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Hyrje
Me hyrjen në fuqi të Kushtetutës të Republikës së Kosovës është rregulluar
statusi juridik i Pushtetit Lokal. Komunave, si njësi themelore të Vetëqeverisjes
Lokale, iu është njohur shkallë e lartë e Vetëqeverisjes, e cila duhet të udhëhiqet
nga parimet kushtetuese, të Kartës Evropiane për Vetëqeverisje Lokale si dhe në
përputhje me parimet e konventave të tjera, të cilat janë të parapara me
Kushtetutë.
Pushteti lokal në Kosovë ka njohur zhvillim të vazhdueshëm që pas vitit 1999,
duke arritur deri në vitin 2008, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe hyrjes
në fuqi të Kushtetutës së Republikës, kur u hodh edhe një hap tjetër i madh i
reformës së pushtetit lokal dhe avancimit të autonomisë së Komunave.
Ligji për Vetëqeverisje Lokale përkufizon statusin ligjor të komunave,
kompetencat dhe parimet e përgjithshme të financave komunale, organizimin
dhe funksionimin e organeve komunale, marrëdhëniet brenda komunale dhe
bashkëpunimin ndërkomunal, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar dhe
marrëdhëniet ndërmjet komunave dhe pushtetit qendror.
Misioni i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal është avancimi i
qeverisjes lokale, të bazuar mbi parime të transparencës, efikasitetit, efektivitetit,
në ofrimin e shërbimeve efikase, pa diskriminim dhe sa më afër qytetarëve.
Në bazë të mandatit që ka Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, obligohet
të mbikëqyrë ligjshmërinë e veprimeve që ndërmerr komuna, në mënyrë që ato
të mos bien ndesh me LVL-në, ligje të tjera dhe të mos cenojnë të drejtat e
qytetarëve. Me qëllim të mbështetjes së komunave gjatë ushtrimit të funksionit të
tyre, MAPL, gjegjësisht Divizioni i Monitorimit në kuadër të Departamentit për
Vetëqeverisje Lokale, vazhdimisht monitoron seancat e kuvendeve komunale.
Në këtë drejtim, përveç monitorimit, si mekanizëm për evidencimin e shkeljeve
eventuale nga ana e komunave gjatë nxjerrjes së akteve normative komunale apo
miratimit të vendimeve, Divizioni i Monitorimit
adreson shkeljet në
Departamentin Ligjor të MAPL-së, për të bërë shqyrtimin e ligjshmërisë së këtyre
akteve.
Ky raport i funksionimit të Komunave për periudhën janar-qershor 2010 vjen si
rezultat i detyrimit ligjor që ka Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në
lidhje me Komunat, por edhe si një mjet tjetër për të shtuar transparencën në
lidhje me aktivitetet e pushtetit lokal.
Raporti përfshin të dhëna, në lidhje me funksionimin e Kuvendeve të Komunave,
efikasitetin dhe azhuritetin e organeve administrative komunale.
Po ashtu, Raporti përmban edhe të dhëna të përgjithësuara krahasuese në lidhje
me mbledhjet e Kuvendeve të Komunave.
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Ky raport ka për qëllim të hulumtojë situatën aktuale dhe sipas të dhënave të
grumbulluara të pasqyrojë gjendjen reale në lidhje me funksionimin dhe
aktivitetet e Komunave.
Raporti përmban të dhëna për 33 komuna të Republikës së Kosovës, ndërkohë që
për komunat e Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan nuk kemi pasur të dhëna.

Qëllimi
Qëllimi i raportit ka të bëjë me pasqyrimin e punës dhe të aktiviteteve të
ndërmarra nga komunat e Republikës së Kosovës, pas përfundimit dhe
certifikimit të zgjedhjeve, të mbajtura në nëntor të vitit 2009 e deri në qershor të
vitit 2010. Duke pasur parasysh se pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve, ka
ndryshuar përbërja e kuvendeve komunale si dhe ekzekutivit, ky proces është
përcjell me shumë kujdes nga ana e MAPL-së. Si rezultat i kësaj, në këtë raport
ofrohen të dhëna të sakta lidhur me procedurat, të cilat i kanë paraprirë
konstituimit të kuvendeve dhe qeverive komunale si dhe hapave të tyre të
ndërmarra në drejtim të implementimit të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, ligjeve
të tjera si dhe akteve nënligjore. Zyrtarët e MAPL-së, përkatësisht Divizionit të
Monitorimit, në vazhdimësi marrin pjesë në seancat e rregullta të kuvendeve të
komunave, duke evidencuar ecurinë e punës së kuvendeve komunale në
kontekst të zbatimit të drejtë të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
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Përmbledhje ekzekutive
Raporti për funksionimin e komunave të Republikës së Kosovës është hartuar në
bazë të të dhënave të mbledhura nga monitorimi i komunave dhe plotësimi i
pyetësorëve, të hartuar nga MAPL-ja, për funksionimin e organeve komunale
dhe respektimin e dispozitave ligjore.
Ky raport paraqet të dhënat për 33 komuna funksionale të Republikës së
Kosovës, duke përjashtuar kështu komunat e veriut të Kosovës të banuara me
shumicë serbe, për shkak të mos themelimit dhe mos bashkëpunimin të organeve
të ligjshme lokale.
Në këtë raport janë paraqitur të dhëna lidhur me funksionimin e kuvendeve
komunale, numrin e mbledhjeve të mbajtura dhe aktet e miratuara si dhe
funksionimin e komiteteve obligative, Komiteti për Politikë dhe Financa dhe
Komiteti për Komunitete, krijimin dhe funksionalizimin e komiteteve të tjera dhe
komiteteve konsultative të rregulluara sipas LVL-së, Ekzekutivin e Komunës si
dhe Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi.
Nga raporti mund të shohim se shumica e komunave janë në përputhje me LVLnë sa i përket mbajtjes së mbledhjeve të mbajtura gjatë periudhës së parë të vitit
2010, duke respektuar nenin 43 pika 2 për mbajtjen e së paku pesë mbledhjeve në
gjashtëmujorin e parë të viti.
Shumica e komunave kanë miratuar aktet të e rëndësishme ligjore që kërkohen
me ligj, si plotësimet e Statuteve, Rregulloret për punën e kuvendit, Rregullore
komunale si Rregulloret komunale për transparencën, Rregulloret Komunale për
Gjuhët si dhe Rregullore të tjera.
Përveç komunës së Prizrenit ku nuk janë themeluar komitetet obligative dhe
komunës së Gllogocit ku nuk është themeluar Komiteti për Komunitete, në të
gjitha komunat e tjera janë themeluar këto komitete, ai për Politikë dhe Financa
dhe Komiteti për Komunitete.

5

Konstituimi dhe funksionimi i Kuvendeve Komunale
Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, kuvendi i komunës është organi më i lartë
në komunë. Kuvendet e Komunave të Republikës së Kosovës, kanë numër të
ndryshëm të anëtarëve dhe kjo varet nga numri i popullsisë në komunë. Për
dallim nga komunat tjera, meqë qyteti i Prishtinës ka numër më të madh të
banorëve, edhe me LVL-në është paraparë që Kuvendi i Komunës së Prishtinës
t’i ketë 51 anëtarë.

Mbledhja inauguruese
Më 15 nëntor 2009 janë mbajtur zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës në 33
komuna.
Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr. 03/L-40 nenit 42.1, Kuvendi i Komunës
mban mbledhjen inauguruese brenda pesëmbëdhjetë ditësh nga dita e
certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve.
Sipas të dhënave të prezantuara në raport, rezulton se në 33 komuna, pas
përfundimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore, seancat inauguruese janë
konvokuar në pajtim me nenin 42 të LVL-së, duke i bërë ato funksionale.
Që të gjitha komunat kanë mbajtur me kohë mbledhjen inauguruese. Në pajtim
me nenin 42 të LVL-së, mbledhjet janë thirr nga kryetari i komunës, brenda afatit
ligjor, të cilat në vijim janë kryesuar nga anëtari më i vjetër i kuvendit komunal
deri në zgjedhjen e kryesuesit të ri.

Betimi I anëtarëve të kuvendit
Betimi i anëtarëve të kuvendeve të komunave të Republikës së Kosovës është
bërë në përputhje me nenin 35. 4 të LVL-së, sipas të cilit nen, të gjithë anëtarët e
kuvendit obligohen që të nënshkruajnë betimin solemn. Përjashtim nga kjo bën
komuna e Gjakovës dhe Malishevës, të cilat nuk kanë respektuar normën në
fjalë. Kjo si rezultat i mosrespektimit të afatit ligjor 1 mujor për dhënien e betimit,
siç e parasheh neni 35 .5 i LVL-së. Me qëllim të dhënies së mundësisë për të qenë
pjesë e kuvendit komunal, në komunat ku nuk është respektuar afati ligjor për
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dhënie të betimit, MAPL ka dërguar një shkresë, në të cilën ka përcaktuar një afat
shtesë për dhënien e betimit.

Zgjedhja e kryesuesit dhe zëvendëskryesuesit për komunitete
Bazuar në nenin 41 të LVL-së i cili rregullon procedurën e zgjedhjes së kryesuesit
të Kuvendit të Komunës, të gjitha komunat kanë zgjedhur kryesuesin e kuvendit
në përputhje me të gjithë paragrafët e këtij neni.
Për dallim nga komunat tjera, vetëm Komuna e Gjakovës dhe Novobërdës e
kanë zgjedhur Kryesuesen e Kuvendit nga radhët e gjinisë femërore, që do të
thotë se është në përputhje me politikat e integrimit të komunitetit femëror në
proceset vendimmarrëse.

Zgjedhja e zëvendëskryesuesit për komunitete
Sipas LVL-së, komunat ku së paku 10% e qytetarëve i takojnë komuniteteve jo
shumicë, posti I zëvendëskryesuesit të kuvendit të komunës për komunitete
rezervohet për përfaqësuesin e këtyre komuniteteve.
Komunat të cilat kanë zgjedhur zëvendëskryesues të kuvendit për komunitete
janë: Gjakova, Shtërpca, Mitrovica, Peja, Prishtina, Obiliqi, Novobërda, Dragashi,
Prizreni, Kamenica.
Në komunat tjera nuk është zgjedhur zëvendëskryesuesi i kuvendit për
komunitete, pasi që përqindja e komuniteteve pakicë në këto komuna nuk arrin
kuotën prej 10% të numrit të përgjithshëm të popullsisë, siç parashihet me nenin
54.1 të LVL-së.
Komuna e Fushë Kosovës edhe pse ka afër 10% të komuniteteve pakicë, ende
nuk e ka zgjedhur zëvendëskryesuesin e kuvendit për komunitete.
Gjithashtu në komunën e Ferizajt, edhe pse ekzistojnë 10% të komuniteteve
pakicë në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë, pozita e
zëvendëskryesuesit të kuvendit për komunitete ende nuk është rezervuar me
arsyetimin se nuk përmbushen kriteret e parapara në nenin 54 të LVL-së.
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Komuna e Ferizaj, e poashtu komuna e Vitisë kanë bërë shkelje të nenit 54.1 të
LVL-së, sepse zëvendëskryesues të kuvendit për komunitete e kanë zgjedhur
pjesëtarin nga radhët e komunitetit shumicë, e jo nga radhët e komunitetit pakicë
siç parasheh Ligji.
Në bazë të raporteve të monitorimit, MAPL konstaton se, jo në të gjitha komunat
kanë respektuar procedurat për zgjedhjen e zëvendëskryesuesit të kuvendit për
komunitete.
Meqenëse ende nuk është bërë regjistrimi i popullsisë dhe nuk ekzistojnë të
dhëna të sakta mbi numrin e banorëve të të gjitha komuniteteve në Kosovë,
MAPL ka hasur në vështirësi sa I përket zbatimit të ligjshmërisë së vendimeve që
kanë të bëjnë me zgjedhjen e zëvendëskryesuesit për komunitete.
Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale zëvendëskryesuesi për komunitete është
përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të pjesëtarëve të komuniteteve pakicë, në
mënyrë që ë apo vendimet e kuvendit të komunës të mos i cenojnë të drejtat e
tyre kushtetuese. Nga kjo rezulton se zëvendëskryesuesi ka të drejtë që ë apo
vendimet e tilla t’ia paraqes për rishqyrtim kuvendit të komunës. Deri tani kemi
vetëm një rast dhe atë në Komunën e Gjakovës ku zëvendëskryesuesi i kuvendit
për komunitete ka kërkuar që të bëhet ndryshimi i përbërjes së anëtarëve në
Komitetin për Komunitete.

Funksionimi i Kuvendit të Komunës
Kuvendi i Komunës, si organ më i lartë që është, mban mbledhje të rregullta,
mbledhje të jashtëzakonshme si dhe mbledhje apo tubime publike me qytetarë.
Sipas nenit 43.2 të LVL-së, Kuvendi i Komunës mban së paku dhjetë seanca në
vit, pesë prej të cilave duhet të mbahen gjatë gjashtë muajve të parë të vitit. Kjo
mund të përcaktohet edhe me Rregulloren e Punës së Kuvendit.

Seancat e kuvendit të komunës
Pas konstituimit dhe funksionalizimit të kuvendeve komunale, të gjitha komunat
e Republikës së Kosovës kanë mbajtur seancat e rregullta, duke zhvilluar
normalisht veprimtarinë e tyre legjislative.
Sipas nenit 43.2 të LVL-së, kuvendi i komunës mbanë së paku dhjetë seanca në
vit, pesë prej të cilave duhet të mbahen gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit. Në
bazë të raporteve të monitorimit, konstatojmë se pothuajse të gjitha komunat, me
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kohë kanë mbajtur seancat e rregullta. Këtu duhet përjashtuar komunën e
Dragashit, Gjilanit, Obiliqit të cilat kanë mbajtur nga 4 seanca të rregullta dhe
komuna e Prizrenit e cila nuk ka mbajtur asnjë seancë të rregullt.
Në këtë periudhë të raportimit (janar-qershor 2010), tetë seanca të rregullta ka
mbajtur Kuvendi i Komunës së Graçanicës. Nga shtatë seanca të rregullta janë
mbajtur në këto komuna: Hani Elezit, Malishevë, Mamushë dhe Prishtinë. Nga
gjashtë seanca kanë mbajtur: Fushë Kosova, Gjakova, Istogu, Juniku, Kaçaniku,
Klina, Mitrovica, Novobërda, Rahoveci, Skenderaj, Vitia, Vushtrria. Nga pesë
seanca kanë mbajtur: Ferizaj, Deçani, Gllogoci, Kamenica, Lipjani, Peja,
Podujeva, Shtërrpca, Shtimja, Ranillugu dhe Suhareka. Nga katër seanca kanë
mbajtur: Dragashi, Gjilani, Obiliqi. Komuna e Prizrenit nuk ka mbajtur asnjë
seancë të rregullt.
Nga kjo rezulton se numri i përgjithshëm i seancave të rregullta të mbajtura në
këtë gjashtëmujor është 175.
Për komunat: Zubin Potok, Leposaviq, Zveçan dhe Kllokot nuk kemi të dhëna.

Në vazhdim do të paraqesim grafikun për krahasimin e numrit të mbajtjes së
mbledhjeve të kuvendeve komunale për periudhat e njëjta kohore, të
gjashtëmujorit të parë të vitit 2009 dhe gjashtëmujorit të parë të vitit 2010, nga i
cili janë nxjerrë edhe statistika të ndryshme. Mirëpo në këtë analizë nuk
përfshihen komuna e Graqanicës dhe e Kllokotit, pasi që këto komuna janë
themeluar në vitin 2010.

