende mbetet për t’u përmirësuar sistemi i
publikimit të akteve të miratuara në Kuvendin e Komunës.
Sa u përket Komiteteve të obligueshme, Komiteti për Politikë dhe Financa gjatë periudhës janar-
qershor 2012 ka mbajtur gjithsej 6 takime. Si rregull, komiteti është thirrur para mbajtjes së
mbledhjeve të Kuvendit, në të cilin janë trajtuar çështjet kryesore të planifikuara për shqyrtim në
mbledhjet e Kuvendit të Komunës. 
Ndërsa, edhe pse Komuna e Junikut nuk ka komunitete pakicë, përfaqësimi në Komitetin për
Komunitete rrjedh nga radhët e komunitetit shumicë. Andaj, përbërja e këtij komiteti reflekton
përfaqësuesit e lagjeve të ndryshme të Komunës së Junikut. Formimi dhe funksionalizimi i këtij
komiteti është përmbushje e një pjese të kuadrit ligjor për vetëqeverisje lokale nga Komuna e
Junikut. Në këtë kontest, Komiteti ka qenë funksional dhe është mbledhur gjashtë herë. Ndër
temat kryesore të diskutuara në mbledhjet e komitetit kanë qenë projektet kapitale për vitin
2012, çështje të sigurisë së qytetarëve, shërbimet publike etj. 
Në lidhje me aktet e miratuara në Kuvendin e Komunës, gjatë kësaj periudhe, ka pasur agjendë
të ngjeshur të propozim-vendimeve dhe propozim-Rregulloreve komunale. Kështu, është
realizuar bartja e mjeteve të pashpenzuara të vitit 2011 në vitin 2012 sipas kategorive përkatëse.
Po ashtu është miratuar Rregullorja për kriteret e përdorimit të pijeve alkoolike në lokalet publike
në Komunën e Junikut, Rregullorja për përdorimin e automjeteve zyrtare, Rregullorja për
kompetencat, përgjegjësitë dhe punën e komiteteve të Kuvendit të Komunës, si dhe Plani
Rregullues Urban “Njësia Gacafer-Pepsh”. Pjesë e punës shqyrtuese të Kuvendit ishin edhe disa
raporte, siç ishte Raporti për projektin e rregullimit të shtratit të lumit “Erenik”, gjegjësisht faza e
dytë e projektit, si dhe vendimi mbi plotësimin e numrit të anëtarëve të Këshillit të Ekspertëve
të Planifikimit të Komunës. Në muajin maj Kuvendi ka miratuar rishikimin e buxhetit komunal për
vitin 2012, si dhe ka nxjerrë një vendim për themelimin e çmimit Kuvendi i Junikut. 
Krahas vendimeve të përshkruara më lartë, gjatë kësaj periudhe kemi evidentuar një shkelje
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ligjore. Në muajin prill Kuvendi i Komunës së Junkut ka miratuar Vendimin për shpalljen e
ngastrave kadastrale 1959 dhe 3298/1 interes publik i komunës së Junikut. Bëhet fjalë për
ngastrën kadastrale Nr.1959 e evidentuar në të dhënat bazë si pasuri shoqërore e ndërmarrje
Moronica me sipërfaqe të përgjithshme 9275 m2 me kulturë është kullosë dhe gjendet ne
vendin e quajtur Moronica, ku komuna planifikon të ndërtoi Shtëpinë e Kulturës me te gjithë
infrastrukturën përcjellëse. Ndërsa ngastra tjetër me  nr Nr .3298/1 është e evidentuar në të
Dhënat Bazë për Njësi P-73105038-03298-1, si pasuri shoqërore e ndërmarrjes Ereniku me seli ne
Gjakovë, ka sipërfaqe te përgjithshme 65052 m2, me kulturë është mal dhe gjendet ne vendin e
quajtur Arat e Erenikut7. 

Deçan
Gjatë periudhës janar-qershor, Komuna e Deçanit ka qenë mjaft aktive në zhvillimin  e takimeve
të Kuvendit të Komunës dhe Komiteteve. Në këtë periudhë Kuvendi ka mbajtur 5 mbledhje të
rregullta dhe 3 të jashtëzakonshme. Njëra nga mbledhjet e rregullta me plan të punës ka qenë
e paraparë për vitin 2011, mirëpo për shkak të shtyrjes së saj është mbajtur në janar të këtij viti.
Sa u përket mbledhjeve të jashtëzakonshme, Kuvendi ka thirrur gjithsej 3 mbledhje. Gjendja e
rëndë e pyjeve ka qenë temë e vazhdueshme e diskutimeve në kuvend, kështu që një mbledhje
e jashtëzakonshme është thirrur pikërisht për këtë temë. Në këtë mbledhje, Kuvendi, me qëllim
të mbrojtjes së pyjeve miratoi Moratorium të përkohshëm, me të cilin do të ndërpriteshin të
gjitha kontratat me operatorët ekonomik të cilët posedonin leje për prerje të pyjeve, deri në
vlerësimin e gjendjes së krijuar. Ndërsa, mbledhja e dytë e jashtëzakonshme është mbajtur për
shkak të situatës së krijuar nga reshjet e mëdha të borës për të cilën komuna kishte shpallur
gjendje të jashtëzakonshme. Në këtë mbledhje, Kuvendi i Komunës miratoi vendimin për
ndarjen e 80.000 € për tejkalimin e kësaj situate. Krahas kësaj, në muajin mars Kuvendi thirri
mbledhjen tjetër të jashtëzakonshme, në të cilën unanimisht përkrahu themelimin e grupit të
grave këshilltare të këtij kuvendi, me qëllim të sigurimit të respektimit të Ligjit për barazi gjinore. 
Sa u përket mbledhjeve të rregullta,Kuvendi ka shqyrtuar dhe miratuar një numër vendimesh.
Në mesin e disa vendimeve është edhe Rregullorja për taksa dhe ngarkesa për shërbimet
komunale, miratimi i së cilës kërkohet edhe me Ligjin për financat e pushtetit lokal. Ndërsa, në
mbledhjen e parë të rregullt sipas planit të miratuar për vitin 2012 e mbajtur po ashtu në muajin
janar, Kuvendi i Komunës ka shqyrtuar dhe miratuar vendimin për caktimin e lokacionit për
ndërtimin e Fabrikës së Mjaltit8 , ndërkohë është miratuar edhe Plani i punës së Kuvendit për
vitin 2012. Po ashtu, Kuvendi ka aprovuar raportin teknik financiar të projekteve kapitale për vitin
2011. Në këtë mbledhje është miratuar gjithashtu vendimi për preorientimin e të hyrave
vetanake të bartura nga viti i kaluar.  
Në muajin mars kuvendi ka mbajtur mbledhjen e tretë, rrjedhojë e së cilës ishte shtyrja e
shqyrtimit të raportit të shpenzimeve të Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural për
shkak të mosprezencës së drejtorit të kësaj drejtorie. Kurse, ndër çështjet kryesore të kësaj
mbledhje ishte shqyrtimi i raportit mbi shpenzimet e mjeteve të ndara muaj më parë nga

7 Vlerësimi i ligjshmërisë së këtij vendimi nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ende nuk ka përfunduar, pasi që
Komuna e Junikut nuk ka proceduar këtë vendim për rishikim administrativ. Mirëpo, nëse iu referohemi dispozitave të Ligjit
për Agjencinë Kosovare të Privatizimit Nr. 03/L-067, konkretisht nenit 5, shohim se pronat e cekura në këtë vendim, nuk
mund të jenë pjesë e ndonjë transformimi nga ndonjë autoritet tjetër (komuna) përveç Agjencionit Kosovar të Privatizimit.

8 Projekt i financuar nga Komisioni Evropian
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Kuvendi për tejkalimin e gjendjes së krijuar nga reshjet e borës, ku edhe pati një varg kritikash
nga opozita për mënyrën e menaxhimit të këtyre mjeteve.  Krahas kësaj, në mbledhjen e muajit
prill Kuvendi i Komunës me vendim ka miratuar raportin e shpenzimve për vitin 2011, kurse në
mbledhjen e muajit, maj është miratuar rishikimi i buxhetit për vitin fiskal 2012 dhe është
aprovuar Plani i veprimit në mjedis.
Duke ditur defektet në Statutin e Komunës së Deçanit dhe problemet e vazhdueshme që ka
shkaktuar në praktikë,  dhe duke marrë parasysh se numri i drejtorive të komunës nuk përputhet
me numrin e kërkuar me Statut, e po ashtu edhe një nen i cili parasheh miratimin e propozim-
buxhetit me 2/3 e votave (i cili është në kundërshtim me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale),
komuna e ka parë të nevojshme themelimin e një komisioni me qëllim të ndryshimit të këtij
Statuti. Si rrjedhojë, në këtë mbledhje Kuvendi ka aprovuar vendimin për themelimin e
Komisionit të përbashkët me detyrë të inicimit të procedurës për ndryshimin dhe plotësimin e
Statutit të Komunës. Përkundër kësaj, ende ky Statut ka mbetur pa u ndryshuar dhe plotësuar
konform Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe konform organizimit të brendshëm të administratës
së komunës. 
Sa i përket punës së Komiteteve obligative, ato kanë qenë funksionale edhe në këtë periudhë.
Komiteti për Politikë dhe Financa  dhe Komiteti për Komunitete kanë mbajtur nga 6 mbledhje.
Edhe Komuna e Deçanit ka numër të vogël të komuniteteve pakicë, megjithatë përfaqësimi në
Komitetin për Komunitete përfshinë pjesëtarë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, një
pjesëtar të komunitetit serb, përfaqësues të fshatrave dhe pjesëtar nga komuniteti shqiptar.  Ky
komitet ka gjithsej 7 anëtarë. 
Në lidhje me komitetet e tjera, e posaçërisht atyre konsultative, edhe në Komunën e Deçanit nuk
është themeluar asnjë i tillë. Duhet përmendur që, themelimi i këtyre komiteteve përveç aspektit
të sjelljes së qytetarëve më afër hartimit të politikave, dhënies së propozimeve dhe hulumtimeve
të ndryshme, ka edhe aspektin pozitiv profesional që mund të ofrojnë këto komitete, ngase
përbërja e tyre përfaqëson persona (ekspertë) të fushave përkatëse. Andaj, komuna duhet t’i
kushtoj vëmendje më të theksuar themelimit të këtyre komiteteve. 

Rahovec 
Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2012, rrjedha e punës së Kuvendit të Komunës së
Rahovecit nuk ka qenë e rregullt. Në muajin janar të vitit 2012, me kërkesën e 11 kuvendarëve
të Komunës së Rahovecit është thirrur mbledhja e jashtëzakonshme me të vetmen pikë të
rendit të ditës – “Shqyrtimi i votëbesimit të kryesuesit të Kuvendit të Komunës”. Mbledhja e
thirrur ka dështuar për shkak të mungesës së kuorumit. Kuvendarët të cilët nënshkruan
kërkesën për mocionin e votëbesimit të kryesuesit të kuvendit, ishin ata të cilët nuk morën
pjesë në këtë mbledhje, me arsyetimin e dhënë nga përfaqësuesi i tyre për shkeljen e
dispozitave të LVL-së të cilat përcaktojnë kohën e njoftimit për mbledhje të jashtëzakonshme.
Për këtë çështje, është kërkuar sqarim ligjor nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, e
cila në përgjigjen e dhënë ka kërkuar nga kryetari i komunës dhe kryesuesi i Kuvendit të
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normalizojnë punën e Kuvendit të Komunës dhe të funksionoj në harmoni me Ligjin për
Vetëqeverisje Lokale. Një përgjigje e tillë në shkresë, nënkupton faktin që kryesuesi i kuvendit
duhej të thërriste rishtazi një mbledhje të jashtëzakonshme me qëllim të respektimit të
dispozitave të nenit 44 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Në ndërkohë, ishte planifikuar
mbledhja e rregullt. Si rrjedhojë, në fillim të muajit shkurt, mbledhja e thirrur përfundoi pa nisur
fare. Edhe kjo mbledhje ka dështuar për shkak mungesës së kuorumit, që lidhet direkt me
pakënaqësinë ndaj kryesuesit të kuvendit të komunës nga një pjesë e kuvendarëve të
Rahovecit. 
Megjithatë, në muajin mars është thirrur përsëri mbledhje e jashtëzakonshme, me propozimin
për shqyrtimin e votëbesimit të Kryesuesit të Kuvendit të Komunës. Mirëpo, ndryshe nga ishte
paraparë të votohej për shkarkimin e tij, kryesuesi i kuvendit të komunës ofroi dorëheqjen pa
kaluar në votim. Në po të njëjtën mbledhje u zgjodh kryesuesi i ri i kuvendit. 
Duke marrë parasysh se për një periudhë dy-mujore, për shkak të përplasjeve të subjekteve
politike dhe problemeve të vazhdueshme pothuajse ishte bllokuar funksionimi i organit më të
lartë në komunë (Kuvendit), menjëherë pas zgjedhjes së kryesuesit është vërejtur normalizim i
funksionimit të këtij organi.  
Gjatë kësaj periudhe, Kuvendi i Komunës ka miratuar një numër vendimesh, megjithëse një
pjesë e konsiderueshme e tyre janë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Gjithsej
Kuvendi ka miratuar 5 Rregullore dhe 22 Vendime. 
Ndër aktet e tjera të miratuara nga Kuvendi i Komunës, të cilat po ashtu nuk janë përcjellë për
shqyrtim administrativ në MAPL është Rregullorja për shërbimet publike komunale dhe
emergjencë. Përveç, kësaj është miratuar gjithashtu Rregullorja për organizimin e punës dhe
të mësimit në  shkollat e  mesme të larta në  Komunën e Rahovecit. Në këtë mbledhje
gjithashtu është ndryshuar përbërja e Komitetit për Politikë dhe Financa, meqenëse ka pasur
lëvizje të kuvendarëve nga një subjekt politik në tjetrin, dhe për shkak të zgjedhjes së
kryesuesit të ri të Kuvendit.  Akt të përgjithshëm juridik tjetër i miratuar në këtë periudhë
është edhe Rregullorja për lehtësirat për investuesit e jashtëm dhe bizneset vendore
fillestare.  Po ashtu, është ndryshuar Rregullorja mbi përcaktimin e kushteve higjieniko-
teknike të objekteve afariste për qarkullim të mallrave dhe shërbimeve dhe Rregullores mbi
kompensimet në procedurën e kryerjes inspektuese për përmbushjen e kushteve higjienike
- teknike.  
Megjithëse me zgjedhjen e kryesuesit të ri u vendos ritëm i rregullt në mbajtjen e
mbledhjeve, në këtë Kuvend janë miratuar një numër i vendimeve të kundërligjshme dhe
kryesisht vendime nga fusha e marrëdhënieve pronësoro-juridike. Kemi një numër rastesh kur
Kuvendi i Komunës ka nxjerrë akte të titulluara Aktvendime, që janë plotësisht në kundërshtim
me llojet e akteve që mund t’i nxjerr Kuvendi i Komunës të përcaktuara me Ligjin për
Vetëqeverisje Lokale. Për të arsyetuar atë që u tha më lartë, në vijim kemi paraqitur disa nga
aktet e miratuara në Kuvendin e Komunës për të cilat konsiderojmë se paraqesin shkelje të
dispozitave të legjislacionit në fuqi:
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1) Në mbledhjen e muajit mars Kuvendi i Komunës së Rahovecit me Aktvendim miratoi
propozimin për kthimin e tokave të NBI-“Rahoveci” në emër të Komunës së Rahovecit. Me këtë
Aktvendim komuna ka përcaktuar të ”ndërpritet shfrytëzimi  i mëtutjeshëm i tokës bujqësore
në pronësinë shtetërore NBI “Rahoveci” dhe rikthehet në emër të KK Rahovec” 9.  Me këtë
vendim Komuna e Rahovecit pretendon që  të ndërpres shfrytëzimin e mëtutjeshëm të tokës
bujqësore NBI “Rahoveci” në Rahovec dhe këto prona të rikthej  në emër të KK Rahovec. Fjala
është për sipërfaqe prej 560.00 Ha  tokë bujqësore, përkundër  faktit se për këto asete të NSH-
je nuk ka përfunduar procesi i privatizimit dhe se ato janë në procedurë të likuidimit.

2) Me datë 20.03.2012 Kuvendi i Komunës së Rahovecit ka miratuar Aktvendim me të cilin
ndryshohet diapozitivi nën II, al.l. i aktvendimit të plotëfuqishëm 01 Nr. 242/05 datë 22.11.2006
me të cilën përjashtohet nga posedimi, ngastra kadastrale nr.1314, sipas kulturës ndërtesë në
sipërfaqe prej 0.01,20 Ha  dhe oborr në sipërfaqe prej 0.03,04 nga certifikata mbi të drejtat  e
pronës së paluajtshme nr.809 z.k. Hoçë e Madhe dhe e njëjta i rikthehet Komunës së Rahovecit
në pronësi dhe posedim të lirë, megjithëse në bazë të aktvendimit të plotëfuqishëm të KK
Rahoveci 01,n4.242/05 dt.2211.2006 është aprovuar kërkesa e NTSH “Podrima” Rahovec për
bartjen administrative të pronës së paluajtshme nga Kuvendi Komunal Rahovec në emër të
NTSH “Podrima” Rahovec. Ky vendim është kundërshtuar po ashtu nga Agjencioni Kosovar i
Privatizimit  duke theksuar se procesi i privatizimit në këtë pronë nuk ka përfunduar10. 

3) Në po të njëjtën mbledhje Kuvendi gjithashtu ka miratuar Vendimin për shpalljen e Zonës së
veçantë të interesit publik. Me këtë vendim, Kuvendi i Komunës së Rahovecit, pronat në
shfrytëzim të ndërmarrjes “Ekonomia e Pyjeve”, OP “Sharri”  dhe disa ngastra në pronësi
shtetërore të Kosovës, i shpallë Zonë e veçantë të interesit publik komunal. Për më tepër,  në
nenin 3 të këtij Vendimi theksohet se ”Komuna e Rahovecit, si Njësi kompetente e autoriteti
publik, fiton të drejtën e pronësisë në këtë paluajtshmëri me regjistrimin  e saj në regjistrin e të
drejtave në paluajtshmëri”- paragraf i cili bie në kundërshtim me vetë qëllimin e Vendimit11. 

9 Shqyrtimi i ligjshmërisë së këtij vendimi është kërkuar edhe nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit. Sipas kërkesës në fjalë dhe
raportit të monitorimit, MAPL ka vlerësuar këtë vendim duke konstatuar se: Vendimi i Kuvendit të Komunës së Rahovecit
Nr.22/2012 i datës 20.03.2012 është në kundërshtim me Ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit Nr. 03/L-067, dhe Ligjin
për Dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës Nr.03/L-226, në të civilin është përcaktuar
që Komuna ka të drejtë të shkëmbejë pronën e paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme të ndërmarrjeve
shoqërore që janë nën administrimin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, konform procedurave  të parapara me nenin 8
të Udhëzimit Administrativ Nr.2012/02 për Zbatimin e Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së
Paluajtshme të Komunës. MAPL po ashtu me këtë shkresë ka kërkuar që Komuna e Rahovecit të rishqyrtoj vendimin e fjalë,
mirëpo përkundër kërkesës ende nuk është ndërmarrë asnjë hap nga komuna për të shfuqizuar vendimin e
kundërligjshëm.

10  MAPL ka dhënë përgjigje në kërkesë për këtë vendim, duke e vlerësuar vendim që bie në kundërshtim me nenin 6 të Ligjit
për Agjencionin Kosovar  të Privatizimit Nr.03/L-067, Ligjin për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së
Paluajtshme të Komunës, dhe U.A. nr.2012/02 për Zbatimin  e Ligjit  për DHënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës
së Paluajtshme të Komunës.Për këtë rast, MAPL ka kërkuar që Komuna e Rahovecit të rishqyrtoj dhe shfyqzioj këtë vendim.
Komuna e Rahovecit ende nuk ka rishqyrtuar vendimin konform rekomandimeve të MAPL-së.

11  Në përmbajtjen e këtij vendimi,  është trajtuar dhe vendosur për dy çështje të ndryshme: njëra për shpalljen e zonës së
veçantë të interesit të përgjithshëm dhe tjetra për marrjen e së drejtës së pronësisë dhe kthimin e tyre në emër të komunës.
Për shkak të mosdërgimit të akteve nga Komuna e Rahovecit për  të mundësuar shqyrtimin administrativ, ligjshmëria e këtij
vendimi ende nuk është realizuar. Deri në vlerësimin e ligjshmërisë së këtij vendimi nga organi mbikëqyrës, ai mbetet i
pazbatueshëm dhe nuk mund të krijoj efekte juridike. 
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4) Edhe mbledhja e dytë e rregullt, po ashtu e mbajtur në muajin mars, me rastin e nxjerrjes së
akteve nënligjore nuk ka kaluar pa shkelje ligjore. Në këtë mbledhje Kuvendi i Komunës, me
Aktvendim ka miratuar kërkesën e Kompanisë KNGS sh.p.k.- Prishtinë për  dhënien në shfrytëzim me
koncesion të pronës së paluajtshme komunale, për ndërtimin dhe operimin e objektit për tregtimin
e lëndëve djegëse – gazit të naftës së lëngëzuar, në kohëzgjatje prej 10 (dhjet) viteve dhe me të
drejtë vazhdimi . 

5) Kuvendi i Komunës së Rahovecit ka nxjerrë Vendim me të cilin kompanisë NPHT “Gastro-Kos” nga
Prishtina  i ka vazhduar kontratën për shfrytëzimin e  Hotelit “Park” në Rahovec edhe për gjashtë
muaj, megjithë skadimin e kontratës. Mundësia e vazhdimit të kontratës shfrytëzuesve të pronës
komunale nuk është përcaktuar me Ligjin nr.03/L-226 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e
pronës së paluajtshme të komunës. 

6)  Kuvendi i Komunës së Rahovecit në muajin prill ka nxjerrë Aktvendim për aprovimin e kërkesës
së Beqir Sadik Hamza nga Rahovecit për dhënien në shfrytëzim pa kompensim, si rast social për
ndërtimin e shtëpisë banesore, në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) vjetësh me të drejtë vazhdimi,
ngastra ndërtimore në pronësinë shtetërore nr. 301-3, sipas kulturës arë e kl. 4 në sipërfaqe prej
0.03,50 ha, nga certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme nr. 7 z.k. Bërnjakë, PSH e Kosovës,
KK Rahovec13.

7) Kuvendi i Komunës së Rahovecit në mbledhjen e muajit maj ka nxjerrë Aktvendim me të cilin
bartet e drejta e pronës së paluajtshme nga PSH e Kosovës, në emër të Kuvendit të Komunës së
Rahovecit. Është fjalë për paluajtshmërinë në shfrytëzim të Qendrës së Mjekësisë Familjare Krushë e
Madhe, ngastra kadastrale nr. 913, ndërtesë në sipërfaqe prej 267 m2, oborr në sipërfaqe prej 500
m2 dhe kullosë në sipërfaqe prej 393 m2, nga certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme nr.
1. z.k. Krushë e Madhe14.  

12 Së pari, ky vendim është nxjerrë në kundërshtim me Ligjin nr.03/L-226 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës
së paluajtshme të komunës. Neni 5.3 i këtij ligji përcakton se Kuvendi i Komunës ka të drejtë të japë në shfrytëzim pronën
e paluajtshme në afat më të gjatë së dhjetë (10) vjet por jo më shumë së dyzet (40) vjet pas plotësimit të kritereve të
përcaktuara më Ligjin për prokurimit dhe pas dhënies së pëlqimit nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe pëlqimit
paraprak nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria e tregtisë dhe Industrisë.  Së dyti, vendimi është
thirrur në Ligjin Nr. 03/L-090 mbi partneritetet publiko privat dhe koncesionet në infrastrukturë dhe procedurat për
dhënien e tyre. Nëse i’u referohemi dispozitave të këtij ligji, atëherë kërkesa e drejtuar kuvendit të komunës së Rahovecit
ka të bëjë me një propozim të pa kërkuar nga autoriteti kontraktues (komuna). Për zbatimin e kësaj kërkese komuna duhet
të respektoj dispozitat e nenit 38, 39 dhe 40 të këtij ligji. Gjithashtu, në këtë ligj parashihet që për aprovimin e kërkesave
(propozimeve) duhet të inicohet procedura tenderuese pas aprovimit të KDNM-PPP (organ përgjegjës për kontrollimin
dhe koordinimin  e Projekteve të PPP) dhe pas kësaj  të inicohet procedura konkurruese e përzgjedhjes sipas neneve 23
deri 25 të po të njëjtit ligj. Këtij vendimi ende nuk i është bërë vlerësimi i ligjshmërisë nga organi mbikëqyrës. Kjo mund të
realizohet pas procedimit nga komuna për shqyrtim administrativ, andaj deri në shqyrtimin e ligjshmërisë nuk mund të
konsiderohet akt me fuqi të plotë juridike.

13 Ky vendim është nxjerrë në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së
paluajtshme komunale nr. 03/L-226. Ligji në të cilën është thirrur ky aktvendim në bazën ligjore, nuk rregullon çështjet e
dhënies në shfyrtëzim të paluajtshmërive pa përfillur procedurat e prokurimit publik, edhe nëse janë raste sociale. 

14 Komuna e Rahovecit nuk ka përcjellë këtë vendim për nevoja të shqyrtimit administrativ. Për të shqyrtuar ligjshmërinë e
këtij vendimi, MAPL ka kërkuar nga Komuna e Rahovecit qasje në dokumentet mbi të drejtat në pronësinë e këtyre
ngastrave. Komuna e Rahovecit nuk ka dërguar ndonjë dokument që do të vërtetonte të drejtat pronësore mbi ngastrat
të cilat janë objekt i ndryshimit apo bartjes së të drejtës në pronën e paluajtshme. 
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8) Me datën 29.06.2012 Kuvendi i Komunës së Rahovecit ka nxjerrë Aktvendim për aprovimin e
kërkesës së Adem Hasanaj me të cilën i ndahet në shfrytëzim pa të drejtë tjetërsimi, toka
ndërtimore në pronësi shoqërore për ndërtimin e shtëpisë banesore në kohëzgjatje prej 10
(dhjet) vjet, me të dejtë vazhdimi, ngastra kadastrale nr. 2240/43, në vend të quajtur “Krajishtë”,
sipas kulturës kullosë e kl. 5, tani truall në sipërfaqe prej 0.03,00 ha, nga fleta e posedimit nr. 611
z.k. Rahovec15. 

9) Në mbledhjen e mbajtur me datë 29.06.2012 Kuvendi i Komunës së Rahovecit ka miratuar
Vendimin  mbi kushtëzimin e shfrytëzuesve të shërbimeve komunale. Sipas këtij vendimi
obligohen të gjitha bizneset dhe institucionet në tërë Komunën e Komunën e Rahovecit dhe
banorët e qytetit të Rahovecit, të cilat shfrytëzojnë shërbimet komunale në grumbullimin dhe
transportin e mbeturinave organike, të ofruara nga kompanitë e kontraktuara nga Komuna dhe
kushtëzohen të dëshmojnë me kontratë apo vërtetim për shlyerjen e borxheve ndaj kompanive
të kontraktuara me rastin e nxjerrjes së dokumentacioneve, si vijon: Vërtetimin mbi taksat
komunale për regjistrimin e automjeteve, dokumentacionin kadastral, lejet ndërtimore, vazhdimi
i pëlqimit të lejeve të punës për biznes16. 

15 Siç vërejmë në dispozitiv të këtij Vendimi, kemi të bëjmë me dhënien në shfrytëzim të pronësisë shoqërore, cka nënkupton
faktin se komuna nuk është e autorizuar të menaxhoj me këto prona dhe të jetë pjesë e çfarëdo veprimeve me të cilën
jepen autorizime të caktuara për palët. Ndërsa, në anën tjetër, dhënia në shfrytëzim e pronës nuk mund të realizohet pa
përfillur dispozitat e Ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme komunale nr. 03/L-226 dhe
dispozitat e Ligjit mbi prokurimin Publik. Ky vendim ende nuk i është nënshtruar procesit të rishikimit administrativ.

16 Megjithëse, ky vendim nuk është shqyrtuar nga aspekti i ligjshmërisë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal,
konsiderojmë se është vendim i cili nuk ka bazë ligjore. Komuna nuk ka të drejtë të vendos hushtëzime të tilla për qytetarët
në kryerjen e obligimeve ndaj ndërmarrjeve publike, përveç detyrimit të pagesës së tatimit në pronë i cili mund të bazohet
në Udhëzimin Administrativ Nr.3/2004. 
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Gjakovës

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Gjakovës për gjashtëmujorin e parë 2012 është 2286 kërkesa. Prej tyre, të shqyrtuara
janë gjithsej 1391  kërkesa marrë në përqindje 60.84%.
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 7046, në këtë vit numri i kërkesave ka qenë më i vogël.  Kurse sa u përket
kërkesave të shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 6489 kërkesa. Megjithëse numri i kërkesave
në vitin 2011 ka qenë më i madh ku kërkesa të shqyrtuara kanë qenë 92,09 %,  në vitin 2012
përqindja në shqyrtimin e kërkesave ka një rënie dhe është 60.84%. 

Për gjashtëmujorin e parë 2012, Komuna e Gjakovës ka ofruar të dhënat për këto drejtori:

Drejtoria e Administratës dhe Personelit – ka pasur gjithsej 572 kërkesa, janë shqyrtuar 536
kërkesa.
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale – ka pranuar 281 kërkesa, prej tyre janë
shqyrtuar 101. 
Drejtoria e Arsimit -  ka pasur 182 kërkesa, të shqyrtuara janë 122.                                Drejtoria
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – ka pasur 59 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 53 kërkesa.
Drejtoria për  Financa – ka pasur 165 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar vetëm 1 kërkesë.
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik – ka pasur 86 kërkesa, të shqyrtuara janë 70 kërkesa. Drejtoria
për  Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit – ka pasur 230  kërkesa, janë shqyrtuar 98 kërkesa.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural – ka pasur 47 kërkesa, prej tyre janë
shqyrtuar 10  kërkesa.
Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë – ka pasur 31 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar
vetëm 4 kërkesa.
Drejtoria për Shërbime Publike – ka pasur 67 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 60 kërkesa. 
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim – ka pasur 180 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 49 kërkesa.
Drejtoria për Punë Inspektuese – ka pasur 386 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 287 kërkesa.

EFIKASITETI DHE AZHURITETI I ORGANEVE TË ADMINISTRATËS
SË KOMUNAVE: GJAKOVË, RAHOVEC, DEÇAN, JUNIK
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Deçanit

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Deçanit për gjashtëmujorin e parë  2012 është 1687 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara
janë  565 kërkesa ose  33.49 %.

Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 2307, në këtë vit numri i kërkesave ka pasur rënie dhe në përgjithësi kemi
1687 kërkesa. Sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 2151 kërkesa. Nga
kjo konstatojmë se, derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 93.23 %  në vitin 2012 përqindja në
shqyrtimin e kërkesave ka pësuar rënie dhe atë 33.49 %.

Për gjashtëmujorin e parë të 2012, Komuna e Deçanit ka ofruar të dhënat për këto drejtori:

Drejtoria për Administratë dhe Personel – ka pasur gjithsej 252 kërkesa, të shqyrtuara janë
242 kërkesa.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa – ka pasur gjithsej 65 kërkesa, janë shqyrtuar gjithsej 39
kërkesa. 
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – ka pasur gjithsej 27 kërkesa, nuk janë
shqyrtuar asnjë kërkesë.
Drejtoria e Arsimit – ka pasur gjithsej 155 kërkesa, janë shqyrtuar 112 kërkesa.             Drejtoria
për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit – ka pasur gjithsej 127 kërkesa, prej tyre 64
janë shqyrtuar. 
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari  dhe Zhvillim Rural – ka pasur gjithsej 137 kërkesa, të
shqyrtuara janë 4 kërkesa.                                                                                                    Drejtoria
për Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbime Publike – Ka pasur 94 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 58
kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim – ka pasur 10 kërkesa, të shqyrtuara janë 7 kërkesa.
Drejtoria për Inspekcion – ka pasur 44 kërkesa, prej tyre 6 janë shqyrtuar.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport – ka pasur 54 kërkesa, janë shqyrtuara 33 kërkesa. 
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër – ka pasur 722 kërkesa, prej tyre asnjë nuk është
shqyrtuar.
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Rahovecit

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Rahovecit për gjashtëmujorin e parë 2012 është 20903 kërkesa. Prej tyre,  të
shqyrtuara janë 20335 kërkesa  ose 97.28 %. 

Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte  8719, në këtë vit numri i kërkesave ka një ngritje dhe në përgjithësi kemi
20903 kërkesa. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 8540
kërkesa. Nga kjo konstatojmë se, derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 97.94 %  në vitin 2012
përqindja në shqyrtimin e kërkesave ka mbetur po thuajse e njëjtë më një rënie të lehtë  në
97.28%.

