2020
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Implementimi i projekteve
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. Gjithashtu, 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 $.
Në bashkëpunim me Zyrën e BE-së
në Kosovë, MPL ka përgatitur listën
me 97 projekt- propozimeve lidhur
me identifikimin e nevojave për
mundësitë e
përkrahjes së komunave në
përmirësimin e infrastrukturës
komunale për “Qasjen për personat me

Përkrahja e komunave në zhvillimin ekonomik lokal nga MPL është realizuar
përmes projekteve kapitale të financuara, si në vijim:







12 Projekte kapitale të financuar në 10 komuna në vlerë prej 573,347.00 €;
31 Marrëveshje të Mirëkuptimit për financim të projekteve kapitale në
komuna të nënshkruara;
16 Kontrata në komuna për projektet e financuar nga MPL të nënshkruara;
1 Raport i hartuar për realizmin e të hyrave vetanake për periudhën
Qershor-Gusht 2020;
1 Raport i hartuar për shpenzimet e komunave për periudhën Janar-Qershor
2020.
PERFORMANCA KOMUNALE

14 Kontrata të nënshkruara
në 10 komuna, si dhe 5 të tjera
në proces.

aftësi të kufizuara dhe lëvizje të zvogëluar
në objektet publike në nivelin lokal”.

44 Projekte të financuara, prej tyre
19 projekte nga buxheti MPL-së dhe
25 projekte nga SDC
1 Raport i hartuar për
performancën e komunave për
periudhën Janar-Dhjetor 2019, i
publikuar në ueb faqen e
Ministrisë.

Vlerësimi i punës së MPL-së nga Raporti i
Vendit
Raporti i vendit nga Komisioni
Evropian 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.

MENAXHIMI I COVID 19
MPL ka ndërmarrë veprimet e nevojshme
me qëllim të koordinimit ndër-institucional
dhe informimit të komunave, si dhe
mbështetjes së ofruar, për parandalim dhe
mbrojtje.
Janë adresuar kërkesat e 38 komunave në
Qendrat Operative përkatëse në nivel
vendi.
1 Raport i publikuar për aktivitetet e
komunave lidhur me COVID-19.

MPL ka përgatit kriteret për
“Mbështetje financiare për
komunat e Kosovës për
menaxhimin e situatës së krijuar
nga pandemia në vlerë prej
10,000,000.00 €”

Bashkëpunimi ndërkomunal,
bashkëpunimi komunal
ndërkombëtar dhe ndërkufitar

MPL përmes numrave 2020
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IPA II BNK Kosovë-Mali i Zi 2014-2020

3 programe në
fushën e
bashkëpunimit
ndërkufitar

Programi IPA II Kosovë-Shqipëri 2014-2020




MPL ka vazhduar me avancimin e
bashkëpunimit ndërkomunal, komunal
ndërkombëtar dhe ndërkufitar duke zhvilluar
aktivitet si në vijim:

2 Projekte të financuara nga
Thirrja e dytë të cilat gjenden
në proces të zbatimit deri në
vitin 2023.
Është krijuar Task-Forca e
Përbashkët për programin IPA
II 2021-2027 të programit të
BNK-së Kosovë-Shqipëri.



6 Projekte në
implementim nga Thirrja
e parë.



Është krijuar Task-Forca
e Përbashkët e përberë
nga Përfaqësuesit e
ministrisë së linjës,
shoqërisë civile dhe
akterëve të tjerë nga të
dy vendet.

3 programe në fushën e bashkëpunimit ndërkufitar

Sa i përket 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.

 Kosovë- Shqipëri
 Kosovë-Maqedoni Veriore
 Kosovë- Mal i Zi

2 projekte në implementim;
6 projekte në implementim;
9 projekte në implementim.

