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Shtypja e këtij doracaku është mundësuar falë projektit
“Mbështetje e Mëtejmë për Asociacionin e Komunave të Kosovës” të Misionit të OSBE-së në Kosovë.
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AKRONIMET DHE SHKURTESAT KRYESORE

UA

Udhëzimi Administrativ

BK

Buxheti i Kosovës

LQDZ

Ligji për Qasje në Dokumentet Zyrtare

MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

MASHT

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

MEF

Ministria e Ekonomisë dhe Financave

MPL

Ministria e Pushtetit Lokal

UNDP

Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

UNMIK

Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë
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PARATHËNIE
Të nderuar anëtarë të kuvendeve të komunave/kolegë,
Kam nderin t’jua paraqes Doracakun e Vetëqeverisjen Lokale të AKK-së.
Fushata jonë e suksesshme gjatë zgjedhjeve lokale na ka sjellë sukses elektoral, duke
na bërë përfaqësues të bashkëqytetarëve tanë nëpër komunat përkatëse.
Gjatë mandatit tonë, ne po angazhohemi shumë që t’i realizojmë programet
zgjedhore që ia kemi premtuar elektoratit tonë. Një pjesë të madhe të pothuajse të
gjitha programeve, votuesve u është premtuar “ofrimi i shërbimeve më të afërta dhe
më cilësore nga ana e administratës komunale”.
Doracaku të cilin ju po e mbani në duar duhet të shërbejë si mjet për t’ju ndihmuar që t’i menaxhoni më
lehtë përgjegjësitë e juaja si anëtarë të kuvendeve komunale. Ai ngërthen një kombinim të udhëzimeve
teorike dhe praktike, të cilat do t’ju ndihmojnë gjatë mandatit tuaj.
Mund t’ju garantoj se ky doracak do të jetë shumë i dobishëm për ju. Në shumë situata, ky doracak do
t’jua tregojë veprimet më të mira që mund t’i ndërmerrni. Jam i sigurt se Asociacioni i Komunave të
Kosovës (AKK) do të jetë i gatshëm të përgjigjet në të gjitha pyetjet që mund t’i keni në lidhje me këtë
doracak, në mënyrë që të plotësohen nevojat e vetëqeverisjes lokale.
I juaji sinqerisht,
Bajram Rexhepi
Kryetar, Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK)
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Të nderuar lexues,
AKK-ja, si organ i vetëm përfaqësues i qeverive komunale në Republikën e Kosovës,
ndjen krenarinë t’jua prezantojë këtë doracak për zyrtarët e zgjedhur komunalë. Ky
publikim është i pari i këtij lloji në vendin tonë. Ne shpresojmë se ky doracak do të
shërbejë si udhëzues parësor të cilit anëtarët e kuvendeve komunale do t’i referohen
gjersa marrin përgjegjësitë për të qeverisur.
Ky doracak është menduar të jetë dokument që mund të përshtatet dhe i cili duhet të
përditësohet dhe të përpunohet gjatë viteve të ardhshme. Si i tillë, shpresohet se përmbajtja e kapitujve të
tij do të përpunohet në përputhje me amendamentet që do të futen në ligjet që kanë të bëjnë me
kompetencat e komunave.
Ky doracak përbën një bazë solide për trajnimin e deputetëve të kuvendeve komunale, tani dhe në të
ardhmen. Në ndërkohë, ne i inkurajojmë përdoruesit e këtij doracaku që t’i përditësojnë njohuritë e tyre
dhe të kërkojnë informata të reja për këto tema nga AKK-ja, Ministria e Pushtetit Lokal dhe organizatat e
tjera partnere ndërkombëtare aktive në fushën e qeverisjes lokale.
Krahas kësaj, ne i inkurajojmë përdoruesit e këtij doracaku që të japin rekomandime për mënyrat e
përmirësimit të përmbajtjes së këtij doracaku dhe bërjes së tij më të përdorshëm në të ardhmen.
Me urimet më të mira për një mandat të suksesshëm në shërbim të qytetarëve të Kosovës,
Ju përshëndes sinqerisht,
Sazan Ibrahimi
Drejtor Ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës
Doracak i Qeverisjes Lokale
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HYRJE
Si anëtar i zgjedhur i pushtetit lokal të Republikës së Kosovës, ju mbani përgjegjësinë e sigurimit të një të
ardhme të suksesshme për të gjithë njerëzit që jetojnë në komunën e juaj – pavarësisht se a kanë votuar
ata për ju apo për partinë tuaj. Ju mbani përgjegjësinë e marrjes së vendimeve dhe zhvillimit të
programeve që janë thelbësore për ruajtjen e jetës së përditshme në komunë. Kjo është një punë e
rëndësishme, por nëse jeni duke e lexuar këtë doracak, do të jeni gati për detyrën që ju është dhënë.
Qytetarët duhet të përfshihen në procesin e vendimmarrjes dhe ju, si përfaqësues i zgjedhur i tyre, duhet
ta siguroni pjesëmarrjen e tyre në këtë proces.