Për gjashtëmujorin e parë të vitit 2012, Komuna e Rahovecit ka ofruar të dhënat për këto drejtori:

Drejtoria e Administratës dhe Personelit - ka pasur gjithsej 19386 kërkesa, prej tyre janë
shqyrtuara  të gjitha.
Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit - ka pasur gjithsej 96 kërkesa,
prej tyre janë shqyrtuar 12 kërkesa.
Drejtoria për Financa, Buxhet - ka pasur gjithsej 185 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 163
kërkesa. 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - ka pasur gjithsej 29  kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar
18  kërkesa.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural – ka pasur gjithsej 135 kërkesa, prej tyre
janë shqyrtuar 34 kërkesa.
Drejtoria për Punë Inspektuese - ka pasur gjithsej 468 kërkesa, të shqyrtuara janë  gjithsej
346 kërkesa.
Drejtoria e Arsimit – ka pasur gjithsej 96  kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 95 kërkesa.
Drejtoria  e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale - ka pasur gjithsej 177 kërkesa, prej tyre
janë shqyrtuar 97 kërkesa.
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër - ka pasur gjithsej  14 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar
13 kërkesa.
Drejtoria për Shërbime Publike Komunale dhe Emergjencë - ka pasur gjithsej 229 kërkesa,
prej tyre janë shqyrtuar 132 kërkesa. 
Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim - ka pasur gjithsej  88 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar
39 kërkesa.
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Junikut

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Junikut për gjashtëmujorin e parë 2012 është 3224 kërkesa. Prej tyre, të shqyrtuara
janë  3161 ose marrë në përqindje 98.04%. 

Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte  2525, në këtë vit numri i kërkesave ka pasur ngritje dhe në përgjithësi kemi
3224 kërkesa. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 2461
kërkesa. Nga kjo konstatojmë se derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 97.46%,  në vitin 2012
përqindja në shqyrtimin e kërkesave ka pasur ngritje në 98.04 %.

Për gjashtëmujorin e parë 2012, Komuna e Junikut ka ofruar të dhënat për këto drejtori:

Drejtoria e Administratës – ka pasur gjithsej 2349 kërkesa, të shqyrtuara janë 2349 kërkesa. 
Drejtoria për Buxhet dhe Financa - ka pasur gjithsej 32 kërkesa, të shqyrtuara janë 11 kërkesa. 
Drejtoria për  Arsim, Kulturë Rini dhe Sport  - ka pasur gjithsej 36 kërkesa, të shqyrtuara
janë gjithsej 30 kërkesa.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – ka pasur 15 kërkesa, prej tyre janë
shqyrtuar të gjitha kërkesat.
Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mjedis - ka pasur 651 kërkesa, të shqyrtuara  janë
640 kërkesa.
Drejtoria për Shërbime Publike, Inspekcion, Mbrojtje dhe Shpëtim – ka pasur 50 kërkesa,
prej tyre janë shqyrtuar 34 kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim – ka pasur 91 kërkesa, të shqyrtuara janë 82 kërkesa.
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• Komuna  e Rahovecit edhe në këtë
periudhë nuk ka respektuar dispozitat
e nenit 80 të Ligjit për Vetëqeverisje
Lokale. Kjo komunë i ka dërguar aktet
për shqyrtim të ligjshmërisë. 

• Komuna e Deçanit nuk i sjell të gjitha
aktet për vlerësim të ligjshmërisë por
vetëm një pjesë të tyre.

• Komuna e Rahovecit gjatë marrjes së
vendimeve në Kuvend, ka bërë një varg
shkeljesh ligjore të cilat kryesisht
lidhen me probleme të natyrës
pronësoro-juridike.

• Përveç kësaj, numrin më të madh të
akteve të miratuara në Kuvend,
Komuna e Rahovecit i ka emërtuar
Aktvendime. Mënyra e tillë e titullimit
të akteve del jashtë kompetencave të
Kuvendit të Komunës dhe të drejtave
të  këtij organi që të miratoj vetëm
akte të përgjithshme juridike dhe jo
akte administrative.

• Në komunën e Rahovecit dhe të
Gjakovës kemi vërejtur mosrespektim
të dispozitave të Ligjit nr.03/L-226
për dhënien në shfrytëzim dhe

këmbimin e pronës së paluajtshme të
komunës si dhe Ligjit Nr. 03/L-090
mbi partneritetet publiko-private dhe
koncesionet në infrastrukturë dhe
procedurat për dhënien e tyre.
Megjithëse, Komuna e Gjakovës ka
marrë parasysh rekomandimet e
Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit lokal, ku edhe i ka
shfuqizuar vendimet e
kundërligjshme.

• Është evidentuar përpjekje e
komunave që të tjetërsojnë pronat
shoqërore të cilat janë nën
administrimin e AKP-së. Raste të tilla
janë vërejtur më tepër në Komunën e
Rahovecit, ndërsa është shënuar një
rast edhe në Komunën e Junikut.

• Në asnjërën prej komunave nuk janë
themeluar komitetet konsultative.

• Këshilli Komunal për Siguri në
Bashkësi nuk mbanë mbledhje të
rregullta konform legjislacionit në
fuqi.

• Komuna e Gjakovës nuk ka një Vendim
për themelimin e KKSB-së.

Gjetjet më të rëndësishme
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KOMUNAT: PRISHTINË, GJILAN, PRIZREN, KAMENICË
DHE NOVOBËRDË

Mbledhjet e mbajtura

N
ë vijim të raportit do të pasqyrojmë gjendjen reale të funksionimit të Kuvendeve të
Komunave për periudhën janar- qershor të vitit 2012, si: Prishtinë, Gjilan, Prizren,
Kamenicë dhe Novobërdë. 

Monitorimi i mbledhjes së Kuvendeve të Komunave është bërë përmes sistemit të teleprezencës.
Kjo mënyrë e monitorimit dhe e komunikimit ka mundësuar një lidhje direkte me Kuvendin. 
Kuvendet e këtyre komunave kanë funksionuar normalisht, por me disa vërejtje të evidentuara
gjatë monitorimit të tyre. Në çështjen e mbarëvajtjes së mbledhjeve të rregullta dhe
funksionimit të punës së tyre, kuvendet e komunave në një masë të madhe kanë respektuar
ligjet e aplikueshme të Republikës së Kosovës. Gjatë periudhës së gjashtë mujorit të parë vitit
2012, në Komuna vërehet një organizim më i mirë në planifikimin e aktiviteteve, orarin e
takimeve, si  dhe në miratimin e planeve vjetore të punës. Sa i përket aspektit kuantitativ,
kuvendet e komunave kanë përmbushur obligimin ligjor në mbajtjen e mbledhjeve si dhe me
kohë e kanë njoftuar MAPL-në për mbajtjen e tyre, duke respektuar procedurat dhe afatet e
njoftimeve. Kurse, sa i përket aspektit kualitativ, Komunat kanë ngritur shkallën e dëshiruar në
çështjet procedurale dhe në procesin e punës duke respektuar Rregulloren e punës së Kuvendit.
Në lidhje me rendin e ditës, pothuajse në shumicën e rasteve, mbledhjet kanë filluar dhe janë
zhvilluar në bazë të këtij rendi. Të gjitha mbledhjet e Kuvendeve të Komunave kanë qenë të
hapura për publikun, ndërsa me qëllim të rritjes së transparencës komunale, në shumicën e
komunave është mundësuar transmetimi direkt apo indirekt i mbledhjeve, nga televizionet

lokale. Përveç kësaj, Komunat
informimin e bëjnë edhe përmes
ueb-faqes zyrtare, buletinit,
informimit publik, nxjerrjes së
përmbledhjeve të akteve komunale.
Në shumicën prej tyre kanë marrë
pjesë përfaqësuesit e OSBE-së, ICO-
së, KFOR-it, USAID-it, DEM-it, OJQ-të
e ndryshme, mediet dhe qytetarët e
interesuar.  Përgjithësisht, interesimi
i qytetarëve ka qenë i kënaqshëm,
mirëpo jo me trend të rritjes.
Gjatë periudhës janar - qershor
2012, Kuvendet e Komunave kanë

Fig. 5. Numri i mbledhjeve të Kuvendeve të Komunave:
Prishtinë, Gjilan,Prizren, Kamenicë dhe Novobërdë 



2012

30

RAPORT I MONITORIMIT TË KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

JANARQERSHOR

mbajtur gjithsej 30  mbledhje. 

Nga tabela vërejmë se në periud -
hën janar-qershor të vitit 2012, të
gjitha kuvendet e komunave kanë
përmbushur obligimet e tyre
ligjore duke respektuar LVL-në.
Kuvendi i Komunës së Prishtinës
dhe Novobërdës kanë mbajtur
nga 6 mbledhje të rregullta,
Kuvendi i Komunës së Gjilanit ka
mbajtur 6 mbledhje të rregullta
dhe 2 solemne, Kuvendi i
Komunës së Kamenicës ka mbajtur
6 mbledhje të rregullta dhe 1 të
jashtëzakonshme, ndërsa Kuvendi i Komunës së Prizrenit ka mbajtur  4 mbledhje të rregullta, 1
të jashtëzakonshme dhe 1 solemne.
Komitetet obligative dhe komitetet e tjera kanë qenë  funksionale për periudhën janar – qershor
të vitit 2012. 
Nëse shikojmë të dhënat nga figura nr. 6 shihet se në Kuvendin e Komunës së Prishtinës, Gjilanit,
Kamenicës dhe Novobërdës, Komiteti për Politikë dhe Financa dhe KK-ja kanë mbajtur nga 6
mbledhje, ndërsa në Kuvendin e Komunës së Prizrenit, KPF ka mbajtur 6 mbledhje, kurse KK 3
mbledhje.
Sa i përket Komiteteve Konsultative, Komuna e Prishtinës, Gjilanit, Prizrenit, Kamenicës dhe
Novobërdës ende nuk i kanë të themeluara këto Komitete.

Këto komuna, edhe gjatë kësaj
periudhe kanë qenë mjaft aktive në
miratimin e akteve komunale. Në
figurën e mëposhtme kemi
paraqitur të dhënat për aktet e
miratuara në komuna veçmas: 

Siç vërejmë, në miratimin e akteve
komunale, më aktive janë treguar
Kuvendi i Komunës së Gjilanit me
43 vendime dhe 3 rregullore të
miratuara, pastaj Kuvendi i
Komunës së Novobërdës me 34
vendime dhe 5 rregullore, Kuvendi i

Fig. 6. Numri i mbledhjeve të Komiteteve të obligueshme:
Prishtinë, Gjilan, Prizren,Kamenicë, dhe Novobërdë. 

Fig. 7. Numri i akteve të miratuara në Kuvendet e Komunave:
Prishtinë, Gjilan, Prizren, Kamenicë dhe  Novobërdë 
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Komunës së Prizrenit ka miratuar 29 vendime dhe 2 rregullore, Kuvendi i Komunës së Kamenicës
me 24 vendime dhe 1 rregullore të miratuara dhe në fund Kuvendi i Komunës së Prishtinës me
19 vendime dhe 1 rregullore të miratuara.

Me qëllim të forcimit të transparencës dhe krijimit të hapësirës që qytetarët të jenë pjesë e
vendimmarrjes, Komunat për këtë periudhë raportuese kanë mbajtur takime publike me
qytetarë por me një rënie të lehtë të mbajtjes së tyre. Në këtë drejtim, në periudhën janar –
qershor 2012, Komuna e Prizrenit ka mbajtur më së shumti takime publike me qytetarë me
gjithsejtë 5 takime, ndërsa Komuna e Prishtinës, Gjilanit, Kamenicës dhe Novobërdës kanë
mbajtur nga 1 takim publik me qytetarë.

LVL-ja, përkatësisht neni 58 pika j, parasheh që Kryetari i Komunës të raportoj para Kuvendit të
Komunës së paku një herë në gjashtë muaj apo kurdoherë që kërkohet nga Kuvendi i Komunës.
Në këtë periudhë raportuese, Kryetari i Komunës së Prishtinës dhe Prizrenit kanë raportuar nga
1 herë para Kuvendit të Komunës, ndërsa kryetarët e Komunave Gjilan, Kamenicë dhe
Novobërdë pritet të raportojnë në muajin korrik.
Kuvendi i Komunës së Prishtinës, Prizrenit, Kamenicës dhe Novobërdës kanë bërë rishikimet
buxhetore për vitin 2012.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

KKSB-ja si trup konsultues për çështjet e sigurisë me përfaqësim të gjerë të të gjitha
bashkësive të një komune dhe përfaqësues të shoqërisë civile ka qenë pjesërisht funksionale për
periudhën janar – qershor të vitit 2012 në këto Komuna: Komuna e Prishtinës ka mbajtur 5

mbledhje, ku mbledhjet i ka
kryesuar Kryetari i Komunës.
Çështjet të cilat janë diskutuar,
kryesisht kanë qenë të sektorit të
sigurisë në territorin e Komunës së
Prishtinës, për situatën emergjente
gjatë reshjeve të borës etj. Vlen të
përmendet se në muajin shkurt,
është hartuar plani operativ i
sigurisë nga zjarri për korrje-shirjet.
Po ashtu, KKSB  në Komunën e
Prishtinës me qëllim të zgjerimit të
ekipeve vepruese për siguri në
bashkësi, kanë themeluar edhe një
këshill lokal për komunitete. Në

Fig. 8. Numri i takimeve të KKSB-ve në komunat: Prishtinë, Gjilan,
Prizren, Kamenicë dhe Novobërdë.
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Komunën e Gjilanit, Prizrenit dhe të Novobërdës, KKSB kanë mbajtur nga 2 mbledhje. Mbledhjet
në Komunën e Prizrenit janë kryesuar nga kryetari i Komunës, ndërsa në Komunën e Gjilanit dhe
të Prizrenit janë kryesuar nga nënkryetarët e Komunave. 
Temat të cilat janë diskutuar kanë qenë kryesisht të fushës së sigurisë, të përdorimit të
narkotikëve, çështja e rënies së bores, rreziku i mundshëm nga zjarret në periudhën e verës etj.
Kurse, KKSB në Komunën e Kamenicës nuk ka qenë funksionale dhe nuk ka mbajtur asnjë
mbledhje. 

Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nxjerrë Rregulloren Nr. 02/2010 për Zyret Komunale për
Komunitete dhe Kthim me qëllim të krijimit të fushëveprimit për të mbrojtur dhe promovuar të
drejtat e komuniteteve.
Në këtë drejtim, më poshtë kemi paraqitur gjendjen reale të këtyre zyrave, si dhe sa i janë
përmbajtur komunat obligimit  Ligjor për të harmonizuar këto zyre me Rregulloren Nr. 02/2010
për Zyret Komunale për Komunitete dhe Kthim. 

Prishtinë - Komuna e Prishtinës ka funksionale zyrën Komunal për Komunitete dhe Kthim, e cila
njihet me Statutin e Komunës dhe është e organizuar në kuadër të zyrës së Kryetarit. Kjo zyrë ka
vetëm 2  zyrtarë.

Gjilan – Komuna e Gjilanit e ka të rregulluar me Statut çështjen e Zyrës Komunale për
Komunitete dhe Kthim e cila funksionon në kuadër të zyrës së Kryetarit. Zyra ka Shefin e zyrës
dhe 6 zyrtarë të tjerë.

Prizren - Në Komunën e Prizrenit, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim nuk njihet me
Statutin e Komunës. Kjo zyrë funksionon në kuadër të zyrës së Kryetarit. Në përbërjen e saj zyra
ka 7 zyrtarë, në mesin e të cilëve edhe Shefin e zyrës dhe koordinatorin e zyrës.

Kamenicë - Zyra Komunale është funksionale edhe në Komunën e Kamenicës,e cila është e
organizuar në kuadër të zyrës së Kryetarit, dhe njihet me Statutin e kësaj Komune, në përbërjen
e saj zyra numëron 7 zyrtarë. Shefin e zyrës, 5 zyrtarë, dhe 1 asistent teknik.

Novobërdë – Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim është funksionale në Komunën e
Novobërdës, e cila është e organizuar në kuadër të zyrës së Kryetarit, numri i anëtarëve në këtë
zyre është  tre.
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Përmbledhje nga mbledhjet e kuvendeve

Prishtinë                                                                                                                             
Kuvendi i Komunës së Prishtinës funksionon në bazë të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Statutit
të Komunës dhe Rregullores së punës së Kuvendit. Komuna e Prishtinës ka funksionalizuar
teleprezencën e vendosur nga MAPL-ja, ku të gjitha mbledhjet e Kuvendit janë monitoruar
përmes këtij sistemi. Gjatë kësaj periudhe, Kuvendi i  Komunës së Prishtinë, ka mbajtur 6
mbledhje të rregullta. 
Këto mbledhje kanë qenë transparente për publikun, në to  kanë marrë pjesë kryetari i komunës,
nënkryetari i komunës dhe drejtorët e drejtorive, monitoruesit nga OSBE, si dhe mediet e shumta
të cilat përcjellin mbledhjet e Kuvendit.
Rendi i ditës për diskutim në mbledhje është përcaktuar në bazë të nenit 5 të Rregullores së
punës së Kuvendit dhe komiteteve. Po ashtu, çështjet e rendit të ditës janë diskutuar në të dy
komitetet e obligueshme.
Gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2012 Komitetet Obligative kanë qenë funksionale.
Komiteti për Politikë dhe Financa dhe Komiteti për Komunitete kanë mbajtur nga 6 mbledhje.
Përbërja në Komitetin për Politikë dhe Financa ka pësuar ndryshime, ku në vend të Arsim
Janovës është caktuar Tefik Mehmeti.
Në Komunën e Prishtinës ende nuk janë themeluar Komitetet Konsultative, obligim ligjor i dalë
nga LVL-ja.
Një nga detyrat dhe përgjegjësit e Kryetarit të Komunës është edhe raportimi i tij para Kuvendit.
Kryetari i Komunës ka paraqitur raportin për situatën ekonomike - financiare të Komunës dhe për
zbatimin e planeve investuese për periudhën janar - qershor 2012.
Po ashtu, gjatë kësaj periudhe Kuvendi i Komunës së Prishtinës është përcjell edhe  me
raportimin e Komisionit të Aksionarëve Komunal në Ndërmarrjet Publike, obligim i dal nga Ligji
për Ndërmarrjet Publike.
Sipas nenit 8.2, Komisioni Komunal i Aksionarëve do t’i raportojë Kuvendit të Komunës në baza
vjetore mbi performancën e këtyre  kompanive, kompetencave dhe përgjegjësive, si dhe mbi
arritjen e objektivave të përcaktuara në politikën e pronësisë së përcaktuar.
Komuna e Prishtinës e ka  të miratuar rregulloren për Organizimin dhe Bashkëpunimin me
Fshatra, Vendbanime dhe Lagje Urbane.
Lidhur me evidentimin e shkeljeve ligjore, në mbledhjen e mbajtur me datë 26.04.2012, Kuvendi
i Komunës së Prishtinës ka miratuar “Vendimin për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit
të shkollës fillore dhe çerdhes së fëmijëve në lagjen “Kodra e Trimave”.
MAPL, ka konstatuar se Vendimi i Kuvendit të Komunës së Prishtinës Nr.0204-507 i datës
26.04.2012 është në kundërshtim me nenin 6 të Ligjit për Agjencionin Kosovar të Privatizimit
Nr.03/L-067, i cili  ka përcaktuar se Agjencioni Kosovar i Privatizimit është kompetent për të
menaxhuar dhe administruar me pronën shoqërore në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
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Komuna ende nuk ka ndërmarrë asnjë veprim.
Komuna e Prishtinës nuk ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme edhe për kundër kushteve të
vështira atmosferike që ka kaluar në periudhën janar – mars të vitit 2012.
Sa i përket vlerësimit të ligjshmërisë së akteve të miratuara dhe dërgimit të tyre në MAPL,
Komuna e Prishtinës është treguar e përgjegjshme në këtë periudhë, pasi që të gjitha aktet e
miratuara i ka dërguar brenda afatit ligjor në organin mbikëqyrës.
Kuvendi i Komunës së Prishtinës gjatë kësaj periudhe ka miratuar 19 vendime dhe 1 rregullore,
ndërsa sa i përket rregulloreve, është plotësuar dhe ndryshuar Rregullorja për Kushtet dhe
Kriteret për Ushtrimin e Veprimtarisë së Transportit Taksi të Udhëtarëve.
Një ndër vendimet më të rëndësishme të miratuara nga Kuvendi i Komunës së Prishtinës është:
1. Plotësimi i Vendimit për Emërtimin dhe Zyrtarizimin e Lagjeve, Shesheve dhe Rrugëve të
Komunës së Prishtinës.
2.Vendim për ndryshimin e Rregullores për Transparencë. Ky ndryshim është bërë në nenin 5 të
kësaj rregullore, ku thuhet se vendimin për mbylljen e Komitetit për Politikë dhe Financa e merr
Kryesuesi i Kuvendit.
Me qëllim të rritjes së transparencës në mbledhjet e këtij komiteti, MAPL-ja, duke u mbështetur
në nenin 82, paragrafi 2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale nr.03/L–040, ka rekomanduar Kuvendin
e Komunës së Prishtinës që në njërën nga mbledhjet e saj, të miratojë ndryshimin e nenit 5, duke
e harmonizuar atë me nenin 45 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe nenin 3 të U. A. për
transparencë në komuna nr. 2008/9.
Kuvendi i Komunës së Prishtinës ka marr për bazë rekomandimet e dala nga MAPL, dhe ka
ndryshuar dhe plotësuar këtë rregullore me qëllim të rritjes së transparencës në këtë Komitet.
Gjatë kësaj periudhe, Kuvendi ka plotësuar dhe ndryshuar Statutet e Qendrave të Mjekësisë
Familjare, pas rekomandimeve të dala nga Komisioni Qeveritar për Mbikëqyrje të ligjshmërisë.

Gjilan
Mbledhja e parë e Kuvendit të Komunës për vitin 2012 është mbajtur në muajin shkurt. Komuna e
Gjilanit gjatë periudhës janar-qershor 2012 ka mbajtur  gjithsej 6 mbledhje të rregullta të Kuvendit
të Komunës dhe 2 solemne. 
Ndërsa, sa i përket Komiteteve Obligative, Komiteti për Politikë dhe Financa dhe Komiteti për
Komunitete kanë mbajtur nga 6 mbledhje. Kuvendi i Komunës së Gjilanit ka përmbushur obligimin
ligjor sa i përket mbajtjes së mbledhjeve dhe se me kohë e ka njoftuar MAPL-në për mbajtjen e
tyre, duke respektuar procedurat dhe afatet e njoftimeve. 
Sa i përket përcaktimit të rendit të ditës për diskutim në mbledhje, çështjet e shqyrtuara në KPF
janë rekomanduar në Kuvend për diskutim.
Çështjet për rend dite janë shqyrtuar obligativisht në KPF, ndërsa në KK nuk ka qenë e nevojshme.
Përbërja në Komitetin për Politikë dhe Financa ka pësuar ndryshime, ku në vend të Arianit
Sllamnikut është caktuar Selim Selimi.
Aktet të cilat janë miratuar në kuvend, dërgohen me kohë në adresë të MAPL-së. Mbledhjet kanë
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qenë transparente dhe të hapura për publikun. Pjesëmarrja e organizatave ndërkombëtare dhe
lokale, medieve, qytetarëve të interesuar ka qenë e kënaqshme. 
Në të gjitha mbledhjet e kuvendit ka pasur kuorum për mbajtjen e tyre. Periudha janar – qershor
2012 karakterizohet me një koherencë në volumin e punës duke rezultuar me miratimin e akteve
të ndryshme, qoftë për nga prioritetet po ashtu edhe për nga rëndësia e tyre. 
Në marrjen e vendimeve ka pasur kuorum. Në mbledhjet e Kuvendit është zhvilluar një klimë
konstruktive në mes të grupeve parlamentare gjatë zhvillimit të diskutimeve. Në këtë periudhe
është bërë zëvendësimi i 2 anëtarëve të Kuvendit me 2 anëtar të rinj, për shkak se anëtari i parë i
kuvendit ka shkuar jashtë vendit për studime master, ndërsa i dyti është bërë drejtor për zhvillim
ekonomik. 
Duhet përmendur se Kuvendi i Komunës së Gjilanit ka miratuar planin vjetor të punës së Kuvendit
dhe orarin e takimeve, planin e veprimit për mobilitet, planin e veprimit për ndriçim publik. 
Komuna e Gjilanit në periudhën janar – qershor të vitit 2012 nuk ka kaluar pa shkelje ligjore. Në
këtë periudhë janë evidentuar gjithsejtë 4 shkelje ligjore, ku prej tyre mund të përmendim:  
Vendim për plotësimin e rregullores për taksa dhe gjoba komunale. Ky Vendim është vlerësuar
se është në kundërshtim me nenin 12 të LVL si dhe nenit 7 pika 1 të U.A 2008/09. Për këtë
çështje, MAPL-ja ka dërguar shkresë në drejtim të Komunës me të cilin ka kërkuar shqyrtimin e
vendimit në fjalë. Komuna ende nuk ka ndërmarr veprime. 
Po ashtu, në mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Gjilanit është evidentuar një shkelje ligjore
lidhur me Vendimin për miratimin e Marrëveshjes së PPP për themelimin  e Ndërmarrjes së
Përbashkët Aksionare “ECO-HIGJIENA” SH.P.K. Gjilan. MAPL, ka konstatuar se vendimi për
miratimin e Marrëveshjes së PPP për themelimin  e Ndërmarrjes së Përbashkët Aksionare “ECO-
HIGJIENA” SH.P.K. Gjilan, është në kundërshtim me nenin 11 pika 1 të Ligjit mbi Ndërmarrjet
Publike Nr.03/L-87 i cili i ka përcaktuar se çdo Ndërmarrje e re Publike mund të themelohet
vetëm nëse autorizohet me një vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Komuna ende nuk
ka ndërmarrë asnjë veprim.
Një tjetër shkelje ligjore është evidentuar me rastin e marrjes së Vendimit për dhënien në
shfrytëzim të pronës Shefket Musliji nga Konquli Komuna e Gjilanit, për ndërtim të objektit
individual për banim ngastra kadastrale P-704030 13-00635-7, me sipërfaqe prej 370m², i
miratuar me datën 06.04.2012 nga Kuvendi i Komunës së Gjilanit. MAPL, ka konstatuar se
vendimi është i kundërligjshëm, pasi që dhënia në shfrytëzim e pronës dhe këmbimin e pronës
së paluajtshme të Komunës sipas këtij vendimi është në kundërshtim me nenin 5 pika 1, pika 2
dhe pika 3 e Ligjit  Nr.03/L-226. Kuvendi i Komunës ka të drejtën t’i jep personave fizik dhe juridik
pronën e paluajtshme publike komunale për shfrytëzim deri në (dhjetë) 10 vite dhe jo më
shumë se (dyzet) 40 vite, pas plotësimit të kritereve të përcaktuara me Ligjin e Prokurimit Publik.
Bazuar në të gjitha të cekurat më lartë dhe me qëllim të zbatimit të plotë të Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040, Ligjit Nr.03/L-226 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e
Pronës së Paluajtshme Komunale neni 7 pika 1 e sqaron se Kuvendi i Komunës themelon
Komisionin e posaçëm në përbërje të përfaqësuesve të ekzekutivit të Komunës dhe Kuvendit të
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Komunës të cilët vlerësojnë ofertat dhe i propozon Kuvendit listën e  ngushtë prej së paku tre
pretendentëve kryesor për marrjen në shfrytëzim të pronës së paluajtshme publike komunale.
Komuna ende nuk ka ndërmarrë veprimet e duhura.
Një tjetër Vendim i kundërligjshëm i miratuar në mbledhjen e Kuvendit të Komunës është Vendim
për dhënien e pëlqimit për këmbimin e pronës së paluajtshme private me pronën e paluajtshme
komunale në vendin e quajtur “Arat e Muslive”- Zona Kadastrale Gjilan, me qëllim të ndërtimit të
rrugës publike sipas zgjedhjes urbanistike të paraparë me Planin Detal Urbanistik “Qarku” Gjilan e
miratuar nga Kuvendi i Komunës me datën 06.04.2012. MAPL, ka konstatuar se ndërrimi i pronës së
paluajtshme publike komunale me pronë të paluajtshme private nuk ka bazë ligjore  dhe nuk
është paraparë me dispozitat e Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së
Paluajtshme Komunale Nr.03/L-226 andaj konsiderohet që ky vendim është i kundërligjshëm dhe
duhet të rishqyrtohet nga autoritetet lokale. Komuna ende nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim.
Një nga përgjegjësit e kryetarit të Komunës është edhe raportimi i tij para kuvendit të Komunës
së paku një herë në gjashtë muaj ose kurdo herë që kërkohet. Në këtë drejtim, kryetari pritet të
raportoj në muajin korrik para Kuvendit të Komunës. 
Në muajin janar të vitit 2012, Agjencia Kundër Korrupsionit kishte dërguar një kërkesë në Gjykatën
për Kundërvajtje në Gjilan, për fillimin e procedurës kundërvajtëse, ndaj Kryetarit të Komunës së
Gjilanit, z. Qemajl Mustafa për shkak të, siç thuhet “konfliktit të interesit”, ngase kryetari është njëri
nga pronarët e kompanisë biznesore private “Frutta Viva”.  Mirëpo, Kryetari i Komunës së Gjilanit,
z. Qemajl Mustafa  ka ndërmarrë hapin  për shuarjen e aktivitetit të tij biznesor edhe juridikisht, si
aksionar (ligjor) në kompaninë biznesore private “Frutta Viva” sh.p.k. për t’i hequr përfundimisht të
gjitha dilemat dhe spekulimet që ishin ngritur rreth tij, për "konflikt të interesit" me funksionin e
tij publik si Kryetar i Komunës  në njërën anë dhe në anën tjetër duke qenë të njëjtën kohë edhe
njëri prej pronarëve të këtij biznesi, e që në të vërtetë ishte fiktiv dhe kishte zero qarkullim.
Sa i përket akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Gjilanit ka miratuar 43 vendime dhe  3
rregullore. Ndër aktet komunale  më të rëndësishme të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:
1.Vendim për aprovimin e orarit të mbajtjes së mbledhjeve të rregullta të kuvendit dhe
komiteteve të KK-së Gjilan për vitin kalendarik 2012. Me këtë Vendim është bërë aprovimi i orarit
të mbajtjes së mbledhjeve të rregullta të Kuvendit dhe Komiteteve të KK-së Gjilan për vitin
kalendarik 2012. 
2.Vendim për miratimin e planit të veprimit për përmirësimin e shërbimit të mobilitetit dhe
transportit publik në qytetin e Gjilanit. Me këtë vendim, Kuvendi i Komunës së Gjilanit e ka
miratuar këtë Plan të Veprimit me të cilin parasheh të bëjë përmirësimin e shërbimit të mobilitetit
dhe transportit publik në qytetin e Gjilanit.
3. Vendim për miratimin e planit të veprimit për ndriçim publik në Komunën e Gjilanit. Me këtë
vendim, Kuvendi i Komunës së Gjilanit miraton Planin e Veprimit për ndriçim publik në Komunën
e Gjilanit.
4.Rregullore për ndarjen e subvencioneve. Me këtë Rregullore, janë përcaktuar kriteret dhe
procedurat e ndarjes së mjeteve të buxhetit të Komunës- fondi për transfere dhe subvencione për
ndihmë momentale, personave fizik dhe juridik.
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Prizren
Edhe Komuna e Prizrenit ashtu sikurse Komuna paraprake, mbledhjen e parë të Kuvendit e ka filluar
në muajin shkurt të vitit 2012. Në periudhën janar – qershor 2012, Kuvendi i Komunës së Prizrenit
ka mbajtur  4 mbledhje të rregullta, 1 mbledhje të jashtëzakonshme dhe 1 solemne.
Sa i përket Komiteteve Obligative,  Komiteti për Politikë dhe Financa ka mbajtur  6 mbledhje,
ndërsa Komitetit për Komunitete vetëm 3 mbledhje. Lidhur me procedurat, afatet e njoftimeve
dhe dërgimin e materialit, Kuvendi i Komunës e ka përmbushur këtë obligim ligjor ndaj MAPL-së.
Rendi i ditës është përcaktuar nga kryesuesi i Kuvendit në bashkëveprim me kryetarin e Komunës.
Çështjet për rend të ditës janë diskutuar në KPF, ndërsa në KK vetëm atëherë kur është prekur
interesi i komuniteteve.
Përbërja e Komiteteve Obligative për këtë periudhë raportuese nuk ka ndryshuar.
Aktet komunale dërgohen me kohë në MAPL, mirëpo këto akte komunale janë të pa nënshkruara
nga Kryesuesi i Kuvendit, të pa protokolluara dhe të pa vulosura. Ky fakt ka ndodhur deri në muajin
mars, ndërsa nga muaji prill, Kuvendi i Komunës ka respektuar procedurat administrative. Kurse, sa
i përket rendit të ditës, ka pasur rast kur brenda një pikës së rendit të ditës janë miratuar dy
vendime, pa qenë ajo pikë pjesë e rendit të ditës dhe pa u futur në rend të ditës për miratim. Po
ashtu, kryesuesi i Kuvendit para çdo vendimi të marrë ka verifikuar se a ka kuorum. 
Grupet parlamentare kanë treguar konstruktivitet, mirëkuptim dhe respektim të fjalës dhe debatit
gjatë punimeve në Kuvend, mirëpo shpesh është vërejtur që një pjesë e anëtarëve të kuvendit
kanë lëvizur nga salla e mbledhjes duke hyrë dhe dal e që me këtë kanë lënë të kuptohet për mos
seriozitet të punës së Kuvendit. 
Mbledhjet kanë qenë transparente dhe të hapura për publikun, në to kanë marrë pjesë OSCE,
USAID-DEMI, OJQ, KFOR, ICO, mediet, si dhe qytetarë të interesuar.  
Në miratimin e akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Prizrenit nuk ka respektuar ligjet e
aplikueshme të RK-së. Në rastin e parë, në mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Prizrenit me datë
29.02.2012 është miratuar Rregullorja për Transparencën Komunale.
MAPL, ka konstatuar se neni 5 pika 3 e Rregullores duhet të harmonizohet me nenin 3 pika 3 të
Udhëzimit Administrativ Nr. 2008/09 për Transparencën në Komuna i cili ka përcaktuar se Kryesuesi
i mbledhjes së Kuvendit ose Komitetit përkatës nëpërmjet zyrës përgjegjëse për informim  njofton
publikun 7 (shtatë) ditë para mbledhjeve të rregullta ose 3 (tri) ditë para mbledhjes së
jashtëzakonshme.
Neni 6 pika 9 e Rregullores duhet të plotësohet, pas miratimit të vendimit  nga ana e Kuvendit të
Komunës, Kryetari i Komunës apo zyrtari i autorizuar, jo më vonë se 30 ditë  nga dita e shqyrtimit,
njofton me shkrim parashtruesin e kërkesës ashtu siç e ka përcaktuar neni 6 pika 9 e Udhëzimit
Administrativ Nr.2008;/09 për Transparencën në Komuna.
Mirëpo, Kuvendi i Komunës së Prizrenit i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së MAPL-së dhe në
mbledhjen e mbajtur me datë 14.06.2012 ka marrë vendim për harmonizimin e Rregullores për
transparencë nr.010112570 të datës 29.02.2012 sipas sugjerimit të Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal.
Ndërsa, në rastin tjetër Kuvendi i Komunës së Prizrenit me datë 29.02.2012 ka miratuar
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Vendim për dhënien në shfrytëzim të objektit me oborrë sipas kërkesës së ECPD, evidentohet si
ngastër kadastrale nr.1615/1, si objekt në sipërfaqe prej 380/m², oborrë në sipërfaqen prej 157/m²,
që gjendet në rrugën Adem Jashari, evidentohet sipas fl. Posedimit nr. 2621, ZK Prizreni pronë e
Komunës, i miratuar me datën 29.02.2012 nga Kuvendi i Komunës së Prizrenit. MAPL, ka konstatuar
se vendimi është i kundërligjshëm, pasi që dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme
komunale sipas këtij vendimi është në kundërshtim me nenin 5 pika 1, pika 2 dhe pika 3 e Ligjit
nr.03/L-226. Kuvendi i Komunës, ka të drejtën t’i jep personave fizik dhe juridik pronën e
paluajtshme publike komunale në shfrytëzim afatshkurtër dhe afatgjatë. Kuvendi i Komunës ka të
drejtë të jap në shfrytëzim deri në (dhjetë) 10 vite dhe jo më shumë se (dyzet) 40 vite, pas
plotësimit të kritereve të përcaktuara me Ligjin e Prokurimit Publik dhe pëlqimin paraprak nga
Ministria e Ekonomisë dhe Financave, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria
e Tregtisë dhe Industrisë, dhe neni 4 i Udhëzimit Administrativ i cili qartë sqaron procedurat  për
dhënien e pronës publike komunale në shfrytëzim. Komuna e Prizrenit ende nuk ka marrë
veprimet e duhura.   
Në miratimin e akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Prizrenit është treguar aktiv me gjithsej 31
akte komunale të miratuara, prej tyre  29 vendime dhe 2 rregullore.
Ndër aktet komunale  më të rëndësishme të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:

1) Vendim për  Planin e Punës së Kuvendit për vitin 2012. Me këtë vendim, Kuvendi ka miratuar
planin e punës së Kuvendit për vitin 2012.
2) Rregullore për transparencën komunale. Kuvendi i Komunës së Prizrenit ka miratuar rregulloren
për transparencë komunale.
3) Vendim mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm. Me këtë vendim është aprovuar propozimi i
Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Drejtoria e Administratës-Sektori i Pronës dhe Drejtoria për
Gjeodezi dhe Kadastër, për shpalljen e interesit të përgjithshëm shoqëroro-publik për realizimin e
projektit të ndërtimit të impiantit të ujërave të zeza të qytetit të Prizrenit në fshatin Vlashnje.
4) Rregullore për përdorimin e gjuhëve. Kjo Rregullore ka për qëllim të sigurojë përdorimin e
gjuhëve zyrtare në pajtim me dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, në punën e
administratës komunale, në institucionet arsimore dhe shëndetësore që themelohen apo
qeverisen nga Komuna dhe në ndërmarrjet publike lokale të themeluara nga Komuna.

