
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministrastvo Administracije Lokalne Samupravo
Ministry of Local Government  Administration

Prishtinë, 10 prill 2014

Prishtinë, janar 2014

Departamenti
për Integrime
Evropiane
dhe
Koordinim të
Politikave

OBLIGIMET EKOMUNAVE
BAZUARNË PLANIN EVEPRIMIT

PËRMSA-NË 2014





OBLIGIMET E KOMUNAVE BAZUAR NË PLANIN E VEPRIMIT PËR MARRËVESHJEN E STABILIZIM – ASOCIIMIT PËR
VITIN 2014

MATRICA E PLANIT TE VEPRIMIT TË MSA-së 2014

VEPRIMI INDIKATORËT AFATI
PËRFUNDIMTAR

INSTITUCIONI
PËRGJEGJËS

INSTITUCIONI
MBËSHTETËS
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1. KRITERET POLITIKE

4.Të forcohen kapacitetet e
administratës ne nivelin lokal,
përfshirë komunat e sapo
formuara, duke ofruar
udhëzime nga niveli qendror
tek ai lokal

1. Ligji për Emrat, Numrat
dhe Kufijtë Administrativ
të Komunave, i miratuar

2. Aktet ligjore nga fusha
e vetëqeverisjes lokale qe
duhet te harmonizohen
me Acquis, te
identifikuara

3. Strategjia për
Vetëqeverisjen Lokale
2014-2023, e miratuar

4. Programi për ngritjen e
kapaciteteve të zyrtarëve
të nivelit lokal për
komunat e krijuara në
procesin e
decentralizimit, i hartuar

5. Programi për investime
publike për komunat e
formuara në procesin e

K4-2014 MAPL / € 2,390,590.00 /



decentralizimit, i hartuar

6. Programi për ngritjen e
kapaciteteve të zyrtarëve
të nivelit lokal sa i përket
menaxhimit të tokës, i
hartuar.

7.Doracaku për
inaugurimin e organeve
të Komunës, i hartuar.

8. Doracaku për
funksionalizimin e
organeve lokale pas
zgjedhjeve lokale 2013, i
hartuar

6.Të vazhdohet procesi i
decentralizimit për komunën e
Mitrovicës se Veriut

1. Komuna e Mitrovicës

Veriore, e funksionalizuar

2. Plani i Veprimit për
Funksionalizim të katër

komunave, i miratuar.

3. Buxheti i Komunave,

i alokuar)

K4-2013 MAPL ZKM

ADMINISTRATA PUBLIKE

11. Të ndahen hapësirat e
institucionit të Avokatit të
Popullit.

1. Lista e hapësirave të
zyreve rajonale të IAP, e
evidentuar dhe e
përcjellur tek IAP.
2. Zyrat rajonale të IAP në
pajtim me listën për
hapësira të ndara nga

K4- 2014 MAPL KOMUNAT / /



MAPL dhe Kuvendet
Komunale, të vendosura

9. Përmirësimi i
veprimtarisë së organeve
lokale për përmbushjen e
mandatit të tyre ligjor

1. Databaza për
menaxhimin e tokës
komunale, e
funksionalizuar
2. Raporte të auditorit
të përgjithshëm mbi
vlerësimin e kualitetit
të menaxhimit
financiar, të publikuara
3. Raport vjetor mbi
zbatimin e projekteve
kapitale të Kuvendeve
të Komunave, i hartuar.
4. Raport mbi plane të
integruara komunale
për zhvillimin e
Komunës, i hartuar

K4 -2014 MAPL KOMUNAT € 210,500.00

8. Monitorimi i zbatimit të
ligjshmërisë në Komuna

1. Plani vjetor i
monitorimit, i
publikuar
2. Raportet tremujore të
Komunave, të hartuara
3. Numri i vlerësimeve
ligjore të vendimeve të
komunave nga organet
mbikëqyrëse
4. Mbledhjet e
Kuvendeve të
Komunave, të
monitoruara

