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Zhvillimi i legjislacionit

Razvoj zakonodavstva

• Rregullorja për Sistemin e Menaxhimit të Performancës
së komunave – e miratuar;

•

Uredba o sistemu upravljanja opštinskom performansom –
usvojena

• Rregullorja për përcaktimin e procedurave të dhënies në
shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të
Komunës- e miratuar;

•

Uredba o utvrđivanju postupaka davanja na korišćenje i razmenu
nepokretne imovine opštine – usvojena

• U.A për Transparencë në Komuna – i miratuar;

•

Administrativno uputstvo za transparetnost opština – usvojeno;

•

Administrativno uputstvo za sekretarijate skupština opštinausvojeno;
Administrativno uputstvo o postupku imenovanja zamenika
gradonačelnika u opštinama – usvojeno

• U.A për sekretaritë e kuvendit të komunës – i miratuar;
• U.A për procedurën e emërimit të nënkryetarëve në
komuna – i miratuar;

•

• Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe
sistematizimin e vendeve të punës së MPL-së - është
finalizuar dhe ka kaluar fazën e konsultimit publik);

•

Uredba o unutrašnjom organizovanju i sistematizaciji radnih mesta
MLS-a (okončana i prešla je fazu javne konsultacije);

•

Administrativno uputstvo o posptupku osnivanja, sastavu i
nadležnosti stalnih odbora u opštinama nalazi se u procesu izrade.

• U.A për procedurën e themelimit, përbërjen dhe
kompetencat e komiteteve të përhershme në komuna –
në process;

;

Monitorimi i komunave
95
95
312
173
139

mbledhje të mbajtura;
mbledhje të monitoruara;
akte të aprovuara nga kuvendet komunale;
akte të shqyrtuara nga MPL;
akte të proceduara për vlerësim të
ligjshmërisë në ML ;
45 akte të kundërligjshme të KK;
29 akte të harmonizuara nga KK;
12 akte brenda afatit kohor për rishqyrtim
4 akte të adresuara në gjykatën themelore
përmes MD;
1 raport i hartuar për funksionimin e komunave
(Janar-Qershor 2020)

Monitorisanje
Opština
95 održanih sastanaka;
95 monitorisanih sastanaka;
312 odobrenih akata od strane skupština opština;
173 razmatranih akata od strane MLS-a;
139 procesuiranih akata za ocenjivanje zakonitosti u
resornim ministartsvima;
45 nezakonitih akata skupština opština;
29 usklađenih akata od strane skupština opština;
12 su u zakonskom roku za revidiranje;
4 akta su prosleđena Osnovnom sudu putem
Ministarstva pravde;
1 izrađen Izveštaj o funkcionisanju opština za period
januar-jun 2020.)

Kordinimi i politikave dhe zbatimi i obligimeve të agjendës
evropiane
Koordinisanje politika i sprovođenje obaveza iz evropske
agende

1

Raport i hartuar
për përmbushjen e
obligimeve të komunave nga Agjenda
Evropiane (Janar-Qershor 2020);

1

Raport i hartuar
PKZMSA-së;

1

Raport mbi përditesimin e inputit për
raportin e vendit;

mbi

zbatimin

e

Studimi i fizibilitetit: Faza e I-rë e përfunduar
kurse në proces faza e II e studimit.

1

Izveštaj o ispunjavanju obaveza opština iz
evropske agende za period januar-jun 2020.
godine, i objavljen je na službenoj web
stranici ministarstva
1 Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog
___.programa za sprovođenje sporazuma
…….stabilizacije (NPSSSA)
1 Izveštaj o ažuriranju ulaznih podataka za
državni izveštaj u vezi sa razvijanjem;
Studiranje izvodljivosti: prva faza je završena
dok je druga faza u procesu studiranja.

Transparenca, të drejtat e njeriut dhe zhvillimi i
kapaciteteve
Transparetnost, ljudska prava i razvoj kapaciteta

1

Raport i hartuar për transparencen e
komunave (Janar-Qershor 2020);

1

Raport i hartuar për të drejtat e
njeriut në komuna (Janar-Qershor
2020);

3

Trajnime të ndjekura nga 19 zyrtarë.