Kamenicë

Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Kamenicës ka mbajtur 6
mbledhje të rregullta dhe 1 të jashtëzakonshme. Kurse, sa i përket Komiteteve Obligative, KPF dhe
KK kanë mbajtur nga 6 mbledhje. 
Në çështjet procedurale, afatet e njoftimeve, dërgimin e ftesës dhe materialit të mbledhjes së Kuvendit,
Kuvendi i Komunës së Kamenicës ka përmbushur këtë obligim ligjor në raport me MAPL-në. 
Po ashtu, Kuvendi i Komunës së Kamenicës ka dërguar me kohë aktet komunale në adresë të
MAPL-së. Përcaktimi i rendit të ditës është bërë nga Kryetari i Komunës dhe Kryesuesi i Kuvendit.
Çështjet për rend dite janë shqyrtuar në të dy Komitetet Obligative. Ndërsa, sa i përket asaj se a ka
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ndryshuar përbërja e Komiteteve Obligative, deri në këtë periudhë raportuese nuk ka pasur ndonjë
ndryshim.
Sa i përket rendit të ditës, mbledhjet e Kuvendit kanë filluar me kohë dhe i janë përmbajtur këtij
rendi, mirëpo duhet përmendur se në mbledhjen e tretë të Kuvendit, anëtarët e kuvendit nga
radhët e PDK-së kërkuan që informata e ofruar  mbi  ndarjen e  bursave për studentë, të jetë  më e
kompletuar edhe  me të dhëna  të tjera. Ata  kërkuan që informata  të sillet  brenda  mbledhjes së
kuvendit, mirëpo drejtoresha e arsimit është përgjigjur se një gjë e tillë nuk mund të kompletohet
brenda ditës. Për shkak të mos përmbushjes së kërkesës nga ana e drejtoreshës, në shenjë
pakënaqësie dhe revolte, anëtarët e kuvendit nga radhët e PDK-së e kanë braktisur mbledhjen e
Kuvendit. 
Lidhur me transparencën komunale, mbledhjet kanë qenë të hapura për publikun dhe në to kanë
marrë pjesë përfaqësuesit e OSBE-së, USAID-DEMI, OJQ, mediet dhe qytetarë të interesuar.
Vlen të theksohet se në periudhën janar – qershor të vitit 2012, në Kuvendin e Komunës së
Kamenicës janë bërë 5 kalime të anëtarëve të kuvendit nga radhët e njërës parti në partinë tjetër.
Në çështjen e evidentimit të shkeljeve ligjore, në adresë të Komunës së Kamenicës, MAPL ka
dërguar një shkresë ligjore lidhur me miratimin e Rregullores për Organizimin e Brendshëm të
Administratës Komunale. Më tej, MAPL ka kërkuar  që aneksi 2, neni 7.2 pika 5 duhet të
harmonizohet me Rregulloren nr. 02/2010 për Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim, për
faktin se Rregullorja në fjalë ka përcaktuar organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrave
Komunale për Komunitete dhe Kthim. Komuna nuk ka ndërmarrë veprime.
Nga aspekti kuantitativ i miratimit të akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Kamenicës ka
miratuar gjithsej 25 akte komunale, prej tyre 24 vendime dhe 1 rregullore.
Aktet më të rëndësishme komunale të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:
1) Rregullore për organizimin e brendshëm të administratës komunale në Komunën e Kamenicës.
Kjo Rregullore përcakton organizimin e brendshëm të administratës komunale të Komunës së
Kamenicës.
2) Vendim për miratimin e raportit të buxhetit për vitin 2011. Me këtë vendim është miratuar
raporti i buxhetit për vitin 2011.

Novobërdë

Kuvendi i Komunës së Novobërdës gjatë periudhës raportuese ka mbajtur 6 mbledhje të rregullta.
Ndërsa, lidhur me Komitetet Obligative, KPF dhe KK kanë mbajtur 6 mbledhje.
Duhet përmendur se Kuvendi i Komunës së Novobërdës është treguar i vëmendshëm në
respektimin e procedurave, afatin e njoftimeve, dërgimin me kohë të ftesës dhe materialit të
mbledhjes së Kuvendit, si dhe në dërgimin e akteve komunale në drejtim të MAPL-së. 
Rendi i ditës është përcaktuar në bazë të Planit të Punës së Kuvendit të Komunës, mirëpo ka pasur
edhe pika shtesë që janë plotësuar me propozime të Drejtorive Komunale. 
Çështjet për rend të ditë janë shqyrtuar në të dy Komitetet Obligative. Përbërja e Komiteteve
Obligative për këtë periudhë raportuese nuk ka ndryshuar.
Mbledhjet e Kuvendit fillojnë me kohë dhe kryesisht i përmbahen rendit të ditës. Gjatë monitorimit
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të mbledhjeve është vërejtur se në fillim të mbledhjes nuk bëhet konstatimi i prezencës së
anëtarëve të Kuvendit, edhe pse në të gjitha mbledhjet e Kuvendit ka kuorum për marrjen e
vendimeve. Mirëpo, pas rekomandimeve të dhëna nga MAPL-ja, Kuvendi i Komunës nga muaji prill
ka filluar të bëjë konstatimin e prezencës së anëtarëve të Kuvendit. 
Sa i përket çështjes se a ka pasur zëvendësime apo kalime të anëtarëve të Kuvendit të Komunës nga
njëri grupacion politik në grupacionin tjetër, deri në këtë fazë raportuese nuk është shfaqur ndonjë rast. 
Vlen të theksohet se Kuvendi i Komunës së Novobërdës ka miratuar planin vjetor të punës së Kuvendit.
Po ashtu, ka marrë vendim që të kaloi në diskutim publik planet zhvillimore komunale, si dhe në
mbledhjen e muajit qershor ka ndryshuar dhe plotësuar Statutin e Komunës. Në mbledhjet e Kuvendit
në periudhën e tre mujorit të dytë vërehet se praktika e zgjatjes së fjalimeve dhe e mos respektimit të
minutazhit kohor është përmirësuar. Në përgjithësi, grupet parlamentare zhvillojnë debat të hapur në
të gjitha çështjet që diskutohen në Kuvend. 
Sa i përket transparencës komunale, mbledhjet e Kuvendit janë të hapura për publikun dhe në të marrin
pjesë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare por edhe të atyre vendore, mediet, si dhe qytetarë të
interesuar.
Një nga përgjegjësit e kryetarit të Komunës është edhe raportimi i tij para kuvendit të Komunës së paku
një herë në gjashtë muaj ose kurdo herë që kërkohet. Në këtë drejtim, kryetari i Komunës pritet të
raportoj para Kuvendit në Komunës në muajin korrik.
Në periudhën janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Novobërdës ka miratuar akte të
ndryshme komunale. Më tej, në bazë të dhënave që posedojmë del se janë miratuar gjithsej 39 akte
komunale, prej tyre  34 vendime dhe 5  rregullore.
Aktet më të rëndësishme komunale të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:
1)Vendim mbi miratimin e raportit financiar  vjetor për vitin 2011-të. Me këtë vendim është miratuar
raporti financiar vjetor për vitin 2011-të;                                            
2) Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat,vendbanimet dhe lagjet
urbane në territorin e Komunës së Novobërdës. 
Kjo Rregullore, ka për qëllim të rregullojë organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat,
vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e komunës, në ushtrimin e aktiviteteve që janë
ekskluzivisht në kompetencë vetanake të komunave, të përcaktuara në bazë të Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale.
3) Vendim për lirimin nga tarifat, ngarkesat komunale për bizneset individuale. 
Me këtë vendim, bizneset prodhuese lirohen nga tarifat dhe ngarkesat komunale për një periudhë 5
vjeçare duke filluar nga 1 janari i vitit 2012, bizneset prodhuese dhe joprodhuese të cilat regjistrohen
nga 1 janari i vitit 2012 lirohen nga tarifat dhe ngarkesat komunale për një periudhë 3 vjeçare, ndërsa
bizneset joformale të cilat regjistrohen deri në fund të muajit qershor të vitit 2012 lirohen nga taksat
dhe ngarkesat komunale për një periudhë 2 vjeçare.
4) Vendim për diskutim publik për Planet Zhvillimore Komunale;
Me këtë vendim, Kuvendi i Komunës së Novobërdës ka kaluar për në diskutim publik planet
zhvillimore komunale.
5) Vendim për shqyrtimin e kërkesës së Kryetarit të Komunës për ndryshimin dhe plotësimin e
Statutit Komunal;
Me këtë vendim, janë bërë ndryshimet dhe plotësimet në Statutin Komunal.
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EFIKASITETI DHE AZHURITETI I ORGANEVE TË
ADMINISTRATËS SË KOMUNAVE: PRISHTINË, GJILAN,

PRIZREN, KAMENICË DHE NOVOBËRDË

Efikasiteti i organeve të administratës në Komunën e Prishtinës

Numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura  në Komunën e Prishtinës në periudhën janar –
qershor të vitit 2012 është 19691, prej të cilave janë shqyrtuar 14217 ose 72.20 %.
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 12135, në periudhën janar – qershor të vitit 2012 numri i kërkesave është
19691. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në periudhën janar – qershor të vitit 2011 ishte
8280 ose 68%. Nga kjo konstatojmë se, derisa në periudhën janar – qershor të vitit 2011 janë
shqyrtuar 68% të kërkesave, në vitin 2012 kjo përqindje është 72.20 %.

Komuna e Prishtinës ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria për Administratë - janë pranuar 3586 kërkesa, të  shqyrtuara 1578 kërkesa. 

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim - janë pranuar gjithsej 1088 kërkesa, gjithsej janë shqyrtuar 504 kërkesa. 

Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrojtje të Mjedisit - janë pranuar 614 kërkesa, të shqyrtuar gjithsej 388

kërkesa. 

Drejtoria për Arsim - janë pranuar 347 kërkesa, gjithsej  janë shqyrtuar  324 kërkesa.

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar 1593 kërkesa, gjithsej të shqyrtuara  486 kërkesa.

Drejtoria për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim - janë pranuar 363 kërkesa, gjithsej  të shqyrtuara 228

kërkesa. 

Drejtoria për Infrastrukturë Lokale - janë pranuar gjithsej 73 kërkesa, gjithsej  të shqyrtuara 14 kërkesa.

Drejtoria për Financa dhe Pronë -janë pranuar 7806 kërkesa, gjithsej të shqyrtuara janë 7295 kërkesa.

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - janë pranuar 323 kërkesa, gjithsej  të shqyrtuara 232 kërkesa. 

Drejtoria e Inspekcionit -  kërkesa janë pranuara 1733 , gjithsej 1323 kërkesa janë shqyrtuar.  

Drejtoria e Kadastrit - janë pranuar 2165 kërkesa, gjithsej të shqyrtuara janë 1845 kërkesa.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Gjilanit

Numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura  në Komunën e Gjilanit në periudhën janar –
qershor të vitit 2012 është 56292, prej të cilave janë shqyrtuar 2126 ose 3.77%.
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 6714, në periudhën janar – qershor të vitit 2012 numri i kërkesave është
56292. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në periudhën janar – qershor të vitit 2011 ishte
4997 ose 74%. Nga kjo konstatojmë se, derisa në periudhën janar – qershor të vitit 2011 janë
shqyrtuar 74% të kërkesave, në vitin 2012 kjo përqindje është  në rënie 3.77%.
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Komuna e Gjilanit ka ofruar të dhëna për këto drejtori:

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme- ka pasur gjithsej 51885 kërkesa, të shqyrtuara janë  5 kërkesa.

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie sociale- ka pasur gjithsej 249 kërkesa, të shqyrtuara janë 131 kërkesa.

Drejtoria për Arsim- ka pasur gjithsej 261 kërkesa, të shqyrtuara janë 152 kërkesa.

Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim- ka pasur gjithsej 348 kërkesa, të shqyrtuara janë 2 kërkesa.

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit- ka pasur gjithsej 259 kërkesa, të shqyrtuara janë 133

kërkesa.

Drejtoria për Inspekcion- ka pasur gjithsej 176  kërkesa, të shqyrtuara janë 100 kërkesa.

Drejtoria për Shërbime Publike- ka pasur gjithsej 361 kërkesa, të shqyrtuara  janë 350 kërkesa.

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari- ka pasur gjithsej 910 kërkesa, të shqyrtuara janë 220 kërkesa.

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport – ka pasur gjithsej 146 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër, Pronë dhe Banim – ka pasur gjithsej 1671 kërkesa, të shqyrtuara janë 1008

kërkesa.

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim- ka pasur gjithsej 26 kërkesa, të shqyrtuara janë 25 kërkesa.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Prizrenit

Numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura  në Komunën e Prizrenit në periudhën janar –
qershor të vitit 2012 është 5135, prej të cilave janë shqyrtuar 1939 ose 37.76 %.
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 6312, në periudhën janar – qershor të vitit 2012 numri i kërkesave është
5135. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në periudhën janar – qershor të vitit 2011
ishte  5571 ose 88.2%. Nga kjo konstatojmë se, derisa në periudhën janar – qershor të vitit
2011 janë shqyrtuar 88.2% të kërkesave, në vitin 2012 kjo përqindje është  37.76%.

Komuna e Prizrenit ka ofruar të dhëna për këto drejtori:

Drejtoria e Administratës- gjatë kësaj periudhë ka pranuar 1658 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara janë 1161

kërkesa.

Drejtoria për Ekonomi dhe Financa- ka pranuar 266 kërkesa, të shqyrtuara janë 6 kërkesa.  

Drejtoria për Shërbime Publike- ka pranuar 569 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 424 kërkesa.        Drejtoria

për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor- ka pranuar gjithsej 525 kërkesa, prej tyre  janë  shqyrtuar 103

kërkesa.

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër- gjatë kësaj periudhe ka pranuar 1424 kërkesa, ndërsa   prej tyre janë

shqyrtuar vetëm 1 kërkesë.

Drejtoria për Arsim dhe Shkencë- ka pranuar 8 kërkesa, prej tyre asnjë nuk është shqyrtuar.

Drejtoria për Shëndetësi- ka pranuar 127 kërkesa, prej tyre  janë shqyrtuar 110 kërkesa. Drejtoria për

Zhvillim dhe Turizëm - gjatë këtij viti ka pranuar 9 kërkesa, prej tyre asnjë nuk është shqyrtuar.

Drejtoria për Emergjencë dhe Siguri -  ka pranuar 96 kërkesa gjatë kësaj periudhe,  prej tyre  janë shqyrtuar
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83 kërkesa. 

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural-  gjatë kësaj periudhe ka pranuar gjithsej 75 kërkesa, prej tyre asnjë

nuk është shqyrtuar.

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport-  gjatë kësaj periudhe ka pranuar 137 kërkesa, prej tyre  asnjë kërkesë

nuk është shqyrtuar. 

Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale -ka pranuar 124 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 50 kërkesa.

Drejtoria për Inspektorate- ka pranuar gjithsej 117 kërkesa, prej tyre është  shqyrtuar vetëm 1 kërkesë. 

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Kamenicës

Numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura në Komunën e Kamenicës në periudhën janar
– qershor të vitit 2012 është 1233, prej të cilave janë shqyrtuar 433 ose 35.11%.
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 13194, në periudhën janar – qershor të vitit 2012 numri i kërkesave është
1233. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në periudhën janar – qershor të vitit 2011
ishte 13129 ose 99%. Nga kjo konstatojmë se, derisa në periudhën janar – qershor të vitit
2011 janë shqyrtuar 99% të kërkesave, në vitin 2012 kjo përqindje është në rënie dhe atë në
35.11%.

Komuna e Kamenicës ka ofruar të dhëna për këto drejtori :

Drejtoria e Administratës dhe Personelit- ka pasur gjithsej 464 kërkesa,të shqyrtuara janë  433 kërkesa.

Drejtoria e Arsimit- ka pasur gjithsej 33 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa- ka pasur gjithsej 176 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria e Inspektoriatit- ka pasur gjithsej 73 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor – ka pasur gjithsej 97 kërkesa, të shqyrtuara asnjë

kërkesë.

Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi- ka pasur gjithsej 88 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – ka pasur gjithsej 12 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Ambient- ka pasur gjithsej 114 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport- ka pasur gjithsej 43 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim- ka pasur gjithsej 86  kërkesa, të shqyrtuara  asnjë kërkesë.

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural- ka pasur  gjithsej 47 kërkesa, të shqyrtuara asnjë kërkesë.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Novobërdës

Komuna e Novobërdës nuk e ka të funksionalizuar softuerin CMS/CSC në bazë të Udhëzimit
Administrativ 03/2011, andaj nuk kemi pasur qasje në marrjen e të dhënave mbi efikasitetin e
organeve të administratës.
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• Në Kuvendin e Komunës së Gjilanit për
periudhën janar – qershor të vitit 2012 janë
evidentuar 4 shkelje ligjore; 

• Në Kuvendin e Komunës së Prishtinës dhe
atë të Prizrenit janë evidentuar nga një
shkelje ligjore;

• Në Kuvendin e Komunës së Gjilanit, në këtë
periudhe raportuese është bërë zëvendësimi
i 2 anëtarëve të Kuvendit me 2 anëtar të
rinj, për shkak se anëtari i parë i kuvendit
ka shkuar jashtë vendit për studime master,
ndërsa i dyti është bërë drejtor për zhvillim
ekonomik;

• Në Kuvendin e  Komunës së Gjilanit,
përbërja në Komitetin për Politikë dhe
Financa ka pësuar ndryshime, ku në vend të
Arianit Sllamnikut është caktuar Selim
Selimi;

• Në Kuvendin e Komunës së Prishtinës,
përbërja në Komitetin për Politikë dhe
Financa ka pësuar ndryshime, ku në vend të
Arsim Janovës është caktuar Tefik Mehmeti;

• Në Komunën e Prizrenit, Zyra Komunale për
Komunitete dhe Kthim nuk njihet me
Statutin e Komunës;

• Në Kuvendin e Komunës së Prizrenit është
evidentuar një rast kur brenda një pikës së

rendit të ditës janë miratuar dy vendime, pa
qenë ajo pikë pjesë e rendit të ditës dhe pa
u futur në rend të ditës për miratim;

• Komuna e Prizrenit, ka miratuar Rregulloren
për transparencë;

• Është evidentuar një rast i braktisjes së
mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës
së Kamenicës nga grupi parlamentar i PDK-
së. Mbledhja është braktisur për shkak të
mos përmbushjes së kërkesës së tyre lidhur
me plotësimin informatës së ofruar nga
drejtoresha e arsimit në çështjen e  ndarjes
së bursave për student;

• Në Kuvendin e Komunës së Kamenicës janë
bërë 5 kalime të anëtarëve të kuvendit nga
radhët e njërës parti në partinë tjetër;

• Kryetarët e Komunave Gjilan, Kamenicë dhe
Novobërdë ende nuk kanë raportuar para
Kuvendit të Komunës;

• Gjatë periudhës janar – qershor të vitit
2012, në Komunën e Kamenicës, KKSB nuk
ka mbajtur asnjë mbledhje;

• Kuvendi i Komunës së Novobërdës ka bërë
ndryshimet dhe plotësimet në Statutin
Komunal;

• Në asnjërën prej komunave nuk janë
themeluar komitetet konsultative;

Gjetjet më të rëndësishme
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KOMUNAT: PEJË, KLINË, ISTOG, MALISHEVË DHE
SUHAREKË

B
azuar në Ligjin për Vetëq -
everisje Lokale, konkr etisht
neni 43.2, Kuvendi i Komunës

mbanë së paku dhjetë mbledhje në
vit, pesë prej të cilave duhet të
mbahen gjatë gjashtë mujorit të parë
të vitit. Në bazë të monitorimit, kemi
konstatuar se në gjashtë mujorin e
parë të vitit 2012, Kuvendet e
Komunave: Pejë, Klinë, Istog,
Malishevë dhe Suharekë kanë mbajtur
numrin e mbledhjeve  në përputhje
me  këtë obligim Ligjor.
Në Kuvendet e këtyre komunave janë
thirrur gjithsej 30 mbledhje të

rregullta dhe një të jashtëzakonshme. Më poshtë kemi pasqyruar numrin e mbledhjeve të
Kuvendeve të Komunave:

Pasqyra e mbajtjes së mbledhjeve tregon se të gjitha komunat kanë mbajtur numrin e caktuar të
mbledhjeve të  parapara me normat ligjore. 
Këto komuna kanë dërguar me
kohë ftesën dhe materialin për
mbledhje. Gjithashtu, në këto
komuna kanë funksionuar edhe
Komitetet obligative. 
Përderisa, Komiteti për Komu -
nitete në Komunën e Malish -
evës në tremujorin e parë të
vitit ka funksionuar pjesërisht,
në tremujorin e dytë është
vërejtur një rritje e numrit të
mbledhjeve dhe se gjatë kësaj
periudhe ka mbajtur 3 mble -
dhje. Në vijim kemi paraqitur
numrin e mbledhjeve të komi -
teteve obligative:

Fig.9. Numri i mbledhjeve të Kuvendeve të Komunave: 
Pejë, Klinë, Istog, Malishevë dhe Suharekë 

Fig.10. Numri i mbledhjeve të Komiteteve të obligueshme: Pejë,
Klinë, Istog, Malishevë dhe Suharekë. 
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Nga grafiku i mësipërm shihet se në Komunën e Malishevës, KPF ka mbajtur gjithsej 6 mbledhje
ndërsa KK ka mbajtur 3 mbledhje, në Komunën e Pejës, Istogut dhe Klinës, KPF dhe KK kanë
mbajtur nga 6 mbledhje, ndërsa në Komunën e Suharekës, KPF ka mbajtur 6 mbledhje, ndërsa
KK 5 mbledhje.
Me qëllim të krijimit të kushteve dhe të sjelljes së qytetarëve sa më afër procesit vendimmarrës,
komunat kanë mbajtur takime publike me qytetarë. Takimet publike me qytetarë janë realizuar
si në vijim: Klina dhe Malisheva kanë mbajtur nga 1 takim publik me qytetarë, ndërsa Komuna e
Istogut, Pejës dhe Suharekës, në gjashtë mujorin e parë të vitit nuk kanë mbajtur asnjë takim
publik me qytetarët. Këto komuna takimin publik me qytetarë e kanë planifikuar ta mbajnë në
muajin korrik.
Sa i përket akteve komunale, Kuvendet e këtyre komunave kanë miratuar një numër të
konsiderueshëm të akteve. Sipas të dhënave, rezulton se Kuvendet e këtyre komunave kanë
miratuar gjithsej 99 vendime dhe 4 rregullore. 

Në vijim kemi paraqitur numrin e
akteve të miratuara nga Kuvendet
e Komunave:

Nga figura e mësipërme del të jetë
që Kuvendi i Komunës së
Malishevë ka miratuar 19 vendime,
Kuvendi i Komunës së Suharekës
ka miratuar 20 vendime dhe 1
rregullore, Kuvendi i Komunës së
Pejës ka miratuar 26 vendime,
Kuvendi i Komunës së Istogut ka
miratuar 13 vendime dhe 2
rregullore, kurse Kuvendi i
Komunës së Klinës ka miratuar 21
vendime dhe 1 rregullore. 

Në total numri i akteve të miratuara në këto komuna për periudhën janar – qershor 2012 është
99 vendime dhe 4 rregullore, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011 ku numri i akteve të
miratuara ishte më i madh me gjithsejt 121 vendime dhe 5 rregullore.                            
Monitorimi i mbledhjeve të Kuvendit nga muaji janar i vitit 2012 është bërë përmes sistemit të
“Teleprezencës”, sistem i cili ka funksionuar mjaft mirë, në të gjitha Komunat sipër përmendura,
me përjashtim të Komunës së Malishevës ku në tremujorin e dytë të vitit 2012 ky sistem nuk ka
funksionuar mirë, për shkak të pengesave teknike të paraqitura nga Komuna.Funksionimi i
Kuvendeve të Komunave përgjithësisht ka rrjedhur mirë, mirëpo duke mos përjashtuar edhe
evidentimin e shkeljeve ligjore të cilat janë paraqitur gjatë marrjes së vendimeve.
Gjatë kësaj periudhe të raportimit janë evidentuar një numër i shkeljeve ligjore, të paraqitura si
në vijim:

Fig.11. Numri i akteve komunale të miratuara në Kuvendet e
Komunave: Pejë, Klinë, Istog, Malishevë dhe  Suharekë 
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Nga dy shkelje ligjore janë evidentuar në Komunën e Pejës dhe atë të Suharekës, 1 shkelje ligjore
në Komunën e Malishevës, ndërsa në Komunën e Istogut pas miratimit të Rregullores për
transparencë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me rastin e vlerësimit të ligjshmërisë ka
kërkuar nga Komuna që të harmonizoj rregulloren në fjalë, me Udhëzimin Administrativ për
Transparencën në Komuna. Komuna ka ndërmarrë veprimet e duhura konform udhëzimeve të
dhëna nga MAPL.
Nga këto shkelje të evidentuara në katër raste  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal,  në
përputhje me mandatin e saj të përcaktuar me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040, ka
kërkuar nga Komuna që të bëjë shqyrtimin e akteve të evidentuara si të kundërligjshme, me
ç’rast përveç Komunës së Istogut e cila ju ka përmbajtur instruksioneve të dhëna nga MAPL,
Komuna e Suharekës, Pejës dhe Malishevës nuk kanë ndërmarrë veprime konkrete lidhur me
këtë çështje.
Të gjitha shkeljet e evidentuara janë të elaboruara tek pasqyrimi i përgjithshëm për secilën
Komunë.
Po ashtu Kuvendi i Komunës së Malishevës në mbledhjen e thirrur në muajin qershor nuk i është
përmbajtur Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, konkretisht nenit 43.3 i cili nen përcakton se: Të gjithë
anëtarët e Kuvendit duhet të njoftohen paraprakisht me shkrim, ashtu siç kërkohet, shtatë ditë
pune para mbajtjes së mbledhjes. Kjo mbledhje ishte thirrur vetëm 4 ditë pune para mbajtjes së
mbledhjes.
Në nenin 80 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, komunat obligohen të dërgojnë aktet e tyre për
shqyrtim të rregullt të ligjshmërisë në adresë të organit mbikëqyrës, në këtë drejtim të gjitha
Komunat i janë përmbajtur këtij obligimi ligjor.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

Gjatë periudhës janar-qershor
2012, KKSB ka mbajtur këtë numër
të mbledhjeve të paraqitur si në
vijim: 
Sipas grafikut të mësipërm, shihet
se KKSB në Komunën e Pejës ka
mbajtur 3 mbledhje, në Komunën
e Klinës 6 mbledhje, në Komunën
e Istogut dhe të Suharekë KKSB ka
mbajtur nga  5 mbledhje, ndërsa
në Komunën e Malishevës, KKSB
ka mbajtur 2 mbledhje.
Nga numri i mbledhjeve të mbajt -

Fig.12. Numri i takimeve të KKSB-ve në komunat: Pejë, Klinë,
Istog, Malishevë dhe Suharekë.
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ura të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi në Komunën e Pejës dhe të Malishevës, del të jetë
se ky Këshill është pjesërisht funksional dhe se në 6 mujorin e parë të vitit 2012 nuk ka mbajtur
numrin e mbledhjeve konform Udhëzimit Administrativ Nr.08/2009 MPB-02/2009 MAPL. 

Zyra Lokale për Komunitete dhe Kthim

Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim janë funksionale dhe njihen me Statutin e Komunës
konform Rregullores Nr. 02/2010 për Zyret Komunale për Komunitete dhe Kthim në Komunën e
Pejës, Klinës dhe Istogut, ku kjo zyre është pjesë integrale e administratës komunale ashtu siç e
parasheh rregullorja në fjalë. Ndërsa, në Komunën e Malishevës dhe Suharekës, kjo zyre është
funksionale, por që nuk njihet me Statutin me Komunës.