Qëllimi i këtij doracaku është që anëtarëve të zgjedhur të kuvendeve komunale t’u ofrojë informata të
dobishme për punën dhe strukturën e qeverive lokale dhe t’u ndihmojë atyre t’i zotërojnë përgjegjësitë e
tyre si përfaqësues të zgjedhur.
Ky doracak synon t’u ndihmojë të porsaardhurve në qeveritë komunale që të ballafaqohen me kërkesat e
shumta për shërbime publike, në të cilat do të hasin posa të fillojnë ta ushtrojnë mandatin e tyre. Edhe
zyrtarët me përvojë në pushtet janë të inkurajuar që ta shfrytëzojnë këtë publikim për t’i rifreskuar
njohuritë e tyre për pushtetin lokal dhe për të qenë në hap me ndryshimet e fundit.
Në kapitullin e parë të këtij doracaku është ofruar një pasqyrë e përgjithshme e kornizës institucionale
dhe ligjore me të cilën qeveriset puna e komunave në Republikën e Kosovës. Në këtë kapitull janë
shpjeguar konturat e dy degëve që përbëjnë pushtetin lokal.
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Në kapitullin e dytë janë rishikuar funksionet e pushtetit lokal dhe është ofruar një analizë e menaxhimit
të financave të komunës.
Në kapitullin e tretë dhe të fundit është ofruar një vështrim i çështjeve të gërshetuara me të cilat
ballafaqohen qeveritë komunale. Udhëheqësit komunalë këshillohen që t’i mbajnë mend këto çështje kur
marrin vendime që ndikojnë në komunitetet e komunave të cilat i qeverisin.
Ky është vëllimi i parë i këtij doracaku. Me gjasë, ky doracak do të përditësohet në vëllimet e ardhshme
sipas ndryshimeve që do të ndodhin në praktikat dhe legjislacionin e pushtetit lokal.
Parimet që janë ngërthyer në këtë doracak – barazia, demokracia dhe qeverisja e mirë – janë parime të
përhershme.
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KAPITULLI I. KORNIZA E PUSHTETIT LOKAL
Hyrje – koncepti i vetëqeverisjes lokale
Vetëqeverisja lokale ua mundëson qytetarëve të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes për çështjet që
ndikojnë në komunat e tyre. Kjo arrihet përmes zgjedhjes së përfaqësuesve në organet përfaqësuese që
diskutojnë dhe marrin vendime. Për dallim nga mënyra e organizimit të qeverisë qendrore, pushteti
lokal u përgjigjet më së shumti nevojave të popullatës lokale, siç janë arsimi, mbrojtja sociale, kujdesi
shëndetësor, shërbimet komunale, mbrojtja e mjedisit apo nxitja e zhvillimit ekonomik.
Vetëqeverisja lokale promovon sjelljen demokratike, transparencën dhe llogaridhënien. Ajo duhet të
garantojë një sistem kontrolli të ndërsjellë në nivel komunal për ta parandaluar keqpërdorimin e
pushtetit. Pushteti lokal realizohet përmes funksionimit të ekzekutivit dhe legjislativit të saj.
Zanafilla e krijimit dhe zhvillimit të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës mund të gjendet në
një numër aktesh ndërkombëtare, më i rëndësishmi nga të cilët është Karta Evropiane për Vetëqeverisjen
Lokale.
Meqë kjo kartë përcakton vetëm parimet themelore të vetëqeverisjes në komunitetet lokale, lipset një
rregullore më gjithëpërfshirëse.
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1.1 Korniza ligjore
1.1.1 Aktet ndërkombëtare
Bazat e qeverisjes lokale janë paraparë me Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale [më tutje: Karta
Evropiane].
Karta Evropiane është miratuar në formë të një konvente, nga Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës.1
Ajo përbën aktin më të rëndësishëm ndërkombëtar, i cili përcakton parimet e vetëqeverisjes lokale dhe i
cili ka një ndikim të konsiderueshëm në ligjet me të cilat rregullohet vetëqeverisja lokale në shtetet
anëtare të Këshillit të Evropës.
Karta Evropiane parasheh se parimi i vetëqeverisjes lokale duhet të njihet me legjislacionin vendor dhe,
kur është e mundur, me kushtetutë.2 Modeli i vetëqeverisjes lokale që është paraqitur në nenin 3, me të
cilin parashihet e drejta e autoriteteve komunale për ta rregulluar dhe menaxhuar një pjesë substanciale
të çështjeve publike që janë në interes të popullatës lokale, brenda suazave të parapara me ligj.
Krahas kësaj, fushëveprimi i vetëqeverisjes lokale është shpjeguar në nenin 4, paragrafin 3 të kësaj karte,
me të cilin parashihet se “parapëlqehet që përgjegjësitë publike të ushtrohen kryesisht nga ato autoritete të cilat
janë më së afri qytetarëve. Kur këto përgjegjësi i caktohen ndonjë autoriteti tjetër, duhet të vlerësohet fushëveprimi
dhe natyra e detyrës si dhe kushtet e efikasitetit dhe kursimit.” Ky parim njihet edhe si parimi i subsidiaritetit.