1. Krahasimi i numrit të mbajtjes së mbledhjeve të rregullta të kuvendeve komunale
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2009 me gjashtëmujorin e parë të vitit 2010.
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Nga ky grafiku numër 1 mund të shohim se shumica e komunave kanë
respektuar dispozitat e Ligjit mbi Vetëqeverisje Lokale, respektivisht të nenit 43
pika 2, për mbajtjen e së paku pesë mbledhjeve të rregullta gjatë gjashtë-mujorit
të parë të një viti.
Gjithashtu nga kjo nxjerrim edhe këto statistika:
•

11 komuna kanë rritur numrin e mbajtjes së mbledhjeve të gjashtë-mujorit
të vitit 2010 në krahasim me gjashtëmujorin e vitit 2009;

•

12 komuna kanë mbajtur numër të njëjtë të mbledhjeve të rregullta të
kuvendeve komunale për të dy periudhat e krahasuara. Pesë prej të cilave
kanë mbajtur nga 5 mbledhje.

•

Ndërsa 7 komuna kanë realizuar numër më të vogël të mbajtjes së
mbledhjeve të rregullta për periudhat e krahasuara.

Ndryshimin më të theksuar lidhur me respektimin e dispozitave të LVL-së, për
numrin e mbajtjes së mbledhjeve për periudhat e caktuara, mund ta gjemi në
Komunën e Shtërpcës dhe Komunën e Prizrenit. Përderisa komuna e Shtërpcës
në periudhën e parë të vitit 2009 kishte mbajtur vetëm dy mbledhje të rregullta të
kuvendit komunal, veprim ky që nuk kishte qenë në pajtim me LVL-në, në
gjashtëmujorin e këtij viti ka mbajtur 5 mbledhje, duke realizuar aktivitete dhe
miratuar akte të ndryshme lokale në pajtim me LVL-në.
Komuna e Prizrenit, për dallim nga gjashtë-mujori i parë i vitit 2009, në
gjashtëmujorin e këtij viti ka mbajtur vetëm një mbledhje të rregullt, duke
përfshirë edhe mbledhjen inauguruese pas zgjedhjeve të fundit. Në këtë mënyrë
komuna e Prizrenit nuk ka arritur që të përmbushë obligimet ligjore për mbajtjen
e numrit të caktuar të mbledhjeve dhe realizimin e aktiviteteve të tjera që dalin
nga ligjet në fuqi.

Përveç seancave të rregullta Komunat e Republikës së Kosovës gjatë kësaj
periudhe kanë mbajtur edhe seanca të jashtëzakonshme. Njëzet e një(21) komuna
kanë mbajtur nga një(1) seancë të jashtëzakonshme(K.K-Deçan, K.K-Dragash,
K.K-Ferizaj, K.K-Fushë Kosovë, K.K-Gllogoc, K.K-Hani Elezit, K.K-K.K-Istog,
K.K-Junik, K.K-Kamenicë, K.K-Klinë, K.K-Lipjan, K.K-Malishevë, K.-Mamushë,
K.K-Obiliq, K.K-Podujevë, K.K-Rahovec, K.K-Shtime, K.K-Skenderaj, K.KSuharekë, K.K-Ranillug dhe K.K-Vushtrri), nga dy(2) seanca të jashtëzakonshme
kanë mbajtur katër(4) komuna (K.K-Gjilan, K.K-Mitrovicë, K.K-Prizren, K.K-
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Shtërrpc), tri(3) seanca ka mbajtur K.K-Graçanicë, ndërsa gjashtë komuna nuk
kanë mbajtur asnjë seancë të jashtëzakonshme.
Sa i përket mbarëvajtjes së punës së kuvendit, njoftimit lidhur me kohën e
mbajtjes së seancave, pikave të rendit të ditës, shpërndarjes së materialit, si dhe
çështjeve tjera të përcaktuara me nenin 43 të LVL-së, në përgjithësi komunat kanë
vepruar konform Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr. 03/L-040 por megjithatë ka
pasur raste kur ftesat në autoritetin mbikëqyrës (MAPL) nuk dërgohen fare (rasti
te Komuna e Malishevës), dërgohen me vonesë, apo edhe kur ato dërgohen me
kohë nuk kompletohen me materialet e nevojshme të mbledhjes.
Të gjitha mbledhjet e kuvendeve të komunave kanë qenë transparente për
publikun. Në shumicën e komunave, seancat e rregullta të kuvendeve komunale
transmetohen direkt në televizionet lokale. Kjo u mundëson qytetarëve informim
të duhur lidhur me veprimtarinë dhe vendimet që ndërmarrin komunat në
kontekst të realizimit të të drejtave të tyre.
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat mbi numrin e seancave të rregullta dhe
të jashtëzakonshme gjatë periudhës janar – qershor 2010.
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Aktet e Kuvendit të komunës
Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Kuvendi i Komunës mund të miratoj akte
brenda fushës së kompetencave të tij. Në këtë kontekst Kuvendi i Komunës
miraton këto akte: Statutin, Rregulloren e punës, Rregulloren Komunale, dhe çdo
akt tjetër të nevojshëm me qëllim të funksionimit sa më efikas të komunës.
Nga data 01 janar 2010 e deri më datën 30 Qershor 2010, Komunat e Republikës
së Kosovës kanë miratuar vendime dhe rregullore nga fushat e ndryshme të
veprimtarisë së tyre. Në përgjithësi shumica e këtyre akteve të nxjerra nga
komuna kanë qenë të ligjshme, në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale,
por edhe me ligje të tjera në fuqi. Mirëpo, megjithatë ka pasur edhe raste të
evidentimit të shkeljeve ligjore.
Raste të evidentimit të shkeljeve ligjore ka pasur në këto komuna: Dragash,
Ferizaj, Fushë Kosovë, Gllogoc, Kaçanik, Kamenicë, Lipjan, Malishevë, Pejë,
Prizren, Rahovec, Skenderaj, Viti, Gjilan dhe Ranillug. Më detalisht për rastet e
shkeljeve ligjore, të dhënat i kemi paraqitur në tabelën e shkeljeve ligjore në
pjesën e fundit të raportit.
Komunat janë të obliguara me Ligj që vendimet dhe Rregulloret e miratuara në
Kuvend t’i dërgojnë organit mbikëqyrës dhe MAPL-së për shqyrtim të rregullt të
ligjshmërisë. Në kuadër të këtij obligimi ligjor, pothuajse pjesa dërmuese e
komunave, aktet e miratuara në kuvend i dërgojnë në MAPL për shqyrtim të
rregullt të ligjshmërisë.
Nga kjo rezulton se gjatë periudhës së raportimit Kuvendet e Komunave të
Republikës së Kosovës kanë miratuar këto akte: K.K. Deçan ka miratuar 2
Rregullore dhe 21 Vendime; K.K. Dragash ka miratuar 1 Rregullore dhe 4
Vendime; K.K. Ferizaj ka miratuar 17 vendime, ndërsa nuk ka miratuar asnjë
Rregullor; K.K. Fushë Kosovë ka miratuar 2 Rregullore dhe 20 Vendime; K.K.
Gjakovë nuk ka miratuar asnjë Rregullore ndërsa ka miratuar 22 Vendime; K.K.
Gllogoc ka miratuar 3 Rregullore dhe 17 Vendime; K.K. Hani Elezit ka miratuar 2
Rregullore dhe 15 Vendime; K.K. Istog nuk ka miratuar asnjë Rregullore ndërsa
ka miratuar 20 Vendime; K.K. Junik ka miratuar 1 Rregullore dhe 21 Vendime;
K.K. Kaçanik ka miratuar 3 Rregullore dhe 21 Vendime; K.K. Kamenicë ka
miratuar 1 Rregullore dhe 33 Vendime; K.K. Klinë ka miratuar 24 Vendime, asnjë
Rregullore; K.K. Lipjan ka miratuar 1 Rregullore dhe 18 Vendime; K.K.
Malishevë ka miratuar 10 Rregullore dhe 30 Vendime; K.K. Mamushë ka
miratuar 3 Rregullore dhe 21 Vendime; K.K. Mitrovicë nuk ka miratuar asnjë
Rregullore ndërsa ka miratuar 30 Vendime; K.K. Novobërdë ka miratuar 1
Rregullore dhe 18 Vendime; K.K. Obiliq ka miratuar 1 Rregullore dhe 38
Vendime; K.K. Pejë ka miratuar 1 Rregullore dhe 24 Vendime; K.K. Podujevë ka
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miratuar 2 Rregullore dhe 12 Vendime; K.K. Prishtinë ka miratuar 8 Rregullore
dhe 18 Vendime; K.K. Prizren nuk ka miratuar asnjë Rregullore kurse ka
miratuar 2 Vendime; K.K. Rahovec nuk ka miratuar asnjë Rregullore ndërsa ka
miratuar 7 Vendime; K.K-Shtërrpc ka miratuar 3 Rregullore dhe 15 Vendime;
K.K. Shtime ka miratuar 1 Rregullore dhe 43 Vendime; K.K. Skenderaj ka
miratuar 3 Rregullore dhe 28 Vendime; K.K. Suharekë nuk ka miratuar asnjë
Rregullore ndërsa ka miratuar 21 Vendime; K.K. Viti ka miratuar 4 Rregullore
dhe 33 Vendime; K.K. Vushtrri ka miratuar 2 Rregullore dhe 44 Vendime, K.K.
Gjilan ka miratuar 1 Rregullore dhe 28 Vendime; K.K-Ranillug ka miratuar 13
Rregullore dhe 34 Vendime; K.K. Graçanicë nuk ka miratuar asnjë Rregullore
ndërsa ka miratuar 23 Vendime.

Rregullorja për përdorimin e gjuhëve
Me qëllim të krijimit të një mjedisi për të gjitha komunitetet që të shprehin dhe
ruajnë identitetin e tyre gjuhësor si dhe përdorimin e gjuhëve zyrtare dhe të
gjuhës së komuniteteve, gjuha amtare e të cilave nuk është gjuhë zyrtare në
Institucionet e Republikës së Kosovës dhe në përputhje më nenin 9.2 të Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale dhe Ligjin Nr.02/L-37 për përdorimin e gjuhëve, njëzet e
pesë (25) komuna të Republikës së Kosovës e kanë miratuar Rregulloren për
përdorimin e Gjuhëve.
Komunat të cilat kanë miratuar këtë rregullore janë: Deçani, Dragashi, Ferizaj,
Fushë Kosova, Gjakova, Gjilani, Gllogoci, Istogu, Juniku, Kaçaniku, Kamenica,
Klina, Lipjani, Mitrovica, Novobërda, Obiliqi, Peja, Prishtina, Rahoveci, Shtimja,
Skenderaji, Suhareka, Vitia, Vushtrria, Ranillugu.
Komunat të cilat nuk e kanë këtë Rregullore janë: Hani Elezit, Malisheva,
Mamusha, Podujeva, Prizreni, -Shtërrpca dhe Graçanica.
Për komunën e Zubin Potokut, Leposaviqit, Zveçanit dhe Kllokotit nuk kemi të
dhëna.
Më poshtë në formë tabelare kemi paraqitur komunat të cilat kanë miratuar Rregulloren
për përdorimin e gjuhëve.
Komunat
Deçan
Dragash

Rregullorja për Gjuhët
PO
PO
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Ferizaj
F.Kosovë
Drenas
Gjakovë
Gjilan
H.Elezit
Istog
Junik
Kaçanik
Kamenicë
Klinë
Lipjan
Malishevë
Mamushë
Mitrovicë
N.Bërd
Obiliq
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Skenderaj
Suharekë
Shtërpcë
Shtime
Viti
Vushtrri
Z.Potok
Leposaviq
Zveçan
Kllokot
Ranillug
Graçanicë

PO
PO
PO
PO
PO
JO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
JO
JO
PO
PO
PO
PO
JO
PO
JO
PO
PO
PO
JO
PO
PO
PO
/
/
/
/
PO
JO
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Transparenca
Transparenca është parim esencial në bazë të së cilës institucionet, e në këtë rast
komunat, tërë veprimtarinë e tyre e ushtrojnë të hapur para qytetarëve.
Qyetetarët duhet të kenë hapësirë dhe të ndikojnë tek organet komunale në
realizimin e interesave të tyre. Me qëllim të realizimit të kësaj, Ligji për
Vetëqeverisje Lokale ka paraparë mekanizma të drejtpërdrejtë me anë të të cilave
qytetarëve u epet hapësirë dhe u krijohen kushte për realizimin e të drejtave dhe
interesave të tyre. Në kuadër të kësaj, bënë pjesë informimi publik dhe mbajtja e
takimeve publike me qytetarë.
Sipas LVL-së, çdo komunë mban periodikisht, së paku dy herë në vit takime
publike në të cilat mund të marrë pjesë secili person apo organizatë me interes në
komunë. Në takime të tilla përfaqësuesit komunal informojnë pjesëmarrësit për
aktivitetet e komunës, kurse pjesëmarrësit mund të shtrojnë pyetje dhe të japin
propozime për përfaqësuesit e zgjedhur komunal.
Duke u bazuar në raportet e monitorimit të MAPL-së si dhe të dhënave të
proceduara nga komunat, rezulton se në komunat Deçan, Dragash, Fushë
Kosovë, Gjakovë, Junik, Gllogoc, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mitrovicë, Obiliq,
Pejë, Prishtinë, Shtërpc, Skenderaj, Suharekë dhe Vushtrri kanë mbajtur nga 1
takim publik me qytetarë. Krahas tyre, komunat Hani Elezit, Kaçanik, Mamushë
dhe Novobërdë kanë mbajtur nga dy takime, ndërsa komuna e Shtimes ka
mbajtur 3.
Komunat të cilat nuk kanë mbajtur asnjë tubim publik me qytetarë janë: Ferizaj,
Gjilani, Istogu, Kamenica, Podujeva, Prizreni, Rahoveci,Vitia, Graçanica,
Ranillugu dhe Kllokoti
Nga kjo rezulton se nga 33 sa janë funksionale, 22 komuna kanë mbajtur takime
me qytetarë, ndërsa 12 komuna nuk kanë mbajtur nga asnjë. Marrë në përqindje
rezulton se 64.7% e komunave kanë përmbushur obligimin ligjor sa i përket
mbajtjes së takimeve publike. Këtu mund të arsyetohen komunat e reja si
Graçanica, Ranillugu dhe Kllokoti, të cilat janë ende në fazën e konsolidimit të
tyre. Ndërsa për komunat Z.Potok, Leposaviq dhe Zveçan nuk kemi të dhëna si
rezultat i mosbashkëpunimit të tyre më Institucionet e Republikës së Kosovës.

Më poshtë, në formë tabelore kemi paraqitur të dhënat sa i përket tubimeve
publike të mbajtura në komuna.
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Nga 1 takim
Deçani
Dragashi
F.Kosova
Juniku
Drenasi
Klina
Lipjani
Malisheva
Mitrovica
Obiliqi
Peja
Prishtina
Shtërpca
Skenderaj
Suhareka
Vushtrria

Takimet publike me qytetarë
Nga 2 takime
Nga 3 takime
Hani Elezit
Shtimja
Kaçaniku
Mamusha
Novobërda

Asnjë takim
Ferizaj
Gjilani
Istogu
Kamenica
Podujeva
Prizreni
Rahoveci
Vitia
Graçanica
Ranillugu
Kllokoti

Tab.1. Të dhënat për numrin e tubimeve publike me qytetarë.