Malishevë
Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Malishevës ka funksionuar me
rregull. Ftesat për mbledhje janë dërguar në Ministrinë përgjegjëse konform Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale. 
Në këtë periudhë, Kuvendi i Komunës ka mbajtur 6 mbledhje të rregullta. Mbledhjet kanë qenë
transparente dhe të hapura për publikun. Në mbledhje kanë qenë prezent edhe përfaqësues të
KFOR-it, OSBE-së, OJQ-ve, mediet, qytetarë të interesuar  etj.
Në Komunën e Malishevës, monitorimi i mbledhjeve të Kuvendit është bërë përmes sistemit të
teleprezencës, me përjashtim të tre-mujorit të dytë të vitit 2012 ku ky sistem nuk ka qenë
funksional për shkak të pengesave teknike të paraqitura nga Komuna.
Sa i përket mbledhjeve të mbajtura, është evidentuar një rast i lëshimit të mbledhjes së Kuvendit
nga ana e anëtarëve të opozitës, për arsye të mos marrjes parasysh të kërkesës së tyre për
shtyrjen e një pike të rendit të ditës që ishte paraparë për mbledhjen e 30 marsit,  me ç’rast në
mungesë kuorumi, Kryesuesi i Kuvendit shtyu mbledhjen për datën 2 prill. Për të njëjtat arsye
edhe mbledhja e cila ishte planifikuar të mbahej me këtë datë u shty për në fund të muajit, më
konkretisht me datën 19 prill.
Po ashtu, në mbledhjen e mbajtur në muajin qershor, këshilltarët komunal nga radhët e opozitës
(LDK, AAK dhe LDD), nuk kanë marrë pjesë në votim për ndarjen e mirënjohjeve dhe
shpërblimeve, për personalitetet e caktuara  për nder të 16 qershorit, Ditës së Çlirimit dhe Ditës
së Dëshmorëve të Komunës së Malishevës, të dhëna në bazë të propozimit të Këshillit
Organizativ, për arsye të mos marrjes parasysh të propozimeve të tyre.
Kurse sa i përket Komitetit Obligativ, në këtë  komunë ka qenë funksional Komiteti për Politikë

Përmbledhje nga mbledhjet e Kuvendit
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dhe Financa i cili ka mbajtur 6 mbledhje, ndërsa Komiteti për Komunitete edhe pse në tre-
mujorin e parë të vitit ka funksionuar pjesërisht, në tre-mujorin e dytë është vërejtur një  rritje e
numrit të mbledhjeve me gjithsejt 3 mbledhje të mbajtura.
Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2012, në Komunën e Malishevës janë themeluar edhe këto
Komitete tjera: Komiteti i Diasporës, Komitetit për Familje të Dëshmorëve, Invalid dhe Veteranë
të luftës së UÇK-së, dhe Komitetit për Shëndetësi dhe  Çështje Sociale. 
Në periudhën  janar-qershor 2012, në Kuvendin e Komunës së  Malishevës është miratuar
Raporti i Punës së Ekzekutivit të Komunës për vitin 2011. Lidhur me këtë, nuk kanë  munguar
vërejtjet e kuvendarëve për shumë çështje që kishin të bënin me punën e kryetarit të komunës
dhe drejtorive përkatëse.
Po ashtu, Kuvendi i Komunës ka miratuar Planin e Punës së Kuvendit për vitin 2012, plan ky i
hartuar nga një Komision i themeluar nga Kuvendi i Komunës.
Në mbledhjen e Kuvendit të mbajtur në muajin prill, ka dhënë betimin anëtari i ri i Kuvendit nga
radhët e LDK-se z.Labinot Gashi duke e zëvendësuar bashkëpartiakun e tij, z.Bekim Samadraxha. 
z. Samadraxha.nuk ka marrë pjesë në mbledhjet e Kuvendit që nga shtatori i vitit 2009, deri në
dhjetor të vitit 2011, me ç’rast Kryesuesi i Kuvendit i është drejtuar Komisionit Komunal
Zgjedhor(KKZ-së) në Malishevë që në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet Lokale në Republikën e
Kosovës, të fillojnë procedurat e zëvendësimit të këtij anëtari me anëtarin e ri nga i njëjti subjekt
që vjen në radhë sipas votave të fituara në zgjedhjet lokale të mbajtura në vitin 2009. Për të bërë
zëvendësimin e tij konform ligjeve në fuqi, Kryesuesi i Kuvendit të Malishevës ka bërë kërkesë në
Komisionin Qendror Zgjedhor dhe pas marrjes së vendimit nga KQZ- ja për lejimin e
zëvendësimit të tij, Kuvendi në mbledhjen e mbajtur në muajin prill, ka bërë zëvendësimin e
anëtarit me anëtar të ri nga radhët e LDK-së z.Labinot Gashi.

Sa i përket raportimit të Kryetarit të Komunës para Kuvendit, në këtë drejtim kryetari ka raportuar
dy herë para anëtarëve të Kuvendit.
Në periudhën janar-qershor 2012, Kuvendi i Komunës së Malishevës ka miratuar  19 vendime,
ndërsa nuk është miratuar ndonjë rregullore.
Kur jemi tek miratimi i akteve komunale, edhe gjatë kësaj periudhe raportuese, Komuna e
Malishevës nuk ka miratuar Rregulloren për Përdorimin e Gjuhëve, gjë që bie në kundërshtim me
nenin 9.2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.

Në këtë Komunë, nga aktet e miratuara është evidentuar një shkelje ligjore në marrjen e
Vendimit nr.01/557 datë 21.05.2012, për kushtëzimin e lëshimit të vërtetimit të tatimit në pronë,
me rastin e regjistrimit të automjeteve për përfituesit e shërbimeve nga ”Ekoregjioni” dhe
“Hidroregjioni’  njësia në Malishevë. Prandaj, MAPL pas shqyrtimit të vendimit në fjalë, ka
konstatuar se vendimi është në kundërshtim me Udhëzimin Administrativ Nr3/2004 mbi
urdhëresat  ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e  pagesës së tatimit në pronë, sipas
të cilit komunat mund të kushtëzojnë qytetarët  për pagimin e tatimit në pronë me kryerjen e
këtyre shërbimeve komunale: të gjitha shërbimet e Zyrave Kadastrale të Komunës, lejet e
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ndërtimit, inspektimi i ndërtesave, leja për përdorimin e pronës së komunës, licencë/leja për
përdorimin e pijeve alkoolike, leja për përdorimin e ndërtesave për aktivitete profesionale, leja
për pronësinë e veturës brenda kufijve të Komunës dhe leja për garazh komerciale, por jo edhe
për nevoja të përmbushjes së obligimeve ndaj ndërmarrjeve publike komunale.
Prandaj, kufizimi i shërbimeve nga Komuna për qytetarët, bizneset dhe operatorët ekonomik që
funksionojnë brenda territorit të saj me kushtëzimin e lëshimit të vërtetimit të tatimit në pronë,
me rastin e regjistrimit të automjeteve për përfituesit e shërbimeve nga”Ekoregjioni” dhe
“Hidroregjioni’  njësia në Malishevë është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi të Republikës
së Kosovës, e gjithashtu nuk ka bazë juridike dhe ligjore për ndërmarrjen e veprimeve të tilla.

Prej gjithsej 19 vendimeve të miratuara në këtë gjashtëmujor, vlen të përmenden:

1) Vendim për Hartimin e Planit Zhvillimor Komunal;
2) Vendim për harmonizimin e planit zhvillimor komunal urban, Malisheva 2004-2014, me ligjin për
Planifikim Hapësinor të Republikës së Kosovës;
3) Vendim për ndarjen e një sipërfaqe tokësore, për   qëllim të rregullimit të varrezave publike të
Qytezës së Malishevës;
4) Vendim për formimin e Komitetit për Diasporë;
5) Vendim për formimin e Komitetit për Familje të Dëshmorëve, Invalid dhe Veteranë të UÇK-së;
6) Vendim për formimin e Komitetit për Shëndetësi dhe Çështje Sociale;
7) Vendim mbi miratimin e Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2012;
8) Vendim për miratimin e Planit të Reagimit për Komunën e Malishevës;

Pejë
Në periudhën janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Pejës ka funksionuar normalisht.
Komuna ftesën për mbledhje e ka dërguar kryesisht konform dispozitave të LVL-së, por që nuk
duhet përjashtuar edhe vonesat në dërgimin e materialit të mbledhjes së Kuvendit. Gjatë kësaj
periudhe, Kuvendi i Komunës ka mbajtur 6 mbledhje të rregullta, në të cilat mbledhje janë miratuar
gjithsej 26 vendime dhe 2 amandamente.  Po ashtu, Komitetet Obligative kanë qenë funksionale në
këtë gjashtëmujor, ku Komiteti për Politikë dhe Financa dhe Komiteti për Komunitete kanë mbajtur
nga 6 mbledhje.
Sa i përket monitorimit të mbledhjeve të Kuvendit, ky monitorim është bërë përmes sistemit të
teleprezencës..
Mbledhjet e Kuvendit kanë qenë transparente për publikun. Koha e mbajtjes së mbledhjeve është
publikuar në tabelën e shpalljeve, në ueb faqen e komunës dhe në mediet lokale. Roli i opozitës ka
qenë shumë konstruktiv.
Në Kuvendin e Komunës së Pejës janë evidentuar 2 raste të shkeljeve ligjore.
Në muajin prill, Kuvendi i Komunës së Pejës mori Vendim për ndarjen e truallit z.Ramë Dervish Ukaj,
nga Peja, invalid i luftës së UÇK-së, për ndërtimin e shtëpisë si rast i rëndë social,
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vendim ky i cili është konstatuar se është në kundërshtim me nenin 5, pika 3 të Ligjit Nr.03/L-226 për
Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës dhe nenin 3 pika 3 të
Udhëzimit Administrativ Nr.2012/02 për Zbatimin e Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin
e Pronës së Paluajtshme të Komunës, i cili ka potencuar se Kuvendi i Komunës ka të drejtë të japë
në shfrytëzim pronën e paluajtshme komunale në afat prej dhjetë(10) vite por jo më shumë se
dyzet(40) vite, në përputhje me kriteret e përcaktuara me Ligjin e Prokurimit Publik.
Prandaj, MAPL, duke u bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë e përcaktuara me Ligjin për
Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040, ka kërkuar nga organet e Komunës, përkatësisht nga Kryetari dhe
Kuvendi i Komunës së Pejës, që të rishqyrtojnë vendimin në fjalë, për faktin se dhënia e pronës
komunalë në shfrytëzim duhet të bëhet konform Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e
Pronës së Paluajtshme të Komunës dhe Udhëzimit Administrativ për zbatimin e Ligjit në fjalë.
Në lidhje me këtë çështje, Komuna ende nuk ka ndërmarrë veprimet e duhur.
Një rast tjetër i evidentuar në këtë Komunë ka qenë edhe Vendim për miratimin e propozimit të
Drejtorisë për Çështje Pronësoro-Juridike për anulimin dhe shpalljen të pavlefshme të 35
Aktvendimeve mbi ndarjen e trojeve-pronë komunale në shfrytëzim, të nxjerra nga ish Kuvendi
Komunal në periudhën 1998, në kundërshtim me Ligjin mbi Tokën Ndërtimore dhe Ligjin mbi
Procedurën Administrative dhe arsye të tjera të cekura në Projekt-Vendimin mbi shfuqizim.

Në periudhën  janar-qershor 2012, në komunën e Pejës  është miratuar Raporti i Punës së Ekzekutivit
të Komunës për vitin 2011, për këtë raport ka raportuar Kryetari i komunës z.Ali Berisha.
Kryetari i Komunës së Pejës, në këtë periudhë të raportimin ka emëruar për nënkryetar të Komunës
për Komunitete z. Safet Zoraniq nga radhët e Komunitetit boshnjak, kjo pas vdekjes kohë më parë
të nënkryetarit të Komunës z. Ibish Bajrami.
Kur jemi te çështja e nënkryetarëve, vlenë të potencohet se Kryetari i Komunës së Pejës, ka emëruar
për nënkryetarë të parë z.Ali Lajçi në vend të nënkryetarit të deri tanishëm z.Shefqet Uka, i cili kishte
hequr dorë nga pozita e nënkryetarit të parë të Komunës.
Në këtë periudhë të raportimit është shkarkuar nga posti i drejtoreshës së zhvillimit ekonomik, znj.
Suzana Radoniqi dhe në vend të saj  kryetari i Komunës ka emëruar z. Sokol Ukajn.
Përveç këtyre ndryshimeve, në ekzekutivin e Komunës ka pasur  edhe lëvizje të anëtarëve të
kuvendit të Komunës së Pejës. Kështu në muajin prill ka dhënë betimin anëtari i ri i Kuvendit z.
Florim Shala i cili ka ardh në vend të z.Galdim Krasniqi, pasi që ky tanimë ishte emëruar Drejtor i
Drejtorisë së Urbanizmit, ndërsa drejtori i mëparshëm z.Gazmend Muhaxheri kishte dhënë
dorëheqje.
Kuvendi i Komunës së Pejës gjatë kësaj periudhe ka miratuar edhe tri Plane Rregulluese Urbane:
1)Plani Rregullues Urban për: B.T.”Kapeshnica-Puhovci”, 2)Plani Rregullues Urban për: B.T.”Puhovci-
Jarina”, 3) Plani Rregullues Urban për:B.T.Jarina-Xhemajl Kada”.
Sipas instruksioneve të dhëna nga Ministria e Financave kjo Komunë ka bërë shqyrtimin dhe
miratimin e Rishikimit të Buxhetit për vitin 2012.

Prej gjithsej 26 vendimeve të miratuara nga ky Kuvend vlen të përmenden këto vendime:
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1)  Vendim për ndarjen e truallit në sipërfaqe prej 01.00,00 ha, nga nast.kad.nr.105/1  dhe 105/2
pronë e Komunës së Pejës, Z.K Zagërme, për varreza të fshatit Raushiq KK.Pejë.

2) Vendim për ndërrim të pozicionit të rrugës sipas fletëposedimit nr.171-0 pronë komunale me
ngast.kad.nr.104/1 dhe 104/2 pronë privatë në sipërfaqe relativisht të njëjtë.
3) Vendim për shpalljen në shqyrtim publik të projekt-Planit Rregullues Urban të B.T “Xhemajl
Kada-7 Shtatori”.
4) Vendim për shpalljen në interes të përgjithshëm shpronësimi i hapësirës në gjerësi prej 1,5 m.
të ngastrave kadastrale të skicuara dhe paraqitura në tabelë për realizimin e projektit të
Rregullimit të shtegut unazor rekreativ për ecje dhe çiklizëm të financuar 90%nga Komisioni
Evropian.
5) Vendim për hedhjen në diskutimi publik të Projekt-Rregullores për organizimin dhe
bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e komunës
së Pejës.
6) Amendamenti për ndryshime në Statutin Komunal Pejë, të emërimit të zyrës për Komunitete
dhe harmonizimit të emërimit me Rregulloren Nr.02/2010 për Zyrat Komunale për Komunitete
dhe Kthim të Qeverisë së republikës së Kosovës, pas procedurës së diskutimit publik.
7) Amendamenti për ndryshime dhe plotësim në Statutin e Komunës-Amandamente në
ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Pejës I.Numër:020-1163  datë: 15 shkurt
2010 për ndryshim të emërtimit të “Drejtorisë për Sigurimin e Investimeve të Jashtme” në
titullimin e kësaj Drejtorie:”Drejtoria për Integrime dhe Diasporë”.

Klinë
Në gjashtë mujorin e parë të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Klinës ka funksionuar normalisht dhe
ka mbajtur gjithsej 6 mbledhje të rregullta dhe një mbledhje të jashtëzakonshme. Nga kjo mund
të shihet se Kuvendi i Komunës së Klinës ka mbajtur numrin e mbledhjeve në përputhje me nenin
43 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Komitetet Obligative kanë qenë funksionale gjatë kësaj
periudhe, ku Komiteti për Politikë dhe Financa dhe Komiteti për Komunitete kanë mbajtur nga
6 mbledhje.
Monitorimi i mbledhjeve të Kuvendit është bërë përmes sistemit të teleprezencës, sistem ky i
cili ka filluar së zbatuari nga janari i këtij viti dhe se në këtë komunë ka funksionuar mjaftë mirë.
Mbledhjet e Kuvendit kanë qenë transparente për publikun. Koha e mbajtjes së mbledhjeve
është publikuar në tabelën e shpalljeve, në ueb faqen e komunës dhe në radiot lokale. 
Në këtë periudhë kohore, Kuvendi i Komunës ka miratuar 21 vendime dhe një rregullore. 
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar shihet se kjo Komunë në këtë vit ka miratuar
numër më të vogël të akteve komunale.
Në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur në muajin maj është miratuar rishikimi i buxhetit
për vitin 2012, me të cilin rishikim janë bërë përshtatjet në pozicionet buxhetore të Komunës
së Klinës për gjashtëmujorin  e dytë të vitit 2012.
Në Kuvendin e Komunës së Klinës në mbledhjen e mbajtur në muajin qershor është diskutuar
edhe për kornizën afatmesme buxhetore për vitet 2013-2015.
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Kuvendi i Komunës së Klinës gjatë kësaj periudhe të raportimit ka miratuar ndryshimin e
rregullores për tarifat, ngarkesat dhe taksat komunale, rregullore kjo e cila është miratuar që në
vitin 2008, raportin e Punës së Ekzekutivit të Komunës për vitin 2011, për të cilin raport ka
raportuar Kryetari i Komunës.
Ajo që vlen të potencohet është se, në këtë gjashtëmujor Komuna e Klinës ka nënshkruar
Marrëveshjen për Binjakëzimin e  Komunës së Klinës me Komunën e Ada Pazarit të Turqisë.
Ndër aktet  më të rëndësishme të cilat janë miratuar në periudhën janar – qershor të vitit 2012
mund të konsiderohen:
1)Vendim për ndryshimet dhe plotësimet  e Rregullores komunale për përcaktimin e
ngarkesave, tarifave dhe taksave komunale, dhjetor 2008;
2) Vendim për inicimin e procedurës për ndryshimin e Planit Zhvillimor Urban të vitit 2005-
2015;
3) Vendim  për miratimin e Raportit të punës së Ekzekutivit për vitin 2011;
4) Vendim për rishikimin e buxhetit për vitin 2012;
5) Rregullorja për Komitetet Konsultative.

Istog
Kuvendi i Komunës së Istogut, në periudhën janar-qershor të vitit 2012 ka funksionuar
normalisht. Ftesa dhe materiali për mbledhje të kuvendit është dërguar konform Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale.
Në këtë periudhë të raportimit, Kuvendi i kësaj komune ka mbajtur gjithsej 6 mbledhje të
rregullta. Komitetet obligative janë funksionale, ku KPF dhe KK kanë mbajtur nga 6 mbledhje.
Gjatë kësaj periudhë raportuese, nuk është evidentuar ndonjë rast i bojkotimit të mbledhjes
nga ana e opozitës.
Mbledhjet e Kuvendit kanë qenë transparente për publikun. Koha e mbajtjes së mbledhjeve
është publikuar rregullisht në tabelën e shpalljeve, në ueb faqen e komunës, ndërkohë që në
to kanë qenë pjesëmarrës, përfaqësuesit e KFOR-it, OSBE-së, medieve, si dhe qytetarë të
interesuar.
Monitorimi i mbledhjeve është bërë përmes sistemit të teleprezencës, sistem ky i cili ka
funksionuar mjaft mirë në këtë Komunë.
Kuvendi i Komunës së Istogut në periudhën janar-qershor 2012, ka miratuar  13 vendime dhe 2
rregullore. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, numri i akteve të miratuara në këtë
komunë  për periudhën janar-qershor 2012 është më i vogël.

Në muajin mars, Kuvendi i Komunës së Istogut ka miratuar Rregulloren  për Transparencë
Komunale, me ç’rast pas dërgimit për shqyrtim të ligjshmërisë në MAPL, Ministria në fjalë ka
kërkuar që Rregullorja për transparencën në Komunën e Istogut, konkretisht neni 6 pika 7 e
kësaj rregulloreje të harmonizohet me nenin 5 pika 2 të Udhëzimit Administrativ për
Transparencën në Komuna Nr.2008/03.
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Komuna ka kthyer për shqyrtim këtë Rregullore dhe ka plotësuar dhe ndryshuar konform
Udhëzimeve të dhëna nga MAPL brenda afateve të parapara ligjore.
Gjatë periudhës së raportimit në Komunën e Istogut nuk është themeluar ndonjë Komitete
tjetër.
Edhe në Komunën  Istogut është miratuar Raporti i punës së ekzekutivit për vitin 2011, për të
cilin ka raportuar Kryetari i Komunës z.Haki Rugova.
Po ashtu konform instruksioneve të dhëna nga Ministria e Financave Komuna ka miratuar edhe
Rishikimin e buxhetit komunal për vitin fiskal 2012;
Ajo që vlen të potencohet është se në muajin janar Kryetari i Komunës së Istogut për shkak të
dëmeve të shkaktuara nga stuhia e erës ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe  në
mbledhjen e Kuvendit të Komunës ka raportuar për dëmet e shkaktuara nga kjo stuhi.
Po ashtu, është themeluar edhe Komisioni për monitorimin  e punës  së komisioneve që kanë
vlerësuar dëmet e erës së 6 dhe 7 janarit, i cili komision në periudhën  janar – qershor të vitit
2012 ka raportuar për punën e bërë.
Konform me obligimet e tija ligjore Kryetari i Komunës së Istogut në gjashtë mujorin e parë të
vitit 2012 ka raportuar 2 herë para anëtarëve të Kuvendit.
Në mbledhjen e Kuvendit të mbajtur në muajin qershor, Kuvendi i Komunën  se Istogut diskutoi
edhe  për kornizën afatmesme buxhetore për vitet 2013-2015.

Ndër aktet më  rëndësishme komunale mund të konsiderohen: 

1)Vendim për shfuqizimin e Rregullores për dhënien e lejes së punës subjekteve afariste në
Komunën e Istogut; 
2)Vendim për shfuqizimin e Rregullores mbi kompensimin e udhëtimeve zyrtare dhe
mëditjeve.
3)Vendim për miratimin e Planit Lokal të Veprimit në Mjedis;
4)Vendim për miratimin e rishikimit të Buxhetit Komunal për vitin fiskal 2012;
5)Vendim për hedhjen në diskutim publik të Projekt-Rregullores për organizimin dhe
bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e
komunës së Istogut;
6) Rregullorja për transparencën komunale;
7) Rregullorja për përdorimin e automjeteve zyrtare.

Suharekë
Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Suharekës ka funksionuar
normalisht. Ky Kuvend ka mbajtur gjithsej 6 mbledhje të rregullta. Komitetet obligative janë
funksionale, ku KPF ka mbajtur 6 mbledhje, ndërsa KK 5 mbledhje. Ndërkohë që nuk është
themeluar ndonjë Komitet tjetër gjatë kësaj periudhe.
Monitorimi i mbledhjeve të Kuvendit është bërë përmes sistemit të teleprezencës, i cili ka
funksionuar mjaftë mirë.
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Mbledhjet kanë qenë transparente dhe të hapura për publikun. Në shumicën prej tyre kanë
marrë pjesë përfaqësuesit e OSBE-së, KDI-së, KFOR-it, USAID-it, mediet dhe qytetarët e
interesuar. 
Në komunën e Suharekës gjatë këtij gjashtë mujori të parë të vitit 2012 janë evidentuar 2
shkelje ligjore tek marrja e Vendimit mbi plotësimin e vendimit për këshillin e ekspertëve për
hartimin e planit zhvillimor komunal, planin zhvillimor urban dhe planit rregullues urbane dhe
Vendimit për formimin e Komisionit për shqyrtimin e propozimeve për ndarje  e çmimeve për
nder të “13 qershorit” ditës së çlirimit të Suharekës, në përbërje prej 7 anëtarëve, pasi që në këtë
Komision nuk është përshirë asnjë anëtar nga radhët e gjinisë femërore.
Këto vendime janë në  kundërshtim me nenin 3 të Ligjit për Barazi Gjinore Nr.2004/2.
Për këto vendime ,MAPL ka dërguar shkresë në Komunë me të cilin ka kërkuar që të bëhet
shqyrtimi i vendimeve në fjalë, me qëllim të përfshirjes së gjinisë femërore në këtë Këshill, por
megjithatë gjatë kësaj periudhe Komuna nuk ka ndërmarrë asnjë veprim.
Po ashtu, Kuvendi i Komunës ka nxjerrë edhe Vendimin, me të cilin AUTORIZOHET, Kryetari i
Komunës, që të fillon konsultimet pёr themelimin e marrëveshjes për bashkëpunim ndër-
kombëtar, (binjakëzimit) nё mes të Bashkisë sё Sarandës tё Republikës sё Shqipёrisё dhe
Komunës sё Suharekës tё Republikës sё Kosovës.    
Me kërkesë të Ministrisë së Financave Komuna e Suharekës ka bërë rishikimin e buxhetit për
vitin 2012
Në gjashtë  - mujorin e parë të vitit Kuvendi ka miratuar edhe Planin e Punës së Kuvendit të
Komunës për vitin 2012, po ashtu është miratuar edhe Raporti i punës së ekzekutivit për vitin
2011.
Në këtë periudhë të raportimit Kryetari i Komunës së Suharekës ka raportuar 2 herë para
anëtarëve të Kuvendit.
Prej gjithsej 20 vendimeve dhe 1 rregullore të miratuara nga Kuvendi i Komunës së Suharekës gjatë
periudhës janar-qershor 2012, si më të rëndësishme mund të konsiderohen:

1) Vendim mbi miratimin e planit rregullues në lagjen “Pojata” në Suharekë;
2) Vendim mbi miratimin e planit rregullues në lagjen “Shirok” në Suharekë;
3) Vendim mbi plotësim-ndryshim të këshillit të ekspertëve për PZHK,PZHU dhe PRRU;
4) Vendim për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e tenderimit për dhënien në
shfrytëzim të pronës komunale;
5) Vendim për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e tenderimit për projektin me PPP-
në;
6) Vendim për miratimin e raportit të menaxhimit financiar  të buxhetit tё Komunës sё Suharekës;
7) Vendim për dhënien nё shfrytëzim afat shkurt deri nё 10 vite tё pronës sё paluajtshme tё
Komunës;
8) Vendim për rishikimin e buxhetit për vitin 2012;
9) Rregullorja për punën e grupit të grave anëtare tё Kuvendit tё Komunës nё Suharekë.
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Istogut

Numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura para organeve të administratës së Komunës së Istogut
në gjashtë mujorin e parë të vitit 2012 është 1362, të shqyrtuara janë 783 ose 57.50%.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku kishte 1620 kërkesa të pranuara, dhe 1259 të
shqyrtuara, këtë vit numri i përgjithshëm i kërkesave ka pasur rënie.
Derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 78% të kërkesave, në vitin 2012 përqindja në shqyrtimin e kërkesave
ka pasur rënie në 57.50%. 

Komuna e Istogut ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria e Administratës dhe Personelit – janë pranuar gjithsej 229 kërkesa, prej të cilave 180 janë
shqyrtuar, ndërsa 49 janë të pashqyrtuara..
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Buxhet – janë pranuar gjithsej 79 kërkesa,  prej tyre janë
shqyrtuar 31, ndërsa janë në proces të shqyrtimit 48.
Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit – janë pranuar gjithsej 653 kërkesa, prej të cilave
457 janë  shqyrtuar, ndërsa 160 janë të pa shqyrtuara dhe 36 janë në proces.
Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport – janë pranuar gjithsej 24 kërkesa, prej tyre 13 janë
shqyrtuar,  9 janë në proces, dhe 2 janë të pa shqyrtuara.
Drejtoria e Shërbimeve Publike, dhe Siguri– janë pranuar gjithsej 99 kërkesa, prej tyre 51 janë
shqyrtuar dhe 48 janë të pashqyrtuara..
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – janë pranuar gjithsej 39 kërkesa, prej tyre 4 janë
shqyrtuar, 25 janë të pashqyrtuara dhe 10 janë në proces.
Drejtoria e Inspektoratit – janë pranuar gjithsej 38 kërkesa, të shqyrtuar 19, të pashqyrtuara 19.
Drejtoria për Bujqësi,dhe Zhvillim Rural– janë pranuar gjithsej 201 kërkesa, prej tyre 28 janë
shqyrtuar, 148 janë në proces dhe 25 janë të pashqyrtuara ende.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Klinës
Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Klinës për periudhën janar-qershor 2012 është 2569, të shqyrtuara janë 2288 ose 89%.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, numri i kërkesave të përgjithshme të paraqitura para
organeve të administratës së Komunës  këtë vit është më i madh për 762 kërkesa.
Vitin  e kaluar në këtë Komunë ishin paraqitur 1807 kërkesa, ndërsa ishin shqyrtuar 1453 ose marrë në
përqindje 83.50%

Komuna e Klinës ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria për Administratë dhe Personel – janë pranuar gjithsej 599 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar
558, ndërsa 41 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë – janë pranuar gjithsej 270 kërkesa, të shqyrtuar
218, , ndërsa në proces të shqyrtimit janë 33  lëndë, dhe të pashqyrtuara 19.

EFIKASITETI DHE AZHURITETI I ORGANEVE TË ADMINISTRATËS
SË KOMUNAVE: PEJË, KLINË, ISTOG, MALISHEVË DHE SUHAREKË
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Drejtoria e Arsimit – janë pranuar gjithsej 13 kërkesa,  të shqyrtuar 10, ndërsa në proces të shqyrtimit
3.
Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim – janë pranuar 347 kërkesa, të shqyrtuar 319,  ndërsa
në proces të shqyrtimit janë 23 dhe të pashqyrtuara 5.
Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit – janë pranuar 195 kërkesa, të shqyrtuar 155, në
proces 25, të pashqyrtuara 15.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – janë pranuar 36 kërkesa, të shqyrtuara 23, në
proces të shqyrtimit 12, dhe 1 e pashqyrtuar.
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – janë pranuar 852 kërkesa, të shqyrtuara 789, të
pashqyrtuara 63.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport – janë pranuar 9 kërkesa, të shqyrtuara 8, e pashqyrtuar 1.
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi – janë pranuar 113 kërkesa, të shqyrtuar 85, në proces 22, të
pashqyrtuara 6..
Drejtoria e Inspeksionit - janë pranuar 135 kërkesa, të shqyrtuar 1623, në proces të shqyrtimit 3 të
pashqyrtuara 9.

Efikasiteti i organeve të administratës në Komunën e Suharekës
Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës se
Komunës së Suharekës për  periudhën janar - qershor  të vitit 2012 është 2449, ndërsa prej tyre të janë
miratuar 420 ose marrë në përqindje rezulton në 17%.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku kishte 1980 kërkesa të pranuara dhe 1122 të
shqyrtuara, këtë vit numri i përgjithshëm i kërkesave të pranuara ka pasur ngritje.
Ndërsa sa i përket numrit të kërkesave të shqyrtuara në vitit paraprak me këtë vit  ka pasur rënie. Vitin
e kaluar ishin shqyrtuar 56.6% e kërkesave të pranuara, ndërsa në vitin 2012 janë shqyrtuar vetëm 17%.
Derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 78% të kërkesave, në vitin 2012 përqindja në shqyrtimin e kërkesave
ka pasur rënie në 57.50%. 

Komuna e Suharekës ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria e Administratë dhe Inspekcion - ka pranuar gjithsej 659 kërkesa, 387prej tyre janë
shqyrtuar, dhe 308 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Kulture, Rini dhe Sport - ka pranuar gjithsej 7 kërkesa, asnjë nuk është shqyrtuar.
Drejtoria për Arsim - ka pranuar gjithsej 310 kërkesa, 18 prej tyre janë shqyrtuar, dhe 292 janë të pashqyrtuara..
Drejtoria për Shërbime  Publike dhe Emergjencë - ka pranuar gjithsej 162 kërkesa, dhe vetëm 3 janë miratuar.
Drejtoria për Urbanizëm  Kadastër, Gjeodezi, Pronë dhe Mjedis - ka pranuar 395 kërkesa, janë
shqyrtuar vetëm 3, ndërsa 392 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Ekonomi dhe Financa - ka pranuar gjithsej 712 kërkesa, vetëm 3 janë shqyrtuar, 709
janë të pashqyrtuara ende.
Drejtoria për Planifikim, Zhvillim, Bujqësi dhe Pylltari - ka pranuar gjithsej 74 kërkesa, vetëm 1
është shqyrtuar, 73 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Mërgatë - ka pranuar 5 kërkesa, asnjë nuk është shqyrtuar.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - ka pranuar gjithsej 10 kërkesa, 3 prej tyre janë
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shqyrtuar, ndërsa 7 janë të pashqyrtuara ende.
Drejtoria për Shërbime Pronësoro Juridike – janë pranuar gjithsej 79 kërkesa dhe vetëm 1 është
shqyrtuar, 73 janë të pashqyrtuara..

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Malishevës
Numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura para organeve të administratës të Komunës së
Malishevës në gjashtë mujorin e parë të vitit 2012 është 1752, të shqyrtuara janë 1690 ose 96.46%.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, këtë vit ka pasur ngritje kërkesave të paraqitura para
organeve të Administratës të Komunës së Malishevës dhe të kërkesave të shqyrtuara. Kështu nga 80%
sa ishte vitin e kaluar, këtë vit janë shqyrtuar 1690 ose marrë në përqindje 96.46% e tyre.

Komuna e Malishevës ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme – janë pranuar gjithsej 983 kërkesa,  të miratuara 981, të
refuzuara 2.
Drejtoria për Arsim dhe Edukim – janë pranuar gjithsej 20 kërkesa, të miratuara 16, refuzuar 3 dhe 1
lëndë nuk është shqyrtuar ende.
Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari – janë pranuar gjithsej 13 kërkesa, prej tyre, të miratuara 9, dhe nuk
janë shqyrtuar ende 4.
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Buxhet – janë pranuar gjithsej 10 kërkesa, të gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Emergjencë dhe Siguri – janë pranuar gjithsej 17 kërkesa, të shqyrtuar 11, dhe të
pashqyrtuara 6.
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër – janë pranuar gjithsej  461 kërkesa, të miratuara 448, të
pashqyrtuara ende 13.
Drejtoria për Inspektorat – janë pranuar gjithsej 40 kërkesa, të gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Kulturë – janë pranuar gjithsej 18 kërkesa, të shqyrtuara të gjitha.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – janë pranuar gjithsej 80 kërkesa, të gjitha janë
shqyrtuar.
Drejtoria për Shërbime Publike – janë pranuar gjithsej 45 kërkesa, të gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm – janë pranuar gjithsej 65 kërkesa, prej tyre 30 janë miratuar.
Komuna e Malishevës nuk e ka përdorur softuerin e librit unik të protokollit të instaluara në komunë për
futjen dhe procedimin  e të dhënave. 

