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Republika Kosova-Republic of Kosovo 
Qeveria - Vlada - Government 

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 

Ministry of Local Government Administration 

                    
 

 RAPORT I UDHËTIMIT ZYRTAR TE STAFIT  UDHEHEQES TE MAPL-së, 
NË UASHINGTON D.C/SHBA  

(30 janar - 05 shkurt 2012) 
 
Hyrje: 
 

Stafi i lartë udhëheqës i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nga data 
30 janar 2012 deri më 5 shkurt 2012, ka realizuar vizitën zyrtare në Washington 
DC, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Delegacioni i MAPL-së, ishte në 
përbërje të Zv. Kryeministrit dhe Ministrit të Administrimit të Pushtetit lokal, 
Sekretarit të Përgjithshëm dhe 4 drejtorëve të departamenteve Funksionale të 
ministrisë:  Drejtores së Departamentit për Vetëqeverisje Lokale, Drejtorit të 
Departamentit Ligjor, Drejtorit të Departamentit për Analiza dhe Reformë të 
Pushtetit Lokal si dhe Drejtorit të Departamentit për Zhvillim Regjional dhe 
Integrime Evropiane.   
 

Qëllimi i vizitës: 
 

Qëllimi i vizitës zyrtare ishte realizimi i takimeve me përfaqësuesit e 
institucioneve të larta shtetërore dhe njoftimi për situatën aktuale në Kosovë si 
dhe pjesa tjetër që kishte të bënte me shkëmbimin e përvojave të vetëqeverisjes 
lokale, mundësin e bashkëpunimit me institutin urban për zhvillimin e mëtejmë 
të matjes së Performancës etj. 
 

Me këtë rast janë realizuar takime me përfaqësues të institucioneve më të larta 
shtetërore duke filluar me Sekretaren e Shtetit;  me përfaqësues nga Zyra për 
Evropë dhe Azi në Departamentin e Shtetit; Kongresmenë, Përfaqësues të 
Këshillit të qarkut të Kolumbias;   si dhe takimet tjera në Institutin Nacional 
Demokrat; Asociacioni i Komunave; intervista në Zërin e Amerikës, USAID-i etj.  
E veçante e kësaj agjende ishte edhe pjesëmarrja e Ministrit në “lutjen e 
mëngjesit” të organizuar nga kryetari i ShBA Barack H. Obama.  
Kjo vizitë e stafit të MAPL-së u mbështet financiarisht edhe nga UNDP. 
 
 



Agjenda: 
 
 
 

 
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government  
 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 

Ministry of Local Government Administration   

AGJENDË 

VIZITË ZYRTARE 

SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS  

Stafi i lartë i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Republika e Kosovës  

30 janar - 3 shkurt 2012  

 

E hënë, 30 janar 2012 

 
2:15 pasdite Arritja e delegacionit   

Delegacioni do të pritet nga përfaqësuesit e ambasadës në 
aeroportin ndërkombëtar Dulles.  

      
 
5:00 pasdite Regjistrimi në hotel  

Regjistrimi i pjesëmarrësve në Washington Hilton/Churchill 
Hotel 
 
 

5:30 pasdite Takimi mirëpritës  
Përfaqësuesit e ambasadës takohen me delegacionin në hotel  
 

7:00 pasdite Darka (e lirë) 
  

E martë. 31 janar 2012 

 



10:00-11:00 paradite    Vizita në ambasadën e Republikës së Kosovës-takimi 
me ambasadorin Spahiu 

     [ZKM Petrovic, Osmani, Ukimeraj, Sahiti, Maxhuni dhe 
Kamberaj] 
 
2:00 – 3:00  pasdite  Dreka  

 
 

3:50 – 4: 30 pasdite Intervista në Zërin e Amerikës/sektori në gjuhën serbe 
                                    [ZKM Petrovic, ambasadori Spahiu]  
 

 
7:00 pasdite Darka  
  
 

E mërkurë, 1 shkurt 2012 

 
7:00 - 9:00 paradite            Lutja e mëngjesit  

                      E organizuar nga kryetari i SHBA Barack H. Obama 
                      [ZKM Petrovic]       