IPA II BNK
Kosovë-Maqedoni Veriore
2014-2020







9 Projekte të kontraktuara nga Thirrja e parë dhe Thirrja e
dytë, prej tyre 5 projekte janë të përmbyllura ndërsa 4
projekte gjenden në proces të zbatimit;
3 Projekte të kontraktuara nga Thirrja e tretë të cilat gjenden
në proces të zbatimit me shumë totale të kontraktuar
1,212.021.00 Euro.
Është krijuar Task-Forca e Përbashkët për programin IPA II
2021-2027 të programit të BNK-së Kosovë-Maqedoni Veriore.
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• Gjatë periudhës 100 ditore janë mbajtur 95 mbledhje në 38 kuvende të
komunave (75 mbledhje të rregullta dhe 20 mbledhje të jashtëzakonshme, 83
mbledhje të monitoruara përmes teleprezencës dhe 12 mbledhje të
monitoruara me prezencë fizike).

312 akte të aprovuara
95

100%

nga kuvendet e komunave
95

e mbledhjeve
të monitoruara

Mbledhje të mbajtura nga Kuvendet e Komunave
Mbledhje të monitoruara nga MAPL








173 akte të shqyrtuara
nga MPL;

100% e akteve të

1 Raport për funksionimin e komunave për periudhën Janar-Qershor 2020 i
hartuar dhe publikuar në ueb faqen e Ministrisë.

52% të masave të
plotësuara të kritereve
politike nga komuat
60% të masave të
kriteret ekonomike
63% të masave të
standardeve evropiane

Adresimi i obligimeve nga agjenda evropiane







2 Rregullore të finalizuar dhe 1
në proces;
3 Udhëzime Administrative të
finalizuar dhe 1 në proces.

kuvendeve u janë
nënshtruar procesit të
shqyrtimit administrativ të
ligjshmërisë.

MPL ka vlerësuar 173 akte të ligjshme (55.4%);
Akte të vlerësuara nga ministritë e linjës 130 (41.6%);
45 akte ose 14.4% janë vlerësuar të kundërligjshme;
29 janë harmonizuar nga kuvendet e komunave dhe 12 akte janë brenda afatit
kohore për rishqyrtim.
4 akte janë adresuar në Gjykatën Themelore përmes Ministrisë së Drejtësisë.




Avancimi i politikave dhe i
kornizës ligjore për vetëqeverisje
lokale

Janë realizuar 2 takime me OJQ-të në fushën e qeverisjes lokale;
1 Raport për përmbushjen obligimeve të komunave nga Agjenda Evropiane për
periudhën Janar- Qershor 2020, i hartuar dhe i publikuar në ueb faqen e
Ministrisë;
1 Raport mbi zbatimin e PKZMSA-së për periudhën Korrik- Shtator 2020, i
adresuar në ish - MIE;
1 Raport mbi përditësimin e Inputit për raportin e vendit lidhur me zhvillimet e
vetëqeverisjes lokale për periudhën Korrik-Shtator 2020, i adresuar në ish-MIE;

Konsultimi paraprak i akteve të
ministrive të linjës

46 shkresa përcjellëse në total
41 shkresa përcjellëse;

5 komente gjatë konsultimit paraprak.
Raporte të hartuara
1. Është hartuar Raporti për
Performancë Komunale Janar – Dhjetor
2019;
2. Është hartuar Raporti për
Funksionimin e Komunave Janar-Dhjetor
2019;
3. Është hartuar Raporti “diagnostikues”
për studimin e Fizibilitetit të
Vetëqeverisjes Lokale;
4. Ka filluar faza II e Studimit të
Fizibilitetit për Studimin e Vetëqeverisjes
Lokale

MPL përmes numrave 2020
Ngritja e kapaciteteve të
shërbyesve civil në
komuna


2 takime me shoqërinë civile të mbajtura
Themelimi i “Forumit Konsultativ për

Qeverisje Lokale”;
Krijimi i linkut për Forumin Konsultativ në
Ueb faqe të MPL-së.

I N F O R M I M I I P U B L I K U T P Ë R A K T I V I T E T E T E M P L -SË
Në vazhdimësi janë ofruar informata në gjuhët zyrtare për publikun dhe palët e interesit
lidhur me aktivitetet e zhvilluara të MPL-së si në vijim:


















TË DREJTAT E NJERIUT



MPL në bashkëpunim me IKAP dhe donatorë/partnerë ka realizuar
3 takime virtuale ku janë trajnuar 19 zyrtarë komunal në fushat:
procesi i konsultimit publik, sinjalizuesit dhe e drejta e tyre dhe
politikat e BE-së, trendët e globalizmit dhe zhvillimet rajonale.