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Pejës

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Pejës për periudhën janar-qershor 2012 është 14.922, të shqyrtuara janë 8438 ose
56.54%.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku kishte 4139 kërkesa të pranuara, dhe 3727 të
shqyrtuara, këtë vit numri i përgjithshëm i kërkesave ka pasur ngritje.
Ndërsa sa i përket numrit të kërkesave të shqyrtuara në vitit paraprak me këtë vit  ka pasur rënie. Vitin
e kaluar ishin shqyrtuar 90% e kërkesave të pranuara, ndërsa në vitin 2012 janë shqyrtuar 56.54%.
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Komuna e Pejës ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria për Administratë dhe Personel – janë pranuar gjithsej 1778 kërkesa, të gjitha të
shqyrtuara.
Drejtoria e Arsimit – janë pranuar gjithsej 61 kërkesa, të shqyrtuara 36, ndërsa në proces të
shqyrtimit janë 9.
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik – janë pranuar gjithsej 738 kërkesa, të shqyrtuara 0733, ndërsa
në proces janë4.
Drejtoria për Integrime dhe Diasporë– janë pranuar 6, dhe asnjë nuk është shqyrtuar.
Drejtoria për Çështje Pronësoro-Juridike – janë pranuar gjithsej 377 kërkesa, prej tyre  janë
shqyrtuar 275, ndërsa 95  janë në proces të shqyrtimit dhe 7 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa – janë pranuar gjithsej 2217 kërkesa, prej tyre 1430 janë
shqyrtuar,  ndërsa 439 janë në proces të shqyrtimit.
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi – janë pranuar gjithsej 11 kërkesa, dhe asnjë nuk është
shqyrtuar.
Drejtoria e Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit – janë pranuar gjithsej 1897kërkesa, prej tyre
1417 janë shqyrtuar, ndërsa 204 janë në proces.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – janë pranuar gjithsej 1920 kërkesa, prej tyre
1195 janë shqyrtuar.
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim – janë pranuar gjithsej 288 kërkesa, janë shqyrtuar 145,
ndërsa 25 janë në proces.
Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport – janë pranuar gjithsej 272 kërkesa, të shqyrtuara 38, në proces 55.
Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime Publike – janë pranuar gjithsej 899 kërkesa, prej tyre
janë shqyrtuar 865, ndërsa 1 është në proces të shqyrtimit.
Drejtoria për Punë Inspektuese – janë pranuar gjithsej 2827 kërkesa, të shqyrtuara 1391, në proces
594, të pashqyrtuara 842.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi – janë pranuar gjithsej 1631 kërkesa, të
shqyrtuara 839, ndërsa në proces të shqyrtimit 57, të pashqyrtuara 735.

• Në komunat: Pejë, Malishevë dhe Istog
janë evidentuar shkelje ligjor me rastin
e miratimit të akteve në Kuvendin e
Komunës. 

• Edhe në këtë gjashtëmujor Komuna e
Malishevës nuk ka miratuar 
Rregulloren për Përdorimin e 
Gjuhëve.

Gjetjet më të rëndësishme
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Mbledhjet e mbajtura

G
jatë periudhës janar – qershor të vitit 2012, Kuvendet e Komunave kanë zhvilluar ritëm të
mirë në mbajtjen e mbledhjeve. Kuvendi i Komunës së Shtimes dhe Mamushës kanë
mbajtur nga 6 mbledhje të rregullta, Kuvendi i Komunës së Fushë-Kosovës ka mbajtur 5

mbledhje të rregullta dhe 1 të jashtëzakonshme, Kuvendi i Komunës së Kaçanikut ka mbajtur 5
mbledhje të rregullta, ndërsa Kuvendi i Komunës së Ferizajt ka mbajtur vetëm 4 mbledhje.

Nga figura në vijim del të jetë se
në Kuvendet e këtyre komunave
gjatë kësaj periudhe janë  mbajtur
gjithsej  31 mbledhje.

Lidhur me funksionimin e Komi -
tetit Obligativ, Komiteti për Politikë
dhe Financa ka funksionuar  në
këto komuna, ku gjithsejt janë
mbajtur 27 mbledhje. Në Komunën
e Shtimes, Fushë Kosovës dhe
Mamushës, KPF  ka mbajtur nga 6
mbledhje, në Komunën e Kaçanikut
KPF ka mbajtur  5 mbledhje, ndërsa
në Komunën e Ferizajt KPF ka
mbajtur 4 mbledhje.

Kurse sa i përket Komitetit për Komunitete, ky komitet është i themeluar në këto komuna dhe
gjatë kësaj periudhe ka mbajtur këtë numër të mbledhjeve: në Komunën e  Shtimes, Fushë
Kosovës  dhe Mamushës, KK ka mbajtur nga 6 mbledhje, ndërsa në Komunën e Ferizajt, KK ka
mbajtur 4 mbledhje. Përjashtim bënë Komuna e Kaçanikut, ku gjatë kësaj periudhe nuk ka
mbajtur asnjë mbledhje. 

Në këtë periudhë, komunat i kanë dërguar me kohë ftesat dhe materialet për mbledhje. Po
ashtu, nuk janë shfaqur ndonjë problem në komunikim dhe në pranimin e materialeve. Edhe në
këtë gjashtë mujor, në Komunën e Mamushës është shfaqur problemi i përkthimit në gjuhët
zyrtare. Deri në muajin maj, çështja e përkthimit të mbledhjeve në gjuhën shqipe ka qenë

KOMUNAT: FERIZAJ, KAÇANIK, SHTIME, 
FUSHË-KOSOVË DHE MAMUSHË

Fig.13. Numri i mbledhjeve të Kuvendeve të Komunave: Ferizaj,
Kaçanik, Shtime, Fushë-Kosovë dhe Mamushë 
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pengesë e vazhdueshme, pasi që
mbledhjet janë zhvilluar vetëm në
gjuhën turke, ndërsa nga muaji
maj përkthimi është siguruar gjatë
mbajtjes së mbledhjeve të
kuvendit.
Gjatë kësaj periudhe këto komuna
kanë miratuar edhe akte në interes
të qytetarëve.                     
Në  përgjith ë si, Kuvendet e Kom -
unave Ferizaj, Kaçanik, Shtime,
Fushë Kosovë dhe Mamushë kanë
miratuar 95 vendime dhe 3
rregullore, konkretisht Kuvendi i
Komunës së Ferizajt ka miratuar 11
vendime, Kuvendi i Komunës së

Kaçanikut ka miratuar 16 vendime, Kuvendi i Komunës së Shtimes ka miratuar 46 vendime dhe
1 rregullore, Kuvendi i Komunës së Fushë Kosovës ka miratuar 16 vendime, ndërsa Kuvendi i
Komunës së Mamushës ka miratuar 6 vendime dhe 2  rregullore.

Sa i përket publikimit të akteve
komunale në ueb faqe të
Komunës, Komuna e Ferizajt,
Shtimes dhe Kaçanikut i publik -
ojnë vendimet dhe rregulloret
në ueb- faqe, si dhe ftesat për
mbajtjen e mbledhjeve, ndërsa
Komuna e Mamushës gjatë këtij
6 mujori nuk kanë publikuar
aktet komunale në ueb-faqet e
tyre.
Sa i përket nivelit të respektimit
të dispozitave ligjore të LVL-së
lidhur me shqyrtimin e ligjshm -
ërisë së akteve komunale, këto
komuna në përgjithësi aktet e
miratuara në kuvend i dërgojnë për shqyrtim të ligjshmërisë në MAPL, andaj mund të
konkludojmë se këto komuna në masë të madhe kanë respektuar LVL-në për dërgimin e akteve
komunale brenda periudhës kohore për shqyrtim të ligjshmërisë.
Me qëllim të krijimit të kushteve dhe të sjelljes së qytetarëve sa më afër procesit të

Fig.14. Numri i mbledhjeve të Komiteteve të obligueshme:
Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Fushë Kosovë dhe Mamushë 
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Fig.15. Numri i akteve komunale të miratuara në Kuvendet e
Komunave: Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Fushë Kosovë dhe Mamushë 
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vendimmarrjes, komunat gjatë kësaj periudhe  kanë mbajtur takime publike me qytetarë.
Takimet publike me qytetarë janë realizuar si vijon: Komuna e Ferizajt dhe Shtimes kanë mbajtur
nga  1 takim publik me qytetar.  Komuna e Kaçanikut ka zhvilluar debate në lidhje me rregulloren
për orarin e punës së bizneseve si dhe subjekteve afariste, për shkallën e realizimit të buxhetit,
mirëpo jo edhe për mbajtjen e takimit publik me qytetar konform LVL-së. Kurse sa i përket
Komunës së Mamushës dhe Fushë Kosovës, këto Komuna nuk kanë mbajtur ende takime
publike me qytetar.
Sa u përket kërkesave të qytetarëve për qasje në dokumente zyrtare, në këto komuna kemi pasur
këtë gjendje: në Komunën e Ferizajt  kanë qenë 10 kërkesa nga të cilat në 8 raste është lejuar
qasja në dokumente zyrtare, një është refuzuar, ndërsa një kërkesë është në proces duke u
shqyrtuar. Në Komunën e Mamushës kemi pasur 4 kërkesa për qasje në dokumente zyrtare dhe
për të gjitha është lejuar të qasen në dokumentet zyrtare, në Komunën e Shtimes, kanë qenë 8
kërkesa për qasje në dokumente zyrtare dhe për të gjitha ka pasur përgjigje pozitive, pra ju është
lejuar qasja ne dokumente zyrtare, Komuna e Kaçanikut ka pasur 31 kërkesa për qasje në
dokumente zyrtare nga to në 30 kërkesa ju është lejuar qasja në dokumentet e kërkuara, ndërsa
1 kërkesë nuk i është lejuar qasja pasi ka munguar lënda e kërkuar, në Komunën e Fushë Kosovës
nuk ka pasur ndonjë kërkesë për qasje në dokumente zyrtare gjatë kësaj periudhe.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

Aspekt tjetër i rëndësishëm për
t’i përmbledhur në këtë pjesë të
raportit është edhe fusha e
sigurisë së përgjithshme të
qytetarëve. Është i njohur fakti
se në komuna janë funksionale
trupat këshillëdhënëse për
siguri, të njohur si Këshilli
Komunal për Siguri në Bashkësi
(KKSB). Sipas të dhënave, KKSB,
me përjashtim të Komunës së
Mamushës, përkundër që
kryetari ka marrë vendim dhe
ka themeluar këtë Këshillë, deri
më tani ende nuk ka mbajtur
asnjë mbledhje, ndërsa sipas të
dhënave që i posedojmë, në komunat tjera KKSB ka mbajtur këtë numër të takimeve:.
Nga figura e mësipërme vërejmë se Komuna e Kaçanikut dhe Shtimes kanë zhvilluar ritëm
pozitiv të takimeve ku kanë mbajtur nga 6 takime, ndërsa Komuna e Ferizajt ka mbajtur vetëm 2
takime, Komuna e Fushë Kosovës  ka realizuar vetëm 1 takim, ndërsa Komuna e Mamushës në

Fig.16. Numri i takimeve të KKSB-ve në komunat: 
Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Fushë Kosovë dhe Mamushë 
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këtë periudhë nuk ka arritur të mbajë asnjë takim. Në përgjithësi, mund të themi se me
përjashtim të Komunës së Shtimes dhe Kaçanikut, komunat tjera nuk i kushtojnë rëndësinë e
duhur Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi.

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Ferizaj – Kjo zyre njihet me Statut dhe është pjesë integrale e komunës dhe e strukturës së
përbashkët ekzekutive-administrative, të cilën e themelon komuna. Ne kuadër te zyrës
komunale për komunitete dhe kthim të Komunës së Ferizajt janë paraparë 8 pozita. Shefi i
zyrës, 2 koordinator dhe 5 zyrtarë.

Shtime - Kjo zyre funksionon në kuadër të zyrës së Kryetarit dhe nuk është e paraparë në
statutin e komunës. Në kuadër të Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim të Komunës së
Kaçanikut  janë të punësuar 3 zyrtar, udhëheqësi i zyrës lokale  për komunitete, koordinatori
për komunitete dhe kthim, zyrtari për të drejtat të komuniteteve dhe integrim.

Kaçanik - Kjo zyre funksionon në kuadër të zyrës së Kryetarit dhe nuk është e paraparë në
statutin e komunës. Në kuadër të zyrës janë të punësuar 3 zyrtar: udhëheqësi i zyrës lokale për
komunitet, koordinatori për kthim të qëndrueshëm dhe koordinatori për komunitete.

Fushë Kosovë - Sipas statutit të komunës, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim është
pjesë integrale e komunës dhe e strukturës së përbashkët ekzekutive-administrative, të cilën
e themelon komuna. Në kuadër të Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim të Komunës së
Fushë Kosovës janë të punësuar 5 zyrtar, udhëheqësi i zyrës për komunitete dhe kthim,
koordinatori për komunitet dhe kthim si dhe 3 zyrtarë.

Mamushë - Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim njihet me statut dhe është pjesë
integrale e komunës dhe e strukturës së përbashkët ekzekutive-administrative, të cilën e
themelon komuna. Në kuadër të Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim të Komunës së
Mamushës janë të punësuar 2 zyrtar, koordinatori i zyrës lokale për komunitete, si dhe zyrtari
për komunitete dhe kthim.
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Ferizaj 
Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Ferizajt, ka arritur të mbajë vetëm
4 mbledhje. Po ashtu, Kuvendi nuk ka qenë efektiv në mbajtjen e këtyre mbledhjeve pasi që kemi
pasur zgjedhje të  jashtëzakonshme në këtë komunë.
Sa i përket numrit të vendimeve, Kuvendi i Komunës së  Ferizajt ka miratuar gjithsej  11 vendime. 
Komuna e Ferizajt rëndësi të veçantë i ka kushtuar planeve rregulluese, ku ka miratuar 3 vendime për
hartimin e planeve rregulluese. Gjithashtu, Kuvendi ka miratuar edhe plotësim ndryshimin e
rregullores për të hyrat vetanake si dhe rishikimin e buxhetit për vitin 2012.
Kuvendi i Komunës së Ferizajt ka diskutuar raportin vjetor për vitin 2011 të Kryetarit të Komunës. 
Në muajin mars konkretisht me datën 21.03.2012, Kryetari i Komunës së Ferizajt me të marrë në dijeni
se Gjykata Supreme e Kosovës ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, me të cilin
kjo gjykatë e ka shpallur fajtor për veprën penale shkaktim i rrezikut në komunikacion dhe e ka
dënuar më dy vjet e gjysmë heqje lirie, ende pa e pranuar aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës.
Si akt moral dhe në shenjë të respektimit të drejtësisë më datën 21.03.2012 ka dhënë dorëheqje nga
pozita e Kryetarit të Komunës së Ferizajt, që do të thotë se mandati i Kryetarit të Komunës së Ferizajt
ka përfunduar konform dispozitave të nenit 56.3 pika c të LVL, nr. 03/L-040.
Duke u bazuar në dispozitat e nenit 60, paragrafi 60.3 të LVL-së dhe në dispozitat e nenit 6 të
Udhëzimit Administrativ Nr.03/2010, MAPL për procedurën e përfundimit të mandatit të Kryetarit të
Komunës, pozitën e Kryetarit të Komunës deri në zgjedhjen e Kryetarit të Komunës do ta ushtroj
nënkryetari i Komunës z. Besim Zymberi.
Vlen të theksohet se zgjedhjet për Kryetar të Komunës së Ferizajt janë shpallur nga Presidentja e
Kosovës me datën 29 prill 2012.
Gjatë kësaj periudhe në Komunën e Ferizajt janë zhvilluar zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të
Komunës ku pas mbajtjes së dy raundeve të zgjedhjeve me votat e qytetarëve është zgjedhur Kryetar
i Komunës së Ferizajt z. Agim Aliu i cili ka dhënë betimin para anëtarëve të Kuvendit .
Pasi që z. Aliu ishte Kryesues i Kuvendit deri në kandidimin e tij për Kryetar të Komunës pozita e
Kryesuesit të Kuvendit ka mbetur e pa plotësuar dhe Kuvendi i Komunës së Ferizajt ende nuk e ka
zgjedhur Kryesuesin e Kuvendit konform LVL-së.

Shtime 
Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Shtimes ka thirrur gjithsej 6 mbledhje,
si dhe ka miratuar 46 vendime dhe 1 rregullore. Kuvendi i Komunës së Shtimes ka miratuar një vargë
kërkesash të qytetarëve të cilat në të shumtën e rasteve janë refuzuar për shkak të mos adresimit të saktë
apo janë kthyer në drejtoritë përkatëse. Po ashtu, një pjesë e tyre janë refuzuar për shkak të mundësive të
limituara buxhetore. Kuvendi ka miratuar raportin financiar të qeverisë komunale për vitin 2011, vendimin
për riemërimin e çerdhes së fëmijëve, rregulloren për  ndarjen e bursave për student, planin e punës së
kuvendit për vitin 2012, si dhe rishikimin e buxhetit për vitin 2012.

Përmbledhje nga mbledhjet e Kuvendit
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Kuvendi i Komunës së Shtimes në këtë periudhë ka miratuar kornizën afatmesme buxhetore për vitin
2013-2015 e cila ka kaluar në debat publik me qytetar duke i marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet
e qytetarëve të cilat më pas janë inkorporuar në këtë kornizë.
Kuvendi i Komunës së Shtimes ka miratuar rregulloren për organizimin dhe bashkëpunimin e
komunës me fshatra, vendbanime dhe lagje urbane. 
Kryetari i Komunës në shumicën e mbledhjeve është prezent në mbledhje, kurse drejtorët në
shumicën e rasteve  nuk janë prezent në mbledhje.

Kaçanik
Gjatë periudhës janar- qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Kaçanikut ka mbajtur gjithsej  5
mbledhje, si dhe  ka miratuar 16 vendime. Ndër vendimet më me rëndësi që ka miratuar Kuvendi në
këtë periudhë janë: 
1)Vendim për hartimin e planeve rregulluese në zonat turistike në Komunën e Kaçanikut; 2)Vendim
për lirimin e bizneseve nga taksat komunale-ngarkesat vjetore për ushtrimin e veprimtarisë së tyre;
Në mbledhjen e mbajtur me datën 04.04.2012, Kuvendi i Komunës së Kaçanikut ka marrë vendim për
kufizimin e shërbimeve me pagesën e faturave për mbeturina dhe ujë;
Në lidhje më këtë shkresë MAPL, me datën 20 qershor ka lëshuar një shkresë shpjeguese për të gjitha
komunat ku kushtëzimin e qytetarëve për ofrimin e shërbimeve nga ana e komunave për kryerjen e
obligimeve ndaj ndërmarrjeve publike komunale, nuk ka bazë ligjore dhe si të tilla nuk mund të
aplikohen. Bazuar në nenin 128 të Ligjit Nr.02/L-123 për shoqëritë  tregtare si dhe ligjin për
ndërmarrjet publike Nr.03/L-087, i cili ka përcaktuar se shoqëria tregtare është përgjegjëse për të
gjitha detyrimet e tjera me tërë asetet dhe pasurinë e saj dhe askush nuk është përgjegjëse për
detyrimet e shoqërisë aksionare vetëm për shkak se është aksionar në ketë shoqëri.
Pasi kjo shkresë ka shkuar në adresë të të gjitha komunave, si dhe pritet që edhe Komuna e Kaçanikut
të rishqyrtoj vendimin dhe të vendos konform ligjeve në fuqi.
Kuvendi i Komunës së Kaçanikut me datën 30.04.2012 ka miratuar vendimin për riemërimin e pronës
së paluajtshme komunale në të gjitha institucionet Arsimore, Shëndetësore dhe të Bashkësive
Vetëqeverisëse të Interesit.
MAPL, bazuar në mandatin ligjor me datën 22.05.2012 i ka dërguar shkresën Komunës së Kaçanikut
ku kërkon nga Kryetari i Komunës dhe Kuvendi që të rishqyrtoj këtë vendim pasi vendimi i Kuvendit
të Komunës së Kaçanikut i datës 30.04.2012, është në kundërshtim me nenin 6 të Ligjit për
Agjencionin Kosovar të Privatizimit Nr.03/L-067, i cili ka përcaktuar se Agjencioni Kosovar i Privatizimit
është kompetent për të menaxhuar dhe administruar me pronën shoqërore në tërë territorin e
Republikës së Kosovës.
Pasi që Gjykata Supreme e Kosovës ka  vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë kundër kryetarit të
Komunës së Kaçanikut Xhabir Zharku, ku me këtë rast kryetari ka qenë i detyruar të ofroj dorëheqjen
të cilën e ka bërë me datën 11 maj 2012, duke u bazuar në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale përkatësisht
neni 56, pika c.
Duke u bazuar në dispozitat e nenit 60 paragrafi 60.3 të LVL-së dhe në dispozitat e nenit 6 të
Udhëzimit Administrativ Nr.03/2010, MAPL për procedurën e përfundimit të mandatit të Kryetarit të
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Komunës, pozitën e Kryetarit të Komunës deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri të Komunës do ta ushtroj
nënkryetari i Komunës z. Heset Loku.
Pas dorëheqjes së Kryetarit të Komunës  vlen të theksohet se zgjedhjet për Kryetar të Komunës së
Kaçanikut  janë shpallur nga Presidentja e Kosovës me datën 17 qershor 2012. 
Zgjedhje janë zhvilluar dhe në raundin e parë të zgjedhjeve kandidati nga radhët e PDK-së          z.
Besim Ilazi është zgjedhur Kryetar i Komunës pasi që ka siguruar mbi 52% të votave të të gjithë
zgjedhësve të Komunës së Kaçanikut.
Mbledhja solemne për dhënien e betimit të z. Besim Ilazi për Kryetar të Komunës i zgjedhur nga vota
e qytetarëve është caktuar të mbahet me datën 2 korrik 2012, pasi që KQZ ka certifikuar rezultatin e
zgjedhjeve për Kryetar të Komunës të mbajtur më 17 qershor 2012.
Kuvendi i Komunës së Kaçanikut ka  miratuar rregulloren për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës
me fshatra, vendbanime dhe lagje urbane, si dhe raportin e punës së qeverisë komunale për vitin 2011.
Pas dorëheqjes së anëtarit të kuvendit z. Shukri Luta nga subjekti politik i AAK-së dhe kalimit të tij në
Kuvend si anëtar i pavarur, atëherë në Komitetin për Politikë dhe Financa kemi zëvendësimin e tij me
anëtarin e subjektit të AAK-së z. Rami Çaka.
Gjatë muajit janar dhe shkurt me rastin e reshjeve të mëdha të borës, Komuna e Kaçanikut nuk ka
shpallur gjendje emergjente.

Fushë-Kosovë    
Edhe gjatë kësaj periudhe, Kuvendi i Komunës së Fushë- Kosovës ka funksionuar normalisht dhe ka
mbajtur 6 mbledhje të rregullta.
Këto mbledhje kanë qenë transparente për publikun dhe në këto mbledhje ç`do herë është vërejtur
prezenca e ekzekutivit të komunës, duke përfshirë edhe Kryetarin e Komunës, i cili çdo herë është
shprehur i gatshëm të përgjigjet në pyetjet e anëtarëve të kuvendit. Në mbledhjet e kuvendit,
debatet kanë qenë konstruktive. Në këtë periudhë, vendimet janë marrë në mënyrë unanime, pasi në
këtë Kuvend ekziston konsensusi politik ndërmjet grupeve parlamentare.
Sa i përket funksionalizimit të teleprezencës të vendosur nga MAPL-ja, Komuna e Fushë Kosovës në
fillim ka pasur vështirësi, mirëpo kjo vështirësi është tejkaluar dhe sistemi i teleprezencës  funksionon
normalisht.
Një nga detyrat dhe përgjegjësit e Kryetarit të Komunës është  edhe raportimi para anëtarëve të
kuvendit. Kryetari i Komunës së Fushë-Kosovë ka raportuar para anëtarëve të kuvendit, duke
paraqitur të arriturat dhe sfidat e kësaj komune.
Kuvendi i Komunës së Fushë Kosovës ka miratuar akte të ndryshme komunale. Në këtë drejtim, ky
Kuvend ka miratuar  16 vendime.                                                                         
Ndër aktet komunale  më të rëndësishme të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:
1)Vendim për miratimin e Planit Lokal për Menaxhimin e Mbeturinave 2012-2015.                  Me këtë
plan parashihet: eliminimi i depove të egra, riciklimi i mbeturinave,  krijimi i një eko depoje, si dhe
krijimi i një kompanie komunale për grumbullimin dhe menaxhimin e mbeturinave në të  ardhmen.
2)Vendim për miratimin e Panit të Veprimit Lokal për Mirëmbajtjen e Sipërfaqeve të Gjelbëruara 2012-
2013. Ky plan  parasheh rregullimin dhe përmirësimin e shërbimeve për mbrojtjen e mjedisit.



67

RAPORT I MONITORIMIT TË KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2012
JANARQERSHOR

Kuvendi i Komunës së Fushë Kosovës që nga viti 2008 e ka të miratuar Rregulloren për Organizimin
dhe Bashkëpunimin me Fshatra, Vendbanime dhe Lagje Urbane. 
Komuna e Fushë Kosovës është mjaft e përgjegjshme në dërgimin e akteve komunale në organin
mbikëqyrës për vlerësim të ligjshmërisë.

Mamushë 
Kuvendi i Komunës së Mamushës, gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2012 është mbledhur 6 herë.
Në fillim ka pasur vështirësi në funksionalizimin e sistemit të teleprezencës, por tani  funksionon
normalisht. Në Komunën e Mamushës ka probleme në përkthimin e mbledhjeve të Kuvendit nga
gjuha shqipe në atë turke dhe anasjelltas për shkak se ka mungesë të zyrtarit për përkthim. 
Kuvendi i Komunës së Mamushës  ka miratuar 6 vendime dhe 2 rregullore. Vlen të theksohet se
Kuvendi i kësaj komune ka miratuar emblemën e Komunës së Mamushës pastaj, raportin e punës së
kryetarit për vitin 2011, si dhe rregulloren për orarin e punës së subjekteve afariste në territorin e
Komunës së Mamushës. 
Komuna e Mamushës ka lidhur marrëveshje për binjakëzim me Komunën e Elazig dhe Komunën
Boztepe të Republikës së Turqisë.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Ferizajt

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Ferizajt për periudhën janar-qershor 2012 është 29309, të shqyrtuara janë 28095 kërkesa
ose  95,85 %. 
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën janar-qershor 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 6249, në periudhën janar-qershor 2012 numri i kërkesave është rritur në 29309.
Kurse, sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në periudhën janar-qershor 2011, janë shqyrtuar  ose
91.34%. Nga kjo konstatojmë se, derisa në periudhën janar-qershor 2011 janë shqyrtuar 91.34%, në
periudhën janar-qershor 2012  kjo përqindje është 95.85%.

Komuna e Ferizajt ka ofruar informata për këto drejtori:
Zyra e Kryetarit-  janë pranuar 68 kërkesa , te shqyrtuara janë 49 kërkesa ndërsa ende nuk janë
shqyrtuar 19  kërkesa. 
Drejtoria për Administratë dhe Personel - janë pranuar gjithsej 25170 kërkesa,të shqyrtuara 24791
ndërsa të pashqyrtuara janë  377 kërkesa. 

EFIKASITETI DHE AZHURITETI I ORGANEVE TË ADMINISTRATËS NË
KOMUNAT: SHTIME, KAÇANIK,  FUSHË KOSOVË DHE MAMUSHË
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Drejtoria për Urbanizëm, Gjeodezi, Pronë dhe Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit: janë pranuar
1816 kërkesa, të shqyrtuara gjithsej  1289 kërkesa, ndërsa 427 janë ende të pashqyrtuara. 
Drejtoria për Arsim: janë pranuar 238 kërkesa, të shqyrtuara janë 222 ndërsa 16 nuk janë shqyrtuar
ende. 
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Buxhet: janë pranuar 270 kërkesa. Prej tyre janë shqyrtuar 101
kërkesa ndërsa  169 ende nuk janë të shqyrtuara. 
Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim: ka pasur gjithsej 117 kërkesa, të shqyrtuara janë 107 kërkesa,
te pa shqyrtuara janë 10 kërkesa. 
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale: janë pranuar 243 kërkesa ndërsa të shqyrtuara
janë 211 kërkesa të  shqyrtuar ndërsa 32 kërkesë  nuk është  shqyrtuar ende.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural: ka pasur gjithsej 124 kërkesa, prej tyre 122
kërkesa janë të shqyrtuara, ndërsa 2 ende nuk janë shqyrtuara. 
Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport: ka pasur gjithsej 175 kërkesa  të shqyrtuara janë 154 ndërsa
21  nuk janë shqyrtuar ende. 
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë: ka pasur gjithsej 536 kërkesa, të   shqyrtuar janë
481 kërkesa ndërsa 55  nuk janë shqyrtuar ende .
Drejtori për pune inspektuese: ka pasur gjithsej 131 kërkesa, të shqyrtuara 125  kërkesa, ndërsa
ende nuk janë shqyrtuar 6 kërkesa.
Zyra e prokurimit: ka pasur gjithsejtë 421  kërkesa, janë shqyrtuar 373 kërkesa ndërsa ende nuk janë
shqyrtuar 48 kërkesa.                                                                                     
Zyra komunale e Komuniteteve: ka pasur gjithsej 27 kërkesa nuk është shqyrtuar ende.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Shtimes

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Shtimes për periudhën janar-qershor 2012 është 1185, të shqyrtuara janë   913  ose
77,04% . 
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën janar-qershor 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte  1100, në periudhën janar-qershor 2012 numri i kërkesave është shumë është
rritur për  85 kërkesa më shumë . Sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në periudhën e njëjtë të vitit
2011 janë shqyrtuar 1029 ose 93.54%. Ndërkohë që në vitin 2012 është përqindje më e vogël e
kërkesave të shqyrtuara  gjithsej 77.04%.

Komuna e Shtimes ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Zyra e Kryetarit: kanë pranuar 47 kërkesa 20 janë shqyrtuar ndërsa 27 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Administratë dhe Personel – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 554, të shqyrtuara
janë 498,  ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 56 kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi dhe Financa - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 41 kërkesa, të shqyrtuara
janë 24 kërkesa, ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 17 kërkesa. 
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Drejtoria për Arsim dhe Kulturë, Rini dhe Sport - Në këtë drejtori janë pranuar 27 kërkesa, të
miratuara 9 ndërsa 18 ende nuk janë shqyrtuar. 
Drejtoria për Planifikim urban kadastër dhe gjeodezi - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 355
kërkesa, të shqyrtuara 337, ndërsa të pashqyrtuara janë 18 kërkesa. 
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale -  Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 108
kërkesa, të cilat nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Shërbime Publike - Në këtë drejtori ka pasur gjithsej 53 kërkesa,të shqyrtuara janë 26,
ndërsa ende nuk janë  shqyrtuar 27 kërkesë .
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim  - Në këtë drejtori është  pranuar 1 kërkesë e cila ende nuk
është shqyrtuar.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Kaçanikut

Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori, është 15308 kërkesa, prej të cilave 12435 kërkesa
ose  81.23% prej tyre janë shqyrtuar. 
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën janar – qershor 2012, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 5826 në vitin 2012 numri i kërkesave është 15308. Kurse, sa iu përket kërkesave të
shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 5459 ose 93.70 % . Ndërsa  nga kjo konstatojmë se,  derisa në
vitin  2011 janë shqyrtuar 93.70% të kërkesave, në vitin 2012 kjo përqindje është zvogëluar në
76,95%.
Numri i saktë i kërkesave për secilën drejtori është paraqitur si vijon:
Zyra e Kryetarit : janë pranuar  435 kërkesa janë shqyrtuar 348 kërkesa ndërsa ende nuk janë
shqyrtuar 85 kërkesa.
Drejtoria për Administratë dhe Personel: janë pranuar gjithsej 11641 kërkesa, të  shqyrtuara 10256
kërkesa ndërsa 1382 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim: janë pranuar gjithsej 233 kërkesa, të shqyrtuara 7
kërkesa, ndërsa 226 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende. 
Drejtoria  Urbanizmit, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit: janë pranuar gjithsej 2350 kërkesa, të
shqyrtuara janë 1852 kërkesa, ndërsa 598 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende. 
Drejtoria për Arsim dhe Kulturë: janë pranuara 127 kërkesa, të shqyrtuara 15 ndërsa ende nuk janë
shqyrtuar 112 kërkesa. 
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale: janë pranuar 75 kërkesa, të shqyrtuara 24 ndërsa
e pa shqyrtuar 51 kërkesa. 
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural: janë pranuar 309 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara
janë 180 kërkesa, ndërsa 129 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende. 
Drejtoria për Emergjencë dhe Shërbime Publike: janë pranuar 138 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara
66  kërkesa, ndërsa 72 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Fushë Kosovës

Komuna e Fushë-Kosovë për këtë periudhë ka paraqitur këto të dhëna për këto drejtori. Numri i
përgjithshëm i kërkesave të pranuara për periudhën janar qershor 2012 është 3496  të shqyrtuara
2201 ose 62.95%, 
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme
ishte  3015, në këtë vit numri i kërkesave është rritur  për 481 kërkesa. Kurse sa u përket kërkesave të
shqyrtuara, në periudhën e njëjtë të  vitit 2011 janë shqyrtuar 2899 . Nga kjo konstatojmë se, derisa
në periudhën e njëjtë  vitit 2011 janë shqyrtuar 96 %  në vitin 2012 kjo përqindje është  zvogëluar
në 62.95 %.