Përveç takimeve publike me qytetarë, në shumicën e komunave të Republikës së
Kosovës, seancat e kuvendeve komunale transmetohen direkt në televizionet
lokale.
Në kuadër të kësaj, me qëllim të forcimit të transparencës, MAPL ka nxjerrë
Udhëzimin Administrativ NR. 2008/09 për transparencën në komuna.
Gjithashtu, komunat obligohen që të nxjerrin Rregullore komunale për
transparencë.
Sa i përket të drejtës për tu informuar dhe për të kërkuar llogaridhënie, ekziston
infrastruktura ligjore dhe atë me Ligjin për qasje në dokumente zyrtare.
Kjo çështje është e rregulluar edhe me Ligjin për vetëqeverisje lokale. Sipas nenit
68.5 të LVL-së çdo person mund të kontrollojë çfarëdo dokumenti që mbahet nga
komuna, përveç nëse zbulimi i tillë nuk është i ndaluar sipas Ligjit mbi qasjen në
dokumentet zyrtare.
Në bazë të të dhënave me të cilat disponon MAPL, del se përveç komunës së
Kaçanikut, në asnjë komunë tjetër të Republikës së Kosovës nuk ka pasur
kërkesa për qasje në dokumentet zyrtare. Nga kjo rrjedh se qytetarët janë të pa
interesuar në këtë drejtim.
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Rregullorja për transparencën
Sipas nenin 68.4 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, Kuvendi i Komunës miraton
Rregulloren komunale që promovon transparencë të organeve legjislative,
ekzekutive dhe administrative të komunës.
Po ashtu, me qëllim të forcimit të transparencës ne komuna MAPL-ka nxjerrë
edhe Udhëzimin Administrativ Nr.2008/09 për Transparencë në komuna.
Bazuar në këtë obligim ligjor 26 komuna e kanë miratuar këtë Rregullore, ndërsa
6 komuna deri në këtë periudhë të raportimit nuk e kanë miratuar këtë
rregullore.
Komunat ë cilat e kanë miratuar rregulloren për transparencë janë: Deçani,
Dragashi, Ferizaj, Gjakova, Gjilani, Gllogoci, Hani Elezit, Istogu, Juniku,
Kaçaniku, Kamenica, Klina, Lipjani, Malisheva, Mitrovica, Mamusha, Obiliqi,
Peja, Prishtina, Rahoveci, Shtimja, Skenderaji, Suhareka, Vitia, Vushtrria,
Ranillugu.
Ndërsa nuk e kanë miratuar këtë Rregullore këto komuna: Fushë Kosovë,
Novobërda, Podujeva, Prizreni, Shtërrpca dhe Graçanica.
Për komunat: Zubin Potok, Leposaviq, Zveçan dhe Kllokot nuk kemi të dhëna.
Në vijim, në formë tabelare kemi komunat te cilat e kanë miratuar Rregulloren
për transparencën në komuna dhe ato të cilat nuk e kanë miratuar.
Komunat
Deçan
Dragash
Ferizaj
F.Kosovë
Drenas
Gjakovë
Gjilan
H.Elezit
Istog
Junik
Kaçanik
Kamenicë
Klinë
Lipjan

Rregullorja për transparenë
PO
PO
PO
JO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
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Malishevë
Mamushë
Mitrovicë
N.Bërd
Obiliq
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Skenderaj
Suharekë
Shtërpc
Shtime
Viti
Vushtrri
Z.Potok
Leposaviq
Zveçan
Kllokot
Ranillug
Graçanicë

PO
PO
PO
JO
PO
PO
JO
PO
JO
PO
PO
PO
JO
PO
PO
PO
/
/
/
/
PO
JO

Marrëveshjet ndërkomunale dhe të jashtme
Përveç të drejtës për të lidhur marrëveshje ndërkomunale, komunat kanë të
drejtë që të lidhin edhe marrëveshje bashkëpunimi me organe të huaja të
vetëqeverisjes lokale në të gjitha fushat e kompetencave vetanake komunale dhe
kompetencave të zgjeruara, me përjashtim të atyre në paragrafit 2 të nenit 40 të
Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.
Sa i përket sferës së brendshme të bashkëpunimit, marrëveshje të tilla kanë
lidhur këto komuna: Gjakova, Juniku, Kamenica, Mamusha, Novobërda, Obiliqi,
Prishtina, Skenderaj, Suhareka, Vitia dhe Vushtrria.
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Ndërsa, marrëveshje bashkëpunimi ndërkufitare kanë lidhur: Klina, Lipjani,
Mamusha, Novobërda, Suhareka dhe Vushtrria.
Më poshtë janë specifikuar disa nga marrëveshjet e bashkëpunimit ndërmjet
komunave:
Komuna e Gjakovës - ka lidhur dy marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e
Junikut. Njëra marrëveshje ka të bëjë me rregullimin e shtratit të lumit “Ereniku”
e cila është nënshkruar me datë 11.05.2010, ndërsa marrëveshja tjetër është
lidhur me qëllim të shpalljes së zonës së fshatin Koshare si zonë me interes të
përgjithshëm dhe vënien e sajë nën mbrojtje të veçantë, e nënshkruar me datë
04.05.2010.
Komuna e Junikut - ka lidhur një Marrëveshje të mirëkuptimit me Komunën e
Gjakovës, e cila është përkrahur nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
dhe Projekti “Eulog”. Duke marrë parasysh se Njësia e Zjarrfikësve në komunën
e Junikut nuk posedon pajisje të nevojshme teknike, me këtë marrëveshje është
paraparë që, në rastet emergjente, Komuna e Gjakovës t’i dal në ndihmë
Komunës
së
Junikut
me
kapacitete
njerëzore
dhe
teknike.
Marrëveshje tjetër është ajo në mes të Komunës së Junikut dhe kompanisë
rajonale Hidro Drini, për shërbimet e ujësjellësit dhe ujërave të zeza.
Gjithashtu Komuna e Junikut ka lidhur një Marrëveshje të mirëkuptimit me
Komunën e Gjakovës, e cila është përkrahur nga MAPL dhe që përfshinë
rregullimin e shtratit të lumit Erenik.
Komuna e Prishtinës - gjatë kësaj periudhe ka lidhur marrëveshje me komunën
e Graçanicës si komunë e re, e cila ka të bëjë me transferimin e
dokumentacioneve të nevojshme.
Komuna e Skenderajt - ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi ndër-komunale
me komunat Mitrovicë dhe Vushtrri, në fushën e infrastrukturës.
Komuna e Suharekës - kuadër të bashkëpunimit ndër-komunal, është në proces
të lidhjes së marrëveshjeve me Komunën e Mamushës në sferën e infrastrukturës
rrugore.
Ndërsa sa i përket marrëveshjeve të komunave tjera, nuk kemi të dhëna sa i
përket fushave të bashkëpunimit.
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Funksionimi i Komiteteve të Kuvendeve Komunale
Komitetet e obligueshme
Organe tjera ose mekanizma shumë të rëndësishëm për funksionimin e Kuvendi
të Komunës janë edhe Komitetet.
Bazuar në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale (neni 51), Kuvendi i Komunës
themelon Komitetin për politikë dhe financa si dhe Komitetin për komunitete si
komitete të përhershme. Gjithashtu Kuvendi i Komunës mund të themeloj edhe
komitete të tjera për të cilat konsideron se janë të nevojshme.
Me përjashtim të Komunës së Prizrenit të gjitha komunat tjera kanë të themeluar
Komitetin për Politikë dhe Financa. Ndërsa, sa i përket Komitetit për
Komunitete, këtë të fundit nuk e kanë të themeluar Komuna e Drenasit dhe e
Prizrenit. Komuna e Drenasit si arsyetim për mos themelimin e Komitetit për
Komunitete ka dhënë mungesën e komuniteteve pakicë në këtë komunë.
Në të gjitha komunat ku janë formuar këto komitete, përbërja e tyre reflekton
përfaqësimin e të gjitha subjekteve politike në kuvend, duke respektuar
renditjen e subjekteve me numër më të madh të ulëseve në kuvend.

Komiteti për Politikë dhe Financa
Komiteti për Politikë dhe Financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha
politikave, dokumenteve fiskale dhe financiare dhe iniciativave duke përfshirë
dokumentet e planifikimit strategjik të komunës.
Në komunat ku është themeluar Komiteti për Politikë dhe Financa, mbledhjet e
këtij të fundit janë mbajtur si më poshtë: një mbledhje ka mbajtur Komuna e
Lipjanit; nga tri mbledhje kanë mbajtur komuna e Istogut, Mamushës, Obiliqit,
Pejës, Podujevës, Rahovecit, Shtërpcës dhe Ranillukut, nga katër mbledhje kanë
mbajtur komunat, Drenas, Gjilan, Kamenicë, Klinë dhe Prishtinë, nga pesë
mbledhje kanë mbajtur komunat, Deçan, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Junik,
Kaçanik, Malishevë, Mitrovicë, Novobërdë, Skenderaj, Suharekë, Shtime, Viti
dhe Vushtrri, Hani i Elezit ka mbajtur gjashtë mbledhje ndërsa Komuna e
Graçanicës ka realizuar shtatë mbledhje. Komuna e cila nuk ka mbajtur asnjë
mbledhje të këtij komiteti është Komuna e Dragashit.
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Komiteti për Komunitete
Komiteti për Komunitete, është përgjegjës për shqyrtimin e përputhshmërisë së
veprimeve së autoriteteve komunale me ligjin në zbatim dhe për shqyrtimin e të
gjitha politikave komunale për t’u siguruar se të drejtat e komuniteteve
respektohen plotësisht.
Në komunat ku është themeluar Komiteti për Komunitete, mbledhjet e këtij të
fundit janë mbajtur si më poshtë: një mbledhje ka mbajtur Komuna e Obiliqit;
nga dy mbledhje kanë mbajtur komuna e Gjilanit, Hani i Elezit, Junikut,
Kamenicës, Lipjanit, Novobërdës, Shtërpcës, dhe Vitisë, nga tri mbledhje kanë
mbajtur komunat; Pejë, Podujevë dhe Ranilluk, nga katër mbledhje kanë mbajtur
komunat, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Istog, Klinë, Mitrovicë, Suharekë,
Shtime dhe Vushtrri, nga 5 mbledhje kanë mbajtur komunat, Deçan dhe
Skenderaj, kurse Komuna e Prishtinës ka realizuar gjashtë mbledhje. Komunat të
cilat nuk kanë mbajtur asnjë mbledhje të këtij komiteti janë, Dragashi, Kaçaniku,
Malisheva, Mamusha dhe Rahoveci.

Komitetet tjera
Përveç komiteteve të obligueshme, komunat themelojnë edhe komitete tjera, për
të cilat konsiderojnë se janë të nevojshme për kryerjen e përgjegjësive të tyre.
Gjatë periudhës janar – qershor 2010 disa nga komunat kanë themeluar komitete
të tjera. Një pjesë e komunave janë në proces të themelimit të këtyre komiteteve,
mirëpo shumica prej tyre nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap konkret në këtë
drejtim.
Komunat të cilat kanë themeluar komitete të tjera krahas atyre të obligueshme
janë: Prishtina (6), Podujeve (5), Ferizaj (6), Fushë Kosova (1), Gjakova (1),
Peja(3), Skenderaj (2), Vushtrri(1) dhe Mitrovica (3), kurse komunat që kanë
deklaruar se i kanë themeluar këto komitete por nuk kanë ofruar ndonjë të dhënë
për numrin apo fushë veprimtarinë e tyre janë komunat, Gjilan, Kamenicë,
Klinë, Lipjan dhe Viti .
Komunat të cilat nuk kanë themeluar asnjë komitetet tjetër krahas atyre të
obligueshme janë: Deçani, Dragashi, Drenasi, Hani i Elezit, Istogu, Juniku,
Kaçaniku, Malisheva, Mamusha, Novobërda, Prizreni, Rahoveci, Shtime,
Shtërpca, Suhareka, Graçanica, Ranillugu.
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Komitetet Konsultative
Organe ose mekanizma tjerë të rëndësishme, të cilat qytetarin po ashtu e sjellin
afër procesit të vendimmarrjes, janë Komitetet Konsultative (neni 73 i LVL-së).
Këto Komitete janë të obligueshme për komunat, sepse përmes tyre qytetarët dhe
grupet tjera të interesit, marrin pjesë aktive në procesin e vendimmarrjes.
Me LVL (nenin 73.3) parashihet që anëtarësimi në këto komitete të përbëhet nga
qytetarët dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare.
Në këtë drejtim, me qëllim të krijimit apo forcimit të bazës ligjore, MAPL ka
nxjerrë Udhëzimin Administrativ Nr. 2008/10 “Për organizimin
dhe
funksionimin e Komiteteve Konsultative në Komuna”, me qëllim të
konkretizimit të veprimeve të cilat do duhej të ndërmerreshin nga komuna me
rastin e themelimit të këtyre komiteteve.
Këto komitete pra, i themelon kuvendi i komunës si komitete këshillëdhënëse
sektoriale me qëllim të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes.
Sipas raporteve të monitorimit, komunat të cilat kanë themeluar komitete
konsultative janë, Juniku i cili ka themelua tri komitete, Kaçaniku ka gjashtë
komitete të themeluara dhe Komuna e Vushtrrisë ka katër komitete.
Komunat të cilat nuk kanë themeluar komitete konsultative janë:
Deçani, Dragashi, Ferizaj, Fushë Kosova, Gllogoci, Gjakova, Gjilani, Hani i
Elezit, Istogu, Kamenica, Klina, Lipjani, Malisheva, Mamusha, Novobërda,
Obiliqi, Pejë, Prishtina, Podujeva, Prizreni, Rahoveci, Shtimja, Skenderaj,
Shtërpca, Suhareka, Vitia, Graçanica, Ranillugu.
Në vijim, janë paraqitur të dhënat në formë tabelore, të cilat prezantojnë numrin e
komiteteve të themeluara në komuna dhe mbledhjeve të mbajtura.
Komuna
Deçan
Dragash
Ferizaj
F.Kosovë
Drenas
Gjakovë
Gjilan
H.Elezit
Istog
Junik
Kaçanik
Kamenicë
Klinë

Themelimi
i KPF-së
po
po
po
po
po
po
Po
po
po
po
po
po
po

Nr,i
mbledhjeve
5
0
5
5
4
5
4
6
3
5
5
4
4

Themelimi
i KK
po
po
po
po
jo
po
po
po
po
po
po
po
po

Nr, i
mbledhjeve
5
0
4
4
-4
2
2
4
2
0
2
4

Komitetet
tjera
jo
jo
po
po
jo
po
po
jo
jo
jo
jo
po
po

Komitetet
Konsultative
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
po
po
jo
jo
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Komuna
Lipjan
Malishevë
Mamushë
Mitrovicë
N.Bërd
Obiliq
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Skenderaj
Suharekë
Shtërpcë
Ranilluk
Shtime
Viti
Vushtrri
Graçanicës
Kllokot

Themelimi
i KPF-së
po
po
po
po
po
po
po
po
po
jo
po
po
po
po
po
po
po
po
po
Nuk kemi
te dhëna

Nr,i
mbledhjeve
1
5
3
5
5
3
3
3
4
3
5
5
3
3
5
5
5
7
/

Themelimi
i KK
po
po
po
po
po
po
po
po
po
jo
po
po
po
po
po
po
po
po
po
/

Nr, i
mbledhjeve
2
0
0
4
2
1
3
3
6
0
5
4
2
3
4
2
4
4
/

Komitetet
tjera
po
jo
jo
po
jo
jo
po
po
po
jo
jo
po
jo
jo
jo
jo
po
po
jo
/

Komitetet
Konsultative
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
jo
po
jo
/
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Udhëheqësia komunale - EKZEKUTIVI
Krahas konsitutimit të kuvendeve komunale, në këtë raport shkurtimisht është
paraqitur edhe procesi i formimit të ekzekutivit, si pjesë e pushtetit përgjegjës
për administrimin e përgjithshëm të komunës, të bazuar në parimin e ndarjes
fleksibile të pushtetit.