K4-2014 MAPL KOMUNAT € 75,384.60

7.Të ngritet transparenca e
punës dhe vendimmarrjes
të nivelit lokal

1. Aktet normative dhe
vendimet e komunave,
të publikuara
2. Mbledhjet e

K4-2014 MAPL KOMUNAT € 326,188.07



Kuvendeve të
komunave, të hapura
për publikun,
3. Qasja e qytetarëve në
punën e Kuvendeve të
Komunave përmes
teleprezencës, e
funksionalizuar
4. Fushata
vetëdijësuese për
qytetarët për
teleprezencën, e
organizuar
5. Fushata për qasjen në
dokumentet publike, e
organizuar
6. Trajnimet për qasjen
në dokumentet publike
për zyrtarët lokal, OJQ-të
dhe Mediet, e
organizuar

TË DREJTAT E NJERIUT DHE MBROJTJA E MINORITETEVE

MBROJTJA E PAKICAVE

30. Të implementohet
legjislacioni që ka të bëjë me
mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore

1. Këshilli lokal për
implementimin e Ligjit
për Hoqën e Madhe, i
themeluar
2. Numri i shkeljeve
dhe ndërtimeve ilegale
në zonat e mbrojtura, i
raportuar

K4-2014 MAPL KOMUNAT / /



3. Masat e ndërmarra
ndaj shkeljeve të
evidentuara të
ndërtimeve pa leje në
zonat e mbrojtura
4. Caktimin e
inspektorëve për
mbikëqyrjen e
zhvillimeve në
Qendrën historike të
Prizreni

6.Të vazhdoj zbatimi i
decentralizimit , sidomos në
komunat e reja

1. Komuna e Mitrovicës
Veriore, e
funksionalizuar
2. Plani i Veprimit për
Funksionalizim të katër
komunave, i miratuar.
3. Buxheti i Komunave,
i alokuar)

K4-2013 MAPL KOMUNAT 13,322.57€ /

Drejtësia, liria dhe siguria

Vizat, menaxhimi i kufijve Azili, migrimi

10.Të vazhdohet me
decentralizimin e fondit për
riintegrim, të thjeshtësohet
procedura e aplikimit për
këtë fond dhe të
përmirësohet
bashkëpunimi midis nivelit
qendror dhe lokal

1.Sistemi elektronik për
menaxhimin e rasteve,
funksional në të gjitha
komunat

K4-2013 MPB KOMUNAT € 149,300.00



3.7.3. Bujqësia
Hartimi i politikave, planeve
dhe programeve zhvillimore
për sektorin e bujqësisë dhe
zhvillimit rural

1.Programi vjetor për
bujqësi dhe zhvillim rural
me masa teknike I
miratuar

2.Plani vjetor dhe I
veprimit për zhvillimin e
bujqësisë organike, I
miratuar

3.Autoriteti I kontrollit
për bujqësi organike , i
themeluar

4.Programi kombëtar për
pujqësi organike, I
përgatiutu

5.Baza e të dhënave për
bujqësi organike, e krijuar

6.Raporti i gjelbër për
analiza, I përfunduar

7.Plani program për
akreditimin e laboratorit
të verës, I përgatitur

8.Regjistrimi I bujqësisë, I
përfunduar

9.Regjistrimi I fermerëve I
azhurnuar

10.Rrjeti I të dhënave të
kontabilitetit  të

K-2014 MBPZHR KOMUNAT € 644,800.00 Ligji për Bujqësi
Dhe Zhvillim
Rural, Ligji për
Tokat Bujqësore,
Strategjia për
Konsolidimin e Tokave
Bujqësor



fermerëve bujqësor, I
kompletuar,
11.Prejardhja e mbrojtur
gjeografike e verës dhe
përshkrimi I lokaliteteve
me indikacione të
mbetura gjeografike, I
përfunduar

12.Verërat e çertifikuara
dhe të kategorizuara

13.Sipërfaqja e tokës e
konsoliduar (në ha)

14.Masat e ndërmarra për
mbrojtjen e tokës
bujqësore (numri I
kërkesave të
parashtruara, lejeve të
lëshuara, inspektimeve,
kontrolleve dhe numri I
fletëparaqitjeve të
ushtëruara)



4.Modernizimi i fermave
bujqësore dhe i ndërmarrjeve
agropërpunuese përmes
skemës së grandeve si dhe
përmirësimi i kushteve për
marketing