Numri i kërkesave për secilën drejtori është paraqitur si vijon:
Zyra e Kryetarit: janë pranuar 9  kërkesa,  janë shqyrtuar të gjitha.
Drejtoria për Administratë dhe Personel: janë pranuar gjithsej 4, të shqyrtuara 00 ndërsa nuk
janë shqyrtuar 4 kërkesa. 
Drejtoria për Ekonomi dhe Financa dhe Zhvillim: janë pranuar gjithsej 41kërkesa, të
shqyrtuara janë 24 kërkesa ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 17 
Drejtoria për Planifikim urban kadastër dhe gjeodezi: janë pranuar gjithsej 1245 kërkesa, të
shqyrtuara 1146, ndërsa të pashqyrtuara janë 99 kërkesa. 
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale: janë pranuar gjithsej 205 kërkesa, të
shqyrtuara 00  kërkesa, të pashqyrtuara 205 kërkesa.
Drejtoria për Arsim dhe Shkencë: janë pranuar 53 kërkesa, të shqyrtuara 26 ndërsa 27 kërkesa
nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për inspekcion : Janë pranuar 29 kërkesa nga to të shqyrtuara janë 17 kërkesa ndërsa
nuk janë shqyrtuar 12 kërkesa. 
Drejtoria për integrime evropiane: nuk është pranuar asnjë kërkesë në këtë drejtori.    
Drejtoria për kulturë rini dhe sport ka pranuar 43 kërkesa janë shqyrtuar 33 kërkesa ndërsa
ende nuk janë shqyrtuar 10 kërkesa. 
Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë : ka pasur gjithsej 61 kërkesa te shqyrtuara
janë 47 kërkesa ndërsa 14  kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural : ka pranuar 39 kërkesa  të  cilat nuk janë shqyrtuar
ende shqyrtuar ende.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Mamushës

Komuna e Mamushës gjatë këtij gjashtë mujori ka paraqitur përmes sistemit të dhënat vetëm për dy
drejtori ndërsa drejtorit tjera nuk kanë futur të dhënat për lendet e shqyrtuara në sistemin e softëerit
Numri i përgjithshëm  i kërkesave te qytetareve te paraqitura para organeve te administratës për këto
dy drejtori të Komunës se Mamushës për  periudhën janar-qershor  për vitin 2012  është 173,  ku sipas
raportit janë shqyrtuar 171 kërkesa apo 98.84 % të kërkesave.
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Krahasimi i të dhënave me periudhën e njëjtë të vitit te kaluar nuk mund të behet pasi që në këtë
periudhë drejtorit nuk kanë azhurnuar të dhënat përmes sistemit të softuerit.

Për periudhën Janar- Qershor 2011, Komuna e Mamushës ka ofruar të dhëna për këto drejtori:

Drejtoria e Administratës dhe e Personelit - ka pranuar gjithsej 70 kërkesa i ka shqyrtuar 69 prej
tyre ndërsa 1 kërkesë ka mbet e pa shqyrtuar ende.
Drejtoria për zhvillim planifikim urbanizëm gjeodezi dhe kadastër - ka pranuar  103 kërkesa  i
ka shqyrtuar 102 prej tyre ndërsa 1 kërkesë nuk ka shqyrtuar ende. 

• Ajo çka e karakterizon Kuvendin e
Komunës së Ferizajt është se Kuvendi
nuk ka arritur të mbaj numrin e
mjaftueshëm të mbledhjeve ashtu siç
parashihet me LVL. Pra Kuvendi në
gjashtë mujorin e parë nuk ka arritur
të mbajë së paku pesë mbledhje ashtu
siç parasheh neni 43.2 e LVL-së. 

• Në Komunën e Shtimes janë vërejtur
disa parregullsi, si: moskrijimi i rendit
me rastin e marrjes së fjalës,
tendencës së shtuar nga Kryesuesi i
Kuvendit për të ndikuar në qëndrimet
e anëtarëve të kuvendit.

• Komuna e Kaçanikut edhe pse ka
themeluar Komitetin për Komunitete,
gjatë kësaj periudhe ky komitet nuk ka
qenë funksional dhe nuk ka mbajtur
asnjë mbledhje.

• Gjatë kësaj periudhe në Komunën e
Mamushës ka pasur vështirësi në
përkthimin e mbledhjeve të kuvendit. 

• Komuna e Mamushës edhe pse ka
arritur të formoj KKSB-në, deri më
tani ende nuk ka mbajtur asnjë
mbledhje.

Gjetjet më të rëndësishme
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Mbledhjet e mbajtura

K
uvendet e Komunave:
Obiliq, Viti, Hani i Elezit,
Lipjan, Podujevë dhe

Dragash, janë funksionale dhe
veprimtarinë e tyre e kanë
zhvilluar normalisht. Në këto
komuna,  materialet për mble -
dhjeve iu dërgohen me kohë
anëtarëve të Kuvendit sipas
afateve të përcaktuara me ligj.
Gjatë periudhës janar – qershor
të vitit 2012, mbledhjet e
Kuvendeve të Komunave kanë
mbajtur këtë numër të
mbledhjeve: Kuvendet e
Komunave Obiliq, Hani i Elezit,

Podujevë dhe Dragash kanë mbajtur nga 6 mbledhje, kurse Kuvendi i Komunës së Lipjanit dhe
Vitisë kanë mbajtur nga 5 mbledhje.

Pasqyra e mbajtjes së mbledhjeve tregon se të gjashtë komunat qëndrojnë në përputhje me
normat ligjore që kërkohen për mbajtjen e numrit të caktuar të mbledhjeve.

Në këto Komuna, rendi i ditës është përcaktuar nga Kryesuesit e Kuvendeve në bashkëpunim me
Kryetarët e Komunave. Ka pasur raste të mos pajtimit lidhur me përcaktimin e rendit të ditës
ndërmjet kryesuesit dhe kryetarit, por që nuk kanë arritur në atë pikë që mbledhja të dështoj.
Mund të theksojmë se rendi i ditës në këto komuna ka kaluar për diskutim çdo herë në Komitetin
për Politik dhe Financa, ku ka pasur një rrjedh normale të funksionimit. Një gjë e tillë është
përcjellur edhe në Komitetin për Komunitete, mirëpo me përjashtim të disa Komunave ku ky
Komitet për shkak të mungesës së vullnetit nuk ka organizuar mbledhje, duke u arsyetuar me
faktin se nuk kanë çështje për të diskutuar dhe se mungon vullneti për thirrjen e mbledhjeve nga
Kryesusit e Komiteteve.
Sa i përket informimit të qytetarëve lidhur me mbajtjen e mbledhjeve, kjo bëhet përmes ueb –
faqeve zyrtare të komunave, ku edhe i shpallin lajmërimet për mbledhje të kuvendit. Mbledhjet
janë të hapura për të gjithë ata qytetarë që dëshirojnë të marrin pjesë.

KOMUNAT:  VITI, OBILIQ, HANI I ELEZIT, LIPJAN,
PODUJEVË DHE DRAGASH

Fig.17. Numri i mbledhjeve të Kuvendeve të Komunave: Viti, Obiliq,
Hani i Elezit, Lipjan, Podujevë dhe  Dragash 
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Të gjitha këto Komuna e kanë të instaluar sistemin e teleprezencës. Ky sistem ka dëshmuar që
është një mënyrë më funksionale dhe më e sofistikuar për monitorimin e Komunave, si dhe ka
ndikuar drejtpërdrejt si në efikasitetin e monitorimit ashtu edhe në nivelin e diskutimeve në
Kuvend, ngase anëtarët e kuvendit janë më të përgjegjshëm dhe më konkret në diskutimet e
tyre. Po ashtu, rrjedha e mbledhjeve është zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë problem të
theksuar. Pjesëmarrja e publikut ka filluar të jetë më e madhe në mbledhjet e Kuvendeve të
Komunave. Kryesuesit e Kuvendeve janë personat e parë që mundohen ta respektojnë
rregulloren e punës së Kuvendeve, ku në shumicën e rasteve ja dalin, mirëpo ka edhe raste kur
anëtar të kuvendit nuk e  respektojnë rregulloren e punës duke e shpërfillur kryesuesin në
marrjen fjalës.
Roli i Kryetarëve të Komunave në mbledhjet e kuvendit është më rëndësi, me faktin se prezenca
e tyre e bën më të vlefshme mbledhjen e kuvendit, si dhe nxitë debate më konstruktive dhe
përmbajtësore. Në këto komuna, kryetarët marrin pjesë në mbledhjet e kuvendeve.
Sa i përket takimeve publike me qytetarë, Komuna e  Vitisë, Obiliqit, Hanit të Elezit, Lipjanit,
Podujevës dhe Dragashit  kanë mbajtur nga 1 takim publik me qytetarë. Gjithashtu edhe raporti
i punës së Kuvendit është miratuar në këto komuna.
Komiteti për Politikë dhe Financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave,
dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave duke përfshirë dokumentet e
planifikimin strategjik të komunës. Ndërsa, Komiteti për Komunitete është përgjegjës për
shqyrtimin e përputhshmërisë së veprimeve të autoriteteve komunale me ligjin dhe shqyrtimin
e të gjitha politikave komunale, për t’u siguruar se të drejtat e komuniteteve respektohen
plotësisht. 
Numri i mbledhjeve të komiteteve të obligueshme qëndron si në vijim:

Nga figura e sipërme shohim se
Komiteti për Politikë dhe
Financa në Komunën e Obiliqit,
Hanit të Elezit, Podujevës dhe
Dragashit ka mbajtur nga 6
mbledhje, ndërsa në Komunën e
Vitisë dhe të Lipjanit, KPF ka
mbajtur nga 5 mbledhje.
Ndërsa, numri i mbledhjeve të
mbajtura në Komitetin për
Komunitete është si në vijim:
Komuna e  Obliqit ka mbajtur 2
mbledhje, Komuna e Vitisë,
Hanit të Elezit dhe Podujevës
kanë mbajtur nga 1 mbledhje,
Komuna e Lipjanit ka mbajtur 4

5

6 6

5

6 6

1

2

1

4

1

6

Viti Obiliq Hani i Elezit Lipjan Podujevë Dragash

Komitetet e Obligueshme
KPF KK

Fig.18. Numri i mbledhjeve të Komiteteve të obligueshme: Viti,
Obiliq, Hani i Elezit, Lipjan, Podujevë dhe  Dragash 
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mbledhje, kurse me më së shumti mbledhje të mbajtura është Komuna e Dragashit me gjithsejt
6 mbledhje. 

Komunat kanë qenë mjaft aktive
në miratimin e akteve  kom -
unale. Numri i akteve të mira -
tuara në Kuvendet e Komunave
është si në vijim: 
Nëse shikojmë të dhënat e
mësipërme, atëherë del të jetë
se Kuvendi i Komunës së Vitisë
ka miratuar 1 rregullore dhe 16
vendime, Kuvendi i Komunës së
Hanit të Elezit ka miratuar 2
rregullore dhe 27 vendime,
Kuvendi i Komunës së Obiliqit
ka miratuar 2 rregullore dhe 25
vendime, Kuvendi i Komunës së
Lipjanit ka miratuar 8 vendime,

Kuvendi i Komunës së Podujevës ka miratuar 1 rregullore dhe 13 vendime, si dhe Kuvendi i
Komunës së Dragashit ka miratuar 1 rregullore dhe 5 vendime.

Zyra komunale për Komunitete dhe Kthim

Vitia - Në Komunën e Vitisë, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim nuk parashihet me Statut
të Komunës. Kjo zyre funksionon në kuadër të zyrës së kryetarit
Obiliq – Komuna e Obiliqit e ka të themeluar Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim,
mirëpo kjo zyrë nuk parashihet me Statutin e Komunës. Kjo zyrë funksionon në kudër të zyrës së
kryetarit dhe në përbërjen e saj ka 9 zyrtarë, koordinatorin e zyrës dhe 8 zyrtarë të tjerë.
Hani i Elezit - Në Komunën e Hanit të Elezit, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim nuk
parashihet  me statut. Kjo zyre funksionon në kuadër të zyrës së kryetarit
Podujevë - Komuna e Podujevës e ka të themeluar Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim
e cila funksionon në kudër të zyrës së kryetarit. Në përbërje të saj ka  koordinatorin e zyrës dhe
1 zyrtarë. Zyra nuk parashihet me Statutin e Komunës.
Lipjan - Komuna e Lipjanit e ka të themeluar Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim. Kjo
zyre është e paraparë me Statut të Komunës dhe funksionon në kuadër të zyrës së kryetarit të
komunës. Në përbërjen e saj, zyra ka koordinatorin e zyrës dhe 6 zyrtarë të tjerë.
Dragash – Komuna e Dragashit e ka të themeluar Zyrën Komunale për Komunitete dhe Kthim
e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryetarit. Edhe në këtë Komunë kjo zyrë nuk është e
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Aktet Komunale
Vendime Rregullore

Fig.19. Numri i akteve komunale të miratuara në Kuvendet e
Komunave: Viti, Obiliq, Hani i Elezit, Lipjan, Podujevë dhe  Dragash
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paraparë me Statut të Komunës ashtu siç kërkohet me Rregulloren Nr. 02/2010 për Zyret
Komunale për Komunitete dhe Kthim.
Sa i përket nivelit të respektimit të dispozitave ligjore të LVL-së lidhur me shqyrtimin e
ligjshmërisë, nëse aktet janë dërguar me kohe për shqyrtim në MAPL, mund të themi se këto
komuna në masë të madhe i kanë respektuar dispozitat e LVL, duke i dërguar më kohë në MAP
për shqyrtim të ligjshmërisë.

Këshilli Komunal për
Siguri në Bashkësi

KKSB në Komunën  e Vitisë dhe
të Podujevës nuk kanë mbajtur
asnjë mbledhje, ndërsa në
Komunën e Hanit të Elezit dhe
Lipjanit  kanë mbajtur nga 5
mbledhje, në Komunën e
Obiliqit  KKSB ka mbajtur 2
mbledhje, si dhe në Komunën e
Dragashit 1 mbledhje. Mble -
dhjet e KKSB-së janë kryesuar
nga Kryetarët e Komunave. 
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Këshilli Komunal për Siguri
në Bashkësi

KKSB

Fig.20. Numri i takimeve të KKSB-ve në komunat: Viti, Obiliq,
Hani i Elezit, Lipjan, Podujevë dhe  Dragash 

Përmbledhje nga mbledhjet e Kuvendit të Komunës

Vitia
Gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Vitisë ka mbajtur 5 mbledhje
të rregullta. Kuvendi ka funksionuar normalisht, ku çdo pikë e rendit të ditës ka zgjuar interesim
për diskutim nga anëtarët e kuvendit duke reflektuar në këtë mënyrë pozitivitet dhe pjesëmarrje
më të madhe në debate nga anëtarët e kuvendit. Mbledhjet e  mbajtura gjithë herë kanë filluar
me debate të ashpra në mes të anëtarit të kuvendit z. Xhevat Bislimit dhe Kryetarit të Komunës
z. Nexhmedin Arifit, ku çdo herë përsëritet retorika e e njëjtë e akuzave personale  ndërmjet tyre.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat për mbajtjen e mbledhjes dhe materialet
e mbledhjes së Kuvendit nuk janë dërguar me kohë.
Ndërsa, sa i përket Komiteteve Obligative, KPF ka mbajtur 5 mbledhje, ndërsa Komiteti për
Komunitete ka mbajtur vetëm1 mbledhje.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit çdo herë kur ka mbledhje. Kurse, sa i
përket sistemit të teleprezencës, Komuna e Vitisë e ka funksionalizuar këtë sistem dhe procesi i
monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë vështirësi.
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Sistemi i teleprezencës ka ndikuar drejtpërdrejt si në efikasitetin e monitorimit ashtu edhe në
nivelin e diskutimeve në Kuvend, ngase anëtarët e kuvendit janë më të përgjegjshëm dhe më
konkret në diskutimet e tyre. 
Gjithashtu duhet të theksuar se Kuvendi i Komunës së Vititsë ka miratuar raportin e punës së
kuvendit, rregulloren për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatra, vendbanime
dhe lagje urbane.
Sa i përket akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Vitisë ka miratuar 16 vendime dhe 1
rregullore. Në Kuvendin e Komunës së Vitisë prej vendimeve më të rëndësishme mund të
përmendim: 
1)Vendim për ndryshimin dhe harmonizimin e Statutit të Komunës së Vitisë. Me këtë vendim
është miratuar ndryshimi dhe harmonizimi i dispozitave të Statutit të Komunës së Vitisë nr 01-
013/491 të datës 21.04.2011 dhe atë: neni 13.1 dhe 13.2, neni 14.3, neni 14.4, neni 16.5, neni 22.6
dhe neni 46.1;
2)Vendim për bartjen e buxhetit të Komunës së Vitisë nga të hyrat vetanake për vitin 2011.      Me
këtë vendim Kuvendi i Komunës së Vitisë miraton bartjen e buxhetit nga të hyrat vetanake në
shumën prej 256,051,79.
3)Vendim për qasjen në hartimin e Planit rregullues urban për zonën veriore të qytetit.              Me
këtë vendim, Kuvendi i Komunës së Vitisë lejon fillimin e procedurës për hartimin e Planit
Rregullues Urban për pjesën veriore të qytetit të Vitisë e cila do të përfshijë hapsirën përgjatë
rrugës Gërlicë-Viti, prej përroit të fshatit Drobesh (kufiriViti-Dobresh) vazhdon përgjatë rrugëve:
Rrugës së ,, Tiranës”, Rrugës ,, 2 Korriku”, Rrugës ,,Hoxhë Jonuzi “ në drejtim të ,, Pasqyrës” deri të
stacioni i autobusëve , kthehet në të majtë dhe vazhdon përgjat lumit Morava e Minçës, deri të
ish kampi i KFOR-it, pastaj kthehet në të majtë duke vazhduar deri të përroi i fshatit Drobesh,
kështu duke e mbyllur një zonë, me një siperfaqe të përgjithshme prej S= 103.12ha.

MAPL, ka konstatuar që Statuti i Komunës së Vitisë është i kundërligjshëm, me ç’rast është
kërkuar nga Komuna që të kthehet në shqyrtim.
Komuna ka ndërmarrë të gjitha veprimet konform udhëzimeve të dhëna nga MAPL.

Vendim mbi bartjen e të drejtës së shfrytëzimit të paluajtshmërisë (tokë) në pronësi shoqërore
pronë e Kuvendit të Komunës së Vitisë në shfrytëzuesin e përkohshëm Fatmir Ramadani.
Me këtë vendim Kuvendi i Komunës së Vitisë, bënë caktimin dhe bartjen administrative të së
drejtës  së shfrytëzimit të përkohshëm të pasurisë së paluajtshme (tokës) e cila evidentohet në
ngastrën kadastrale nr 898-2, lloji i pronës parcelë, zona u/r Unknoën, vendi quajtur ,,FSHAT,, me
sipërfaqe prej 300m katror Zona Kadastrale Gërmov, nga pronari i më parshëm pasuri shoqërore
e Kuvendit të Komunës së Vitisë , në bartsin e ri shfrytzusin e përkohshëm Fatime Ramadani në
Viti. 
MAPL, për këtë çështje ka dërguar shkresë në adresë të komunës, mirëpo Komuna ende nuk ka
ndërmarrë ndonjë veprim për këtë çështje.
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Obiliq
Gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Obiliqit ka mbajtur 6
mbledhje të rregullta.
Kuvendi ka funksionuar normalisht duke pasur debate të shumta jo cilësore dhe jo relevante për
pikat të cilat ishin në rendin e ditës. Në Kuvendin e Komunës së Obiliqit është bërë shprehi që
në çdo mbledhje fillimisht të ketë zënka fjalësh në mesë ekzekutivit dhe anëtarëve të kuvendit
të opozitës. Këto debate zgjasin shumë kohë deri në 3 orë duke mos e respektuar rregulloren
e punës së kuvendit 
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve janë dërguar në
përputhje me dispozitat ligjore të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
Ndërsa, sa i përket Komiteteve Obligative, KPF ka mbajtur 6 mbledhje, ndërsa KK ka mbajtur
vetëm 2 mbledhje.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit çdo herë kur ka mbledhje.
Sa i përket sistemit të teleprezencës, Komuna e Obiliqit e ka funksionalizuar këtë sistem dhe
procesi i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë vështirësi.
Sistemi i teleprezencës ka ndikuar direkt si në efikasitetin e monitorimit ashtu edhe në nivelin
e diskutimeve në kuvend. 
Gjithashtu, duhet të theksuar se Kuvendi i Komunës së Obiliqit ka miratuar raportin e punës
së Kuvendit. 
Gjatë kësaj periudhe, Komuna e Obiliqit ka shpallur gjendjen e jashtëzakondëshme  për shkak
të kushteve të vështira atmosferike që kanë mbretëruar në muajt e parë të vitit 2012.
Në Komunën e Obiliqit kemi pasur rastin e bojkotimit të mbledhjes nga opozita për shkak të
pakënaqësisë me pikat e rendit të ditës. Në mbledhjet e Kuvendit nuk ka pasur mungesë të
kuorumit.
Po ashtu, Kuvendi i Komunës së Obiliqit ka miratuar planin e punës së Kuvendit për vitin
2012.
Në periudhën janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Obiliqit ka miratuar 25
vendime dhe 2 rregullore.
Gjithashtu të rendësishme kanë qenë edhe këto vendime:
1)Vendim për ndarjen e mjeteve financiare;                                                                                       Me
këtë vendim i ndahen Organizatës së Veteranve të Luftës së UÇK-së, dega në Obiliq mjete
financiare në shumën prej 2.500 euro, për zhvillimin e veprimtaris së tyre.
2)Vendim për ndarjen e mjeteve financiare;
Me këtë vendim, Shoqatës së personave me aftësi të Kufizuar Handikos-it Zyra lokale në
Obiliq ju ndahet mjetet financiare në shumën prej 3.660 Euro, për zhvillimin e veprimtarisë së
tyre.
3)Vendim për ndarjen e mjeteve financiare;
Me këtë vendim, Shoqatës së invalidëve të Luftës së UÇK-së, dega në Obiliq ju ndahen mjetet
financiare në shumën prej 1.500 Euro për zhvillimin e veprimtarisë së tyre.
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Hani i Elezit
Gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit ka mbajtur 6
mbledhje të rregullta.
Kuvendi ka funksionuar normalisht ku është respektuar në përpikmëri rregullorja e punës së
kuvendit nga Kryesuesi i Kuvendit duke pasur një pajtueshmëri të plot me anëtarët e kuvendit.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve janë dërguar në
përputhje me dispozitat ligjore të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
Sa i përket Komiteteve Obligative, KPF ka mbajtur 6 mbledhje, ndërsa Komiteti për
Komunitete ka mbajtur vetëm1 mbledhje.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit  herë pas herë jo çdo herë,
mungesën e tij  e plotëson nënkryetari i Komunës.
Sa i përket sistemit të teleprezences, Komuna e Hanit të Elezit e ka funksionalizuar këtë
sistem dhe procesi i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë vështirësi.
Sistemi i teleprezencesë ka ndikuar direkt si në efikasitetin e monitorimit ashtu edhe në
nivelin e diskutimeve në kuvend. 
Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit ka miratuar raportin e punës së  Kuvendit.
Lidhur me miratimin e akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit ka miratuar 27
vendime dhe 2 rregullore.

Ndër vendimet e rëndësihme që janë marrë gjatë kësaj periudhe, mund t’i përmendim si në
vijim:
1) Vendim për rritjen e buxhetit nga të hyrat vetanake komunale të vitit 2011 dhe

shpërndarja e tyre nëpër kategorit ekonomike dhe programeve buxhetore. Për vitin 2011
planifikimi i të hyrave ka qenë 241.982.00 euro, ndërsa janë realizuar gjithsejt 303.283.77
euro. Pra ka pasur një tejkalim të hyrave vetanake në shumën prej 61.301.77 euro.

2) Vendim për bartjen e mjeteve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake komunale të vitit
2010 dhe të vitit 2011 në vitin 2012. Këto mjete kanë qenë në shumën prej 104.938.10
euro dhe prej tyre janë shpenzuar 85.620.39 euro, kurse për bartje kanë mbetur edhe
19,317.71 euro.

Sa i përket evidentimit të shkeljeve ligjore, Kuvendi i Komunës së Hanit të Elezit nuk ka
kaluar pa shkelje. Vendim Nr.457/20212  i miratuar nga Kuvendi I Komunës së Hanit të Elezit
ka të bëjë me dhënien e pëlqimit për hulumtimin e xehroreve të hekurit dhe nikelit.
Ky vendim është vlerësuar nga komisioni për  mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve
normative të komunave. Komisioni në bazë të kompetencave ka rekomanduar Kuvendit të
Komunës së Hanit të Elezit që ta rishikoj vendimin Nr.457/2012 dhe të veproj sipas Ligjit për
Minierat dhe Mineralet, si dhe Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
Shkresa i është dërguar komunës, mirëpo Komuna ende nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim.
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Podujevë
Gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Podujevës ka mbajtur 6
mbledhje të rregullta.
Kuvendi ka funksionuar normalisht ku është respektuar në përpikmëri rregullorja e punës së
kuvendit nga Kryesuesi i Kuvendit, si dhe duke pasur një pajtueshmëri të plot me anëtarët e
kuvendit.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve janë dërguar në përputhje
me dispozitat ligjore të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.

Sa i përket Komiteteve Obligative, KPF ka mbajtur 6 mbledhje, ndërsa Komiteti për Komunitete
ka mbajtur vetëm1 mbledhje.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit  herë pas here dhe jo gjithë herë,
mungesën e tij  e plotëson nënkryetari i Komunës.

Lidhur me sistemin e teleprezencës, Komuna e Hanit të Elezit  ka funksionalizuar këtë sistem dhe
procesi i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë vështirësi.
Sistemi i teleprezencës ka ndikuar drejtpërdrejt si në efikasitetin e monitorimit, ashtu edhe në
nivelin e diskutimeve në Kuvend. 
Kuvendi i Komunës së Podujevës ka miratuar raportin e punës së  Kuvendit.

Në miratimin e akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Podujevës ka miratuar 13 vendime dhe

1 rregullore.
Ndër aktet komunale  më të rëndësishme të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:
1. Ndryshimi dhe plotësimi i Statutit të Komunës së Podujevës.     Ky ndryshim ka të bëjë me

rritjen e numrit të drejtorive, ku Drejtoria për Buxhet, Financa, Planifikim dhe Zhvillim, ndahet
në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financave dhe Drejtorinë për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik.

Po ashtu edhe emërtimi i  Zyrës Komunale për Kthim, ndryshohet në Zyrën Komunale për Kthim
dhe Komunitete.
Kuvendi i Komunës së Podujevës ende nuk e ka miratuar Rregulloren për Organizimin dhe
Bashkëpunimin me Fshatra, Vendbanime dhe Lagje Urbane.

Sa  i përket vlerësimit të ligjshmërisë së akteve komunale dhe dërgimit të tyre në adresë të

MAPL-së, Komuna e Podujevës është mjaft e përgjegjshme në dërgimin e akteve komunale,

duke respektuar afatet ligjore.

MAPL-ja ka konstatuar se Vendim për Riemërimin e Paluejtshmërive në Pronësi të Komunës,
është në kundërshtim me nenin 3 të Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbim të Pronës
Komunale Nr.03/L-226.
Për këtë çështje shkresa është dërguar në komunë, por Komuna ende nuk ka ndërmarrë asnjë
veprim.
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Lipjan
Kuvendi i Komunës së Podujevës ka mbajtur 6 mbledhje të rregullta në këtë periudhë
raportuese.
Kuvendi ka funksionuar normalisht, ku rregullorja e punës është respektuar në përpikmëri nga
Kryesuesi i Kuvendit, si dhe duke pasur një pajtueshmëri të plot me anëtarët e kuvendit.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve janë dërguar në përputhje
me dispozitat ligjore të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
Sa i përket Komiteteve Obligative, KPF ka mbajtur 6 mbledhje, ndërsa Komiteti për Komunitete
ka mbajtur 4 mbledhje.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit  herë pas herë jo gjithë herë, mungesën
e tij  e plotëson nënkryetari i Komunës.
Sa i përket sistemit të teleprezencës, Komuna e Lipjanit ka funksionalizuar këtë sistem dhe
procesi i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë vështirësi.
Sistemi i teleprezencës ka ndikuar drejtpërdrejt si në efikasitetin e monitorimit, ashtu edhe në
nivelin e diskutimeve në Kuvend. 
Kuvendi i Komunës së Lipjanit ka miratuar raportin e punës së  Kuvendit.
Sa i përket miratimit të akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Lipjanit ka miratuar 11 vendime.
Ndër aktet komunale  më të rëndësishme të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:

1) Vendim për bartjen e të hyrave vetanake nga viti 2011 në vitin 2012.                            2)Vendim
për ndërrimin e ngastrave kadastrale në mes të Komunës dhe P.SH. Miniera e Magnezitit
Golesh- AKP-së.                                                                                                           Ky vendim
parasheh ndërrimin e ngastrave kadastrale në mes të Komunës dhe AKP-së, për vendosjen e
pompave të ujit, me qëllim të furnizimit të rregullt të qytetarëve me ujë.

Po ashtu, gjatë kësaj periudhe janë prezantuar raportet e punës së komiteteve obligative dhe
komiteteve të tjera, duke e cilësuar dhe vlerësuar si mjaft efikase punën e këtyre komiteteve.
Kuvendi i Komunës së Lipjanit e ka mirautar Rregulloren për Organizimin dhe Bashkëpunimin
me Fshatra, Vendbanime dhe Lagje Urbane. 
Sa i përket vlerësimit të ligjshmërisë së akteve dhe dërgimit të tyre në adresë të MAPL-së,
Komuna e Lipjanit nuk është e përgjegjshme në dërgimin e akteve komunale për vlerësim të
ligjshmërisë.

Dragash
Gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2012, Kuvendi i Komunës së Dragashit ka mbajtur 6
mbledhje të rregullta.
Kuvendi ka funksionuar normalisht ku është respektuar në përpikmëri rregullorja e punës së
kuvendit nga Kryesuesi i Kuvendit, si dhe duke pasur një pajtueshmëri të plot me anëtarët e
kuvendit.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve janë dërguar në përputhje
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me dispozitat ligjore të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
Sa i përket Komiteteve Obligative, KPF dhe KK kanë mbajtur nga 6 mbledhje.
Në miratimin e akteve komunale, Kuvendi i Komunës së Dragashit ka miratuar 5 vendime dhe 1
rregullore.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit  herë pas herë jo gjithë herë, mungesën
e tij e plotëson nënkryetari i Komunës.
Sa i përket sistemit të teleprezencës, Komuna e Lipjanit ka funksionalizuar këtë sistem dhe
procesi i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë vështirësi.
Sistemi i teleprezencës ka ndikuar drejtpërdrejt si në efikasitetin e monitorimit, ashtu edhe në
nivelin e diskutimeve në Kuvend. 
Kuvendi i Komunës së Dragashit ka miratuar raportin e punës së  Kuvendit.

Ndër aktet komunale  më të rëndësishme të cilat janë marrë gjatë kësaj periudhe janë:

1) Vendim për shpalljen e interesit të përgjithshëm për vendosjen e tubacioneve të ujërave në
një gjerësi prej 3.5 metrave nga vepra e marrjes  e deri të hidrocentralet dhe për hidrocentrale
që kërkojnë dalje në rrugë, mbi ngastrat kadastrale: Brod, Dikancë, Mlik, Kukalane, Vraniç,
Krushevë, Restelicë dhe Gllaboqincë.

2) Vendim për inicimin  e procedurës për harmonizimin e Statutit të Komunës me dispozitat
ligjore dhe formimin e komisionit që do të merret me këtë çështje

3) Rregullore mbi organizimin e Këshillit për Mirëmbajtjen e Sistemit të Ujësjellësit si dhe
shfrytëzimin  e ujit te pijshëm nga ujësjellësi lokal i fshatit Brrut. 

EFIKASITETI DHE AZHURITETI I ORGANEVE TË ADMINISTRATËS
NË KOMUNAT: VITI, OBILIQ, HANI I ELEZIT, LIPJAN, PODUJEVË

DHE DRAGASH

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Vitisë

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës se Vitisë është 1109, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 425 kërkesa ose marr në
përqindje 38 %.
Nga kjo vërehet se krahasuar me vitin 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme ishte 2552, në
vitin 2012 numri i kërkesave është  zvogëluar për 1443 kërkesa më pak. Kurse sa u përket
kërkesave të shqyrtuara, në viti në 2011 janë shqyrtuara 2386 ose ne përqindje 93%. Nga kjo
konstatojmë se, derisa ne vitin 2011 janë shqyrtuar 93% të kërkesave ne vitin 2012 kjo përqindje
është 38%. Nga kjo vërehet një efikasitet më i madhe në vitin 2011 në shqyrtimin e lëndëve.
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Komuna e Vitisë ka ofruar të dhëna për këto drejtori:

Drejtoria për administratë  – janë pranuar gjithsejtë 599 kërkesa , të shqyrtuara 380 kërkesa
ndërsa të pashqyrtuara janë 219 kërkesa.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie sociale- është pranuar vetëm 1 kërkesë dhe ajo
është e pashqyrtuar.
Drejtoria për Arsim - janë të pranuara gjithsejtë 15 kërkesa, dhe janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe zhvillim - janë të pranuara gjithsejtë 284 kërkesa, dhe të
gjitha janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodozi - janë të pranuara gjithsejtë 17 kërkesa, dhe të
gjitha janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Inspekcion - janë të pranuara gjithsejtë 54 kërkesa, dhe të gjitha janë të
pashqyrtuara.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë - janë të pranuara gjithsejtë 56 kërkesa dhe
janë të pashqyrtuar të gjitha.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - janë të pranuara gjithsejtë 23 kërkesa, dhe janë të
pashqyrtuara të gjitha.
Drejtoria për Bujqsi Pylltari dhe zhvillim rural - janë të pranuara gjithsejtë 34 kërkesa dhe
janë të shqyrtuar 30 kërkesa ndërsa të pashqyrtuara janë 4.
Drejtoria,Planifikim dhe Zhvillim - janë të pranuara gjithsejtë 26 kërkesa të shqyrtuara 15 të
shqyrtuara edhe 11 të pa shqyrtuara.
Komuna e Vitisë nuk e ka përdorur softuerin e librit unik të protokollit të instaluar në komunë për futjen
dhe procedimin  e të dhënave. 