Zgjedhja e kryetarit të komunës
Pas përfundimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore, të gjithë kryetarët e
komunave kanë bërë betimin apo deklaratën solemne para anëtarëve të
kuvendeve komunale, në përputhje me nenin 57 të Ligjit për Vetëqeverisje
Lokale.
Në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, kryetarët e komunave janë
zgjedhur në rrethin e parë, kurse në disa të tjera në rrethin e dytë zgjedhor. Në
komunën e Prizrenit, Lipjanit dhe Gjilanit kryetarët e komunave janë zgjedhur
pas përsëritjes tri herë radhazi të zgjedhjeve, për shkak të parregullsive të
konstatuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në komunën e Istogut, për
shkak të vdekjes së kryetarit të komunës, janë organizuar zgjedhjet e
jashtëzakonshme në prill të vitit 2010, me ç’rast është zgjedhur kryetari i ri në
rrethin e dytë zgjedhor.

Emërimi i nënkryetarit të komunës dhe nënkryetarit të komunës
për komunitete
Sipas nenit 60 të LVL-së, në çdo komunë, kryetari i Komunës ka një nënkryetar.
Ky i fundit emërohet nga kryetari i Komunës, për një mandat 4 vjeçar, i cili edhe
mund ta shkarkoj atë. Në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës janë
emëruar nënkryetarët e komunave në përputhje me normat e parapara me Ligjin
për Vetëqeverisje Lokale.
Po ashtu, sipas nenit 61 të LVL-së, në komunat ku të paktën 10% e qytetarëve i
përkasin komuniteteve jo shumicë, do të kenë një nënkryetar të komunës për
komunitete.
Në kuadër të kësaj, komunat të cilat kanë emëruar nënkryetarin e komunës për
komunitete janë: Dragashi, Lipjani, Mamusha, Mitrovica, Peja, Prizreni, Shtërpca
dhe Kllokoti.
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Komuna e Pejës ka emëruar tre nënkryetar: një nënkryetar të komunës, dhe dy
nënkryetar për komunitete, caktimi i të cilëve është në kundërshtim me Ligjin
për Vetëqeverisje Lokale.
Komuna e Lipjanit, poashtu ka bërë shkelje të nenit 61 të Ligjit për Vetëqeverisje
Lokale, për arsye se nënkryetarin e komunës për komunitete nuk e ka emëruar
nga radhët e komunitetit pakicë, por nga komuniteti shumicë.

Drejtoritë komunale
Sa i përket administratës komunale, ajo është e organizuar në drejtori. Secila
drejtori ka drejtorin i cili emërohet dhe shkarkohet direkt nga kryetari i komunës.
Sipas të dhënave që posedojmë, shumica e komunave kanë pësuar ndryshim të
numrit të drejtorive. Jo të gjitha komunat, me rastin e shtimit të numrit të
drejtorive, paraprakisht kanë ndryshuar statutet e tyre, për të pasuar me krijimin
e drejtorive të reja. Komuna e Prishtinës ka amandamentuar statutin pas
formimit të drejtorive të reja, me arsyetimin se kanë pritur miratimin e Ligjit për
Prishtinën në Parlamentin e Kosovës, ndërsa Komuna e Vitisë, Deçanit dhe
Lipjanit kanë themeluar drejtori të reja, pa ndryshuar paraprakisht statutin e
tyre.

Konfliktet e interesit
Në bazë të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, çdo anëtar i Kuvendit duhet ti shfaqë
të gjitha konfliktet e interesit të cilat mund të lindin në kuadër të mbledhjeve ku
ata janë prezent. E drejtë e anëtarëve të kuvendit është edhe ofrimi i
informacioneve për interesat e anëtarëve të tjerë.
Sipas të dhënave që posedojmë, rezulton se në komunat ku kanë mundur të
shfaqen konfliktet e interesit për ndonjë nga çështjet e shtjelluara në kuvend,
anëtarët e kuvendit nuk kanë ngurruar t’i paraqesin ato. Ndërsa, duhet cekur se
nuk ka pasur asnjë rast që anëtarët e kuvendit të japin informacione për interesat
e anëtarëve të tjerë.
Ndërsa sa i përket pozitave të dyfishta, sipas raporteve të monitorimit, gjatë
periudhës janar-qershor kemi pasur raste kur drejtorët e emëruar, nuk kanë
dhënë dorëheqje nga pozita e anëtarëve të kuvendit, duke shkaktuar kështu
konflikte interesi. Me qëllim të parandalimit të këtyre veprimeve jashtëligjore
dhe eliminimit të mundësive për pozita të dyfshita, Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Ministrinë e Administratës Publike kanë
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nxjerrë Udhëzimin administrativ Nr. 01/2010. Me këtë Udhëzim Administrativ u
ndalohet kompensimi anëtarëve të Kuvendit të Komunës që kanë konflikt të
interesit në komuna dhe ndalimit të marrjes së pagës dhe kompensimit të
pozitave politike dhe ekzekutive që nuk janë paraparë
me Ligjin për
Vetëqeverisje Lokale

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi
Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi është trup konsultues për çështjet e
sigurisë me përfaqësim të gjerë të të gjitha bashkësive të një komune dhe
përfaqësues të shoqërive civile, që në bashkëpunim me Policinë shqyrton të
gjitha çështjet e sigurisë për bashkësitë.
Themelimi i KKSB-së rregullohet me Udhëzimin Administrativ nr. 08/2009 MPB
– 02/2009 MAPL.
Në bazë të të dhënave që posedojmë, përveç komunës së Klinës, Rahovecit,
Kllokotit, Ranillugut, dhe Graçanicës, të gjitha komunat tjera kanë themeluar
Këshillin komunal për siguri në bashkësi. Për komunën e Zubin Potokut,
Leposaviqit dhe Zveçanit nuk kemi informacione.
Sipas Udhëzimit Administrativ nr. 08/2009 MPB – 02/2009 MAPL, KKSB
mblidhet jo më pak se dhjetë herë në vit.
Sa i përket themelimit të KKSB-së nëpër komuna si dhe numrit të mbledhjeve të mbajtura
nga ky këshill, këto të dhëna i kemi paraqitur në tabelën e mëposhtme, si vijon:
Komunat

Themelimi I
KKSB-së

Mbledhjet e
rregullta

Deçan
Dragash
Ferizaj
F.Kosovë
Drenas
Gjakovë
Gjilan
H.Elezit
Istog
Junik
Kaçanik
Kamenicë
Klinë
Lipjan

Po

/

Po

2

Po

3

Po

1

Po

8

Po

2

Po

/

Po

3

Po

2

Po

1

Po

4

Po

1

Jo

/

Po

4
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Malishevë
Mamushë
Mitrovicë
N.Bërd
Obiliq
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Skenderaj
Suharekë
Shtërpc
Shtime
Viti
Vushtrri
Kllokot
Ranillug
Graçanicë
Z.Potok
Leposaviq
Zveçan

Po

5

Po

3

Po

9

Po

0

Po

2

Po

4

Po

2

Po

1

Po

1

Jo

/

Po

3

Po

2

Po

/

Po

5

Po

5

Po

6

/

/

/

/

/

/

Nga të dhënat që posedojmë, mund të konstatojmë se jo të gjitha komunat kanë
respektuar normat në fuqi, përkitazi me mbajtjen e mbledhjeve të KKSB-së.
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SHKELJET LIGJORE TË KOMUNAVE
Gjatë këtij gjashtë mujori të vitit 2010, Divizioni i Monitorimit në kuadër të MAPL-së, ka evidentuar
shkeljet ligjore në komuna, të cilat pastaj i ka adresuar për shqyrtim në Departamentin Ligjor në
MAPL. Në vijim, në formë tabelare po paraqesim shkeljet ligjore të evidentuara, masat e ndërmarra
nga MAPL si dhe veprimet e ndërmarra nga komunat.

Forma tabelare e shkeljeve ligjore të evidentuara në komuna, janar- qershor 2010
Komuna

Data e
evidentimit
të shkeljes

Shkelja

Masat e ndërmarra nga
MAPL-ja

Veprimet e ndërmarra
nga Komuna

DEÇAN

DRAGASH

FERIZAJ

25.05.2010

28.12.2009

Në seancën e rregullt të datës 25/05/2010,
Kuvendi i Komunës së Dragashit ka bërë shkelje
ligjore, kjo shkelje konsiston në mos veprimin e
këtij organi në përputhje me kërkesën e MAPL-së
të datës 01/10/2009, ku nga KK kërkohej anulim i
vendimit 01Nr.06-137/1.
Në këtë seancë ky organ në mënyrë unanime ka
votuar në mbështetje të vendimit, përmes të cilit
kërkohet të rikthehet pasuria e NQB
“SHarrprodhim” në pronësi të Komunës.

Lënda është dërguar në
Departamentin Ligjor.

Shkelje e nenit 54, të ligjit për vetëqeverisjen Lokale MAPL ka dërguar shkresën
i cili nen rregullon mënyrën e zgjedhjes së për rishqyrtimin të këtij

Komuna nuk ka ndërmarr
ende veprime

Komuna nuk ka
ndërmarrë asnjë veprim,
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F.KOSOVË

19.01.2010

Zëvendëskryesuesi për komunitete.

vendimit me datë 01.03.2010.

Evidentimi i shkeljes ligjore me rastin e zgjedhjes
së komiteteve konsultative ka bërë shkelje të nenit
73.2 në të cilin parashihet se komitet konsultative
përbëhen nga qytetarët dhe përfaqësuesit e
shoqërisë civile.
Në këtë mbledhje kuvendi komunal formoj
komitet konsultative në përbërje të anëtarëve të
kuvendit.

Pas vërejtjeve të bëra nga
zyrtarët e MAPL-së komuna ka
ndryshuar
dhe
plotësuar
vendimet ashtu siç parashihet
me Ligjin për Vetëqeverisje
Lokale, nenin 51.1 të LVL-së.

GJAKOVË

GJILAN

GLLOGOC

26.02.2010

Është evidentuar shkelje e nenit 65.2 e LVL-së me
rastin e votimit të dy drejtorëve.

Kërkesa për rishqyrtimin e
vendimit të KK të Gjilanit për
zgjedhjen e Kryesuesit nga
MAPL është dërguar me
11.03.2010.

30.04.2010

Kuvendi i Komunës së Gllogocit, në seancën e
datës 30.04.2010 nuk ka vepruar konform LVL-së
/neni 51.1/ dhe neni 44 i Statutit të Komunës së
Gllogocit, si dhe instruksioneve të nxjerra nga

Kjo çështje është shqyrtuar nga
Departamenti Ligjor dhe i
është dërguar në formë
këshille zyrtarit të monitorimit

edhe pse MAPL në
vazhdimësi ka kontaktuar
komunën në lidhje me
përmbushjen e këtij
obligimi ligjo

Komuna
i
është
përgjigjur kërkesës së
MAPL-së për respektimin
e këtij obligimi ligjor.

Nuk ka shkelje
Në mbledhjen e fundit të
mbajtur me datë
19.05.2010, Kuvendi i
Komunës së Gjilanit i
është përgjigjur kërkesës
së MAPL-së për
respektimin e këtij
obligimi ligjor.
Shkresa do të dërgohet
edhe në komunë komunë
më së largu deri më
24.05.2010
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të DVL-së
MAPL.
Shkelje e procedurave ligjore, janë bërë kur në
Komitetin për Politikë e Financa, nuk janë
përfshirë të gjitha etnitë politike të përfshira në
kuvend.
kryesuesi dhe kryetari i komunës, kërkuan ndihmë
nga MAPL-ja, që t’u shpjegohet me anë të ndonjë
shkrese si domosdoshmëri e përfaqësimit të etnive
politike dhe i përfaqësimit gjinor në Komitetit për
Politikë e Financa.
ISTOG

Nuk ka shkelje

KAÇANIK

29.04.2010

Evidentim i shkeljes ligjore në marrjen e Vendimit
për themelimin e komisionit Komunal të
aksionarëve për NPK “Lypoteni”, vendim i cili
është në kundërshtim më Ligjin për ndërmarrjet
publike neni 11 i këtij ligji.

KAMENICË

08.01.2010

Shtimi i numrit të drejtorive komunale, pa
ndryshimet paraprake në statutin e Komunës

Kjo çështje është duke u
shqyrtuar nga Departamenti
Ligjor pas pranimit të vendimit
me datë 11.05.2010
Është dërguar shkresë me datë
11.02.2010

KLINË
LEPOSAVIQ

LIPJAN

26.02.2010

Nuk është ndërmarrur
asnjë veprim nga ana e
komunës.
Ka filluar procesi për
ndryshimin dhe
plotësimin e statutit.
Nuk ka shkelje

Evidentim i shkeljes, së nenit 61 të LVL-së me
Komuna për këtë çështje
rastin e emërimit të nënkryetarëve, ku kryetari i Për këtë çështje MAPL-ka
akoma nuk ka ndërmarrë
emëroj 2 (dy) nënkryetarë nga komuniteti shumicë dërguar shkresë me datë
asnjë veprim.
05.03.2010
(shqiptarë).
Si dhe shkelje të Statutit me rastin e shtimit të MAPL ka dërguar shkresë
numrit të drejtorive

Ka filluar procedura e
ndryshimit të Statuti.
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29.04.2010

MALISHEVË

15.01.2010

Kjo çështje është duke u
shqyrtuar nga Departamenti
Është bërë shkelje e nenit 65.2 të LVL-së, pasi njëri
Ligjor. (mbetet të dërgohen
Nuk është ndërmarrur
nga drejtorët vazhdon të jetë anëtarë i kuvendit.
shkresat plotësues nga DVL)
ndonjë veprim

Është shkelur neni 42.5 i LVL- së dhe neni 20.5 i
Statutit të komunës së Malishevës ku thuhet
decidivisht, mbledhjet e kuvendit të komunës që
mbahen para zgjedhjes së kryesuesit të kuvendit të
komunës kryesohen nga anëtari më i moshuar i
kuvendit që është i pranishëm në mbledhje. Këtë
mbledhje e ka udhëhequr kryetari i komunës

Për këtë çështje MAPL-ja ka
dërguar shkresë për përsëritjen
e kësaj mbledhje në mënyrë që
t’u jepet mundësia ligjore
anëtarëve të kuvendit të japin
betim.
Kjo
edhe
është
realizuar.