Bashkëpunimi me shoqërinë civile
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48 Lajme të publikuara dhe 19 aktivitete ditore;
67 Informata të publikuara në ueb faqen zyrtare të MPL-së;
87 Informata të publikuara në rrjetin social facebook dhe 121 të tjera në
twitter;
37 Informata lidhur me realizimin e aktiviteteve të mbajtura nga grupet
punuese me rastin e
hartimit dhe plotësim ndryshimit të akteve nën ligjore;
97 Konfirmime të ligjshmërisë së akteve të komunave;
17 Njoftime për media,
12 Njoftime (konkurse) për vende të lira pune;
65 Pasqyrime ditore të mediave elektronike në gjuhën shqipe dhe serbe;
24 Pyetje të parashtruara nga mediat;
2 Ftesa për media dhe 2 komunikata për media;
7 Njoftime dhe kontrata të prokurimit publik;
7 Thirrje për projekt propozime;
1 Fletë informative e hartuar dhe e publikuar në ueb-faqe;
1 Plan i komunikimit të MPL-së i hartuar;
5 Kërkesa për qasje në dokumente publike të pranuara dhe aprovuara;
6 Raporte të publikuara;
1 Raport për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike për vitin
2019;
6 Raporte për publikimin e informatave në faqen zyrtare të MPL-së në
Facebook.

1 Raport për të drejtat e njeriut për
komuna për periudhën Janar – Qershor,
2020

Promovimi i
transparencës
 MPL është përkushtuar për të forcuar
transparencën dhe llogaridhënien publike,
kështu duke dhënë shembullin e modelit
institucional të transparencës, ku MPL
është në proces të krijimit të këtij modeli
(Rritja e Kontrollit të Brendshëm dhe
Transparencës Buxhetore të MPL-së të
Shpenzimeve Financiare të Fondeve
Publike) në mbështetje të Ambasadës
Britanike në vlerë prej 60 mijë euro.
 Deri më tani 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.

1

Raport për qasjen në dokumentet
publike të komunave.

1

Raport për transparencën e komunave
për periudhën Janar – Qershor 2020.
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TAKIMET ZYRTARE
Ministri ka zhvilluar takime me përfaqësues të shumë
institucioneve dhe organizatave vendore dhe
ndërkombëtare, siç janë:








Ambasadorin e Zvicrës në Kosovë, z.Thomas
Kolly;
Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në
Kosovë, z.Nicholas Abbot;
Ambasadoren Franceze në Kosovë, znj. MarieChristine BUTEL;
Ambasadorin Norvegjez në Kosovë, z.Jens Erik
Grondahl;
Ambasadoren Kroate në Kosovë, znj.Danijela
Barišić;
Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, z.Christian
Helt;
Ambasadorin e Italisë në Kosovë, z.Nicola
Orlando.

Email: info.mapl@rks-gov.net
Adresa: Ish ndërtesa Rilindja
Kati: 11, 12 dhe 13 Prishtinë,
Republika e Kosovës
Tel: +383 (0) 38 200 35 567
Tel: +383 (0) 38 200 35 598
Tel: +383 (0) 38 200 35 577









Ambasadorin Amerikan në Kosovë, z. Filip Kosnet;
Ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë, z.Jens Erik
Grondahl;
Ambasadoren e Finlandës në Kosovë, znj.Pia
Stjernval;
Ambasadorin e OSBE-së në Kosovë, z. Jan Braathu;
Përfaqësuesin Special të BE-së dhe Shefin e Zyrës
së Bashkimit Evropian në Kosovë Tomas Sunjog,
Shefen e zyrës së BE-së dhe Përfaqësuesen
Speciale të Bashkimit Evropian në Kosovë,
ambasadoren Natalija Apostolova,
Kryeministrin Hoti, Ministrin e Shëndetësisë,
Ministrin e Arsimit dhe Kryetarët e komunave, etj,.