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Obiliqit

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës se Obiliqit është 944, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 660 kërkesa ose marr në
përqindje 69 %.
Nga kjo vërehet se krahasuar me vitin 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme ishte 1060, në
vitin 2012 numri i kërkesave është  zvogëluar  për 116 kërkesa më pak. Kurse sa u përket
kërkesave të shqyrtuara, në viti në 2011 janë shqyrtuara 944 ose ne përqindje 93%. Nga kjo
konstatojmë se, derisa ne vitin 2011 janë shqyrtuar 93% të kërkesave ne vitin 2012 kjo përqindje
është 69%. Nga kjo vërehet një efikasitet më i madhe në vitin 2011 në shqyrtimin e lëndëve.

Komuna e Obiliqit ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria për Administratë së përgjithshme - janë pranuar gjithsej  218 kërkesa, të shqyrtuara
janë 176 kërkesa ndërsa të pashqyrtuara janë 42 kërkesa.
Drejtoria për  Ekonomi, Financa dhe Zhvillim - janë pranuar gjithsej 30 kërkesa, të shqyrtuara
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janë 11 kërkesa ndërsa të pashqyrtuara janë 19 kërkesa.
Drejtoria për Urbanizëm dhe Kadastër  - janë pranuar 462 kërkesa, të shqyrtuara janë 390,
ndërsa të pashqyrtuara janë 72 kërkesa.
Drejtoria për Mbrojtje së Mjedisit - janë pranuar 2 kërkesa dhe janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 63 kërkesa, të shqyrtuara janë 48 ndërsa 15 janë të
pashqyrtuara.
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale - ka pranuara gjithsej 63 kërkesa, të
shqyrtuara 6 kërkesa ndërsa,  ndërsa të pashqyrtuara 57 kërkesa.
Drejtoria për Shërbime dhe Emergjencë – ka pasur  gjithësejt 49 kërkesa të shqyrtuara janë
22 ndërsa të pashqyrtuara janë 27 kërkesa.
Drejtoria e Inspekcionit- i ka të pranuara gjithësejt 30 kërkesa të gjitha janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Rini Kulturë dhe Sport- i ka pranuar gjithësejt 27 kërkesa, të shqyrtuara janë 7
kërkesa, ndërsa të pashqyrtuara janë 20 kërkesa.
Drejtoria e Prokurimit- nuk ka asnjë kërkesë.
Komuna e Obiliqit nuk e ka përdorur softuerin e librit unik të protokollit të instaluar në komunë për
futjen dhe procedimin  e të dhënave. 

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Hanit të Elezit

Komuna e Hanit të Elezit ka dërguar raportin për  tetë (9) drejtori.
Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës se Hanit të Elezit është 4140, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 4020 kërkesa ose marr
në përqindje 97 %.
Nga kjo vërehet se krahasuar me vitin 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme ishte 4742, në
vitin 2012 numri i kërkesave është  zvogëluar për 602 kërkesa më pak. Kurse sa u përket
kërkesave të shqyrtuara, në viti në 2011 janë shqyrtuara 4595 ose ne përqindje 96%. Nga kjo
konstatojmë se, derisa ne vitin 2011 janë shqyrtuar 96% të kërkesave ne vitin 2012 kjo përqindje
është 97%. Nga kjo vërehet një efikasitet më i madhe në vitin 2012 në shqyrtimin e lëndëve.

Komuna e Hanit të Elezit ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria për administratë së përgjithshme – janë të pranuara gjithsejtë 2937 kërkesa, të
shqyrtuara janë 2931 ndërsa të pashqyrtuara janë 6 kërkesa.
Drejtoria për buxhet dhe Financa – janë të pranuara gjithsejtë  199 kërkesa, të shqyrtuara 129
ndërsa 70 kërkesa janë të pashqyrtuara.
Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit- janë të pranuara 813 kërkesa, të
shqyrtuara 807 ndërsa 6 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria e Arsimit, Kulturës dhe Sporti - ka të pranuara gjithsejtë 82 kërkesa, të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenës Sociale - ka të pranuara gjithsejtë 44 kërkesa, të
shqyrtuara janë 39 ndërsa të pashqyrtuara janë 5 kërkesa.
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Drejtoria Për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural - ka të pranuara gjithsejtë 27 kërkesa  të
shqyrtuara janë 23 ndërsa të pashqyrtuara janë 4 kërkesa.
Drejtoria për shërbime Publike dhe Emergjencë - ka të pranuara 38 kërkesa të shqyrtuara
janë 9 kërkesa ndërsa të pashqyrtuara janë 29 kërkesa.
Drejtoria e Politikave Strategjike dhe Zhvillim Ekonomi - nuk ka kërkesa. 
Komuna e Hanit të Elezit nuk e ka përdorur softuerin e librit unik të protokollit të instaluar në komunë
për futjen dhe procedimin  e të dhënave. 

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Podujevës
Komuna e Podujevës ka dërguar raportin për  tetë (12) drejtori. Komuna e Podujevës ka paraqitur
këto të dhëna për  këtë gjashtë mujorë. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori është
gjithsej 1329, prej të cilave janë shqyrtuar 207 ose 15,5% të kërkesave.
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 2883, në këtë vit numri i kërkesave është zvogëluar për 1554 kërkesa më pak.
Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 2536 ose 87 %. Nga kjo
konstatojmë se, derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 87%, në vitin 2012 kjo përqindje është 15,5%
shumë pak në krahasim më vitin 2011.

Komuna e Podujevës ka ofruar të dhëna për këto drejtori:
Drejtoria për Administratës - janë pranuar gjithsej 335 kërkesa, të shqyrtuara janë 3 kërkesa
ndërsa të pashqyrtuara janë 232 kërkesa.
Drejtoria e  Buxhetit, Financa, Planifikim dhe Zhvillim -  46 kërkesa janë pranuar  të
shqyrtuara janë 36 kërkesa ndërsa të pashqyrtuara janë 10 kërkesa.
Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit - 103 kërkesa janë pranuar, të
shqyrtuar  33, ndërsa të pa shqyrtuar mbeten 70 kërkesa.
Drejtoria për Arsim -  janë pranuar 17 kërkesa dhe të gjitha janë të pa shqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – 197 kërkesa  janë pranuar, të shqyrtuara
janë 47 kërkesa, ndërsa të pashqyrtuara janë 150 kërkesa.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport-  4 kërkesa janë pranuar, dhe janë të pashqyrtuara.
Drejtoria e Inspeksionit - ka pranuar 31 kërkesa, të shqyrtuar 5, ndërsa  të pashqyrtuara janë 26 kërkesa.
Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë – 51  kërkesa janë pranuar, të shqyrtuar 11, të pa
shqyrtuar 40 kërkesa.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari  dhe Zhvillim Rural-  janë pranuar 508 kërkesa,  të shqyrtuara
janë 64 kërkesa, kurse të pashqyrtuara 444 kërkesa.
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Mbrojtje dhe Shpëtim - 23 kërkesa janë pranuar, dhe të
gjitha janë të pashqyrtuara.
Departamenti i Prokurimit - ka pranuar 14 kërkesa,  të shqyrtuara janë 8 kërkesa ndërsa të
pashqyrtuara janë 6 kërkesa.
Komuna e Podujevës nuk e ka përdorur softuerin e librit unik të protokollit të instaluar në komunë për
futjen dhe procedimin  e të dhënave. 
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Lipjanit

Komuna e Lipjanit ka dërguar raportin për  tetë (13) drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave të
pranuara është 7287 kërkesa, të shqyrtuara janë 6357 kërkesa ose 87% .
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte 3800 , në këtë vit numri i kërkesave është rritur për 3487 kërkesa më shumë.
Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 3557 kërkesa ose 93%.
Nga kjo konstatojmë se, derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 93% të kërkesave në vitin 2012 kjo
përqindje është 87 %, por duhet theksuar se ka pasur shumë më shumë kërkesa se në vitin 2011.

Komuna e Lipjanit ka ofruar të dhëna për këto drejtori:

Drejtoria për Administratë - ka pranuar gjithsej 4514 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara janë 4499,
ndërsa të pashqyrtuara mbeten 15 kërkesa.
Drejtoria për Arsim -  janë pranuar 109 kërkesa, të shqyrtuara janë 85, ndërsa të pashqyrtuara
janë 24 kërkesa.
Drejtoria për Buxhet -  Janë pranuar 277 kërkesa, të shqyrtuara janë 38, ndërsa të pashqyrtuara
janë 189 kërkesa.
Drejtoria për Planifikim Urbanizëm - 125 kërkesa janë pranuar, të shqyrtuara 104, të
pashqyrtuara 22 kërkesa.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport -  ka pranuar 82 kërkesa, të shqyrtuara janë 64 kërkesa
ndërsa të pashqyrtuara janë 18 kërkesa.
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim – 23 kërkesa ka pranuar dhe të shqyrtuara janë 3 kërkesa,
ndërsa të pashqyrtuara janë 20 kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim - ka pranuar 93 kërkesa, prej tyre 90 janë shqyrtuar, ndërsa
të pashqyrtuara janë 3 kërkesa.
Drejtoria e Inspekcionit -  368 kërkesa ka pranuar, të shqyrtuara 358, të pashqyrtuara mbeten
10 kërkesa 
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – ka pranuar 528 kërkesa të shqyrtuara janë
369, ndërsa të pashqyrtuara janë 159 kërkesa.
Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari - ka pranuar 55 kërkesa, prej tyre  43 janë shqyrtuar, ndërsa
të pashqyrtuara mbeten 12 kërkesa.
Drejtoria për Shërbime Publike -  ka pranuar 277 kërkesa, të shqyrtuara 251, të pashqyrtuara
janë 36 kërkesa.
Drejtoria e Prokurimit -  ka pranuar 171 kërkesa, të shqyrtuara janë 25 kërkesa, të pashqyrtuara
mbeten 146 kërkesa. 
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër - ka pranuar 675 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara janë 428,
ndërsa të pashqyrtuara mbeten 247 kërkesa .
Komuna e Lipjanit nuk e ka përdorur softuerin e librit unik të protokollit të instaluar në komunë për
futjen dhe procedimin  e të dhënave. 
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Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Dragashit

Komuna e Dragashit ka dërguar raportin për  tetë (8) drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave
të qytetareve të paraqitura para organeve të administratës se Komunës së Dragashit  për
periudhën janar-qershor  të vitit 2012 është 916, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 342 ose
marrë në përqindje rezulton në 37%.
Duke krahasuar më periudhë Janar- Qershor 2011   numri i kërkesave   të pranuara ishte 1980
ndërsa të shqyrtuara ishin 1122 ose marr në përqindje 56% ndërsa në periudhën janar- qershor
2012 numri i kërkesave të pranuara është 916 ndërsa të shqyrtuara janë 342 kërkesa ose marrë
në përqindje rezulton më 37%.

Komuna e Dragashit ka ofruar të dhëna për këto drejtori:

Drejtoria e Administratës - ka pranuar 392 kërkesa të shqyrtuara janë 111 kërkesa, ndërsa të
pashqyrtuara janë 281 kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi dhe Financa - ka pranuar 101 kërkesa, të shqyrtuara janë 9 kërkesa
ndërsa të pashqyrtuara janë 92 kërkesa.
Drejtoria për Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbime Publike - ka pranuar gjithsej 131 kërkesa, që
të gjitha janë të pashqyrtuar.
Drejtoria e Arsimit – ska asnjë kërkesë.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - ka pranuar gjithsej 27 kërkesa, të shqyrtuara
janë 24, ndërsa të pashqyrtuara janë 3 kërkesa.
Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim dhe Inspekcion -  ka pranuar gjithsej 225 kërkesa, të
shqyrtuara janë 198 ndërsa të pashqyrtuar janë 27 kërkesa.
Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit - ka pranuar gjithsej 38
kërkesa, që të gjitha janë të pashqyrtuar.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport -  ka pranuar gjithsej 2 kërkesa të cilat janë të
pashqyrtuara.

Komuna e Dragashit nuk e ka përdorur softuerin e librit unik të protokollit të instaluar në komunë për
futjen dhe procedimin  e të dhënave. 
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KOMUNAT: MITROVICË, VUSHTRRI, SKENDERAJ
DHE GLLOGOC

Mbledhjet e mbajtura

B
azuar në Ligjin për
Vetëqeverisje Lokale,
konkretisht neni 43.2,

Kuvendi i Komunës, mbanë së
paku dhjetë mbledhje në vit,
pesë prej të cilave duhet të
mbahen gjatë gjashtë mujorit
të parë të vitit. Kuvendet e
Komunave: Mitrovicë,Vushtrri,
Skenderaj dhe Gllogoc kanë
funksionuar normalisht duke
zhvilluar veprimtarinë e tyre. Në
këto komuna  materialet për
pikat e rendit të ditës së  mble -
dh jeve iu dërgohen anëtarëve
të Kuvendit sipas afateve të
përcaktuara me ligj. Gjatë vitit 2012, kuvendet e komunave kanë mbajtur këtë numër të
mbledhjeve të rregullta: Mitrovica 6 mbledhje, Skenderaj 6 mbledhje, Vushtrria 6 mbledhje,

Gllogoci 5 mbledhje. Sa i përket
mbledhjeve të jashtëza konshme,
në këto komuna nuk kanë pasur.

Sa i përket informimit të qyteta -
rëve lidhur më mbajtjen e
mbledhjeve, kjo bëhet përmes Ëeb
– Faqeve zyrtare të kom u nave, ku
edhe i shpallin lajmë rimet për
mbledhje të kuvendit, ku njëherit
mbledhjet janë të hapura për të
gjithë ata qytetarë që dëshirojnë
të marrin pjesë.
Të gjitha këto komuna kanë
instaluar sistemin e Telepre zencës,
rrjedha e mbledhjeve po vazhdon

Fig.18. Numri i mbledhjeve të Kuvendeve të Komunave: Mitrovicë,
Vushtrri, Skenderaj dhe Gllogoc

Fig.19. Numri i mbledhjeve të Komiteteve të obligueshme:
Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj dhe Gllogoc
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normalisht pa ndonjë problem
të theksuar, ka filluar që
pjesëmarrja e publikut të jetë
më e madhe në mbledhjet e
kuvendeve të komunave,
instalimi i teleprezences ka
dëshmuar faktin që është një
mënyrë më funksionale dhe më
e  sofistikuar e monitorimit. 
Komitetet e Obligueshme kanë
mbajtur numrin e mbledhjeve
të pasqyruara si vijon: Komuna e
Mitrovicës ka mbajtur 6 mbled -
hje, Vushtrria ka mbajtur 6

mbledhje,  Gllogoci ka mbajtur 6 mbledhje, Skenderaj ka mbajtur 6 mbledhje. Ndërsa Komitetet
për Komunitete janë përgjegjës për shqyrtimin e përputhshmërisë së veprimeve të autoriteteve
komunale me ligjin dhe shqyrtimin e të gjitha politikave komunale, për t’u siguruar se të drejtat
e komuniteteve respektohen plotësisht. Në komunën e Mitrovicës KK ka mbajtur 1 mbledhje, në
Vushtrri 6 mbledhje, në Gllogoc ka mbajtur 3 mbledhje, ndërsa në Skenderaj 4 mbledhje. Edhe
këto komuna kanë qenë mjaft aktive në miratimin e akteve komunale. Numri i këtyre akteve të
miratuara në kuvendet komunale është, si në vijim: Mitrovica ka pasur 44 vendime e 8 rregullore,
Vushtrria ka pasur 49 vendime e 2 rregullore, Gllogoci ka pasur 9 vendime e 2 rregullore, kurse
Skenderaj ka pasur 11 vendime e 4 rregullore.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

Ky Këshill është themeluar dhe fun -
ksionon në Komunën e Mitrovicës ka
mbajtur 10 mbl edhje, Vushtrri ka mbajt -
ur 5 mbledhje, Gllogoc 3 mbledhje, ndërsa
Skenderaj  nuk ka mbajtur mbledhje. Sa i
përket nivelit të respektimit te dispozitave
ligjore te LVL lidhur me shqyrtimin e
ligjshmërisë, nëse aktet janë dërguar
me kohe për shqyrtim ne MAPL, mund
të themi se këto komuna në masë të
madhe i kanë respektuar dispozitat e
LVL, duke i dërguar më kohë në MAP
për shqyrtim të ligjshmërisë.

Fig.20. Numri i akteve komunale të miratuara në Kuvendet e
Komunave: Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj dhe Gllogoc

10 5

0

3

Mitrovicë Vushtrri Skenderaj Gllogoc

Këshilli Komunal për Siguri në
Bashkësi

KKSB

Fig.21. Numri mbledhjeve të KKSB-së në Komunat: 
Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj dhe Gllogoc
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Përmbledhje nga mbledhjet e Kuvendit

Mitrovicë
Kuvendi i komunës së Mitrovicës gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore i ka mbajtur 6 mbledhje të
rregullta, ndërsa nuk  ka mbajtur  mbledhje të jashtëzakondëshme.
Kuvendi ka funksionuar normalisht.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve dhe materialet përcjellëse
të rendit të ditës  nuk janë dërguar më kohë.
Ndërsa sa i përket komiteteve obligative KPF dhe KK, në komunën e Mitrovicës për këtë periudhë
janë funksional Komiteti për Politik dhe Financa, duke mbajtur 6 mbledhje, ndërsa Komiteti për
Komunitete ka mbajtur 1 mbledhje.
Kuvendi i komunës së Mitrovicës  ka miratuar - akte komunale vendime dhe rregullore  ku
gjithsejtë i ka miratuar 44 vendime e 8 rregullore.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit gjithë herë kur ka mbledhje.
Kurse sa i përket sistemit të Teleprezences komuna e Mitrovicës e ka funksionalizuar dhe procesi
i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë problem të theksuar, dhe monitorohet
përmes këtij sistemi të Teleprezencës.

Vushtrri
Kuvendi i komunës së Vushtrrisë gjatë kësaj periudhe gjashtë  mujore i ka mbajtur  6 mbledhje
të rregullta, ndërsa  nuk ka mbajtur mbledhje të jashtëzakondëshme.
Kuvendi ka funksionuar normalisht.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve dhe materialet përcjellëse
të rendit të ditës  nuk janë dërguar më kohë.
Ndërsa sa i përket komiteteve obligative KPF dhe KK, në komunën e Vushtrrisë për këtë periudhë
janë funksional Komiteti për Politik dhe Financa, duke mbajtur 6 mbledhje, gjithashtu edhe
Komiteti për Komunitete ka mbajtur 6 mbledhje duke qenë mjaftë efikas.
Kuvendi i komunës së Vushtrrisë  ka miratuar - akte komunale vendime e rregullore. Gjatë kësaj
periudhe janë miratuar 49 vendime dhe 2 rregullore. 
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit gjithë herë kur ka mbledhje.
Kurse sa i përket sistemit të Teleprezences komuna e Vushtrrisë e ka funksionalizuar dhe procesi
i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë veshtërsi, dhe monitorohet përmes këtij
sistemi të Teleprezencës.

Skenderaj
Kuvendi i komunës së Skenderajt gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore i ka mbajtur 6 mbledhje
të rregullta, ndërsa  nuk ka mbajtur  mbledhje të jashtëzakondëshme.
Kuvendi ka funksionuar normalisht.
Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e mbledhjeve dhe materialet përcjellëse
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të rendit të ditës  nuk janë dërguar më kohë. Ndërsa sa i përket komiteteve obligative KPF dhe
KK, në komunën e Skenderajt për këtë periudhë janë funksionale edhe  komitetet e
obligueshme, Komiteti për Politik dhe Financa, duke mbajtur 6 mbledhje, ndërsa Komiteti për
Komunitete ka mbajtur 4 mbledhje. Kuvendi i komunës së Skenderajt  ka miratuar - akte
komunale vendime dhe rregullore, ku ka miratuar 11 vendime dhe 4 rregullore.
Kryetari i Komunës merr pjesë në mbledhjet e kuvendit gjithë herë kur ka mbledhje.
Kurse sa i përket sistemit të Teleprezences komuna e Skenderajt e ka funksionalizuar dhe procesi
i monitorimit funksionon normalisht dhe pa ndonjë veshtërsi, dhe monitorohet përmes këtij
sistemi të Teleprezencës.

Gllogoc
Kuvendi i komunës së Gllogocit gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore i ka mbajtur 5 mbledhje të
rregullta, ndërsa  nuk ka mbajtur mbledhje të jashtëzakondshme.
Kuvendi ka funksionuar normalisht. Mbledhjet kanë qenë transparente, ndërkohë që ftesat e
mbledhjeve dhe materialet përcjellëse të rendit të ditës  nuk janë dërguar më kohë. Ndërsa sa i
përket komiteteve obligative KPF dhe KK, në komunën e Gllogocit për këtë periudhë janë
funksionale Komiteti për Politik dhe Financa, duke mbajtur 5 mbledhje, ndërsa Komiteti për
Komunitete ka mbajtur 3 mbledhje. Kuvendi i komunës së Gllogocit  ka miratuar - akte komunale
(vendime), dhe (rregullore). Ku janë miratuar 9 vendime dhe 2 rregullore. Kryetari i Komunës
merr pjesë në mbledhjet e kuvendit gjithë herë kur ka mbledhje. Kurse sa i përket sistemit të
Teleprezences komuna e Gllogocite ka funksionalizuar dhe procesi i monitorimit funksionon
normalisht dhe pa ndonjë veshtërsi, dhe monitorohet përmes këtij sistemi të Teleprezencës.

EFIKASITETI DHE AZHURITETI I ORGANEVE TË
ADMINISTRATËS NË KOMUNAT: MITROVICË, VUSHTRRI,

SKENDERAJ DHE GLLOGOC

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Mitrovicës

Komuna e Mitrovicë ka dërguar raportin për katërmbëdhjetë (14) drejtori.
Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës se Mitrovicës është 35253 ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 32959 kërkesa ose marr
në përqindje 93 %.
Nga kjo vërehet se krahasuar me vitin 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme ishte 4883 në
vitin 2012 numri i kërkesave është më shumë. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në viti
në 2011 janë shqyrtuara 2155 ose ne përqindje 44.1%. Nga kjo konstatojmë se, derisa ne vitin
2011 janë shqyrtuar 44% të kërkesave ne vitin 2012 kjo përqindje është 93%. Nga kjo vërehet një
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efikasitet më i madhe në vitin 2012 në shqyrtimin e lëndëve.

Drejtoria për administratë dhe personel – janë pranuar gjithësejt 27546 kërkesa, të
shqyrtuara janë 26660, ndërsa të pashqyrtuara 886.
Drejtoria për Prokurim -  janë të pranuara 29 kërkesa të shqyrtuara janë 17, ndërsa të
pashqyrtuara janë 12 kërkesa.
Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe zhvillim - janë pranuar 545 kërkesa, të shqyrtuara janë
421, ndërsa 123 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm – janë pranuar 396 kërkesa,  të shqyrtuara janë 108,  ndërsa të
pashqyrtuara janë 285.
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim - ka pranuar 140 kërkesa, të shqyrtuara janë 126, ndërsa
të pashqyrtuara 14.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 373 kërkesa,  të shqyrtuara janë 354, ndërsa të pashqyrtuara 19.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie sociale - janë pranuar 234 kërkesa, të shqyrtuara janë
159, ndërsa 65 kërkesa mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për  Rini dhe Sport - janë pranuar 157 kërkesa, të shqyrtuara janë 119, ndërsa nuk
janë shqyrtuar edhe 3 kërkesa.
Drejtoria e inspektoratit – janë pranuar 517 kërkesa, të shqyrtuara janë 178, ndërsa të
pashqyrtuara janë 339.
Drejtoria për Bujqësi – janë pranuar  84 kërkesa të shqyrtuara janë 49, ndërsa të pashqyrtuara janë 35.
Drejtoria për shërbime publike – janë pranuar 710 kërkesa,  të shqyrtuara janë 178, ndërsa të
pashqyrtuara 532.
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi - janë pranuar 4237 kërkesa, të shqyrtuara janë 4137,
ndërsa 100 nuk janë shqyrtuar.
Drejtoria për mbrojtjen e ambientit - janë pranuar 15 kërkesa, të shtytura janë 10, ndërsa të
pashqyrtuara 5 .
Drejtoria për integrime evropiane dhe mirëqenie sociale – janë pranuar 558 kërkesa, të
shqyrtuara janë 443,  ndërsa të pashqyrtuara 115 .

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Vushtrrisë

Numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura para organeve të Administratës të Komunës së
Vushtrrisë është 3805, të shqyrtuara janë 3034 kërkesa ose 79,7 %.

Nga kjo vërehet se krahasuar me vitin 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme ishte 5267, në
vitin 2012 numri i kërkesave është  zvogëluar. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në vitin
2011 janë shqyrtuara 5101 ose në përqindje 96,8%. Nga kjo konstatojmë se, derisa në vitin 2011
janë shqyrtuar 96,8% të kërkesave në vitin 2012 kjo përqindje është 79,7%. Nga kjo vërehet një
efikasitet më i madh në vitin 2011 në shqyrtimin e lëndëve.
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Drejtoria për Administratë dhe Personel - janë pranuar gjithsej  712 kërkesa, të shqyrtuara 626
kërkesa, ndërsa të pashqyrtuara janë 86 kërkesa.
Drejtoria për Rini, Kulturë dhe Sport -  janë të pranuara gjithsejtë 13 kërkesa  të shqyrtuara
janë 2 kërkesa ndërsa 11 nuk  janë të shqyrtuara.
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim - janë pranuar 11 kërkesa gjithsejtë, të shqyrtuara janë 7
kërkesa ndërsa 4 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për buxhet dhe Financa,  - janë pranuar gjithsej 184 kërkesa,janë shqyrtuar 30
kërkesa ndërsa 154 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende 
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale - ka pranuara gjithsej 208 kërkesa, të
shqyrtuara janë  45 kërkesa ndërsa 163 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Urbanizëm dhe mbrojtje të ambientit   - janë pranuar 249 kërkesa, të
shqyrtuara janë 167, ndërsa 82 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Ekonomi dhe Bujqësi dhe zhvillim rural -  ka të pranuara gjithsejtë 74 kërkesa,
të shqyrtuara janë 71, ndërsa të pashqyrtuara janë 3 kërkesa.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 31 kërkesa, të shqyrtuara 9, ndërsa 22 të pashqyrtuara..
Drejtoria për shërbime Publike - i ka të pranuara gjithsejtë 81 kërkesa, të shqyrtuara i ka 31,
ndërsa të pa shqyrtuara i ka 50 kërkesa.
Drejtoria e Inspekcionit - i ka të pranuara gjithsejtë 275 kërkesa, të shqyrtuara 258 ndërsa të pa
shqyrtuara 17.
Drejtoria për Ekonomi dhe Bujqësi -  ka të pranuara gjithsejtë 820 kërkesa, të shqyrtuara janë
768, ndërsa të pashqyrtuara janë 52 kërkesa.
Drejtoria për Emergjencë – ka pasur  gjithsejtë 6 kërkesa të gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për shërbime Publike - i ka të pranuara gjithsejtë 121 kërkesa, të shqyrtuara i ka 93,
ndërsa të pa shqyrtuara i ka 28 kërkesa.
Drejtoria e Prokurimit i ka të pranuara gjithsejtë 4 kërkesa, të shqyrtuara nuk ka asnjë kërkesë,
ndërsa të pa shqyrtuara i ka 4 kërkesa
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi - ka pasur gjithsejtë 1016 kërkesa,  të shqyrtuara 921 dhe
të pashqyrtuara i ka 95.

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Skenderajt

Komuna e Skenderajt ka dërguar raportin për  nëntë (9) drejtori.
Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës se Skenderajt. është 10442 kërkesa ,ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 10145 ose marr
ne përqindje 97 %.

Nga kjo vërehet se krahasuar me vitin 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme ishte 1646 në
vitin 2012 numri i kërkesave është më shumë. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në viti
në 2011 janë shqyrtuara 1515 ose ne përqindje 92%. Nga kjo konstatojmë se, derisa ne vitin 2011
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janë shqyrtuar 92% të kërkesave ne vitin 2012 kjo përqindje është 97%. Nga kjo vërehet një
efikasitet më i madhe në vitin 2012 në shqyrtimin e lëndëve.

Drejtoria e Administratës dhe Personelit – janë pranuar  7784 kërkesa,  të shqyrtuara janë
7753, ndërsa 31 të pashqyrtuara 
Drejtoria  për Financa, ekonomi dhe zhvillim  -  janë pranuar 1357 kërkesa, të shqyrtuara janë
1291, ndërsa të pashqyrtuara 84.
Drejtoria e Urbanizmit - janë pranuar 97 kërkesa, të shqyrtuara janë 69, ndërsa të pashqyrtuara 28. 
Drejtoria e Arsimit – janë pranuar 9 kërkesa  të shqyrtuara 3, ndërsa të pa shqyrtuara 6.
Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale - ka pranuar 818 kërkesa, të shqyrtuara janë
755, ndërsa të pashqyrtuara janë 63.
Drejtoria për kulturë  rini dhe sport -  ka pranuar 27 kërkesa të shqyrtuara janë 22, të
pashqyrtuara 7.
Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural -  janë pranuar 44 kërkesa të shqyrtuara 14,
ndërsa të pashqyrtuara janë30
Drejtoria për Shërbime Publike – janë pranuar 197 kërkesa, të shqyrtuara janë 175, ndërsa 22
të pashqyrtuara.
Drejtoria për Gjeodezi Kadastër e Pronësi – janë pranuar 109 kërkesa, të shqyrtuara janë 63,
ndërsa të pashqyrtuara 46. 

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Gllogocit

Komuna e Gllogoci ka dërguar raportin për  dhjetë  (10) drejtori.
Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës se Gllogocit është 8708, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 5992 kërkesa ose marr në
përqindje 68,8%.
Nga kjo vërehet se krahasuar me vitin 2011, ku numri i kërkesave të përgjithshme ishte 6790, në
vitin 2012 numri i kërkesave është  rritur më shumë. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara,
në viti në 2011 janë shqyrtuara 1780 ose ne përqindje 26%. Nga kjo konstatojmë se, derisa ne
vitin 2011 janë shqyrtuar 26% të kërkesave ne vitin 2012 kjo përqindje është 68.8%. Nga kjo
vërehet një efikasitet më i madhe në vitin 2012 në shqyrtimin e lëndëve.

Drejtoria për administratë dhe personel – janë pranuar 3194 kërkesa, të shqyrtuara janë 3152,
ndërsa të pashqyrtuara 42.
Drejtoria për ekonomi buxhet dhe Financa – janë pranuar 25  kërkesa, të shqyrtuara janë 15,
ndërsa  10 të pashqyrtuara.
Drejtoria Për Bujqësi  dhe Zhvillim Rural - ka të pranuar 59 kërkesa,  të shqyrtuara janë 37,
ndërsa të pashqyrtuar 22.
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenës Sociale - ka pranuar 1090 kërkesa, të shqyrtuara janë
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880, ndërsa të pashqyrtuara 210.
Drejtoria për gjeodezi pronë dhe kadastër – janë pranuar 3311,  të shqyrtuar janë 1257,
ndërsa të pashqyrtuara 2054.
Drejtoria e Urbanizmit, Planifikim dhe zhvillim - janë pranuar 210 kërkesa, të shqyrtuara janë
162,  ndërsa 48 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria e Arsim dhe shkencë - ka pranuar 258 kërkesa, të shqyrtuara janë 27, ndërsa 231
ende nuk janë shqyrtuar.
Drejtoria për kulturë rini dhe sport – ka pranuar 38 kërkesa, të shqyrtuara janë 31, ndërsa 7
ende janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Punë të Inspekcionit – ka pranuar 368 kërkesa, të shqyrtuara janë 279, ndërsa të
pashqyrtuara janë 89.
Drejtoria për shërbime publike dhe siguri – ka pranuar  155 kërkesa, të shqyrtuara janë 152,
ndërsa të pashqyrtuara 3.

KOMUNAT: GRAÇANICË, KLLOKOT, PARTESH,
RANILLUG DHE SHTRËPCE
Mbledhjet e mbajtura

Gj
atë periudhës  janar - qershor të vitit 2012, Kuvendet e Komunave: Graçanicë, Kllokot,
Partesh, Ranillug dhe Shtërpce kanë mbajtur një mori mbledhjesh. Numri i mbledhjeve
të mbajtura për këtë periudhë raportuese del të jetë 32 mbledhje, prej tyre 26

mbledhje të rregullta dhe 6 të jashtëzakonshme.
Kuvendi i Komunës së Graçanicës dhe Parteshit kanë mbajtur nga 5 mbledhje të rregullta dhe
nga 3 të jashtëzakonshme, Kuvendi i Komunës së Kllokotit dhe Shtërpces kanë mbajtur nga 6
mbledhje të rregullta, ndërsa me më së pakti mbledhje të mbajtura është Kuvendi i Komunës së
Ranillugut me gjithsejt 4 mbledhje të mbajtura.
Mbledhjet  e Kuvendit të Komunave kanë qenë të hapura për opinionin. Qytetarët janë
informuar me kohë përmes ueb faqeve zyrtare komunale, informatave të vendosura në objektet
komunale, por gjithashtu edhe përmes televizionit. Ajo që mud të vërehet është se në disa
komuna qytetarët nuk janë të inkurajuar për të marrë pjesë në mbledhjet e Kuvendeve, mirëpo
ka edhe komuna siç është Kllokoti, ku pjesëmarrja ka qenë në numër të mjaftueshëm.
Duke pas parasysh sistemin e teleprezencës të instaluar nëpër komuna, një përparësi shtesë iu
është dhënë edhe vendosjes së informatave në ueb faqet komunale, ku qytetarët kanë
mundësinë e përcjelljes direkt të mbledhjeve të Kuvendit.                                                                                  
Sa i përket informimit që Komunat e bëjnë në drejtim të organit mbikëqyrës, më saktësisht në
MAPL, në këtë drejtim Komunat qëndrojnë relativisht mirë. Në shumicën e rasteve ftesa për
mbajtjen e mbledhjeve është dërguar me kohë në veçanti nga Kuvendi i Komunës së Kllokotit
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Graçanicës dhe Parteshit. 
Megjithatë, ekziston një mandat
tjetër për elaborim i cili ëshë i
lidhur direkt me mandatin e
MAPL-së e kjo është shqyrtimi i
akteve administrative. Ky lloj
shqyrtimi konsiderohet si një
shqyrtim i zakonshëm, për të
cilat akte, ligji nuk ka përcaktuar
ndonjë përgjegjësi tjetër nga
ana e ndonjë Ministrie tjetër. Në
këtë kontekst, me qëllim të
koordinimit dhe të shqyrtimit të
akteve komunale janë formuar
komisione të caktuara  për

shqyrtimin e akteve të caktuara. Duke pas parasysh se MAPL-ja është organ mbikëqyrës i
komunave, këto të fundit janë të obliguara që në harmoni me nenin 80 të  LVL-së  të dërgojnë
aktet komunale.
Në bazë të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, numri i anëtarëve të Kuvendit të Komunës duhet të
jetë në përputhje me numrin e banorëve të komunës.
Kuvendi i Komunës së  Graçanicës dhe Shtërpces kanë nga 19 anëtarë të kuvendit, kurse Kuvendi
i Komunës së Kllokotit, Parteshit dhe Ranillugut kanë nga 15 anëtar të kuvendit.