Për këtë çështje, komuna
ka
vepruar
konform
udhëzimeve të dhëna nga
MAPL-ja.
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28.05.2010

NOVOBERDA
MITROVICË
OBILIQ

Konsideroj se është shkelur Ligji për Vetëqeverisje
Lokale në nenin 43.5, pasi që nuk na dërgohet ftesa
dhe materialet paraprake të mbledhjes ashtu siç
parashihet me këtë Ligj, po ashtu është shkelur
edhe neni 51.2 dhe 51.3 i po këtij Ligji, pasi që sipas
këtij neni nëse nuk parashihet ndryshe me Ligj
Komitetet reflektojnëë përbërjen e Kuvendit të
Komunës, gjë që nuk ndodhi në këtë seancë me
rastin e formimit të Komitetit për Mbrojtje dhe
Shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë
tjera, ngase ky komitet në përbërje nuk kishte asnjë
anëtarë të Kuvendit, përveç që Kryetari i Komunës
ishte kryesues i këtij Komiteti.

Sipas DL-së për shqyrtimin e
lëndës duhet të sigurohen
vendimet e marra në këtë
séance.

Ndërkohë që kjo nuk mund të
realizohet pasi që, kjo komunë
ka kohë që nuk i përcjell (ftesat
dhe materialet e mbledhjeve
përfshirë edhe vendimet} dhe
as nuk na mundëson marrjen.
e tyre.

Nuk ka shkelje
Nuk ka shkelje
Nuk ka shkelje
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15.01.2010

Evidentim i shkeljes së nenit 60.1 dhe 61.1 I LVLsë, i cili nen përcakton që Kryetari i Komunës
emëron një nënkryetar dhe në komunat ku 10% e
qytetarëve i përkasin Komunitetit jo shumicë do të
kenë një nënkryetar për komunitete.
Ndërsa Kryetari i Komunës në këtë mbledhje
emëroi tre nënkryetar, përveç dy kryetarëve të
përcaktuar me LVL, ai emëroi edhe nënkryetarin
nga radhët e komunitetit serb.

Për këtë shkelje MAPL-ja ka
dërguar shkresë me datë
21.01.2010 të cilën obligohet
komuna që të rikthej në
Për këtë çështje komuna
rishqyrtim këtë vendim.
nuk ka ndërmarrë asnjë
Gjithashtu, MAPL dhe MAPL
veprim
ka nxjerrë Udhëzimin
administrativ 2010/1 për
kufizimin e kompensimit dhe
marrjes së pagës nga zyrtarët e
komunave

PEJË

15.02.2010

11.05.2010

Për këtë shkelje MAPL-ja ka
dërguar shkresë me datë
Për këtë çështje komuna
Evidentim i shkeljes së nenit 61.3 të LVL-së për
22.02.2010 të cilën obligohet
nuk ka ndërmarrë asnjë
zgjedhjen e nënkryetarit për komunitete.
komuna që të rikthej në
veprim
rishqyrtim këtë vendim.

Evidentim i shkeljes ligjore në marrjen e Vendimit
për bartjen dhe regjistrimin e paluejtshmërive të
ish OTHPB- së “ Fabrika e Sheqerit” dhe

Kjo çështje është shqyrtuar nga
Departamenti Ligjor (dokumentet
plotësuese për këtë çështje janë
dërguar në DL).

Komuna
nuk
ka
ndërmarrë asnjë veprim
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kooperativës
bujqësore “ Rugova” si dhe dhe shkresa i është dërguar
koperativave tjera në territorin e komunës së Komunës.
Pejës si pasuri shoqërore të komunës.
PODUJEVË

Nuk ka shkelje

PRISHTINË

Nuk ka shkelje

PRIZREN

RAHOVEC

20.04.2010

23.03.2010

Evidentim i shkeljes, së nenit 61 të LVL-së me
rastin e emërimit të nënkryetarëve, ku kryetari i Për këtë çështje
emëroj 2 (dy) nënkryetarë nga komuniteti shumicë dërguar shkresë.
(shqiptarë).

MAPL-ka

MAPL ka dërguar letrën për
Shkelje të Statutit me rastin e shtimit të numrit të
zbatimin e dispozitave të LVLdrejtorive
së me datë 11.02.2010
Është bërë shkelje e nenit 65 pika 2 e LVL-së, sipas Edhe përkundër kërkesës së
të cilit drejtorët komunal nuk kanë të drejtë të jenë zyrtarit të DVL-së që në MAPL
të dërgohen vendimet për
anëtar të kuvendit të komunës ku ata punojnë.
Tre nga drejtorët të cilët janë emëruar nga kryetari emërimet e drejtorëve,
dhe të cilët kanë dhënë dorëheqjen me shkrim para Komuna nuk është përgjigjur
kuvendit, vazhdojnë të jenë pjesë e kuvendit në
cilësinë e anëtarit, duke ushtruar të gjitha të drejtat
që i takojnë një anëtari të kuvendit duke përfshirë
edhe të drejtën për të votuar.
Po ashtu është bërë shkelje e nenit 60 pika 5 e LVLsë, sepse nënkryetari i komunës vazhdon të jetë
edhe anëtar i kuvendit të komunës.
Është bërë shkelje e nenit 43.1 dhe 43.3 të LVL-së,
nenit 34 të Statutit të Kuvendit të Komunës si dhe

MAPL ka dhënë konkluzionet
e saja sa i përket shkresës së

Nuk ka veprime konkrete
nga komuna

Nuk ka ndërmarrë
veprime konkrete komuna
Ndërkohë komuna ka
zëvendësuar anëtarët e
kuvendit. Përndryshe,
MAPL do të shqyrtojë
vendimet e Kuvendit për
të cilat kanë votuar këta
anëtarë.

Komuna ka ndërmarrë
veprime konkrete në këtë

34

nenit 10 pika 3 të Rregullores së Punës. (Pas
mbylljes së seancës së rregullt nga ana e kryesuesit
të Kuvendit, anëtarët e PDK-së, AKR-së, LDD-së
dhe PD-së kanë vazhduar mbledhjen duke marrë
vendim për shkarkimin e kryesuesit i cili është
zgjedhur në procedurë të rregullt dhe duke
zgjedhur kryesues të ri në procedurë
kundërligjore).

dërguar nga kryetari i
Komunës së Rahovecit dhe në
bazë të raportit të monitorimit
nga zyrtari i MAPL-së.

SHTËRPCE
SHTIME

SKËNDERAJ

Nuk ka shkelje
Nuk ka shkelje

26.02.2010

31.03.2010

SUHAREKË

drejtim. Kështu që mund
të konstatojmë se tani më
nuk ka shkelje të Ligjit.

Kuvendi i Komunës ka marrur vendim në bazë të
peticionit të organizuar nga shoqëria civile për
largimin e Hoxhës dhe mbylljen e Xhamisë në
Ky vendim është në shqyrtim
fshatin Marinë.
nga DL
Ky vendim mbetet të shqyrtohet nga DL, lidhur me
ligjshmërinë

Është shkelur, Statuti i komunës me rastin e
Për këto shkelje është dërguar
emërimit të drejtorive, ku me Statut parashihet që
shkresa paraprakisht nga
komuna të ketë 6 ( gjashtë) drejtori, ndërsa
MAPL (dt.11.02.2010)
kryetari ka themeluar 9 ( nëntë) drejtori, pa iu
nënshtruar procedurave të ndryshimit të Statutit

Nuk ka ndërmarrë asnjë
veprim.

Nuk ka shkelje
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VITI

VUSHTRRI
ZUBINPOTOK
ZVEQAN
JUNIK
HANI I ELEZIT

20.01.2010

Evidentim i shkeljes, së LVL -së neni 54, i cili nen
rregullon
mënyrën
e
zgjedhjes
së
zëvendëskryesuesit për komunitete.
Kuvendi i Komunës së Vitisë ka zgjedhur
zëvendëskryesuesit, por nga komuniteti shumicë.
Po ashtu kjo komunë ka shkelur edhe Statutin e
komunës me rastin e emërimit të drejtorive, ku me
Statut parashihet që komuna të ketë 6 (gjashtë)
drejtori,
ndërsa
kryetari
i
themeloj
11
(njëmbëdhjetë)
drejtori
pa
iu
nënshtruar
procedurave të ndryshimit të Statutit.

MAPL, ka dërguar shkresë për Lidhur me këtë komuna
shqyrtimin e kësaj çështje, me akoma nuk ka ndërmarrë
ndonjë veprim
datë 08.02.2010.

MAPL me datë 11.02.2010 ka
dërguar shkresë për rishqyrtim
Ka filluar procedura për
të këtij vendimi,
ndryshimin e statutit
Nuk ka shkelje

Nuk ka shkelje
Nuk ka shkelje

MAMUSHË
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Efikasiteti i organeve administrative
Raporti në vijim përman të dhëna konkrete lidhur me numrin e kërkesave të
paraqitura nëpër drejtori komunale për secilën komunë veç e veç, numrin e
kërkesave të shqyrtuara si dhe numrin e kërkesave të cilat kanë mbetur të
pashqyrtuara. Gjithashtu në fund të raportit është bërë edhe krahasimi i lëndëve
të shqyrtuara gjatë këtij gjashtë mujori, me të njëjtën periudhë të vitit 2009.

KOMUNA E DEÇANIT
Komuna e Deçanit me Statut ka 9 drejtori, ndërsa me një vendim të kryetarit të
komunës është shtuar numri i drejtorive në 11, pa ndryshim paraprak të Statutit.
Raporti i dërguar nga komuna është për 11 drejtori. Numri I përgjithshëm i
kërkesave të paraqitura në drejtori është 959 prej të cilave 25 kërkesa janë të
bartura nga viti paraprak. Prej tyre 897 kërkesa janë shqyrtuar ose 93.53%, kurse
62 kërkesa nuk janë shqyrtuar.
Drejtoria e Administratës dhe Personelit - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
295 kërkesa. Të gjitha kërkesat janë shqyrtuar.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa - Në këtë drejtori janë pranuar 81 kërkesa, prej
tyre 71 janë shqyrtuar, kurse 10 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
82 kërkesa, të cilat që të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria e Arsimit – Në këtë drejtori nuk është drejtuar asnjë kërkesë.
Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit - Në këtë drejtori janë
pranuar gjithsej 140 kërkesa, prej tyre 105 janë shqyrtuar ndërsa 35 janë të
pashqyrtuara.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural - Në këtë drejtori janë
paraqitur gjithsej 114 kërkesa dhe që të gjitha janë shqyrtuar.
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Drejtoria për Mbrojtje Shpëtim dhe Shërbime Publike - Në këtë drejtori janë
paraqitur gjithsej 30 kërkesa, prej tyre 25 janë shqyrtuar, ndërsa 5 mbeten të
pashqyrtuara.
Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim - Në këtë drejtori janë paraqitur gjithsej 14
kërkesa, 12 janë shqyrtuar ndërsa dy ende nuk janë shqyrtuar.
Drejtoria për Inspekcion - Në këtë drejtori janë paraqitur gjithsej 51 kërkesa të
cilat janë shqyrtuar që të gjitha.
Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport - Në këtë drejtori nuk është paraqitur asnjë
kërkesë.
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër - Në këtë drejtori janë paraqitur gjithsej 152
kërkesa, prej tyre 142 janë të shqyrtuara, ndërsa 10 kërkesa ende nuk janë
shqyrtuar.

KOMUNA E DRGASHIT
Komuna e Dragashit ka 7 drejtori. Numri I përgjithshëm i kërkesave të
paraqitura në drejtori është 1973 prej të cilave 93 kërkesa janë të bartura nga viti
paraprak. Prej tyre 1811 kërkesa janë shqyrtuar ose 91.8%, kurse 162 ose 8.2% të
kërkesave nuk janë shqyrtuar.
Drejtoria e Administratës dhe Personelit - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
620 kërkesa. Të gjitha kërkesat janë shqyrtuar.
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim - Në këtë drejtori janë pranuar
304 kërkesa, të bartur nga viti paraprak 14, gjithsej 318 , prej tyre 256 janë
shqyrtuar, kurse 62 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbime Publike - Në këtë drejtori janë
pranuar 11 kërkesa, të bartur nga viti paraprak 12, gjithsej 23 , prej tyre 11 janë
shqyrtuar, kurse 12 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 20 kërkesa, të gjitha janë shqyrtuara.
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Drejtoria për Arsim dhe Kulturë - Në këtë drejtori janë paraqitur gjithsej 464
kërkesa prej tyre 457 janë shqyrtuar kurse 7 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit - Në këtë drejtori
janë paraqitur 111 kërkesa, të bartura nga viti paraprak 67, gjithsej 178 kërkesa,
prej tyre 104 janë shqyrtuar, ndërsa 74 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Inspekcion - Në këtë drejtori janë
paraqitur gjithsej 350 kërkesa, 343 janë shqyrtuar ndërsa 7 ende nuk janë
shqyrtuar.

KOMUNA E FERIZAJT
Komuna e Ferizajt ka 10 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto
drejtori është 12229, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 11717 kërkesa ose marrë
në përqindje rezulton 95,81 %.
Drejtoria për Administratë dhe Personel – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
2324 kërkesa dhe që të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm, Gjeodezi, Pronë dhe Kadastër dhe Mbrojtje të
Mjedisit - Në këtë drejtori janë pranuar 7958 kërkesa, të shqyrtuara janë gjithsej
7777 kërkesa, ndërsa 182 janë ende të pashqyrtuara.
Drejtoria për Arsim - Në këtë drejtori janë pranuar 377 kërkesa, të shqyrtuara
janë 268, ndërsa të pa shqyrtuara janë 109.
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Buxhet - Në këtë drejtori janë pranuar 461
kërkesa. Prej tyre janë shqyrtuar 393 kërkesa, ndërsa 68 ende nuk janë të
shqyrtuara.
Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim - Në këtë drejtori ka pasur gjithsej 142
kërkesa, prej tyre të shqyrtuara janë 125 kërkesa, ndërsa 17 ende nuk janë
shqyrtuar.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
207 kërkesa, të shqyrtuara janë 166, ndërsa 41 nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural - Në këtë drejtori ka pasur
gjithsej 25 kërkesa dhe që të gjitha janë shqyrtuar.
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Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport - Në këtë drejtori ka pasur gjithsej 95
kërkesa dhe që të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë - Në këtë drejtori ka pasur
gjithsej 39 kërkesa, të shqyrtuara janë 33, ndërsa të pa shqyrtuara janë 6.
Drejtoria e Inspekcionit - Në këtë drejtori ka pasur gjithsej 580 kërkesa, të
shqyrtuara janë 490 kërkesa, ndërsa 90 kërkesa mbeten ende të pashqyrtuara.
Zyra komunale e komuniteteve - ka pasur gjithsej 21 kërkesa ku të gjitha janë të
shqyrtuara.