1

izrađeni Izveštaj o transparetnosti opština za
period januar-jun 2020;

1

izrađeni Izveštaj o ljudskim pravima
opštinama za period januar-jun 2020;

3

praćene su obuke od strane 19 službenika.

u

Zhvillimi i Qëndrueshëm
Komunal
12

Projekte kapitale të financuara në 10 komuna në vlerë prej
573,347.00 Euro;

31

Marrëveshje të Mirëkuptimit për financim të projekteve
kapitale në komuna;

16

Kontrata në komuna për projektet e financuara nga MPL;

1

Raport i hartuar për realizimin e të hyrave vetanake
(Qershor- Gusht 2020)

1

Raport i hartuar për shpenzimet e komunave (JanarQershor 2020)

97

projekt propozime për përkrahjen e komunave në
përmirësimin e infrastrukturës komunale për “Qasjen për
personat me aftësi të kufizuara dhe lëvizje të zvogëluar në
objektet publike në nivelin lokal”.

Održivi opštinski razvoj
12 kapitalnih projekata finansiranih u 10 opština u vrednosti
od 573,347.00 evra;
31 potpoisani sporazum o razumavanju za fianansiranje
kapitalnih projekata u opštinama;

16 potpisanih ugovora u opštinama za projekte finansirane
od strane MLS-a;
1

izrađeni Izveštaj o ostvarivanju sopstevnih prihoda za
period jun-septembar 2020;

1

izrađeni Izveštaj o opštinskim troškovima za
period januar-jun 2020;

97 predlog –projekta za podršku opštinama u poboljšanju
opštinske infrastrukture za “Pristup osoba sa
invaliditetom i smanjeno kretanje u javnim objektima na
lokalnom nivou ”.

Opštinska

Performanca
komunale
44 Projekte të financuara, prej tyre 19 projekte
nga buxheti i MPL-së dhe 25 projektet nga
SDC;
14 Kontrata të nënshkruara në 10 komuna si
dhe 5 të tjera në proces;

1

Raport i hartuar për Performancë Komunale;

17 Komuna përfituese nga Granti i Performancës
në vlerë prej 5,200,00.00 €;

Performansa
44 finansiranih projekata, od toga 19 projekata iz MLSa i 25 projekata iz SDC-a;
14 potpisanih ugovora u 10 opština i 5 drugih ugovora
su u procesu;
1

izrađen Izveštaj o opštinskoj performansi;

17 opština korisnica iz Granta za performansu u
vrednosti od 5,200,00.00 evra;

Bashkëpunimi ndërkomunal, komunal
ndërkombëtar dhe ndërkufitar

Prekogranična i međuopštinska
saradnja

• Programi i bashkëpunimit Ndërkufitar KosovëMaqedoni:
12 Projekte të kontraktuara nga Thirrja e parë dhe
Thirrja e dytë dhe Thirrja e tretë;

• Program prekogranične saradnje Kosovo-Severna
Makedonija:
12 Projekte të kontraktuara nga Thirrja e parë
dhe Thirrja e dytë dhe Thirrja e tretë;

• Programi i bashkëpunimit Ndërkufitar KosovëShqipëri
2 Projekte të financuara nga Thirrja e dytë të cilat
gjenden në proces të zbatimit deri në vitin 2023;

• Program prekogranične saradnje Kosovo-Albanija
2 finansirana projekta iz drugog poziva koji se nalaze
u procesu sprovođenja do 2023;

• Programi i bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë-Mali i Zi
6 Projekte në implementim nga Thirrja e parë;
Bashkëpunimit
ndërkomunal
ndërkombëtar
janë
ndërmarr veprime për iniciativa të reja për bashkëpunim
dhe arritje të marrëveshjeve ndërmjet komunës se Ferizajt
me qytetin e Cedar Falls të shtetit IOWA-së, si dhe komunës
së Podujevës me qytetin e Ames të shtetit të IOWA-së

• Program prekogranične saradnje Kosovo-Crna Gora
6 projekta u realizaciji iz prvog poziva;

Što se tiče međuopštinske međunarodne saradnje
preduzete su delatnosti za nove inicijative za saradnju i
postizanje sporazuma između opštine Uroševac sa
gradom Cedar Falls, države IOWA, kao i opštine
Podujevo sa gradom Ames, države IOWA.

Implementimi i
projekteve
• “Rritja e kontrollit të brendshëm dhe transparenca buxhetore e
shpenzimeve të fondeve publike të MPL-së”: është arritur të
finalizohet moduli i buxhetit, moduli i investimeve kapitale si dhe
në proces të zhvillimit gjendet moduli i përdorimit të veturave,
moduli i takimeve dhe moduli i shpenzimeve pa prokurim;
•

•

“Komunat për të Rinjët në Kosovë”: Është nënshkruar
marrëveshja dhe ka filluar implementimi i projektit që financohet
nga Qeveria Japoneze përmes Bankës Botërore “Komunat për të
Rinjtë në Kosovë”, i cili ka për qëllim përkrahjen e të rinjve në 10
komuna
“Ndërlidhja e të rinjëve dhe ndërrmarrësia”: është finalizuar
dizajni i projektit dhe i njëjti ka marrë aprovimin e brendshëm
nga Banka Botërore për implementimin e projektit "Ndërlidhja e
të Rinjve - Përfshirja e të rinjve dhe ndërmarrësia" që do të
mbështesë 38 Komuna, në vlerën 20 Milion $.