1
2

Karta Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale, Këshilli i Evropës, Strasburg, 15 tetor 1985.
Neni 2 i Kartës Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale.
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1.1.2 Aktet juridike vendore
Korniza ligjore vendore për qeverisjen lokale trajtësohet, në një pjesë të madhe të saj, nga Karta Evropiane,
sipas së cilës krijimi i autoriteteve komunale shihet si “një nga themelet kryesore të çdo rendi demokratik”.
Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, i cili e njeh këtë kartë, ua jep autoriteteve lokale të drejtën dhe përgjegjësinë
e rregullimit dhe menaxhimit të një pjese substanciale të çështjeve publike që janë në interes të
popullatës lokale. Me të përkufizohet statusi ligjor i komunave, kompetencat e komunave, organizimi
dhe funksionimi i organeve komunale, marrëveshjet ndërkomunale, si dhe bashkëpunimi ndërkomunal,
përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar dhe marrëdhëniet midis komunave dhe qeverisë qendrore.
Në preambulën e Rregullores 2007/30 e UNMIK-it për ndryshimin e Rregullores 2000/45 të UNMIK-ut mbi
Vetëqeverisjen e Komunave në Kosovë, përmendet qartë Karta Evropiane, e në veçanti neni 3 i saj. Përderisa
Ligji i ri për vetëqeverisjen lokale njeh parimin e vetëqeverisjes lokale që është paraparë me këtë kartë, me
kushtetutë parashihet se Kosova “merr parasysh dhe zbaton Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale në
masën e kërkuar nga vendi nënshkrues”.
1.1.3 Aktet juridike komunale
Brenda sferës së përgjegjësive të tij, kuvendi i komunës miraton akte të cilat zbatohen brenda territorit të
komunës përkatëse. Statuti i komunës është akti më i lart normativ që miratohet nga kuvendi i komunës.
Me të përcaktohet struktura organizative e komunës. Në të merren parasysh të gjitha komunitetet e saj,
diversiteti kulturor, interesat ekonomike dhe gjuhësore si dhe struktura shoqërore e popullatës, përfshirë
prioritetet e tyre të veçanta dhe resurset komunale.
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Rregullorja e Punës parasheh menaxhimin dhe kontrollin efektiv, përfshirë mbikëqyrjen financiare, të
administratës komunale. Rregullorja e Punës shtjellon edhe çështjet teknike që ngriten gjatë seancave
plenare dhe takimeve të komiteteve të kuvendit. Në kuadër të çështjeve të tjera teknike, Rregullorja e
Punës duhet të përmbajë edhe dispozita për përgatitjen dhe shpalljen e rendit të ditës, procedurën e
ushtrimit të mocioneve dhe kërkesave, si dhe për ndarjen e punëve midis komiteteve.
Qeveria lokale qeverisjen e vetë e bazon në rregulloret dhe vendimet komunale. Rregullorja komunale
është akt normativ me të cilin rregullohen konturat e përgjithshme të një veprimtarie që zhvillohet në
komunë. Vendimi komunal është akt normativ me të cilin rregullohet një rast, apo një çështje e ndarë
dhe konkrete brenda komunës. Thënë shkurt, rregullorja zbatohet si ligj për tërë komunën, ndërsa
vendimet merren sipas rasteve dhe sipas nevojave që paraqiten dhe zbatohen vetëm për një rast specifik.
Rregulloret komunale dhe vendimet komunale zbatohen vetëm brenda territorit të një komune të
veçantë.
Rregulloret dhe vendimet komunale nuk duhet të bien ndesh me ligjet që miratohen nga qeveria. Niveli
qendror duhet t’i rishikojë ato, në mënyrë që të shoh nëse janë në përputhje me ligjet ekzistuese dhe nëse
janë të realizueshme. Duhet të rishikohet edhe ligjshmëria e rregulloreve dhe vendimeve që merren gjatë
ushtrimit të kompetencave të zgjeruara. Në rastet kur aktet komunale burojnë nga ushtrimi i
kompetencave të deleguara, përveç ligjshmërisë së tyre, shqyrtohet edhe mundësia e zbatimit të tyre.
Komunat duhet t’ia dorëzojnë këto akte për rishikim nivelit qendror në afat prej shtatë ditësh pas
miratimit të tyre. Komuna duhet të marrë nga niveli qendror një mendim përkitazi me ligjshmërinë e
aktit në fjalë në afat prej pesëmbëdhjetë ditësh.
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Tabela 1. Rregulloret dhe vendimet komunale
Rregulloret komunale
- Të përgjithshme
- Abstrakte
- Vlejnë njëjtë për tërë
komunën
- Është e obligueshme që
të zhvillohen konsultime
me komitetet dhe
publikun

Vendimet komunale
- Individual
- Konkrete
- Merren dhe zbatohen
për një rast të vetëm
- Konsultimi me
komitetet dhe publikun
nuk është i
detyrueshëm

Krahas akteve që miratohen nga kuvendi i komunës, kryetari i komunës ka të drejtë të lëshojë udhëzime
dhe të marrë vendime në kuadër të sferave të kompetencave të tij/të saj.
1.2 Kompetencat e komunave
Komunat e ushtrojnë autoritetin e tyre në kuadër të juridiksionit të tyre, në mënyrë që t’i realizojnë disa
qëllime dhe t’u ofrojnë shërbime banorëve të tyre. Përveç zbatimit të ligjit, komunat mund të nxjerrin
edhe ligje në kuadër të kompetencave të tyre.
Si parashihet me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, komunat mund t’i ushtrojnë kompetencat vetanake,
kompetencat e deleguara dhe kompetencat e zgjeruara, të cilat janë në përputhje me Kartën Evropiane.
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1.2.1 Kompetencat vetanake
Kompetencat vetanake janë kompetencat kryesore që i kanë komunat dhe në kuadër të të cilave kanë të
drejtë t’i rregullojnë dhe menaxhojnë lirshëm çështjet komunale. Komunat kanë kompetenca të plota dhe
ekskluzive në sferat si vijon:
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zhvillimin lokal ekonomik;
planifikimin urban dhe rural;
shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin;
zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit;
mbrojtjen e mjedisit lokal;
ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, përfshirë furnizimin
me ujë, kanalizimin dhe drenazhin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve
lokale, transportit lokal dhe skemave të nxehjes lokale;
reagimin ndaj rasteve emergjente lokale;
ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, përfshirë regjistrimin dhe licencimin e
institucioneve edukative, punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e instruktorëve dhe
administratorëve të arsimit;
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
ofrimin e kujdesit shëndetësor parësor publik;
ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale, siç janë kujdesi për të
cenueshmit, strehimi familjar, kujdesi për fëmijët, kujdesi për të moshuarit, përfshirë regjistrimin
dhe licencimin e qendrave të kujdesit shëndetësor;
punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e profesionistëve të mirëqenies sociale;
banimin publik;
shëndetësinë publike;
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 licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me argëtimin,
aktivitetet kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, transportimin lokal
publik dhe taksitë;
 emërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike;
 ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirës publike;
 turizmin;
 aktivitetet kulturore dhe të lira;
 çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre, apo që nuk i është
paracaktuar një autoriteti tjetër.
1.2.2 Kompetencat e deleguara
Kompetencat e deleguara janë kompetenca të nivelit qendror të cilat zbatohen nga komunat me qëllim të
ofrimit të shërbimeve më të mira për qytetarë. Sipas ligjit, autoritetet qendrore ua delegojnë komunave
kompetencat si vijon:







shënimet kadastrale;
regjistrimin civil;
regjistrimin e votuesve;
regjistrimin e biznesit dhe licencimin;
shpërndarjen e pagesave të ndihmës sociale (me përjashtim të pensioneve); dhe
mbrojtjen e pyjeve që ndodhen në territorin e komunës, përfshirë edhe dhënien e licencave për
prerjen e drurëve;

Autoritetet qendrore mund t’u delegojnë kompetenca shtesë komunave, nëse ato shoqërohen me
financim të nevojshëm për përmbushjen e tyre.
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1.2.3 Kompetencat e zgjeruara
Kompetencat e zgjeruara vetanake janë ato kompetenca që rrjedhin nga një proces asimetrik i
decentralizimit, me qëllim të plotësimit më të mirë të nevojave të komuniteteve që nuk janë shumicë në
Republikën e Kosovës. Siç është paraparë me ligjin e aplikueshëm për vetëqeverisje lokale, disa komuna
kanë kompetenca vetanake të zgjeruara në sferat si vijon:
 kujdesin shëndetësor sekondar;
 shkollimin universitar;
 kulturë;
 të drejtat për pjesëmarrje në zgjedhjen e komandantëve të stacioneve policore lokale.
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1.3 Struktura e vetëqeverisjes lokale
Tabela 2. Strukturat komunale ligjvënëse dhe ekzekutive
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1.3.1 Legjislativi
1.3.1.1 Kuvendi i komunës
Kuvendi i komunës është organi më i lartë përfaqësues i pushtetit lokal. Kuvendi i komunës është organ
i vetëm qeverisës, i cili përbëhet nga një plenum dhe nga komitetet. Edhe plenumi, edhe komitetet,
takohen rregullisht, së paku dhjetë herë në vit, për ta miratuar legjislacionin komunal dhe për të
diskutuar për çështje në interes të komunës. Numri i anëtarëve të kuvendit komunal është proporcional
me numrin e banorëve në komunë dhe sillet nga 15 deri në 41 anëtarë. Kuvendi i komunës i Prishtinës
përbëhet nga 51 anëtarë, por, meqë përfaqëson kryeqytetin, do të rregullohet me anë të një ligji të
veçantë.
Kuvendi i komunës vepron duke u bazuar në ligjet siç janë Ligji për Vetëqeverisjen Lokale dhe Ligjin për
Financat e Pushtetit Lokal, si dhe në statutin e komunës dhe në aktet e tjera normative. Kuvendi i komunës
nuk i delegon përgjegjësitë e tij që kanë të bëjnë me: miratimin e statuteve, rregulloren e punës,
rregulloret komunale, miratimin e buxhetit dhe planeve investuese, planin vjetor të punës, raportin
vjetor, zgjedhjen kryetarit, themelimin e komiteteve, nivelin e tarifave dhe ngarkesave, si dhe
përgjegjësitë e tjera që kërkohen me ligj.
Kuvendi i komunës është po ashtu organ mbikëqyrës i ngarkuar me sigurimin e ofrimit të shërbimeve
nga ana e organeve ekzekutive në pajtim me ligjin. Kuvendi i komunës shërben si platformë për
këmbimin e pikëpamjeve dhe opinioneve.
Kuvendi i komunës e zgjedh kryesuesin nga radhët e anëtarëve, për një mandat katërvjeçar, me
shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të zgjedhur. Kryesuesi i thërret takimet e kuvendit të komunës
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dhe sigurohet që të respektohen të drejtat e secilit anëtar dhe që procesi legjislativ të jetë transparent. Në
komunat në të cilat komunitetet që nuk përbëjnë shumicën përbëjnë së paku 10 % të popullatës, posti i
zëvendëskryesuesit të kuvendit të komunës për komunitete rezervohet për kandidatin i cili i përket
komunitetit joshumicë, i cili i ka marrë shumicën e votave nga lista e hapur gjatë zgjedhjeve komunale.
Ai/ajo ka për detyrë ta promovojë dialogun midis komuniteteve dhe të shërbejë si pikë qendrore zyrtare
për trajtimin e brengave dhe interesave të komuniteteve joshumicë. Ai/ajo është përgjegjës për
shqyrtimin e ankesave të komuniteteve apo pjesëtarëve të tyre, në mënyrë që aktet apo vendimet e
kuvendit të komunës të mos i shkelin të drejtat e garantuara kushtetuese të tyre. Në rast se kuvendi i
komunës nuk e shqyrton vendimin, ose zëvendëskryesuesi i kuvendit të komunës konsideron se disa
akte apo vendime paraqesin shkelje të të drejtave të garantuara me kushtetutë, ai/ajo ka të drejtë ta
parashtrojë çështjen në Gjykatën Kushtetuese.
1.3.1.2 Komitetet e kuvendit të komunës
Një komitet i ngjason një grupi punues, i cili diskuton për çështje të veçanta përkitazi me aktet normative
të propozuara dhe i cili pastaj i harton aktet ligjore dhe vendimet që duhet të merren nga kuvendi i
komunës. Prandaj, kuvendi i komunës duhet ta konsiderojë punën e komiteteve si kontribut
fundamental për procesin e vendimmarrjes.
Anëtarësia e secilit komitet pasqyron përbërjen e kuvendit të komunës, përveç nëse me ligj parashihet
ndryshe. Numri i anëtarëve të secilit komitet përcaktohet me statut. Komitetet e tjera, përveç Komitetit
për Politikë dhe Financa, mund të kenë edhe anëtarë që nuk janë anëtarë të kuvendit të komunës. Brenda
komitetit, anëtarët gëzojnë të drejtat e njëjta për votim dhe të drejtat e tjera që i gëzojnë anëtarët e
kuvendit të komunës. Anëtarët e çdo kuvendi duhet të kenë përvojë në sferën e përgjegjësisë së tyre.
Komitetet mund të ftojnë edhe ekspertë të jashtëm për ta dhënë mendimin e tyre për temat e caktuara.
Rregullimi i anëtarësisë së komiteteve përcaktohet me statut. Me rastin e emërimit të anëtarëve të
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komitetit, kuvendi i komunës merr parasysh barazinë e paanshme gjinore. Krahas kësaj, përbërja e çdo
komiteti pasqyron përpjesëtimin e ulëseve që partive politike të kuvendit të komunës (përjashtim ndaj
kësaj rregulle përbën Komiteti për Komunitete). Secili komitet nxjerr rregulloren e vet të punës për t’i
rregulluar kompetencat e tij, kohën e takimeve, caktimin e burimeve financiare dhe bashkëpunimin me
organet e tjera, siç është përcaktuar me statut.
Kuvendi i komunës duhet ta aprovojë katalogun e kompetencave për secilin komitet, në mënyrë që ta
evitojë dyzimin e kompetencave dhe ta mundësojë vlerësimin e arsyeshëm të buxhetit të tyre.
a) Komitetet e përhershme
Statuti duhet të jetë në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, me të cilin parashihet obligimi i çdo
komune që t’i themelojë komitet si vijon:



Komitetin për politikë dhe financa
Komitetin për Komunitete
Komiteti për Politikë dhe Financa

Sipas Ligjit për Vetëqeverisje lokale, Komiteti për Politikë dhe Financa është përgjegjës për shqyrtimin e të
gjitha politikave, dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave, përfshirë dokumentet e
planifikimit strategjik, kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit, rregulloren
vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat, planin vjetor të punës për revizionimin e brendshëm, buxhetin
vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit gjatë vitit fiskal si dhe marrjen e raporteve nga kryetari
dhe dorëzimin e rekomandimeve në kuvendin e komunës.
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Komiteti për Politikë dhe Financa, pas rishikimit të propozimit nga kryetari i komunës, ia propozon
kuvendit të komunës prioritetet e tij financiare dhe buxhetin vjetor. Ky komitet po ashtu mbikëqyr
performancën buxhetore vjetore.
Komiteti për Politikë dhe Financa i ofron kuvendit të komunës këshilla për politikat dhe strategjinë e
përbashkët, posaçërisht për çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e financave dhe orientimin
strategjik të komunës.
Krahas kësaj, ky komitet duhet ta monitorojë edhe punën e drejtorive komunale që merren me çështjet
që kanë të bëjnë sektorin e financave, ekonomisë, planifikimit dhe zhvillimit. Ky komitet do ta
monitorojë edhe hartimin e buxhetit të komunës dhe raportin financiar vjetor, zbatimin e raporteve të
Revizorit të Përgjithshëm, caktimin e personelit për çdo drejtori komunale, bashkëpunimin ndërkomnual
dhe menaxhimin e ndërmarrjeve komunale.
Kryesuesi i kuvendit të komunës është edhe kryesues i këtij komiteti. Komiteti për Politikë dhe Financa
përbëhet vetëm nga anëtarët e kuvendit të komunës. Meqë ka rol kaq dominues në procesin e
vendimmarrjes në kuvendin e komunës, përbërja e tij duhet ta pasqyrojë vetë përbërjen e kuvendit të
komunës. Në këtë kuptim, anëtarësia e këtij komiteti duhet të jetë në përpjesëtim me numrin e ulëseve të
partive të ndryshme politike në kuvendin e komunës. Për shembull, një parti që ka 60 % të ulëseve në
kuvendin e komunës nuk duhet të ketë më shumë se 60 % të anëtarësisë së komitetit.
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Komiteti për Komunitete
Sipas Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Komiteti për Komunitete është përgjegjës për shqyrtimin e
përputhshmërisë së autoriteteve komunale me ligjin në zbatim dhe për shqyrtimin e të gjitha politikave,
praktikave dhe aktiviteteve të komunës për t’u siguruar se të drejtat dhe interesat e komuniteteve
respektohen plotësisht.
Komiteti për Komunitete ia rekomandon kuvendit të komunës masat që duhet të ndërmerren për ta
siguruar zbatimin e dispozitave që kanë të bëjnë me nevojën e komuniteteve për ta avancuar, shprehur,
mbrojtur dhe zhvilluar identitetin e tyre etnik, kulturor, fetar dhe gjuhësor, si dhe për të siguruar
mbrojtje adekuate të të drejtave të komuniteteve brenda komunës.
Përbërja e Komitetit për Komunitete duhet ta pasqyrojë përbërjen e të gjitha komuniteteve në komunë.
Ky komitet përbëhet nga anëtarët e kuvendit të komunës, përfaqësuesit e komuniteteve dhe së paku një
përfaqësues nga secili komunitet që jeton në komunë. Përfaqësuesit e komuniteteve duhet ta përbëjnë
shumicën e Komitetit për Komunitete.
b) Komitetet e tjera
Kuvendi i komunës ka të drejtë të themelojë komitete të tjera kur konsideron se ato janë të nevojshme për
përmbushjen e përgjegjësive të veta. Me statut duhet të parashihen komitetet e përhershme për t’u marrë
me çështjet të cilat parashihen se janë të një rëndësie të madhe për komunën dhe qytetarët e saj. Kuvendi
i komunës duhet t’i caktojë termat specifikë të referencës për çdo komitet, në mënyrë që ta përcaktojë
mandatin e tyre dhe qëllimet të cilat ato duhet të synojnë t’i arrijnë.
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c) Komitetet konsultative
Kuvendi i komunës themelon komitete konsultative sektoriale me qëllim të pjesëmarrjes së qytetarëve në
procesin e vendimmarrjes. Këto komitete në radhët e veta përfshijnë qytetarë dhe përfaqësues të
organizatave joqeveritare. Komitetet konsultative mund të dorëzojnë propozime, të bëjnë hulumtime
dhe të ofrojnë mendime për iniciativat e kuvendit të komunës, në pajtim me statutin e komunës.