 
11:30 - 12:00 pasdite    Takimi në Departamentin e Shtetit të ShBA     

Takimi me:  znj. Jennifer Brush, Drejtore e zyrës për Evropën 
jugore dhe qendrore, Departamenti i shtetit të ShBA 
[ZKM Petrovic, Ambasadori Spahiu, Osmani, Ukimeraj, 
Maxhuni] 

 
 
2:30 – 3:30    pasdite    Agjencia e ShBA për zhvillim ndërkombëtar – USAID  
                                      I konfirmuar  

Takimi me: znj. Roberta Mahoni, Drejtore 
Demokraci/qeverisje dhe tranzicion social 
USAID, Byroja për Evropën & Eurasia/DGST 
[ZKM Petrovic, Ambasadori Spahiu, Osmani, Ukimeraj, 

Kamberaj] 
    

E enjte, 2 shkurt 2012 

 
7:00 - 9:00 paradite            Lutja e mëngjesit  

                      E organizuar nga kryetari i ShBA Barack H. Obama 
                      [ZKM Petrovic]       

 
3:00 - 4:30 pasdite            Këshilli i qarkut të Kolumbisë  

        Takimi me: 
                                 Sekretariatin e Këshillit 

[Osmani, Jashari, Ukimeraj, Sahiti, Maxhuni, Kamberaj] 



 
4:00 – 5:00      Takimi me  Zëvendës-ndihmës sekretarin amerikan të shtetit 

Philip Reeker 
                              [ZKM Petrovic, Ambasadori Spahiu] 
 

E premte, 3 shkurt 2012   

 
8:00 paradite                     Mëngjesi  (i lirë ) 
 
9:00 paradite         Takimi i përfaqësuesve të ambasadës me pjesëmarrësit në 

hollin e hotelit  
 
10:00 – 11:00             Instituti demokratik ndërkombëtar (NDI)  
                                     Takimi me z. Robert Benjamin, Drejtor për Evropën 

Qendrore dhe Lindore 
[ZKM Petrovic, Ambasadori Spahiu, Osmani, Ukimeraj, 
Sahiti] 
 

11:30- 12:30 pasdite         Drekë zyrtare me kongresistin e ShBA 
                                      Rep. Eliot Engel dhe anëtarët e komitetit drejtues të 

shqiptarëve 
 [ZKM Petrovic, Ambasadori Spahiu, Osmani, Ukimeraj] 
 
5:00- 4:00  pasdite Asociacioni Ndërkombëtar për. Menaxhimin e 

Qyteti/Qarkut (ICMA) 
 I konfimuar 

[ZKM Petrovic, Ambasadori Spahiu, Osmani, Ukimeraj, 
Sahiti, Maxhuni, Kamberaj] 
 
Adresa: 
ICMA 
777 North Capitol Street, N.E. 
Suite #500 
Washington, DC   20002 
Telefoni: (202) 289 – 4262  
Faks: (202) 962 – 3500  
 

7:35   pasdite                  Udhëtimi për në aeroportin ndërkombëtar  Dulles 
                                     Kthimi  
 

 
 

 
 
 
 
 



Realizimi i vizitës zyrtare dhe përmbledhje nga takimet e realizuara 
 

Gjatë kësaj vizite zyrtaret stafi i lartë i MAPL-së ka mbajtur një sërë takimesh të 
karakterit politik dhe profesional me zyrtar të lartë të institucioneve të SHBA, të 
cilat në mënyrë të hollësishme do të paraqiten si në vijim: 
   

 Me 31 janar 2012 stafi i lartë i MAPL-së në përbërje të plotë ka vizituar 
Ambasadën e Republikës së Kosovës në Uashington DS ku është pritur 
nga Ambasadori i Republikës së Kosovës në Uashington z. Spahiu dhe 
është njoftuar për punën e ambasadës dhe koordinimin e aktiviteteve 
institucionale të Republikës së Kosovës me Institucionet e SHBA-së dhe 
institucionet ndërkombëtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në SHBA.   
Pas këtij takimi Zëvendës Kryeministri dhe Ministri i MAPL-së ka mbajtur 
një intervistë në Zërin e Amerikës. 