Sprovođenje projekata
•

“Povećanje unutrašnje kontrole i budžetska transparetnost
troškova javnih sredstava MLS-a’’: okončan je budžetski modul ,
modul kapitalnih investicija i u procesu razvijanja nalazi se modul
upotrebe vozila, sastanaka i troškova bez javne nabavke;

•

“Opštine za mlade na Kosovu”: Potpsian je sporazum i počelo je sa
sprovođenjem projekta koji se finansira od strane japanske vlade
puten Svetske banke pod nazivom “Opštine za mlade na Kosovu”,
čiji je cilj podrška mladih u deset (10) opština.;

•

“Povezanost mladih – Uključenost mladih i preduzetništvo”:
Takođe, okončan je dizajni projekat i isti je dobio unutrašnje
odobrenje od strane Svetske banke za sprovođenje projekta
"Povezanost mladih – Uključenost mladih i preduzetništvo" projekat
koji će podržati 38 opština, u vrednosti od 20 miliona $.

Menaxhimi i pandemisë
COVID-19

Upravljanje pandemije
COVID-19

• Bazuar në vendimin e Qeverisë për aprovimin e planit për
zbatimin
e programit të Rimëkëmbjes Ekonomike
“Mbështetje për komunat e Kosovës për menaxhimin e situatës
së krijuar nga pandemia në vlerë prej 10,000,000.00 €” MPL ka
përgatit kriteret për mbështetje financiare për komunat e
Kosovës për menaxhimin e situatës së krijuar nga pandemia
Covid-19;

• Na osnovu odluke Vlade o odobrenju plana za sprovođenje
programa ekonomskog oporavka “Podrška kosovskim
opštinama za upravljanje stvorene situacije od pandemije u
vrednosti od 10,000,000.00 evra” MLS je pripremio
kriterijume za finansijsku podršku za opštine na Kosovu za
upravljanje stvorene situacije od pendemije COVID-19;

• Adresimi i kërkesave në 38 komuna në Qendrat Operative
përkatëse;

• Upućivanje zahteva u 38 opština u relevatnim Operativnim
centrima;

• Publikimi i raportit për aktivitetet e komunave gjatë kësaj
periudhe lidhur me COVID-19;

• Objavljivanje Izveštaja o aktivnostima opština tokom
pandemijskog perioda sa COVID-19

Vlerësimi i punës së MAL- së nga
raporti i vendit për Kosovën
• Raporti i Komisionit Evropian i vendit për Kosovën thekson
përmirësimin e performancës së qeverisjes lokale dhe ofrimin
e shërbimeve.
• Raporti vlerëson si një hap të mirëpritur që fondet publike për
investimet kapitale në Komuna, nuk ndahen sipas
preferencave politike, por sipas një qasje të drejtë,
transparente dhe të bazuar në rregulla.
AKTIVITETE TË TJERA:
• Në vazhdimësi janë ofruar informata në gjuhët zyrtare për
publikun dhe palët e interesit lidhur me aktivitetet e zhvilluara
të MPL-së;
• Janë zhvilluar një sërë takime me përfaqësues të shumë
institucioneve dhe organizatave vendore dhe ndërkombëtare

Ocenjivanje rada MLS-a od
nacionalnog izveštaja za Kosovo
• Izveštaj Evropske komisije o Kosovu naglašava
poboljšanje performanse lokalne uprave i pružanja
usluga.

• Izveštaj smatra dobrodošlim korakom što se javni
fondovi za kapitalne investicije u opštinama ne
dodeljuju prema političkim preferencijama, već prema
poštenim i transparentnim pristupom zasnovanom na
pravilima.
OSTALE AKTIVNOSTI:
• Na kontinuiran način ponuđene su informacije na
službenim jezicima i interesnim strankama u vezi sa
odvijenim aktivnostima MLS-a;
• Održane su niz aktivnosti sa predstavnicima mnogih
institucija kao i domaćih i međunarodnih organizacija.

Ju faleminderit!
Hvala!