KOMUNA E FUSHË KOSOVËS
Komuna e Fushë Kosovës ka 10 drejtori, ndërsa ka dërguar të dhënat për 8
drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori, është 2083, ndërsa
janë shqyrtuar 1513 ose 72.63 % .
Drejtoria për Administratë - janë pranuar gjithsej 167 kërkesa, dhe të gjitha janë
shqyrtuar.
Drejtoria për Ekonomi dhe Buxhet dhe Financa - janë pranuar 524 kërkesa, janë
shqyrtuar gjithsej 301 të, ndërsa të pashqyrtuara 223 kërkesa.
Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit - janë
pranuar gjithsej 988 kërkesa, të shqyrtuara 942, ndërsa të pa shqyrtuar 12.
Drejtoria për Emergjencë dhe Shërbime Publike - janë pranuar gjithsej 42
kërkesa, të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Inspekcion - janë pranuar gjithsej 26 kërkesa.
Drejtoria për Arsim - ka pasur gjithsej 14 kërkesa, të gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - ka pranuar 28 kërkesa. Të gjitha janë
shqyrtuar.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - ka pranuar 294 kërkesa.
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Drejtoria për Integrime, Bashkëpunim dhe Stabilizim – nuk kemi të dhëna.
Drejtoria për komunitete – nuk kemi të dhëna.

KOMUNA E GJAKOVËS
Komuna e Gjakovës ka 12 drejtori. Numri I përgjithshëm i kërkesave në këto
drejtori është 10224, të shqyrtuara janë 9022 88.24%, ndërsa të pashqyrtuara
mbeten 1202 kërkesa.
Drejtoria e Administratës dhe Personelit – Në këtë drejtori janë paraqitur 540
kërkesa prej të cilave 537 janë të shqyrtuara, ndërsa 3 kërkesa mbeten të
pashqyrtuara.
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale – Në këtë drejtori janë pranuar
355 kërkesa, 180 janë shqyrtuar, ndërsa 175 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria e Arsimit – Në këtë drejtori janë pranuar 280 kërkesa, 221 janë
shqyrtuar, ndërsa të pashqyrtuara mbeten 59 kërkesa.
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – Në këtë drejtori janë pranuar 91
kërkesa, 68 janë shqyrtuar, ndërsa 23 kërkesa janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Financa – në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 162 kërkesa, 16 janë
shqyrtuar, ndërsa 146 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik – Në këtë drejtori janë pranuar 566, të gjitha
janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit – Në këtë drejtori janë
pranuar 471 kërkesa, prej tyre 366 janë të shqyrtuara, ndërsa 135 mbeten ende të
pashqyrtuara.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural – Në këtë drejtori janë
pranuar 568 kërkesa, 551 janë të shqyrtuara, ndërsa 17 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë – Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 6094 kërkesa, prej tyre 6044 janë shqyrtuar, ndërsa 50 kërkesa mbeten të
pashqyrtuara.
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Drejtoria për Shërbime Publike – Në këtë drejtori janë paraqitur 101 kërkesa, 96
prej tyre janë shqyrtuar, ndërsa 5 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim – Në këtë drejtori janë pranuar 176 kërkesa
dhe që të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Punë Inspektuese – Në këtë drejtori janë pranuar 820 kërkesa, 231
prej tyre janë shqyrtuar, kurse 589 nuk janë shqyrtuar.

KOMUNA E GJILANIT
Komuna e Gjilanit ka gjithsej 10 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave është
6832 kërkesa, kurse të shqyrtuara i kemi 5092 kërkesa ose 74.5%.
Drejtoria e Administratës dhe Personel - ka pasur gjithsej 1540 kërkesa, të
shqyrtuara 1264 kërkesa.
Drejtoria për Inspekcion - ka pasur gjithsej 472 kërkesa, të shqyrtuara 318
kërkesa.
Drejtoria për Shërbime Publike - ka pasur gjithsej 470 kërkesa, të shqyrtuara
353 kërkesa.
Drejtoria për Mbrojtje Civile dhe Emergjencë - ka pasur gjithsej 19 kërkesa, të
shqyrtuara 16 kërkesa.
Drejtoria për Pylltari dhe Zh. Rural - ka pasur gjithsej 30 kërkesa, të shqyrtuara
21 kërkesa.
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi - ka pasur gjithsej 2579 kërkesa, të
shqyrtuara 2299 kërkesa .
Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis - ka pasur gjithsej 390 kërkesa, të
shqyrtuara 118 kërkesa
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - ka pasur gjithsej 405 kërkesa,
kurse të shqyrtuara i ka 301 kërkesa
Drejtoria për Kulturë, Rimi dhe Sport - ka pasur gjithsej 54 kërkesa, të
shqyrtuara janë 15 kërkesa
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Drejtoria për Arsim dhe Shkencë - ka pasur gjithsej 118 kërkesa kurse të
shqyrtuara janë 1 kërkesë.

KOMUNA E GLLOGOCIT
Komuna e Gllogocit, ka 10 drejtori . Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto
drejtori është 2654, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 2268 kërkesa ose marrë
në përqindje rezulton 85,45 %.

Drejtoria për Administratë – janë pranuar 576 kërkesa, shqyrtuara janë 439
kërkesa ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 137 kërkesa.
Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim - janë pranuar gjithsej 65 kërkesa
të shqyrtuara janë 58 kërkesa ndërsa 7 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural–janë pranuar 79 kërkesa, shqyrtuara
janë 78 kërkesa ndërsa ende nuk është shqyrtuar 1 kërkesë .
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar 315 kërkesa prej
të cilave 208 kërkesa janë të shqyrtuara, ndërsa 95 kërkesa nuk janë shqyrtuar
ende .
Drejtoria për Gjeodezi, Pronë Kadastër - janë pranuar 1041 kërkesa prej të cilave
1037 kërkesa janë të shqyrtuara ndërsa 4 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende .
Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Zhvillim - janë pranuar 144 kërkesa,
të shqyrtuara janë 92 kërkesa ndërsa 52 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Arsim dhe Shkencë - janë pranuar 96 kërkesa, të gjitha të
shqyrtuara.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - janë pranuar 14 kërkesa të gjitha janë të
shqyrtuara .
Drejtoria për Inspekcion - janë pranuar 282 kërkesa, të shqyrtuara janë 220
ndërsa 62 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Siguri - ka pranuar gjithsej 42 kërkesa, të
shqyrtuara janë 26 kërkesa ndërsa 16 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende .
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KOMUNA HANI ELEZIT
Komuna Hani Elezit ka gjithsej 7 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në
këto drejtori është 657, prej të cilave 561 ose 85,38% janë shqyrtuar. Numri i
saktë i kërkesave për secilën drejtori është paraqitur si vijon:
Drejtoria për Administratë dhe Personel – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
54 kërkesa, të shqyrtuara janë 50, ndërsa të pa shqyrtuara janë 4 kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Bujqësi - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 312 kërkesa, të shqyrtuara 250, ndërsa të pa shqyrtuara 62.
Drejtoria e Urbanizmit, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit – Në këtë drejtori
janë pranuar gjithsej 33 kërkesa, të shqyrtuara janë 31, ndërsa 2 kërkesa nuk janë
shqyrtuar ende.
Drejtoria për Arsim dhe Kulturë - Në këtë drejtori janë pranuar 114 kërkesa, të
gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
94 kërkesa, të shqyrtuara janë 66, ndërsa të pa shqyrtuara mbeten 28.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë - Në këtë drejtori janë pranuar
47 kërkesa dhe që të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për rini dhe sport - janë pranuar 3 kërkesa të cilat janë të shqyrtuara

KOMUNA E ISTOGUT
Komuna e Istogut ka 8 drejtori, ndërsa ka dërguar raportin për 7 drejtori. Numri
i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori është 1191, prej të cilave 1053 ose
88,4% janë shqyrtuar. Numri i saktë i kërkesave për secilën drejtori është
paraqitur si vijon:
Drejtoria për Administratë – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 255 kërkesa,
të gjitha të shqyrtuara .
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Bujqësi - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 129 kërkesa, që të gjitha të shqyrtuara.
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Drejtoria e Urbanizmit, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit – Në këtë drejtori
janë pranuar gjithsej 343 kërkesa, të shqyrtuara janë 260, ndërsa 83 kërkesa nuk
janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Arsim dhe Kulturë - Në këtë drejtori janë pranuar 45 kërkesa, të
shqyrtuara 43, të pa shqyrtuar 2.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
178 kërkesa, të shqyrtuara janë 166, ndërsa të pa shqyrtuara 12.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë - Në këtë drejtori janë pranuar
166 kërkesa, të shqyrtuara janë 139, të pashqyrtuara janë 27.
Drejtoria Bujqësi, Pylltari dhe Hidro-ekonomi - janë pranuar 39 kërkesa, të
shqyrtuara 29, ndërsa të pashqyrtuara janë 10.
Drejtoria e Inspekcionit – nuk kemi të dhëna.

KOMUNA E JUNIKUT
Komuna e Junikut ka gjithsej gjashtë drejtori. Numri I përgjithshëm I kërkesave
në këto drejtori është 274, ndërsa të shqyrtuara janë 263 ose 95.98%.
Drejtoria
e Administratës dhe Personelit - Në këtë drejtori numri i
përgjithshëm i kërkesave të pranuara për këtë gjashtë mujor është 77 dhe që të
gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Buxhet - Në këtë drejtori janë pranuar 53
kërkesa dhe që të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Arsim, Kulturë dhe Sport - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
43 kërkesa të cilat janë shqyrtuar të gjitha.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 24 kërkesa dhe që të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër dhe Mjedis - Në këtë
drejtori janë pranuar 35 kërkesa. Të gjitha kërkesat janë shqyrtuar.
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Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencës Civile - Në këtë drejtori janë
pranuar 42 kërkesa. Të gjitha kërkesat janë shqyrtuar.

KOMUNA E KAÇANIKUT
Në këtë komunë janë gjithsej 7 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto
drejtori është si vijon : kërkesa të paraqitura janë 4810 dhe prej tyre 4688 ose
97,46% janë shqyrtuar. Më detajisht numri i kërkesave për secilën drejtori është
paraqitur si vijon:
Drejtoria për Administratë dhe Personel – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
146 kërkesa, të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 862 kërkesa, të shqyrtuara janë 776 kërkesa, ndërsa 86 kërkesa nuk janë
shqyrtuar ende.
Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit - Në
këtë drejtori janë pranuar gjithsej 3525 kërkesa, të gjitha janë shqyrtuar .
Drejtoria për Arsim dhe Kulturë - Në këtë drejtori janë pranuara 31 kërkesa, të
shqyrtuara janë 28, ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 3 kërkesa.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
84 kërkesa, të shqyrtuara janë 79, ndërsa të pa shqyrtuara janë 5.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural - Në këtë drejtori janë
pranuar 47 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara janë 37 kërkesa, ndërsa 10 kërkesa
nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Emergjencë dhe Shërbime Publike - Në këtë drejtori janë pranuar
115 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara 97, ndërsa 18 kërkesa nuk janë shqyrtuar
ende.
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KOMUNA E KAMENICËS
Komuna e Kamenicës ka gjithsej 11 drejtori, ndërsa raportin e ka dërguar për 10
drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori është 8196 kërkesa, të
shqyrtuara 7977 kërkesa ose 97.32%. Prej tyre:
Drejtoria për Administratë dhe Personel - janë pranuar 6673 kërkesa, të gjitha
të shqyrtuara.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 62 kërkesa, të gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim - janë pranuar 22 kërkesa, të
shqyrtuara 116 kërkesa.
Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor- ka pasur gjithsej 93
kërkesa prej tyre të shqyrtuar i kemi 81 kërkesa.
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi - ka pasur gjithsej 342 kërkesa, të
shqyrtuara janë 277 kërkesa.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar 536 kërkesa, të
gjitha të shqyrtuara janë 411 kërkesa.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Ambient - ka pasur gjithsej 45 kërkesa, të
gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport - ka pasur gjithsej 54 kërkesa, të
shqyrtuara janë të gjitha.
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim-ka pasur gjithsej 23 kërkesa, të shqyrtuara
janë të gjitha .
Drejtoria e Bujqësi, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - ka pasur gjithsej 8 kërkesa
të shqyrtuara janë të gjitha.

KOMUNA E KLINËS
Komuna e Klinës përbëhet nga 10 drejtori kurse ka dërguar raportin për tetë (8 )
drejtori . Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori është 1552, ndërsa
prej tyre të shqyrtuara janë 1370 kërkesa ose marrë në përqindje rezulton 88,27
%.
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Drejtoria për Administratë dhe Personel - janë pranuar gjithsej 639.
Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim -janë pranuar gjithsej 334 kërkesa
dhe të shqyrtuara kemi 273 kërkesa ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 61 kërkesa.
Drejtoria për Urbanizëm - janë pranuar 189 kërkesa, të shqyrtuara kemi 150
kërkesa, ndërsa 39 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 24 kërkesa të shqyrtuara janë 12 kërkesa
ndërsa 12 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende .
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar gjithsej 65
kërkesa të shqyrtuara kemi 51 kërkesa ndërsa 14 kërkesa nuk janë shqyrtuar
ende.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë - janë pranuar gjithsej 126
kërkesa të shqyrtuara janë 79 kërkesa ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 47 kërkesa.
Drejtoria për Inspektorat - janë pranuar gjithsej 124 kërkesa. Prej tyre 117
kërkesa janë të shqyrtuara, ndërsa 7 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural - janë pranuar gjithsej 51 kërkesa.
Drejtoria për Kulturë – nuk ka të dhëna .
Drejtoria e Kadastrit - nuk ka të dhëna .

KOMUNA E LIPJANIT
Komuna e Lipjani përbëhet nga 13 drejtori. Komuna e Lipjanit gjatë kësaj
periudhe ka pranuar këto kërkesa 3671, prej tyre 2955 janë shqyrtuara ose
80.49%
Drejtoria për Administratë - janë pranuar 293 kërkesa, të shqyrtuara 281, ndërsa
të pashqyrtuara janë 12.
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Drejtoria për Buxhet dhe Financa - janë pranuar 931 kërkesa, të shqyrtuara janë
gjithsej 918, të pashqyrtuar janë 13.
Drejtoria për Planifikim Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit - janë pranuar
119 kërkesa, të shqyrtuara janë 87, të pashqyrtuara janë 32.
Drejtoria për Arsim - janë pranuara 140 kërkesa dhe të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar gjithsej 349
kërkesa dhe të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - janë pranuar 44 kërkesa, që të gjitha janë
shqyrtuar.
Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim - janë pranuar 291 kërkesa, të shqyrtuara
janë 283 , kurse të pashqyrtuara janë 8 kërkesa.
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër - janë pranuar 1005
shqyrtuar 747, të pashqyrtuara janë 258.

kërkesa, janë

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari - janë pranuar 22 kërkesa, të shqyrtuara janë
21, ndërsa nuk është shqyrtuar vetëm 1 kërkesë.
Drejtoria e Prokurimit - janë pranuar 63 kërkesa, që të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria e Inspekcionit - janë pranuar 206 kërkesa, janë shqyrtuar gjithsej 194,
të pashqyrtuara mbeten 12.
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim - janë pranuar 34 kërkesa, janë shqyrtuar
që të gjitha.
Drejtoria për Shërbime Publike - janë pranuar
shqyrtuar 143, të pashqyrtuara janë 31.