  

 Me datë 01 shkurt Zëvendës Kryeministri dhe Ministri i Administrimit të 
Pushtetit Lokal i shoqëruar nga Ambasadori i Republikës së Kosovës në 
Uashington DS, Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoresha e Departamentit për 
Vetëqeverisje Lokale dhe Drejtori i Departamentit Ligjor kanë zhvilluar 
një takim më Jennifer J. Rush, Drejtoreshë e Zyrës për Evropën Juglindore 
në Departamentin e Shtetit me ç’rast është biseduar lidhur përparimin e 
arritur në zbatimin e Planit të Decentralizimit dhe planin aksionar për 
themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore, zhvillimin e përgjithshëm të 
vetëqeverisjes lokale, sfidat dhe të arriturat e Qeverisë në krijimin e 
mundësive për integrimin e komuniteteve jo-shumicë në jetën 
institucionale, duke i kushtuar rëndësi të veçantë komuniteteve që jetojnë 
në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Me këtë rast nga Jennifer J. 
Rush, Drejtoreshë e Zyrës për Evropën Juglindore në Departamentin e 
Shtetit ka marr përkrahjen e plotë për angazhimet e Ministrisë/Qeverisë 
së Kosovës në përmbylljen me sukses të procesit të decentralizimit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Foto 1: (Pamje nga takimi me znj. Jennifer J. Rush, Drejtoreshë e Zyrës për 
Evropën Juglindore në Departamentin e Shtetit) 



 Në po të njëjtën ditë Zëvendës Kryeministri dhe Ministri i Administrimit 
të Pushtetit Lokal i shoqëruar nga Ambasadori i Republikës së Kosovës në 
Uashington DS, Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoresha e Departamentit për 
Vetëqeverisje Lokale dhe drejtori i Departamentit për Zhvillim Regjional 
dhe Integrime Evropiane kanë realizuar një takim me përfaqësuesit e 
USAID-it, me ç’rast ka falënderuar përfaqësuesit e USAID-it për ndihmën 
dhe përkrahjen e vazhdueshme me projekte dhe asistencë për komunat e 
Kosovës me qëllim të lehtësimit në zbatimin e përgjegjësive ligjore, duke i 
kushtuar rëndësi të veçantë cilësisë së shërbimeve të ofruara, 
transparencës dhe forcimit të kapaciteteve njerëzore. Poashtu Zëvendës 
Kryeministri i ka njoftuar bashkëbiseduesit për master – planin për 
Qendrën e skijimit në Brezovicë, projekt ky i mbështetur nga Komisioni 
Evropian dhe për të cilin ka nevojë për ndihmë konkrete financiare për 
zbatimin e këtij projekti me rëndësi të veçantë për Kosovën. Zyrtarët e 
lartë të USAID-it mirëpriten realizimin e këtij projekti që ndikon në 
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, duke ofruar edhe mbështetjen në 
realizimin e tij  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto 2: (Pamje nga takimi me përfaqësues te USAID-it) 

 

 Me datë 02 shkurt Zëvendës Kryeministri dhe Ministri i MAPL-së ka marr 
pjesë në Lutjet e Mëngjesit, më pas ka zhvilluar një takim të shkurtër me 
Sekretaren e Shtetit Amerikan Znj. Hillary Clinton nga e cila ka marrë 
mbështetje të plotë për progresin e arritur në Kosovë, në zhvillimit dhe 
përparimit të mëtutjeshëm të vendit tonë, si dhe ka nënvizuar përkrahjen 
e plotë të SHBA-ve në zhvillimin e gjithëmbarshëm demokratik të 
Kosovës. Poashtu zëvendës Kryeministri i shoqëruar edhe nga 
Ambasadori i Republikës së Kosovës në Uashington DS, kanë mbajtur një 
takim me Philip Reeker Zëvendës ndihmës i Sekretarit të Shtetit. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Foto 3: (Pamje nga takimi në mes të Ministrit të MAPL-së, z. Petrovic dhe  
                                                Sekretares së SHBA, zonj. Clinton) 
  

 Me datë 02 shkurt 2012 Zyrtarë të lartë të MAPL-së në përbërje të 
Sekretarit të Përgjithshëm dhe katër drejtorëve të departamenteve 
funksionale, si dhe përfaqësuesi i Ambasadës së Republikës së Kosovës në 
Uashington DS z. Jashari, kanë mbajtur një takim pune me Këshillin e 
Distriktit të Kolumbia, me Nyasha Smith, Sekretare i Këshillit. Në këtë 
takim janë biseduar aspekte të ndryshme legjislative, të buxhetit dhe 
praktikat e mira të komunikimit me qytetarët për projektet në interes të 
tyre. Para stafit të lartë të MAPL ka pasur një prezantim të hollësishëm 
lidhur me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Distriktit të 
Kolumbia, funksionimit të komiteteve të Këshillit të Distriktit, si dhe 
menaxhimin e Qytetit të Uashingtonit dhe organizimi i tij. 