1.3.1.3 Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të kuvendit të komunës
Anëtari i kuvendit të komunës është përfaqësues i banorëve të komunës, i cili zgjedhet si anëtar i
kuvendit të komunës gjatë zgjedhjeve komunale. Ai/ajo ka mandat katërvjeçar. Ai nuk mund të jetë në
të njëjtën kohë edhe deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Anëtari i kuvendit të komunës nuk
mund ta mbajë postin e drejtorit komunal, drejtorit të institucioneve që janë nën autoritetin e komunës,
apo të ndonjë shërbyesi civil në komunën në të cilin ai/ajo zgjedhet. Gjatë zgjedhjeve të mëparshme
komunale është zbatuar një sistem proporcional, përmes së cilit votuesit i kanë hedhur votat e tyre në një
listë të kandidatëve që janë paraqitur nga ndonjë subjekt politik (që ka mundur të jetë parti politike,
iniciativë qytetare apo kandidat i pavarur). Që nga zgjedhjet e vitit 2007, votat mund t’u jepen edhe
kandidatëve individualë që i përkasin një subjekti të veçantë politik.
Anëtarët e kuvendit të komunës pushojnë së qeni anëtarë në rastet kur u përfundon mandati, kur
ndërrojnë vendbanimin jashtë qarkut elektoral ku janë zgjedhur, nëse japin dorëheqje, nëse dënohen për
ndonjë vepër penale me së paku gjashtë (6) muaj burgim, nëse nuk marrin pjesë tre (3) muaj rresht në
mbledhjet e kuvendit të komunës pa arsye, apo nëse ligji i shkualifikon si të papërzgjedhshëm. Anëtarët
e kuvendit të komunës gëzojnë të drejtën e barabartë për të marrë pjesë në punën e kuvendit. Është e
drejtë themelore e një anëtari të kuvendit të komunës që të informohet në vazhdimësi për çështjet që janë
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me rëndësi për punën e kuvendit. Ata kanë të drejtë të kërkojnë çfarëdo materialesh që kanë të bëjnë me
çështjet komunale nga kryetari i komunës ose nga kryesuesi i ndonjë komiteti. Anëtarëve të kuvendit të
komunës u lejohet të mos jenë të pranishëm në vendet e tyre të punës përderisa janë të angazhuar në
çështjet e kuvendit dhe kompensohen në përputhje me statutin e komunës dhe me udhëzimet që nxirren
nga pushteti qendror.
Anëtari i kuvendit komunal është i obliguar të mbajë mend se përfaqëson qytetarët që jetojnë në komunë
dhe se gjatë marrjes së vendimeve duhet të marrë parasysh interesat e tyre dhe interesat e
gjithmbarshme të komunës.
1.3.2 Ekzekutivi
Ekzekutivi i pushtetit lokal përbëhet nga dy organe: nga zyra e kryetarit të komunës dhe nga drejtorët e
drejtorive komunale.
1.3.2.1 Kryetari i komunës
Kryetari i komunës është organi më i lartë ekzekutiv i komunës. Ai/ajo zgjedhet përmes zgjedhjeve të
drejtpërdrejta për një mandat katërvjeçar. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale Zyrës së Kryetarit të Komunës i
jep kompetenca dhe funksione të zgjeruara:
 Funksionin e protokollit – përfaqësimin e komunës në raportet me komunat e tjera, organet e
pushtetit qendror dhe organizatat ndërkombëtare, gjatë takimeve zyrtare dhe tubimeve të
ndryshme publike.
 Funksionin e përfaqësuesit ligjor – veprimin në emër të komunës gjatë procedurave gjyqësore dhe
administrative.
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 Funksionin normativ – marrjen e vendimeve dhe nxjerrjen e udhëzimeve administrative brenda
kompetencave të tij/të saj; propozimin e rregulloreve komunale dhe akteve të tjera për miratim nga
kuvendi i komunës.
 Funksionin ekzekutiv – zbatimin e ligjeve dhe akteve të tjera, përmbarimin e akteve dhe buxhetit
të kuvendit të komunës. Ushtrimin e të gjitha kompetencave që nuk i janë caktuar drejtpërdrejt
kuvendit të komunës apo komiteteve të tij.
 Funksionin organizativ – udhëheqjen dhe organizimin e pushtetit lokal dhe administratës së tij.
 Funksionin kadrovik – emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të kuvendit, drejtorëve të drejtorive
komunale dhe këshilltarëve. Kryetari i komunës ka të drejtë ta emërojë, ta rekrutojë dhe ta
shkarkojë Kryesuesin e Personelit në përputhje me ligjin e aplikueshëm për shërbimin civil.
 Funksionin mbikëqyrës – mbikëqyrjen e administratës komunale.
 Funksionin buxhetor dhe financiar – propozimin e buxhetit vjetor për aprovim nga kuvendi i
komunës dhe përmbarimin e buxhetit të miratuar; i raporton kuvendit të komunës për gjendjen
ekonomiko-financiare dhe për përmbarimin e planeve të komunës për investim së paku një herë në