Sa i përket funksionimit të Komiteteteve Obligative, për këtë periudhë raportuese, në këto
Komuna kanë qenë funksionale
këto Komitete. 

Në Komunën e Graçanicës, KPF ka
mbajtur 8 mbledhje, ndërsa KK ka
mbajtur 6, në Komunën e
Kllokotit, KPF dhe KK kanë
mbajtur nga 3 mbledhje, në
Komunën e Parteshit, KPF  ka
mbajtur 5 mbledhje, ndërsa KK 1,
në Komunën e  Ranillugut KPF ka
mbajtur 4 mbledhje, kurse KK ka
mbajtur 3, si dhe në Komunën e
Shtërpces, KPF dhe KK kanë 
mbajtur nga 5 mbledhje. 
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Kur jemi tek miratimi i akteve
komunale, Kuvendet e këtyre
komunave kanë miratuar gjithsejt
118 akte komunale, përkatësisht
106 vendime dhe 12 rregullore.
Kuvendi i Komunës së Graçanicës
ka numrin më të madh të akteve
të miratuara me gjithsejt 37
vendime dhe 2 rregullore, më pas
vjen Kuvendi i Komunës së
Parteshit me 19 vendime dhe 4
rregullore të miratuara, Kuvendi i
Komunës së Kllokotit me 18
vendime dhe 1 rregullore të
miratuara, Kuvendi i Komunës së

Shtërpces me 16 vendime dhe 4 rregullore, si dhe Kuvendi i Komunës së Ranillugut me 16
vendime dhe 1 rregullore të miratuara.
Komunat: Graçanicë, Kllokot, Partesh, Ranillug dhe Shtërpce  gjatë periudhës gjashtë mujore
kanë mbajtur një sërë takimesh publike me qytetarë. Komuna e Graçanicës ka mbajtur 4 takime
publike me qytetarë, Komuna e Kllokotit dhe Parteshit  kanë mbajtur nga 3 takime publike me
qytetarë, Komuna e Ranillugut ka mbajtur 2 takime publike me qytetarë, kurse Komuna e
Shtërpces ka mbajtur vetëm 1 mbledhje. Çështjet të cilat janë diskutuar në këto takime kanë
prekur fushat si: rregullat për organizimin dhe bashkëpunimin e komunave me fshatrat,
vendbanimet dhe lokalitetet urbane, asfaltimi i rrugëve, ndërtimi i kanalizimeve, përgatitja e
propozim buxhetit të Komunave, përdorimi dhe mirëmbajtja e automjeteve zyrtare etj. 

Këshilli Komunal për
Siguri në Bashkësi

Sa  i përket Këshillit Komunal për
Siguri në Bashkësi, në ato
komuna ku  janë të themeluara,
funksionojnë në përputhshmëri
me mundësitë ngase në  disa
komuna ka patur  ankesa rreth
mos pagesës së rregullt të
mëditjeve për  anëtarët. KKSB, në
Komunën e Ranillugut nuk ka
mbajtur asnjë takim, përderisa në
Komunën e Shtërpces ky Këshill
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ende nuk është formuar. Komuna e Graçanicës e ka formuar KKSB-në në muajin prill me të cilin
edhe ka filluar të mbajë  takimin e parë, ku prezent ishin nënkryetari i Komunës, këshilltarët e
Komunës, komandanti i stacionit policor, përfaqësues të komuniteteve dhe të tjerë. Po ashtu,
duhet përmendur se ky ka qenë takimi i vetëm deri në periudhën e muajit qershor. KKSB, në
Komunën e Kllokotit ka mbajtur 6 takime, ndërsa në Komunën e Parteshit, KKSB ka mbajtur 3
takime. Në mbledhjet e këtyre Komunave është diskutuar kryesisht për nivelin e sigurisë, gjendja
e prerjeve ilegale të drunjve, si dhe masat e parandalimit kundër mbrojtjes së zjarrit.

Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim

Ranillug – Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim në Komunën e Ranillugut është
funksionale, mirëpo nuk është paraparë me Statutin e kësaj Komune. Për punën e saj zyra i
raporton kryetarit të Komunës. Në përbërjen e saj, zyra ka: shefin e zyrës, zyrtarin për kthim dhe
vozitësin.
Graçanicë – Edhe në Komunën e Graçanicës, zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim është
funksionale, mirëpo nuk është paraparë me Statutin e kësaj Komune. Për punën e saj zyra i
raporton kryetarit të Komunës. Kjo zyre ka vetëm 2 zyrtar: zyrtarin për kthim dhe zyrtarin për
Komunitete.
Partesh – Në Komunën e Parteshit zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim është funksionale,
mirëpo edhe në këtë Komunë kjo zyrë nuk është e paraparë me Statut, ashtu siç kërkohet me
Rregulloren Qeveritare Nr. 02/2010 për Zyret Komunale për Komunitete dhe Kthim. Kjo zyrë ka
shefin e zyrës dhe zyrtarin për kthim.
Kllokot - Komuna e Kllokotit ka funksionale zyrën komunale për komunitete dhe Kthim, mirëpo
edhe kjo Komunë nuk e ka paraparë me Statut themelimin e kësaj zyre. Zyra ka: zyrtarin për
Kthim dhe zyrtarin për Komunitete.
Shtërpce – edhe Komuna e Shtërpcës ka funksionale Zyrën Komunale për Komunitete dhe
Kthim, e cila nuk njihet me Statutin e Komunës. Në përbërjen e saj zyra ka shefin e zyrës për
Komunitete dhe Koordinatorin e njësisë për Kthim.

Përmbledhje nga mbledhjet e kuvendeve
Graçanicë 
Kuvendi i Komunës së Graçanicës në periudhën janar-qershor të vitit 2012 ka mbajtur gjithsej 8
mbledhje të Kuvendit, prej tyre 5 mbledhje të rregullta dhe 3 të jashtëzakonshme. Sa i përket
Komiteteve Obligative, këto Komitete janë funksionale dhe kanë mbajtur këtë numër të
mbledhjeve: Komiteti për Politikë dhe Financa ka mbajtur 8 mbledhje, kurse KK ka mbajtur 6
mbledhje. Në mbledhjet e mbajtura janë diskutuar çështje të rëndësishme si për komunën,
ashtu edhe për qytetarët e saj.    Të gjitha mbledhjet kanë qenë  transparente për publikun.
Në këto mbledhje prezent kanë qenë përfaqësuesit e KFOR-it, OSBE-së dhe LMT-së.
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Puna e Kuvendit të Komunës së Graçanicës është monitoruar përmes sistemit të teleprezencës,
edhe pse janë shënuar disa vështirësi të vogla.
Sa i përket komunikimit me MAPL-në, Kuvendi i Komunës së Graçanicës ka treguar
profesionalizëm të shquar, efikasitet dhe bashkëpunim, në përputhje me ligjin. Ajo që vlen të
përmendet është se me kërkesën e anëtarëve të Kuvendit u miratua  propozimi  "Ditët e Dyerve
të Hapura për qytetarët “ ku në çdo të tretën javë të së mërkurës së muajit do të jetë dita  ku
qytetarët do të diskutojnë për kërkesat e tyre me anëtarët e kuvendit, në mënyrë që me forca të
përbashkëta ti zgjidhin problemet. 
Përcaktimi i rendit të ditës për mbledhjet e Kuvendit bëhet mbi bazën e planeve vjetore të
Kuvendit me kërkesë të shtatë drejtorëve të departamenteve komunale (përveç që i  paraqesin
kërkesat e  tyre ata i paraqesin edhe kërkesat e partive-qytetarëve) dhe në fund kryesuesi së
bashku me kryetarin e Komunës përgatisin  rendin e ditës për mbledhjen e radhës. Ajo që vlen
të theksohet është se roli i kryetarit është shumë i rëndësishme dhe në parim kryetari merrë
pjesë vetëm dy herë në vit në mbledhjet e kuvendit, ndërsa në mbledhjet tjera kryetarin e
zëvendëson nënkryetari i Komunës z.Igor Aritonovic 
Në këtë periudhë raportuese është evidentuar  një rast i konflikt të interesit nga ana e kryesuesit
të Kuvendit. Bëhet fjalë për një kërkesë ku është prekur drejtpërdrejtë interesi i tij personal. Me
këtë rast kryesuesi është tërhekur nga procesi i votimit për  miratimin e kësaj pike për të mos
krijuar konfikt të interesit. 

Komuna e Graçanicës ka shpallur gjendje të jashëtzakonshme  gjatë rreshjeve të dëborës në
muajt janar dhe shkurt të vitit 2012.

Në periudhën janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi ka miratuar 37 vendime dhe 2 rregullore.
Aktet më të rëndësishme që janë miratuar në këtë periudhë janë:
1) Vendim i Planit Vjetor të KK Graçanicë; 
2) Vendim për vazhdimin e ekspropimit të qytetarëve nga Badoci i ri; 
3) Vendim për formimin e këshillit për planifikim hapësinor; 
4) Vendim për ribalansim të buxhetit për vitin 2012;
5) Vendim për rregullore për kryerjen e taksi shërbimeve; 
6) Projekti kulturor zbavitës për vitin 2012;
7) Rregullore  për transparencën komunale 

Kllokot                                                                                                                                 
Kuvendi i Komunës së Kllokotit në periudhën janar-qershor të vitit 2012 ka mbajtur 6 mbledhje
të rregullta..
Kuvendi i Komunës së Kllokotit ka funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme, ku janë
respektuar të gjitha rregullat dhe procedurat ligjore. Bashkëpunimi ka qenë në një nivel të lartë,
ku transparenca e informacionit dhe gatishmëria është treguar në çdo kohë. 
Është shumë e rëndësishme të theksohet se Komuna e Kllokotit është një nga Komunat e pakta
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që ka treguar profesionalizëm të madh. Mbledhjet janë mbajtur në kohë si dhe në
përputhshmëri me dispozitat ligjore të  LVL-së, duke përfshirë nga marrja e vendimeve e deri tek
raportimi.
Debatet, diskutimet, si dhe mendimet e të gjithë anëtarëve të kuvendit janë marrë parasysh, në
mënyrë që në fund të arrihet një marrëveshje për të mirën e të gjithëve.  
Sa i përket Komiteteve Obligative, këto Komitete janë funksionale dhe kanë mbajtur këtë numër
të mbledhjeve: Komiteti për Politikë dhe Financa  dhe Komiteti për Komunitete kanë mbajtur
nga 3 mbledhje.
Sa i përket teleprezencës, kjo komunë e ka funksionalizuar këtë sistem dhe procesi i monitorimit
zhvillohet normalisht.
Rendi i ditës për mbledhjet e Kuvendit janë të përcaktuara në bazë të planit të punës. Ky plan
është bërë në bazë të pikave të cilat janë propozuar edhe nga drejtorët e departamenteve.
Planet e tyre janë miratuar nga bordi i drejtorëve, të kryesuara nga kryetari i Komunës.
Kryetari i komunës është i obliguar me statut të komunës të jetë prezent në të gjitha mbledhjet
përpos në raste të caktuara, kur është e arsyetuar, i sëmurë ose ndodhet në udhëtim zyrtar ose
nëse ka rast vdekje në familje. 
Kryetari i Komunës së Kllokotit rregullisht vijon mbledhjet e Kuvendit.
Komuna e Kllokotit ende nuk i ka themeluar Komitetet Konsultative. 
Duhet theksuar se Kuvendi i Komunës së Kllokotit e ka miratuar planin e punës.

Në periudhën janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi ka miratuar 18 vendime dhe 1 rregullore.
Aktet më të rëndësishme që janë miratuar në këtë periudhë janë:
1) Vendim për planin e punës të KK Kllokot për 2012;
2) Vendim mbi ndryshimin dhe ndrrimin e pronësisë së parcelave nr.526-0(PUT) dhe nr.528-

(Rexhep Rama) në zonën kadastrale të Kllokotit;
3) Vendim mbi dhënjen e tokës të paluajtshme në territorin e komunës Kllokot për përdorim të

përkohshëm nga banja “Nëna Naile” 
4) Vendim mbi shpërndarjen e fondeve nga burimet e veta për projekte kapitale
5. Vendim mbi shfrytëzimin e  Fondit stimulues prej  250,000 $ nga Programi i USAID-i DEMI mbi

Projektin kapital “Ndricimi i rrugëve” ,faza e dytë “ 
6) Vendim mbi organizimin rregullativ të  të bashkëpunimit me fshatrat, vendbanimet dhe zonat

urbane në komunën e Kllokot-Vërbovc

Partesh 
Kuvendi i Komunës së Parteshit, në periudhën janar-qershor të vitit 2012 ka mbajtur 5 mbledhje
të rregullta dhe 3 të jashtëzakonshme. Sa i përket Komiteteve Obligative, këto Komitete janë
funksionale dhe kanë mbajtur këtë numër të mbledhjeve: Komiteti për Politikë dhe Financa ka
mbajtur 5 mbledhje, kurse KK ka mbajtur vetëm 1 mbledhje.
Kuvendi i Komunës së Parteshit ka funksionuar normalisht me disa vështirësi rreth funksionimit
të punës të Kuvendit për shkak të mos mbështetjes nga ana e opozitës. 
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Opozita e këtj Kuvendi nuk miraton asnjë akt komunal. Ka patur raste kur për shkak të mungesës
së anëtarëve të kuvendit nga radhët e pozitës, opozita nuk miratuar asnjë akt komuna në
momentet kur është votuar. Si rezultat i situatës së krijuar, një mbledhje ka dështuar sepse nuk
është arritur të miratohet asnjë akt. 
Mbledhjet kanë qene transparente, thirrjet për mbledhje janë bërë në përputhshmëri me
dispozitat ligjore të LVL-së. Këto mbledhje kanë qenë të hapura për publikun.
Sisitemi i teleprezencës ka funksionuar noramlisht dhe në këtë mënyrë është bërë monitorimi i
rregullt dhe pa probleme.
Duhet theksuar se Kuvendi i Komunës së Parteshit e ka miratuar planin e punës.
Komuna e Parteshit ka treguar transparencë të jashtëzakonshme sa i përket komunikimit me
nivelin qendror, në këtë rast me MAPL-në. Ftesa dhe materialet për mbledhje janë dërguar me
kohë.
Komuna e Parteshit ende nuk i ka themeluar Komitetet Konsultative
Kryetari i Komunës nuk merr pjesë në punimet e mbledhjes së kuvendit, mos praninë e tij e
zëvendëson nënkryetari i Komunës. 
Vlen të përmendet që nuk ka patur shkelje ligjore në kuptimin e mbajtjeve të mbledhjeve dhe
në miratimin e akteve komunale.

Në periudhën janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi ka miratuar 19 vendime  dhe 4 rregullore.
Aktet më të rëndësishme që janë miratuar në këtë periudhë janë:
1) Vendim mbi miratimin e rregullores për kushtet minimale higjienike dhe teknike në aspektin

e hapësirave të punës, pajisjeve, sigurinë dhe mbrojtjen e mjedisit;
2) Vendim mbi miratimin e rregullores për subvencionet;
3) Vendim mbi formimin e këshillit për planin zhvillimor të komunës;
4) Vendim mbi ndarjen e tokës për kishën ‘Hrista Spasa” në Glavicic të Budrigës së Poshtme në

Partesh
5) Vendim mbi regjistrimin e parcelës nr.821/3 në Partesh në emër të kishës së komunës (

31.10.2012)
6) Vendim mbi ndarjen e tokës për ndërtimin e shtëpizave Etno; 
7) Vendim mbi ndërrimin e pronësisë shoqërore; 
8) Rregullore mbi organizimin dhe bashkëpunimin më fshatrat, vendbanimet dhe vendet në

qytet në territorin e Komunës Partesh-Pasjan; 

Ranillug                                                                                                                          
Kuvendi i Komunës së Ranillugut, në periudhën janar-qershor të vitit 2012 ka mbajtur 4
mbledhje. Gjithashtu, Komitete Obligative, KPF dhe KK kanë mbajtur nga 3 mbledhje. Në
mbledhjen e Kuvendit të muajit janar është miratuar vendim për plotësimin e KPF-së me dy
anëtarë. 
Kuvendi i Komunës së Ranillugut e dërgon me kohë ftesën dhe materialin e Kuvendit, mirëpo ky
material nuk është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Pra, në këtë drejtim nuk është respektuar



101

RAPORT I MONITORIMIT TË KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2012
JANARQERSHOR

neni  43.4 i LVL-së megjithatë informacioni lidhur me mbledhjen është në përputhje të plotë me
nenin 43.4 dhe 43.5 LVL-së.
Të gjitha pikat e rendit të ditë, materialet e nevojshme për mbledhje, prania e anëtarëve të
kuvendit, kuorumi, të gjitha janë në përputhshmëri të plotë me ligjin. Të gjitha mbledhjet e
Kuvendit janë transparente dhe të hapura për publikun, ku të pranishëm janë përfaqësuesit e
OSBE, USAID, DEMI, UNDP, KFOR-i, OJQ, mediet dhe qytetarët e interesuar.
Grupet parlamentare janë mjaft aktive gjatë punimeve të kuvendit kështu që marrin pjesë në
debate dhe për këtë arsye japin mendimet e tyre dhe nganjëherë edhe mospajtimet e tyre.
Lidhur me dërgimin e akteve komunale, Kuvendi i  Komunës së Rranilugut i dërgon me kohë
aktet duke respektuar detyrimet ligjore. 
Një nga përgjegjësitë e kryetarit të Komunës është raportimi të paktën një herë në gjashtë muaj
ose kurdo herë që është e nevojshme para Kuvendit të Komunës. Në këtë rast, kryetari i
Komunës  ka raportuar 1 herë në tremujorin e parë para Kuvendit.
Në muajin shkurt 2012, nënkryetari i komunës së  Ranilugut z. Nebojsha Keniq ka dhënë
dorëheqjen e tij nga të gjitha përgjegjësit. Kryetari i Komunës z.Gradimir Mikic ka ushtruar edhe
këtë detyrë deri sa është emëruar nënkryetari i ri i Komunës  z.Titomir Stevic. 

Komuna e Ranillugut deri në muajin prill ka mbajtur mbledhjet e Kuvendit pa problem,
megjithatë me 27.04.2012 anëtarët e kuvendit kanë kërkuar nga kryesuesi i Kuvendit z.Gjokic  që
në rendin e ditës të shtojë një pikë shtesë lidhur me votëbesimin e kryesuesit. Kryesuesi  lidhur
me këtë propozim nuk e ka vu në rend të ditës për shkak se nuk ishte në përputhje me
procedurat ligjore, pasi sipas Statutit Komunal shkruan se një propozim i tillë duhet të dorëzohet
24 orë para mbajtjes së mbledhjes së Kuvendit.  
11 nga anëtarët e kuvendit e kanë lanë  mbledhjen e Kuvendit,  kështu që nuk ka pasur kuorum
për punë të mëtutjeshme.
Pas disa orësh, këta anëtarë të kuvendit të komunës, kanë dorëzuar në Kuvendin e Komunës së
Ranillugut një kërkesë për mbajtjen e një mbledhje të  jashtëzakonshme. Në ndërkohë kryesuesi
i Kuvendit z.Gjokic këtë kërkesë e ka përcjellë në MAPL të cilën procedurë e ka bërë edhe
drejtoresha e administratës znj.Vanja Trajkovic me emrat e 11 anëtarëve. 

Departamenti Ligjor në MAPL-e ka shqyrtuar  këtë kërkesë, por nuk është përgjigjur  menjëherë
për shkak të procedurave të caktuara të cilat duhen të respektohen, kështu që Komuna e
Rranillugut nuk ka mbajtur asnjë mbledhje nga muaji prill e deri në muajin qershor. Në ndërkohë
është  dërguar letra nga ana e Komunës së Ranilugut nga kryetari i Komunës z.Gradimir Mikić ku
ka kritikuar  MAPL-në lidhur me përgjigjen që të  thirret mbledhja e Kuvendit. 

Ndërkohë, MAPL, Komunës së Ranillugut me datë 22.02.2012 i ka i dërguar  një letër ku është
thirr mbledhja e jashtëzakonshme dhe në rendin e ditës  ka qenë votbesimi për kryesuesin si
dhe zgjedhja e re e kryesuesit të Kuvendit. Z.Radojica Gjokic e ka lëshuar këtë mbledhje të
jashtëzakonshme dhe nuk ka dashur ta kryesojë. Për të mbajtur mbledhjen është thirrur anëtari
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më i vjetër i kuvendit të kryesoj mbledhjen. 
Në këtë mbledhje është votuar për zëvendësimin e z.Gjokic me kryesuesin e ri të Kuvendit të
Komunës z.Vladica Aritonovic. 

Në periudhën janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi ka miratuar 16 vendime dhe 1 rregullore.
Aktet më të rëndësishmet komunale janë si në vijim: 

1) Vendim mbi planin akcional për përmirësimin e shërbimeve në komunën e Ranillugut . Ky
vendim definon përmirësimin e shërbimeve të cilat janë të ndara në shërbime të ndryshme
sipas planit akcional; 

2) Vendimi mbi formimin e komisionit për hartim të planit për formimin e komitetit lokal te
komunës së Ranillugut;

3) Ndryshimet dhe plotësimet e ruajtjes së tokës bujqësore; 
4) Vendimi i ndërtimit të dy terreneve të tenisit të vihet në listën e projekteve me prioritet
5) Vendimi i formimit të komisionit për punëtorët e korrjes; 
6) Rregullore për  organizim dhe bashkëpunimin e fshatrave dhe zonave urbane në komunën e

Ranillugut. Kjo rregullore ka për qëllim  të rregulloj organizimin dhe bashkëpunimin në mes
komunave dhe fshatrave , në bazë të LVL-së;

Shtërpce 
Kuvendi i Komunës së Shtërpces, në periudhën janar-qershor të vitit 2012 ka mbajtur 6
mbledhje. Kuvendi ka miratuar raportin komunal qeverisës të  Shtërpcës për vitin 2011. 
Në mbledhjet e Kuvendit të Komunës, në shumicën prej tyre mungon kryetari i Komunës,
përderisa drejtorët marrin pjesë. 
Sa i përket sistemit të teleprezencës, në Komunën e Shtërpces është pothuajse e pamundur të
bëhet komunikimi. 
Lajmërimet për mbledhje të kuvendit përkthehen në të dy gjuhët dhe dërgohen me kohë sipas
dispozitave ligjore të LVL-së. 
Vonesa më e madhe është tek dërgimi i audio incizimeve, atëherë kur mbledhjet nuk kanë patur
mundësi të përcillen përmes sistemit të teleprezencës. Në përgjithësi, komunikimi me Komunën
e Shtërpces është i dobët. 
Në periudhën janar-qershor të vitit 2012, Kuvendi ka miratuar 16 vendime dhe 4 rregullore. 
Aktet më të rëndësishmet komunale janë si në vijim:
1) Vendim mbi themelimin e spitalit në Shtërpce;
2) Vendim mbi themelimin e komisionit për përgatitjen e statutit të spitalit nga ana e kuvendit 
3) Vendim mbi përcaktimin e lokacionit për ndërtimin e qendrës për punë sociale . MAPL pas

shqyrtimit ligjor ka përcaktuar që Shtërpce ka të drejtë ta caktojë sipërfaqen e ndërtimit të
qendrës për punë sociale , por vendi ku duhet të ndërtohet nuk duhet të jetë pronë e
komunës , vec të jetë pronë shoqërore, e cila menaxhohet nga AKP. Në ndërkohë komuna
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duhet të merr masa për transferin nga pronësia shoqërore në atë komunale, sipas ligjit në fuqi
mbi dhënien e shfrytëzimit të pronës së paluajtshme. 

4) Rregullore mbi organizimin e bashkëpunimit të fshatrave, vendbanimeve në tërë territorin e
Shtërpces 

5) Vendimi mbi transferim e shumës së buxhetit të veçantë. 

EFIKASITETI DHE AZHURITETI I ORGANEVE TË ADMINISTRATËS NË
KOMUNAT: GRAÇANICA, KLLOKOT, PARTESH, RANILLUG DHE SHTËRPCE

Efikasiteti i organeve të administratës në  Komunën e Shtërpces

Numri i përgjithshëm i kërkesave të qytetarëve të paraqitura para organeve të administratës së
Komunës së Shtërpcës për periudhën janar-qershor 2012 është 932, të shqyrtuara janë 706 ose
75.75 % .
Nga kjo vërehet se krahasuar me periudhën janar-qershor 2011, ku numri i kërkesave të
përgjithshme ishte  678, në periudhën janar-qershor 2012 numri i kërkesave është rritur për 254
kërkesa më shumë. Kurse sa u përket kërkesave të shqyrtuara, në vitin 2011 janë shqyrtuar 572.
Nga kjo konstatojmë se, derisa në vitin 2011 janë shqyrtuar 84.36 % , në vitin 2012 kjo përqindje
ka pësuar rënie në 75.75  %.
Drejtoria për Administratë dhe Personel – Në këtë drejtori janë pranuar 97 kërkesa,të
shqyrtuara janë 96, ndërsa 1 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende. 
Drejtoria për Buxhet dhe Financa - Në këtë drejtori janë pranuar 170 kërkesa, të shqyrtuara
janë 167, ndërsa 3 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Turizëm, Bujqësi dhe Pylltari - Në këtë drejtori janë
pranuar 12 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 9, ndërsa 3 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Planifikim, Rindërtim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit - Në këtë drejtori
janë pranuar 177 kërkesa, të shqyrtuara janë 106, ndërsa 71 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 291
kërkesa, të  shqyrtuara janë 184,  ndërsa 107 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende
Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 110
kërkesa, të shqyrtuara janë 98, ndërsa nuk janë shqyrtuar ende 12 kërkesa .
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale- Në këtë drejtori janë pranuar 26 kërkesa, të
shqyrtuara janë 18 kërkesa, ndërsa ende nuk është shqyrtuar 8 kërkesë.
Drejtoria për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim - Në këtë drejtori janë pranuar 49 kërkesa,
ku 28 kërkesë janë shqyrtuar, ndërsa nuk janë shqyrtuar ende 21 kërkesa.

Në Komunën e Graçanicës, Kllokotit, Parteshit dhe Ranillugut nuk është i funksionalizuar softueri
CMS/CSC në bazë të Udhëzimit Administrativ 03/2011, andaj nuk kemi pasur qasje në marrjen e të
dhënave mbi efikasitetin e organeve të administratës. 
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• Përgjithësisht komunat kanë respektuar Ligjin për Vetëqeverisje Lokale dhe ligje të tjera
sektoriale. 

• Afatet dhe njoftimet për mbledhje të kuvendeve, si dhe dërgimi me kohë i materialit të
mbledhjeve të Kuvendit, kryesisht janë respektuar;

• Mbetet ende punë për t’u bërë nga komunat lidhur me azhurnimin e informatave në ueb-
faqet zyrtare;

• Komunat kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, veprim që bie ndesh me Kushtetutën
e Republikës së Kosovës;

• Edhe në këtë gjashtëmujor është vërejtur që Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi nuk
ka funksionuar sipas Udhëzimit Administrativ.

• Janë evidentuar një numër i shkeljeve ligjore me rastin e nxjerrjes së akteve komunale në
Kuvendet e Komunave.

• Kërkesat e organeve mbikëqyrëse për shqyrtimin e akteve pjesërisht zbatohen nga
komunat.

• Komunat qëndrojnë relativisht mirë në efikasitetin e punës së administratës.

KONKLUZIONET E PËRGJITHSHME 

• Në Kuvendin e Komunës së Gracanicës është
evidentuar një rast i paraqitjes së konflikt
interesi nga ana e kryesuesit. Bëhet fjalë për
një kërkesë ku është prekur drejtpërdrejtë
interesi i tij personal. Me këtë rast kryesuesi
është tërhekur nga procesi i votimit për
miratimin e kësaj pike për të mos krijuar
konflikt interesi. 

• Kuvendi i Komunës së Rranillugut me rastin e
mos thirrjes të mbledhjes për mospajtimet
brenda për brenda, ku në fund MAPL është

dashur t’ adresojë çështjen me shkrim për
interpretim të ligjit kështu që edhe ky
problem është zgjidhur dhe kuvendi ka
vazhduar punën e vet. 

• Në asnjë nga komunat nuk janë themeluar
Komitetet Konsultative. 

• Me Komunën e Shtërpces, komunikimi është
shumë i dobët, po ashtu ka vonesa edhe në
dërgimin e materialit. 

• Komunat që nuk i kanë formuar KKSB-të
duhet ti formojnë në kohë sa më të shpejtë. 

Gjetjet më të rëndësishme
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Në bazë të të gjeturave në raport, Divizioni i monitorimit ka vënë në theks disa

rekomandime për komunat, të paraqitura si në vijim:

• Komunat të vazhdojnë respektimin e afateve të njoftimit për mbledhje dhe të

dërgimit me kohë të materialit të mbledhjes së Kuvendit, sipas Ligjit për

Vetëqeverisje Lokale;

• Komunat të dërgojnë rregullisht aktet për vlerësim të ligjshmërisë.

• Komunat të rezervohen nga nxjerrja e vendimeve të kundërligjshme si dhe të

respektojnë ligjet në fuqi me rastin e nxjerrjes së akteve të ndryshme komunale. 

• Të merren parasysh rekomandimet e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal,

por edhe komisioneve ndërministrore që shqyrtojnë akte nga fusha të ndryshme të

nivelit lokal, si dhe të shfuqizohen të gjitha vendimet e kundërligjshme të

evidentuara nga organet mbikëqyrëse.

• Kuvendet e Komunave të respektojnë nivelin e kompetencave lidhur me aktet të

cilat miratohen. Kuvendi i Komunës mund të nxjerr vetëm akte të përgjithshme të

përcaktuara me nenin 12të  Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.

• Duhet bërë harmonizim i plotë i organizimit të Zyrave Lokale për Komunitete dhe

Kthim konform Rregullores Qeveritare për Zyrat Lokale për Komunitete dhe Kthim

nr.02/2010.

• Nevojitet fuqizim i vazhdueshëm i rolit të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi

si dhe nxjerrja e akteve juridike për themelimin e këtij organi me qëllim të

formalizmit  dhe funksionalizimit të mëtejmë.

• Komuna e Malishevës të miratoj Rregulloren për Përdorimin e Gjuhëve;

• Komunat të harmonizojnë Statutin e komunës sipas strukturës organizative të

administratës së komunës.

• Të funksionalizohen dhe azhurnohen me informata ueb faqet zyrtare të komunave;

•  Komunat të fuksionalizojnë softuerin CMS/CSC në bazë të Udhëzimit Administrativ

03/2011, si dhe të bëjnë azhurnimin e të dhënave në këtë sistem.

REKOMANDIMET E PËRGJITHËSHME
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 
 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 

Ministry of Local Government Administration 
 

Raporti i kompletuar është hartuar nën mbikëqyrjen e z. Isuf Zeneli – U.D. i Drejtorit të
Departamentit për Vetëqeverisje Lokale dhe z. Xhevat Tafa – Udhëheqës i Divizionit për
Monitorim të Komunave.

Raporti është hartuar nga zyrtarët përgjegjës të Komunave:

1. Diellor Gashi - Gjakovë, Deçan, Rahovec dhe Junik
2. Gëzim Sahiti - Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Fushë Kosovë dhe Mamushë
3. Hamit Fazliu - Mitrovicë, Gllogoc, Skënderaj dhe Vushtrri
4. Kujtim Aliu - Viti, Obiliq, Hani i Elezit, Lipjan, Podujevë dhe Dragash
5. Manushaqe Muçaj - Pejë, Klinë, Istog, Malishevë dhe Suharekë
6. Andrijana Disiç – Graçanicë, Kllokot, Partesh, Ranillug dhe Shtërpcë
7. Yll Valla – Prishtinë, Gjilan, Prizren, Kamenicë dhe Novobërdë 

Për saktësinë e të dhënave të paraqitura në pjesë të raportit janë përgjegjës zyrtarët e
Divizionit të Monitorimit.

E drejta autoriale e këtij raporti i takon Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.
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