174 kërkesa,

gjithsej janë

KOMUNA E MALISHEVËS
Komuna e Malishevës ka gjithsej 11 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në
këto drejtori është 2452, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 2423 kërkesa ose
marrë në përqindje rezulton 98.81%.
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Drejtoria për Administratë dhe Personel - janë pranuar gjithsej 1330 kërkesa, të
gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Ekonomi Financa dhe Buxhet – janë pranuar gjithsej 114 kërkesa,
të gjitha janë të miratuara.
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër – janë pranuar 355 kërkesa të shqyrtuara
janë 336, ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 19 kërkesa.
Drejtoria e Shërbimeve Publike – janë pranuar gjithsej 71, të miratuara janë 70
kërkesa, ndërsa ende nuk është shqyrtuar1 kërkesë.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – janë pranuar gjithsej 137
kërkesa, të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Arsim dhe Edukim – janë pranuar gjithsej 334 kërkesa, të gjitha
janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm - janë pranuar 37 kërkesa,
kërkesa, ndërsa 7 kërkesa nuk janë shqyrtuara ende .

të miratuara janë 30

Drejtoria për Kulturë – janë pranuar gjithsej 16 kërkesa dhe që të gjitha janë të
shqyrtuara.
Drejtoria për Inspekcion - janë pranuar 36 kërkesa, të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari – janë pranuar 15 kërkesa, të gjitha janë të
shqyrtuara.
Drejtoria për Emergjencë dhe Siguri – janë pranuar gjithsej 7 kërkesa, të
shqyrtuara janë 5, ndërsa 2 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.

KOMUNA E MAMUSHËS
Komuna e Mamushës ka 5 drejtori. Numri I përgjithshëm I kërkesave të
paraqitura në drejtori është 382 prej të cilave vetëm 1 kërkesë është e bartura nga
viti paraprak. Prej tyre 303 kërkesa janë shqyrtuar ose 79.3%.
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Drejtoria e Administratës së përgjithshme - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 82 kërkesa. Të gjitha kërkesat janë shqyrtuar.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa - Në këtë drejtori janë pranuar 24 kërkesa,
prej tyre 12 janë shqyrtuar, kurse 12 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Arsim dhe Shëndetësi - Në këtë drejtori janë pranuar 24 kërkesa,
prej tyre 21 janë shqyrtuar, kurse 3 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Shërbime Publike - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 132
kërkesa, prej tyre 85 janë shqyrtuara, kurse 47 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Gjeodezi dhe Kadastër - Në këtë drejtori
janë paraqitur gjithsej 120 kërkesa prej tyre 103 janë shqyrtuar kurse 17 mbeten të
pashqyrtuara.

KOMUNA E MITROVICËS
Komuna e Mitrovicës ka 12 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave është 1832
kërkesa, kurse të shqyrtuara i kemi 1354 kërkesa ose 74 %.
Drejtoria e Bujqësisë - ka pranuar gjithsej 17 kërkesa, të shqyrtuara janë 7
kërkesa, ndërsa të pashqyrtuara 10.
Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim - ka pranuar gjithsej 548 kërkesa,
të shqyrtuara janë 85 kërkesa.
Drejtoria e Inspekcionit - ka pranuar gjithsej 636 kërkesa, të shqyrtuara janë 343
kërkesa.
Drejtoria e Administratës dhe Personelit - ka pranuar gjithsej 203 kërkesa, të
shqyrtuara janë 144 kërkesa.
Drejtoria e Arsimit - ka pranuar gjithsej 178 kërkesa, të shqyrtuara janë 167
kërkesa.
Drejtoria e Urbanizmit - ka pranuar gjithsej 1053 kërkesa, të shqyrtuara janë 386
kërkesa.
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Drejtoria për Shërbime Publik - ka pranuar gjithsej 145 kërkesa, të shqyrtuara
janë 40 kërkesa.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
kërkesa, janë shqyrtuar 40 kërkesa.

- ka pranuar gjithsej 145

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - ka pranuar gjithsej 56 kërkesa, të
shqyrtuara janë 11 kërkesa.
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim - ka pranuar gjithsej 130
shqyrtuara janë 25 kërkesa.

kërkesa, të

Drejtoria e Prokurimit - ka pranuar gjithsej 7 kërkesa dhe asnjë nuk është
shqyrtuar.
Drejtoria për Mbrojtje të Ambientit - ka pranuar gjithsej 2 kërkesa, nuk është
shqyrtuar asnjë kërkesë.

KOMUNA E NOVOBËRDËS
Komuna e Novobërdës ka gjithsej 7 drejtori, ndërsa raportin e ka dërguar për 6
drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori, është 280 kërkesa, të
shqyrtuara kemi të gjitha kërkesat ose 100%. Prej tyre:
Drejtoria për Administratë dhe Personel - janë pranuar gjithsej 72 kërkesa, të
gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar 25 kërkesa, të
gjitha të shqyrtuara.
Drejtoria për Arsim, Kulturë dhe Sport - janë pranuar 45 kërkesa, të shqyrtuara
kemi të gjitha kërkesat .
Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim - janë pranuar 1 kërkesë e cila
është shqyrtuar.
Drejtoria për Urbanizëm, dhe Kadastër - janë pranuar 103 kërkesa dhe të
shqyrtuara i kemi të gjitha.
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Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës - ka pasur gjithsej 34 kërkesa
dhe të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria e Infrastrukturës Lokale – nuk kemi të dhëna

KOMUNA E OBILIQIT
Komuna e Obiliqit ka gjithsej 8 drejtori. Të dhënat në raport janë ofruar për 6
drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori ishte gjithsej 960
kërkesa, prej të cilave të shqyrtuara janë 938 ose 97.7 % të shqyrtuara.
Drejtoria për Administratë - janë pranuar gjithsej 131 kërkesa, prej tyre 130 janë
të miratuara, ndërsa 1 kërkesë nuk është shqyrtuar.
Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim - janë pranuar 374 kërkesa, 6 të
bartura nga viti i kaluar, të miratuara 130 , të refuzuara 2, të pezulluara 0, gjithsej
380, ndërsa kërkesat që nuk janë shqyrtuar 44.
Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit - janë
pranuar 260 kërkesa , prej tyre 246 janë shqyrtuar, ndërsa të pashqyrtuara janë
16 .
Drejtoria Arsim, Kulturë dhe Sport - janë pranuar 97 kërkesa, të gjitha të
shqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar 17 kërkesa, janë
shqyrtuar gjithsej 9, ndërsa të pashqyrtuara 7.
Drejtoria për Emergjencë dhe Shërbime Publike - ka pasur gjithsej 38 kërkesa
të pashqyrtuara 0.
Drejtoria e Prokurimit – nuk kemi të dhëna.
Drejtoria e Urbanizmit – nuk kemi të dhëna.
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KOMUNA E PEJËS
Komuna e Pejës ka gjithsej 14 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave është
4702 kërkesa, kurse të shqyrtuara i kemi 2985 kërkesa ose 63.48%.
Drejtoria për Administratë dhe Personel - ka pranuar gjithsej 637 kërkesa, të
shqyrtuara janë 551 kërkesa.
Drejtoria për Punë Komunale dhe Shërbime Publike - ka pranuar gjithsej 210
kërkesa, të shqyrtuara 150.
Drejtoria e Pronës - ka pranuar gjithsej 463 kërkesa, prej tyre të shqyrtuara i ka
gjithsej 455.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa - ka pranuar gjithsej 767 kërkesa, të
shqyrtuara 97 kërkesa.
Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit - ka pranuar gjithsej 437
kërkesa, të shqyrtuara 114 kërkesa.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - ka pranuar gjithsej 390
kërkesa, kurse të shqyrtuara i ka 330 kërkesa.
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim - ka pranuar gjithsej 36 kërkesa, të
shqyrtuara 36 kërkesa.
Drejtoria për Arsim – nuk ka shënime.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi - ka pranuar gjithsej 55
kërkesa, të shqyrtuara janë 50 kërkesa.
Drejtoria për Kulturë dhe Sport - nuk ka shënime.
Drejtoria e Punëve Inspektuese - ka pranuar gjithsej 334 kërkesa, kurse i ka të
shqyrtuara gjithsej 332 kërkesa.
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi - ka pranuar gjithsej 1097 kërkesa, prej tyre
të shqyrtuara janë 870 kërkesa.
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik- ka pranuar gjithsej 265 kërkesa prej tyre të
shqyrtuara janë 260 kërkesa.
Drejtoria për Investime të Jashtme- nuk ka shënime.
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Zyra Lokale për Komunitete - ka pranuar gjithsej 11 kërkesa.

KOMUNA E PODUJEVËS
Administrata komunale në komunën e Podujevës përbëhet nga 10 drejtori.
Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori ishte gjithsej 1830 kërkesa, prej
të cilave janë shqyrtuar 1632 ose 89.18 %.
Drejtoria për Administratë - janë pranuar 851 kërkesa, të miratuara 851.
Drejtoria për Buxhet, Financa, Planifikim dhe Zhvillim - janë pranuar gjithsej
255 kërkesa, të shqyrtuara 240 lëndë, të pashqyrtuara janë 15.
Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit - të pranuar
106 kërkesa, të shqyrtuara 27, ndërsa të pashqyrtuara 79.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 223 kërkesa, të shqyrtuara 209 të
pashqyrtuara 14.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar 142 kërkesa,të
shqyrtuara 98, ndërsa të pashqyrtuara 47.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - janë pranuar 3 kërkesa.
Drejtoria e Inspeksionit - janë pranuar 64 kërkesa, të shqyrtuara
pashqyrtuara 28.
Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë shqyrtuara 30 kërkesa, të pashqyrtuara 15.

36,

të

ka pranuar 45 kërkesa, të

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural – është pranuar 1 kërkesë.
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Mbrojtje dhe Shpëtim - janë pranuar 140
kërkesa, të shqyrtuara 140.
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KOMUNA E PRISHTINËS
Komuna e Prishtinës ka gjithsej njëmbëdhjetë drejtori. Numri i përgjithshëm i
kërkesave ishte gjithsej 15013, prej të cilave janë shqyrtuar 10621 ose 70.75 %.
Drejtoria për Administratë - janë pranuar 1228 kërkesa, gjithsej 992,ndërsa
kërkesat të cilat nuk janë shqyrtuar ende janë 236.
Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim - janë pranuar gjithsej 1138 kërkesa ,gjithsej
577 janë shqyrtuar, ndërsa të pa shqyrtuara janë 561.
Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrojtje të Mjedisit - janë pranuar 1196
kërkesa, të shqyrtuar gjithsej 528, të pashqyrtuara 668.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 223 kërkesa, gjithsej 191 janë shqyrtuar, të
pavendosura 32.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - janë pranuar 836 kërkesa
gjithsej 237 ndërsa të pashqyrtuar janë 599.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Mbrojtje dhe Shpëtim - janë pranuar 727
kërkesa gjithsej 541, të pashqyrtuara 186
Drejtoria për infrastrukturë Lokale - janë pranuar gjithsej 245 kërkesa, gjithsej
68 ndërsa të pashqyrtuar janë 177
Drejtoria për Financa dhe Pronë -janë pranuar 5007 kërkesa, gjithsej 3607, të
pashqyrtuara 1400
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - janë pranuar 259 kërkesa, gjithsej 176,
lëndë të pa shqyrtuara 83.
Drejtoria e Inspekcionit - 1742 kërkesa janë pranuara , gjithsej 1596 ndërsa
lëndët që ende nuk janë shqyrtuar janë 142.
Drejtoria e Kadastrit - janë pranuar 2412 , gjithsej 2108 të pa shqyrtuara 30

KOMUNA E PRIZRENIT
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Komuna e Prizrenit ka gjithsej 12 gjashtë drejtori. Më poshtë kemi paraqitur
numrin e kërkesave të pranuara dhe atyre të shqyrtuara për secilën drejtori veç e
veç.
Drejtoria për Administratës - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 923 kërkesa.
Prej tyre janë shqyrtuar 236, kurse 535 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm - Në këtë drejtori janë pranuar 640 kërkesa, të bartur
nga viti paraprak 242, gjithsej 882 , prej tyre 640 janë shqyrtuar, kurse 182 mbeten
të pashqyrtuara.
Drejtoria për Arsim - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 53 kërkesa, të gjitha
janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Financa - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 297 kërkesa, të
shqyrtuara janë 266, kurse 31 të pashqyrtuara.
Drejtoria për Bujqësi - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 120 kërkesa, prej
tyre 114 janë shqyrtuar, kurse 6 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Shërbime Publike - Në këtë drejtori janë pranuar 691 kërkesa, të
bartura nga viti paraprak 35, gjithsej 726 , prej tyre 574 janë shqyrtuar, kurse 47
mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm - Në këtë drejtori janë pranuar 2
lëndë, dhe janë shqyrtuar të gjitha.
Drejtoria për Emergjencë dhe Siguri - Në këtë drejtori janë pranuar 26 kërkesa,
të bartur nga viti paraprak 2, gjithsej 28 , prej tyre 24 janë shqyrtuar, kurse 4
mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi - Në këtë drejtori janë paraqitur gjithsej 510 kërkesa,
470 janë shqyrtuar ndërsa 40 ende nuk janë shqyrtuar.
Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori
gjithsej 93 kërkesa, dhe janë të shqyrtuara të gjitha.

janë pranuar

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - Në këtë drejtori janë pranuar 126
kërkesa, prej tyre 76 janë shqyrtuar, kurse 50 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër - Në këtë drejtori janë pranuar 7424
kërkesa, të bartur nga viti paraprak 35, gjithsej 7459 , prej tyre 7424 janë
shqyrtuar, kurse 174 mbeten të pashqyrtuara
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KOMUNA E RAHOVECIT
Komuna e Rahovecit me Statut komunal ka gjithsej 8 drejtori si dhe për Zyrën
Komunale për Komunitete. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori
është 10245, ndërsa prej tyre të shqyrtuara janë 9895 ose marrë në përqindje
rezulton 96,58%.
Drejtoria për Administratë – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 5744 kërkesa
dhe që të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm, Shërbime komunale, Kadastër, Gjeodezi, Pronë dhe
Mjedis - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 2724 kërkesa, të shqyrtuara janë
2578 kërkesa, ndërsa 146 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Financa Buxhet, Ekonomi dhe Zhvillim – Për këtë drejtori nuk ka
të dhëna.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - Në këtë drejtori janë pranuar 31 kërkesa,
të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 551 kërkesa, të
gjitha kërkesat janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
130 kërkesa, prej tyre 90 janë të shqyrtuara, kurse 40 kërkesa nuk janë shqyrtuar
ende.
Drejtoria e Inspekcionit - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 45 kërkesa, të
shqyrtuara janë 39, ndërsa 6 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende .
Drejtoria për Arsim - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 85 kërkesa, prej tyre
62 janë të shqyrtuara, ndërsa 23 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Zyra Lokale për Komunitete – Në Zyrën Lokale për Komunitete janë pranuar
gjithsej 935 kërkesa, prej tyre 800 janë të shqyrtuara, ndërsa 135 kërkesa nuk janë
shqyrtuar ende.
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KOMUNA E SHTËRPCËS
Kjo komunë ka gjithsej 7 drejtori. Raporti është paraqitur për shtatë drejtori si
dhe për Zyrën për Emergjencë. Numri i përgjithshëm i kërkesave në këto drejtori
është 367, të shqyrtuara janë 311 ose marrë në përqindje është 84,74 % .
Drejtoria për Administratë dhe Personel – Në këtë drejtori janë pranuar 23
kërkesa dhe që të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Buxhet dhe Financa - Në këtë drejtori janë pranuar 39 kërkesa, të
shqyrtuara janë 26, ndërsa 13 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Planifikim Rindërtim Zhvillim, Urbanizëm dhe Shërbime
Publike - Në këtë drejtori janë pranuar 103 kërkesa, prej tyre janë shqyrtuar 81,
ndërsa 22 kërkesa nuk janë shqyrtuar ende.
Drejtoria për Arsim dhe Kulturë - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 28
kërkesa, të shqyrtuara janë 16, ndërsa nuk janë shqyrtuar ende 12 kërkesa .
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale- Në këtë drejtori janë pranuar
20 kërkesa dhe të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 144 kërkesa, të shqyrtuara janë 135, ndërsa 9 kërkesa nuk janë shqyrtuar
ende.
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik - Në këtë drejtori janë pranuar 2 kërkesa të
cilat janë shqyrtuar.
Zyra për Emergjencë - Në këtë drejtori janë pranuar 8 kërkesa dhe të gjitha janë
të shqyrtuara.