çdo gjashtë muaj.
 Funksione dhe veprimtari të tjera që i janë caktuar me statut.
Mandati i kryetarit të komunës përfundon: nëse vdes, nëse jep dorëheqje, nëse ndërron vendbanimin në
komunë tjetër, nëse nuk paraqitet në punë për më shumë se një muaj pa arsye, nëse shkarkohet nga
detyra në pajtim me këtë ligj, në rast të vendimit përfundimtar të gjyqit që e privon kryetarin e komunës
nga cilësia juridike dhe në rast të dënimit për vepër penale me një urdhër për burgim për gjashtë (6)
muaj ose më tepër.
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1.3.2.2 Zëvendëskryetari (ët) i/e komunës
Në çdo komunë, kryetari i komunës ka një zëvendëskryetar, i cili emërohet dhe shkarkohet nga kryetari i
komunës. Zëvendëskryetari i komunës i ndihmon kryetarit të komunës në ushtrimin e funksioneve
ekzekutive. Komunat ku të paktën 10% e qytetarëve i përkasin komuniteteve joshumicë do të kenë një
nënkryetar për komunitete, i cili do t’i ndihmojë kryetarit të komunës dhe do ta këshillojë atë për çështjet
që kanë të bëjnë me komunitetet joshumicë.
1.3.2.3 Drejtoratet komunale dhe drejtorët komunalë
Administrata komunale organizohet në drejtorate. Çdo drejtorat komunal menaxhohet nga drejtori i cili
emërohet dhe shkarkohet nga kryetari i komunës. Drejtorët menaxhojnë dhe udhëheqin drejtoratin e tyre
në përputhje me udhëzimet strategjike dhe politike të kryetarit dhe i raportojnë rregullisht kryetarit të
komunës për çështje që janë nën përgjegjësinë e tyre.
Zyra për komunitete. Siç është paraparë me legjislacionin që ka qenë i aplikueshëm më parë, gjegjësisht
sipas Rregullores Nr. 2007/30 për Ndryshimin e Rregullores Nr. 2000/45 mbi Vetëqeverisjen e Komunave të
Kosovës, kjo zyrë qe menduar të themelohej në komunat në të cilat “komuniteti i cili nuk është shumicë
përbën një pjesë të konsiderueshme të popullsisë.” Zyra për komunitete është përgjegjëse për përmirësimin e
mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve dhe sigurimin e qasjes së barabartë të komuniteteve në
shërbimet publike në nivel komunal. Meqë Ligji i ri për Vetëqeverisjen Lokale nuk është mjaft specifik sa i
përket kësaj çështjeje, Ministria e Pushtetit Lokal i inkurajon komunat që t’i fusin këto zyra në statutet e
tyre.
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1.3.3 Marrëdhëniet midis legjislativit dhe ekzekutivit
Në Kartën Evropiane thuhet se e drejta për vetëqeverisje lokale, me qëllim të rregullimit dhe menaxhimit
të një pjese të konsiderueshme të çështjeve publike në të mirë të popullatës, “duhet të ushtrohet nga
këshillat apo kuvendet të cilat nën mbikëqyrje mund të kenë organe ekzekutive që u raportojnë atyre.”3 Karta
Evropiane nuk imponon ndonjë metodë standarde për zgjedhjen e organeve të tilla ekzekutive. Në anën
tjetër, ajo e njeh të drejtën e pushtetit lokal “për t’i caktuar strukturat e veta të brendshme administrative, në
mënyrë që t’ua përshtat ato nevojave lokale dhe që ta sigurojë një menaxhim efektiv.”4 Kjo autonomi
administrative ia mundëson një komune që ta zgjedh strukturën administrative që i përshtatet më së
miri gjendjes së saj ekonomike dhe politike dhe komunitetit të saj. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale njeh
autonominë e komunave në organizimin e strukturave të brendshme.
Ligji për Vetëqeverisjen Lokale ndahet në dy pjesë të veçanta, më të cilat rregullohen ndaras pushteti
legjislativ dhe ai ekzekutiv. Ky ligj definon kompetencat e kuvendit të komunës dhe të Komitetit për
Politikë dhe Financa në hartimin e buxhetit të komunës, caktimin e shkallës dhe tatimeve dhe tarifave
komunale dhe marrjen e të gjitha vendimeve të planifikimit dhe atyre politike që ndikojnë në zhvillimin
e komunës. Roli i kryetarit të komunës është që ta mbikëqyr rregullisht përmbarimin e vendimeve që
merren nga komuna dhe administrimin e financave të komunës. Kryetari i komunës mban përgjegjësinë
e zbatimit të vendimeve dhe akteve të tjera që nxirren nga kuvendi i komunës dhe ka për detyrë të
sigurojë që detyrat dhe përgjegjësitë e komunave të përmbushen siç duhet. Kryetari i komunës po ashtu
është i autorizuar ta përfaqësojë komunën dhe të veprojë në emër të saj. Në kuadër të sferës së
kompetencave të kryetarit të komunës hyn edhe e drejta për të nxjerrë udhëzime dhe për të marrë
vendime.