 

         Foto 4: (Pamje nga takimi me përfaqësues  të Këshillit të Distriktit të Kolumbia) 



 Me datë 03 shkurt 2012 Zëvendëskryeministri i Kosovës & Ministër i 
Administrimit të Pushtetit Lokal i shoqëruar nga Ambasadori i 
Republikës së Kosovës në Uashington, stafi i lartë i ministrisë (Sekretari i 
Përgjithshëm, drejtori i Departamentit për Hulumtime dhe Reformë të 
Pushtetit Lokal dhe Drejtoresha e Departamentit për Vetëqeverisje Lokale, 
kanë realizuar një takim të frytshëm pune me Institutin Nacional 
Demokratik (NDI) ku janë takuar me Robert Benjamin, Drejtor regjional 
për programet e Evropës qendrore dhe jugore.  
Në këtë takim me theks te veçantë janë diskutuar mundësitë e ndihmës 
konkrete me projekte për demokratizimin e jetës ne veri te Kosovës. Në 
këtë perspektivë, janë arritur konkluzione të sakta të cilat në nivelin teknik 
pritet të dakordohen gjatë ditëve të ardhshme. 

Foto 5: (Pamje nga takimi me përfaqësues të  Institutit Nacional Demokratik 
(NDI) 

 

 Në po të njëjtën datë Delegacioni i MAPL-së i kryesuar nga Zëvendës 
Kryeministri dhe Ministri i MAPL-së, i shoqëruar nga Ambasadori i 
Republikës së Kosovës në Uashington DS, Sekretari i Përgjithshëm i 
MAPL-së dhe Drejtoresha e Departamentit për Vetëqeverisje Lokale, kanë 
vazhduar vizitën në Kongres të SHBA-ve ku kanë takuar anëtarë të 
kongresit. Një takim të veçantë e ka bërë me kongresmenin Eliot Engel, 
me të cilin kanë biseduar për zhvillimet e përgjithshme politike e 
ekonomike në Kosovë. Në takim është biseduar me theks të veçantë për 
çështjen e integrimit të komuniteteve jo-shumicë në jetën institucionale e 
shoqërore, si dhe garantimin e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe 
barazisë së qytetarëve të Kosovës. Kongresmeni Eliot Engel ka theksuar se 
ka qenë  përkrahës i madh i pavarësisë së Kosovës, por për gjithë qytetarët 
e saj. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6: (Takimi me Kongresmenin Eliot Engel) 
 

 Po ashtu me datë 03 shkurt 2012 Delegacioni i MAPL-së i kryesuar nga 
Sekretari i përgjithshëm, i MAPL-së, në përbërje të drejtorëve të 
departamenteve funksionale kanë mbajtur një takim të rëndësishëm për 
shkëmbimin e përvojave në organizimin e pushteteve lokale me 
Asociacionin për Menaxhimin e Autoriteteve Lokale (County 
Management Associacion) në të cilën në formë të ndarë, drejtorët e 
departamenteve të MAPL-së në takime të ndara kanë mundur të 
bashkëbisedojnë gjatë me zyrtarët amerikan të këtij asociacioni. Janë 
diskutuar modelet e organizimit, legjislacionit, buxhetin, reformën e 
qeverisjes lokale, dhe veçanërisht për modelin e matjes së performancës,  
dhe mundësinë e bashkëpunimit me institutin urban pasi së bashku me 
këtë institucion, ka filluar implementimi i tyre edhe në Kosovë.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Foto 7: (Pamje nga takimi me zyrtarët nga Asociacioni për Menaxhimin e 

Autoriteteve Lokale) 