1. Buxheti (grante dhe
subvencione) 9. 400.000
euro nga BK për fermerë
dhe ndërmarrjet
agropërpunuese i
siguruar;
2. Investimet në
ndërmarrjet
agropërpunuese dhe
fermat e ndryshme të
cilat përmbushin
standardet e BE-s( numri i
ndërmarrjeve
agropërpunuese,
fermave, lloji i
investimeve etj) të
siguruara;
3. Sistemi (softueri) i
informacionit të tregut
për çmimet për artikujt
kryesor bujqësor i
funksionalizuar dhe
azhurnuar
4. Raporti i për këmbimin
tregtar (importi dhe
eksporti) bazuar në të
dhënat statistikore i
përgatitur;
5. Produktet bujqësore të
promovuar Brenda dhe
jashtë Kosovës, të
promovuar
6.Fermerët dhe shoqatat
e ujitjes të përkrahura me
grante (lloji I investimeve
I përfituesve)

K4 - 2014 MBPZHR, ASK.AUVK,
Komunat



5.Përmirësimi i infrastrukturës
në zonat rurale

1.Infrastruktura në zonat
rurale e
përmirësuar(rrugët, rrejti
elektrik, furnizimi me ujë
due transporti)

2.Projektet e   realizuara
nga Grupeve Lokale të
Veprimit (GLV).

K4 - 2014 MBPZHR MBPZHR/Kom
unat

Ligji për Bujqësi Organike

9. Ngritja e kapaciteteve
institucionale dhe profesionale
në AUV

11.Transferimi i
inspektorëve komunalë
në AUV, i përfunduar

K4 -2014 MAPL KOMUNAT

4. Përmirësimi i politikave
strategjike në fushën e mjedisit
dhe miratimi i planeve të
veprimit

8. Planet Hapësinore dhe
Urbanistike të 6
komunave te miratuara:
Kamenicë, Fushë Kosovë,
Graçanicë, Mamushë,
Prishtinë dhe Partesh

K4- 2015 MAPL KOMUNAT



8.Shfrytëzimi dhe menaxhimi i
qëndrueshëm i pyjeve

1. Sipërfaqet e pyllëzuara
në ha;
2. Planet menaxhuese për
pyjet (në ha) të hartuara
dhe të miratuara nga
MBPZHR;
3. Strategjia për zhvillimin
e gjuetisë e miratuar nga
Qeveria e Kosovës;
4. Strategjia për Zhvillimin
e Ekoturizmit e miratuar
nga Qeveria e Kosovës;
5. Inventarizimi Nacional i
Pyjeve (Raporti Final) i
hartuar ;
6. Strategjia për
menaxhimin e
qëndrueshëm të
prodhimeve pyjore
jodrunore e miratuar nga
Qeveria e Kosovës;
7. Masat dhe veprimet e
ndërmarra nga APK për
mbrojtjen e pyjeve (
numri i fletëparaqitjeve të
ushtruara, inspektimet,
dënimet për kundërvajtje
dhe veprat penale për
dëmtuesit dhe
shfrytëzuesit ilegal të
pyjeve).

K4-2014 MBPZHR Komunat,MM
PH

Ligji për Tokat Bujqësore



9.Ngritja e kapaciteteve
institucionale  për fusha të
ndryshme të sektorit të
bujqësisë dhe fuqizimi i
mëtejshëm i shërbimeve
këshillimore bujqësore dhe
rurale për fermer, grupe të
fermerëve, OJQ.

1. Departamenti për
Shërbime Këshilluese i
konsoliduar;
2. Numri i zyrtarëve të
trajnuar për sektorët e
ndryshëm;
3. Qendrat informative
dhe këshilluese të
themeluara dhe të
funksionalizuara;
4. Shërbimet
këshillimore teknike të
ofruara (numri i
fermerëve, lloji i
këshillimeve, numri i
publikimeve,
broshurave,
fletëpalosjeve etj);
5. Fushata për
vetëdijesimin e
qytetarëve për
rëndësinë, mbrojtjen
dhe shfrytëzimin e
pyjeve, të realizuara;
6. Asistenca teknike
nga TAIEX-it e
siguruar

K4-2014 MBPZHR Fak. i
Bujqësisë,,Ko
munat,SHPUK

Plani i Punës i MBPZHR

3.7.5.1. Punësimi, politika sociale dhe politika e shëndetit publik

6.Adoptimi i politikave të
përfshirjes sociale dhe
antidiskriminuese si dhe
masave për përmirësimin e
situatës së grupeve te cenuara

1, Integrimi I politikave të
punësimit dhe atyre
sociale në strategjinë
komunale,I arritur
2. Decentralizimi I
shërbimeve sociale, I
vazhduar (komunat)
3. Mekanizmat për
financim, të krijuara dhe