KOMUNA E SHTIMES
Komuna e Shtimes ka gjithsej 7 drejtori. Numri i kërkesave në këto drejtori është
4264 prej të cilave janë shqyrtuar 4252 ose 99,71% . Numri i saktë i kërkesave për
secilën drejtori është paraqitur si vijon :
Drejtoria për Administratë dhe Personel – Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej
1225, të shqyrtuara janë1220, ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 5 kërkesa.
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Drejtoria për Planifikim Hapësinor dhe Mjedis - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 2896 kërkesa, të shqyrtuara 2895, ndërsa të pashqyrtuara është një
kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi dhe Financa - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 46
kërkesa, të shqyrtuara janë 41 kërkesa, ndërsa ende nuk janë shqyrtuar 5 kërkesa.
Drejtoria për Arsim dhe Kulturë, Rini dhe Sport - Në këtë drejtori janë pranuar
40 kërkesa, të gjitha janë të shqyrtuara.
Drejtoria për shërbime publike - Në këtë drejtori ka pasur gjithsej 29 kërkesa, të
shqyrtuara janë 28, ndërsa ende nuk është shqyrtuar 1 kërkesë .
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Mbrojtje dhe Emergjencë Në
këtë drejtori janë pranuar gjithsej 25 kërkesa, janë shqyrtuar të gjitha.
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim - Në këtë drejtori janë pranuar 3 kërkesa
dhe që të gjitha janë shqyrtuar.

KOMUNA E SKENDERAJT
Komuna e Skenderajt, ka 9 drejtori . Numri i përgjithshëm i kërkesave është 1832
kërkesa, kurse të shqyrtuara i kemi 1354 kërkesa ose 74 %.
Drejtoria e Administratës së përgjithshme - ka pasur gjithsej 258 kërkesa, të
shqyrtuara 249 kërkesa.
Drejtoria për Ekonomi dhe Financa - ka pasur gjithsej 175 kërkesa, të shqyrtuara
139 kërkesa.
Drejtoria për Arsim - ka pasur gjithsej 80 kërkesa, të shqyrtuara kërkesa.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari
shqyrtuara 00 kërkesa.

Zhvillim - ka pasur gjithsej 30 kërkesa, të

Drejtoria Gjeodezi,Kadastër, Pronë - ka pasur gjithsej
shqyrtuara 21 kërkesa.

126 kërkesa, të

Drejtoria Shërbime Publike - ka pasur gjithsej 270 kërkesa, të shqyrtuara 110
kërkesa.
60

Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport - ka pasur gjithsej 34 kërkesa, kurse të
shqyrtuara i ka 34 kërkesa.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - ka pasur gjithsej 751 kërkesa,
të shqyrtuara janë 640 kërkesa.
Drejtori për Urbanizëm - ka pasur gjithsej 113 kërkesa, të shqyrtuara 55.

KOMUNA E SUHAREKËS
Komuna e Suharekës ka 9 drejtori. Numri I përgjithshëm I kërkesave të
paraqitura në drejtori është 4776 prej të cilave 64 kërkesa janë të bartura nga viti
paraprak. Prej tyre 4580 kërkesa janë shqyrtuar ose 95.9%, kurse 198 ose 4.1% të
kërkesave nuk janë shqyrtuar.
Drejtoria e Administratës dhe Inspekcion - Në këtë drejtori janë pranuar
gjithsej 532 kërkesa. Prej tyre janë shqyrtuar 516, kurse 16 janë të pashqyrtuara.
Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër, Pronë dhe Mjedis - Në këtë drejtori janë
pranuar 2850 kërkesa, të bartur nga viti paraprak 21, gjithsej 2871 , prej tyre 2789
janë shqyrtuar, kurse 82 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Arsim - Në këtë drejtori janë pranuar 143 kërkesa, të bartur nga
viti paraprak 3, gjithsej 146 , prej tyre 140 janë shqyrtuar, kurse 6 mbeten të
pashqyrtuara.
Drejtoria për Mërgatë - Në këtë drejtori janë pranuar gjithsej 5 kërkesa, të gjitha
janë të shqyrtuara.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport - Në këtë drejtori janë pranuar 95 kërkesa,
të bartura nga viti paraprak 6, gjithsej 101 , janë shqyrtuar të gjitha.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Në këtë drejtori janë pranuar
526 kërkesa, të bartura nga viti paraprak 3, gjithsej 529 , prej tyre 505 janë
shqyrtuar, kurse 24 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Ekonomi Financa dhe Buxhet - Në këtë drejtori janë paraqitur
gjithsej 273 kërkesa, 223 janë shqyrtuar ndërsa 50 ende nuk janë shqyrtuar.
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Drejtoria e Shërbime Publike dhe Emergjencë- Në këtë drejtori janë pranuar
152 kërkesa, të bartur nga viti paraprak 25, gjithsej 177 , prej tyre 159 janë
shqyrtuar, kurse 18 mbeten të pashqyrtuara.
Drejtoria për Planifikim Zhvillim dhe Pylltari - Në këtë drejtori janë paraqitur
gjithsej 144 kërkesa, 142 janë shqyrtuar ndërsa 2 ende nuk janë shqyrtuar.

KOMUNA E VITIS
Komuna e Vitisë me Statut ka gjithsej 8 drejtori. Numri i përgjithshëm i
kërkesave në këto drejtori, është 1599 kërkesa, të shqyrtuara 1487 kërkesa ose
92.99%. Prej tyre:
Drejtoria për Administratë dhe Personel - janë pranuar gjithsej 446, të gjitha të
shqyrtuara.
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale- janë pranuar gjithsej 227
kërkesa, të shqyrtuara janë 162 kërkesa.
Drejtoria për Arsim - janë pranuar 64 kërkesa, të shqyrtuara kemi 62 prej tyre.
Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim - janë pranuar gjithsej 55 kërkesa,
të shqyrtuara të gjitha.
Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi - janë pranuar gjithsej 510 kërkesa,
të gjitha janë shqyrtuar.
Drejtoria për Inspekcion - janë pranuar 99 kërkesa, të shqyrtuara janë 93 prej
tyre.
Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë - janë pranuar 106 kërkesa, të
shqyrtuara janë 104 kërkesa.
Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport - janë pranuar 76 kërkesa, prej tyre 39
kërkesa të shqyrtuara.
Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural- ka pasur gjithsej 16, të
shqyrtuara janë të gjitha .
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KOMUNA E VUSHTRRISË
Komuna e Vushtrrisë ka gjithsej 12 drejtori. Mirëpo, komuna ka dërguar raportin
për 10 drejtori. Numri i përgjithshëm i kërkesave është 3249 kërkesa, kurse të
shqyrtuara i kemi 3089 kërkesa ose 95%.
Drejtoria e Administratës dhe Personel - ka pasur gjithsej 708 kërkesa, të
shqyrtuara 665kërkesa.
Drejtoria për Shërbime Publike- ka pasur gjithsej 103 kërkesa, të shqyrtuara 93
kërkesa.
Drejtoria për ekonomi dhe bujqësi: ka pasur gjithsej 663 kërkesa, të shqyrtuara
633 kërkesa.
Drejtoria për Mbrojtje dhe shpëtim - ka pasur gjithsej 55 kërkesa, të shqyrtuara
19 kërkesa.
Drejtoria për Pylltari dhe Zh. Rural- ka pasur gjithsej 30 kërkesa, të shqyrtuara
21 kërkesa.
Drejtori për buxhet dhe financa: ka pasur gjithsej 105 kërkesa, të shqyrtuara 84
kërkesa.
Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi - ka pasur gjithsej
shqyrtuara551 kërkesa.

568 kërkesa, të

Drejtoria për Urbanizëm - ka pasur gjithsej 339 kërkesa, të shqyrtuara 118
kërkesa.
Drejtoria për Inspekcion -ka pasur gjithsej 263 kërkesa, kurse të shqyrtuara i ka
249 kërkesa.
Drejtoria për shëndetësi - ka pasur gjithsej 475 kërkesa, të shqyrtuara janë 475
kërkesa.
Drejtoria e Arsimit – nuk kemi të dhëna.
Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport – nuk kemi të dhëna.
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Analizë krahasuese e kërkesave të paraqitura
Lidhur me efikasitetin e organeve të administratës lokale, më poshtë, kemi
paraqitur një grafik për shqyrtimin e lëndëve që janë bërë nga këto organe si dhe
krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë të viti 2009.

2. Krahasimi i numrit të lëndëve të shqyrtuara nga organet e administratës lokale
për periudhat e njëjta kohore të gjashtë mujorit të parë të viteve 2009 dhe 2010.
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Nga grafiku numër 2 mund të dallojmë një ngritje të lehtë të numrit të lëndëve të
shqyrtuara, krahasuar me gjashtë-mujorin e parë të vitit 2009, nga ana e organeve
të administratës lokale në Republikën e Kosovës. Kjo ngritje sillet prej 2% në
gjashtë-mujorin e parë të vitit 2010.
Mirëpo nëse krahasojmë komunat veç e veç shohim se nga 30 komuna 18 prej
tyre kanë treguar rënie në shqyrtimin e lëndëve të caktuara nga organet e
administratës lokale, ndërsa vetëm 12 prej tyre kanë ngritje në numrin e lëndëve
të shqyrtuara.
Gjithashtu nga kjo mund të shohim se 10 komuna kanë realizuar punë
përafërsish të njëjtë në shqyrtimin e lëndëve për periudhat e gjashtë-mujorit të
parë të vitit 2009 dhe 2010.
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KONKLUZIONE
Duke u bazuar në të dhënat që ka në dispozicion MAPL, për periudhën e gjashtë
mujorit të vitit 2010, japim konkluzionet si vijon:


Shumica e komunave kanë mbajtur numër të mjaftueshëm të seancave të
Kuvendeve. Komuna e Dragashit, Gjilanit dhe Obiliqit nuk kanë
përmbushur normën e paraparë me LVL, sa i përket numrit të mbledhjeve
gjatë gjashtë mujorit të vitit 2010. Ndërkaq, komuna e Prizrenit qëndron
keq në këtë drejtim sepse nuk ka mbajtur asnjë mbledhje të rregullt.
Pavarësisht nga kjo, mund të konstatohet se Kuvendet e Komunave të
Republikës së Kosovës janë funksionale me përjashtim të komunave ku
komuniteti serb është shumicë, të cilat nuk kanë bashkëpunim me
institucionet e Kosovës.



Në përgjithësi, Komunat kanë ndërmarrë aktivitetet në lidhje me
implementimin e Ligjit për vetëqeverisjes Lokale.



Në përgjithësi, Komunat kanë themeluar edhe komitete të tjera, përveç
atyre obligative.



Vetëm në tri komuna të Republikës së Kosovës (Junik, Kaçanik dhe
Vushtrri) janë themeluar komitetet konsultative.



Jo të gjitha komunat e dërgojnë materialin e mbledhjeve me kohë në
autoritetin mbikëqyrës, në këtë rast MAPL-së, ashtu siç parasheh neni 43.5
i LVL-së.



Shumica e komunave respektojnë nenin 80 të LVL-së, i cili i obligon
kryetarët e komunave të dërgojnë listën e të gjitha akteve të miratuara nga
kryetari dhe kuvendi në muajin paraprak, deri më datën 10 të çdo muaji.



Komunat, veprimtarinë e tyre e realizojnë në mënyrë transparente. Pjesa
dërmuese e tyre e kanë miratuar Rregulloren për transparencë, por që një
pjesë e madhe e tyre nuk kanë mbajtur tubime publike me qytetarë.



Pjesa më e madhe e komunave e kanë miratuar Rregulloren për përdorim
të gjuhëve.



Jo në të gjitha komunat janë respektuar procedurat për zgjedhjen e
zëvendëskryesuesit të kuvendit për komunitete.
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Jo të gjitha komunat kanë respektuar nenin 61 të LVL-së për emërimin e
nënkryetarit të komunës për komunitete.



Një numër i konsiderueshëm i komunave kanë lidhur marrëveshje
ndërkomunale.

REKOMANDIME:


Komunat të cilat nuk kanë arritur të mbajnë me kohë së paku pesë seanca
të rregullta gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2010 (normë e cila duhet
përmbushur me Ligjin e Vetëqeverisjes lokale), rekomandojmë që në
periudhën pasuese të vitit, të përshpejtojnë dinamikën e mbajtjes së
mbledhjeve, me qëllim të përmbushjes së obligimeve ligjore për mbajtjen e
së paku dhjetë seanca në vit.



Komunat duhet që në përputhje me nenin 43.5 të Ligjit për Vetëqeverisje
Lokale ti dërgojë Ministrisë përgjegjëse për qeverisjen lokale, gjithë
materialet e mbledhjes së kuvendit, 7 ditë para mbajtjes së mbledhjes e jo
vetëm ftesën për mbledhje.



Komunat të cilat nuk i kanë themeluar Këshillat Komunale për Siguri në
Bashkësi, rekomandohen që ti themelojnë këto këshilla konform
Udhëzimit Administrativ nr. 08/2009 MPB – 02/2009 MAPL.



Komunat të cilat ende nuk i kanë themeluar Komitetet konsultative, gjatë
themelimit të tyre të kenë parasysh nenet 73.1 dhe 73.2 sa i përket
përbërjes në këto Komitete e cila duhet të jetë nga qytetarët dhe
përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, e jo nga subjektet politike, po
ashtu të kenë parasysh edhe përfaqësimin gjinor në këto Komitete.



Komunat të cilat kanë rritur numrin e Drejtorive pa respektimin e
procedurave ligjore, rekomandohen që fillimisht të respektojnë normat
ligjore, e më pastaj të ndërmarrin veprime për shtimin e numrit të
Drejtorive. Pra, rekomandojmë që të respektojnë Statutin e Komunës si
dhe Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.



Komunat të cilat kanë krijuar pozita të cilat nuk parashihen me Ligjin për
vetëqeverisje lokale, rekomandojmë që të ndërmarrin hapa në drejtim të
eliminimit të veprimeve kundërligjore.
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Komunat të cilat nuk kanë mbajtur takime publike me qytetarë,
rekomandojmë që të përmbushin këtë obligim ligjor dhe t’u japin hapësirë
qytetarëve në realizimin sa më të lehtë të interesave të tyre.



Gjithashtu rekomandojmë ato komuna të cilat nuk kanë miratuar
Rregulloren për transparencë që të ndërmarrin hapa në këtë drejtim.



Të bëhen plotësim ndryshime të Statuteve komunale konform
organizimeve të tyre të brendshme dhe në përputhje me LVL-në.
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