K4 - 2014 MPMS MPMS Strategjia Sektoriale 2009-2013, Plani i
Veprimit 2011-2013, Strategjia e
Decentralizimit te Shërbimeve Sociale
2013-2017



fuqizuara (komunat)
4. Përfshirja e OJQ-vë më
afrimin e shërbimeve të
mirëqenies sociale, e
mundësuar

10.Ofrimi i shërbimeve
shëndetësore të gjitha
komuniteteve minoritare, me
prioritet komuniteteve romë,
ashkali dhe egjiptas, si dhe
kryerja e veprimeve për
përmirësimin e regjistrimit,
zvogëlimin e kontaminimit me
plumb dhe rritja e shkallës së
vaksinimit në mesin e
bashkësisë RAE; ngritja e
kapaciteteve të Njësisë për
Metale të Rënda brenda MSH-
së .

1. Fushata e vetëdijesimit
mbi rrreziqet
shëndetësore të
kontaminimit me plumb e
përfunduar
2. Raporti vlerësues mbi
shkallën e kontaminimit
me plumb i hartuar
3. Numri i personave të
trajtuar për kontaminim
me plumb dhe të mjekuar
4. Raporti për furnizim me
terapi specifike (DMSA)
për pacientët e trajtuar
për helmim me plumb i
hartuar
5. Aktivitetet e ndërmarra
me qëllim të integrimit të
komuniteteve në sistemin
shëndetësor
6.Kryerja e veprimeve për
përmirësimin e
regjistrimit, zvogëlimin e
kontaminimit me plumb
dhe rritja e shkallës së
vaksinimit në mesin e
bashkësisë RAE
7.Furnizimi me pajisje i

K3-2014 MSH KOMUNAT Strategjia Sektoriale 2010 2014



Njësisë për metale të
rënda në QKMF-
Mitrovicë ,
8.Raportimi mbi nivelin e
rritjes së vaksinimit i
përfunduar
9.Numri i të vaksinuarve i
raportuar
10.Fushatat e vaksinimit e
përfunduar.

3.7.9. Mjedisi dhe ndryshimet klimatike
6.Ngritja e kapaciteteve
njerëzore dhe institucionale në
sektorin e mjedisit në nivelin
qendror dhe lokal

1. Numri i trajnimeve
me Programin ECRAN;
2. Numri i punëtorive
në kuadër të
Agjensionit Evropian të
Mjedisit;
3. Numri i trajnimeve të
mbajtura me inspektorë
komunal;
4. Strukturimi dhe
profilizimi i
inspektoratit, i
përfunduar;
5. Numri i trajnimeve
për zyrtarët komunal
në trajtimin e
vendbanimeve
joformale;
6. Numri i trajnimeve
për planerët urban në
komuna për
interpretimin e Ligjit të
ri për Planifikim

K4-2014 MMPH KOMUNAT Ligjet mjedisore në fuqi dhe strategjitë
sektoriale



Hapësinor;
7. Numri i trajnimeve
për Parqet e Harkut
Dinarik;
8. Numri i trajnimeve
në 7 regjione të KS, për
menaxhimin e
mbeturinave;
9. Numri i zyrtarëve të
trajnuar për
monitorimin,
mbledhjen dhe
raportimin e të
dhënave për cilësinë e
ajrit;
10. Trajnimi i 6
zyrtarëve të AMMK
për inventarin dhe
raportimin e Gazrave
Serrë;
11. Numri i trajnimeve
për krimet mjedisore.

7.Të thellohet bashkëpunimi
mes institucioneve që kanë
ndikim dhe përgjegjësi në
sektorin e mjedisit

1. Aktivitetet e
përbashkëta me
shoqërinë civile, të
realizuara;
2. Planet e mbetura
komunale për
menaxhimin e
mbeturinave, të
hartuara;
3. Numri i aktiviteteve
rreth ngritjes së
vetëdijes mjedisore në
nivel vendi;
4. Aktivitetet rreth
promovimit të
legjislacionit mjedisor,

K4-2014 MMPH MZHE,
MBPZHR, MI,

MTI, MSH,
Komunat



të realizuara.

8.Implementimi i politikave
mjedisore me qëllim të
përmirësimit të gjendjes së
mjedisit

1. Mirëmbajtja e
sistemit të rrjetit të
monitorimit të cilësisë
së ajrit, e përmirësuar;
2. Inventarizimi,
Raportimi dhe
Monitorimi i Gazrave
Serrë, i përfunduar;
3. Këshilli për Banim, i
themeluar;
4. Masat për ruajtjen
nga ndotja në zonat e
mbrojtura të ujit të
pijshëm, të ndërmarra;
5. Studimi i
parafizibilitetit për
trajtimin e ujërave të
ndotura për zonën e
Mitrovicës, i
përfunduar;
6. Programi për
monitorimin e ujërave
sipërfaqësore dhe
nëntokësore, i miratuar;
7. Monitorimi dhe
raportimi i cilësisë së
ujërave sipërfaqësore, i
realizuar;
8. Raporti mbi gjendjen
e lumenjve në fushën e
eksploatimit të

K4-2014 MMPH ZRRUK,
MBPZHR,
MSH,
Komunat



materialeve inerte, i
publikuar;
9. Raportet për gjendjen
e mjedisit në Kosovë të
dërguara në
Agjensionin Evropian
të Mjedisit;
10. Raportet e gjendjes
së mjedisit; ujërave;
natyrës; mbeturinave;
të publikuara;
11. Vendimi për
shpalljen e zonës së
mbrojtur Henc, i
nxjerrur;
12. Raporti për
trajtimin e mbeturinave
të Azbestit, i përgatitur;
13. Plani i punës për
përzgjedhjen e zonave
Natura 2000 me tregues
për të dhënat e
nevojshme,
përgjegjësitë, afatet
kohore dhe buxhetin, i
zhvilluar;
14. Planet dhe
Programet për zonat e
mbrojtura të natyrës, te
miratuara;
15. Raporti mbi
Kornizën legjislative
për mbrojtjen e natyrës
dhe biodiversitetit në
përputhje me
Vlerësimin e Ndikimit
Mjedisor dhe
Vlerësimin Strategjik



Mjedisor, i përgatitur;
16. Lista e harmonizuar
e klasifikimit dhe
etiketimit të
substancave të
rrezikshme, e
përfunduar;
17. Numri i
operatorëve që kanë
plotësuar kriteret e reja
për pikat e
grumbullimit të
automjeteve mbeturinë
dhe komponentëve të
tyre.

Kriteret ekonomike

1.Përmirësimi i mëtejmë i
ambientit të të bërit biznes

1. Zvogëlimi i mëtejmë
i barrierave në të bërit
biznes me fokus në
barrierat të cilat janë në
kompetencë të
komunave. (MTI
/Komunat).
2. Bizneset e
regjistruara online
3. Numri I biznesit i
unifikuar

K3- 2015 MTI KOMUNAT Strategjia për Zhvillimin e Sektorit
Privat 2013-2017



KRITERI FINACIAR

9.Kontribuimi në forcimin e
qeverisjes së mirë

1. Auditimet e
obligueshme të
Rregullsisë për të gjithë
shpenzuesit buxhetor
të kryera nga zyra
(përfshirë të gjitha
komunat).
2. Auditimet e
Performancës
(përfshirë auditimet e
menaxhimit)
gradualisht arrijnë një
përqindje më të madhe
të resurseve totale
3. Auditimi i fondeve të
donatorëve dhe
projekteve si pjesë e
integruar e portfolios së
veprimtarisë së ZAP.
4. Raporti Vjetor i
Auditimit i zhvilluar
më tej për të dhënë
input në a) reformimin
e mëtejmë të kërkesave
raportuese; b) kufij të
qartë në mes të
strukturave shoqërore
(horizontalisht) dhe
Përgjegjësive
(vertikalisht) në të
gjitha institucionet
publike dhe c) fokus në
rezultate dhe shërbime
për qytetarët.
5. Raporti Vjetor i
Performancës i
përgatitur dhe diskutuar
në Kuvend

K3-2014 ZAP KOMUNAT



6. Komunikimi dhe
bashkëpunimi me palët
e interesit i zhvilluar në
partneritet ku është e
aplikueshme.
7. Numri i këshillave i
dhënë Kuvendit dhe
Qeverisë në proceset e
vendim marrjes në
rritje.
8. Bashkëpunimi
ndërkombëtar i
vazhdueshem si pjesë e
ngulitur e portfolios së
veprimtarisë.