3
4

Neni 3.2 i Kartës Evropiane mbi Vetëqeverisjen Lokale.
Neni 6.1 i Kartës Evropiane mbi Vetëqeverisjen Lokale.
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Ligji për Vetëqeverisjen Lokale lejon sistemin e kontrollit të ndërsjellë midis legjislativit (kuvendit të
komunës) dhe ekzekutivit (kryetarit të zgjedhur të komunës). Statuti i komunës duhet të përmbajë
hollësi për dispozitat me të cilat përcaktohet roli i legjislativit e po ashtu edhe dispozita precize me të
cilat përcaktohet roli i kryetarit të komunës në mbikëqyrjen dhe kontrollimin e punës së administratës
komunale.
Roli dhe obligimet e anëtarit të kuvendit komunal:
Që përherë ta mbajë në mend se unë i përfaqësoj qytetarët që jetojnë në këtë komunë, që t’i marrë parasysh
interesat e tyre si dhe interesat e komunës kur të marrë vendime.
Që të bëhem i vetëdijshëm për të drejtat dhe obligimet e mia, në mënyrë që detyrat e mia t’i kryej në mënyrë
efektive.
Që t’i marrë të gjitha informatat dhe materialet që kanë të bëjnë me çështje të rëndësishme, në mënyrë që të
mund të marrë pjesë aktive në punën e kuvendit të komunës dhe të organeve të tij.

Burimet:
Karta Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale;
Ligji 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale;
Udhëzuesi për Statutin e Komunës për vitin 2007 (hartuar nga OSBE-ja, në bashkëpunim me Ministrinë e
Administrimit të Pushtetit Lokal).
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KAPITULLI II. FUNKSIONET KOMUNALE
Hyrje
Në këtë kapitull flitet për veprimtaritë e komunës dhe për mandatin qeverisës.
Është bërë një rishikim i hollësishëm i aranzhimeve fiskale komunale dhe i ciklit të përgatitjes së
buxhetit. Anëtarët e kuvendit të komunës duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë buxhetit të komunës,
meqë ai përbën dokumentin më të rëndësishëm të cilin të cilin komunat e miratojnë gjatë një viti.
Pjesët e tjera të këtij kapitulli shtjellojnë çështjet e pronës komunale, zhvillimin ekonomik të komunës,
planifikimin hapësinor dhe urbanistik, shkollimin, shëndetësinë, kulturën dhe sportin.
2.1 Menaxhimi i financave të komunës
Siç është paraparë me Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale, pushteti lokal mund t’i rregullojë dhe
menaxhojë lirshëm çështjet publike në kuadër të juridiksionit të saj.
Për funksiononim efektiv të komunave lipsen resurse financiare adekuate. Prandaj, është me rëndësi që
qeveritë lokale të sigurohen që të vilen tatimet dhe që buxheti të menaxhohet në mënyrë efektive dhe me
efikasitet.

Doracak i Qeverisjes Lokale

39

Buxheti vjetor i komunës miratohet sipas ligjit të përvetësimeve buxhetore. Në kuadër të buxhetit,
financat publike përvetësohen për një vit fiskal. Ky buxhet ndahet në kategori të ndryshme: pagat dhe
mëditjet, mallrat dhe shërbimet, shërbimet komunale, subvencionet dhe transferet, si dhe shpenzimet
kapitale. Për çdo program në kuadër të këtyre kategorive pastaj ndahen mjete të ndara me artikuj të
ndarë të linjës.
Për ndarjen dhe menaxhimin e fondeve, nga komunat kërkohet që t’i përmbahen një ligjit për buxhetin
vjetor, gjegjësisht Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Ligjit për Prokurimin Publik.
Periodikisht, Ministria e Ekonomisë dhe Financave nxjerr udhëzime dhe qarkore administrative për
menaxhimin e financave publike.
Kryetari i komunës vepron si zyrtar kryesor i administratës së komunës dhe mban përgjegjësinë e
administrimit të përditshëm të veprimtarive dhe personelit të komunës.
2.1.1 Sistemi i menaxhimit të financave të komunës: Konceptet kryesore
2.1.1.1 Autonomia financiare e komunës
Komuna dhe zyrtarët e saj ekzekutivë janë të autorizuar që të mënyrë të pavarur t’i rregullojnë dhe
menaxhojnë të hyrat komunale dhe grantet operative në të mirë të zgjedhësve të tyre.
2.1.1.2 Financimi i komunave
Të gjitha kompetencat që qeveria qendrore ua delegon komunave duhet të shoqërohen me fonde për
realizimin tyre. Burimet financiare të komunës përbëhen nga të hyrat nga tatimet, grantet operative,
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grantet për kompetencat e zgjeruara, grantet e jashtëzakonshme, ndihmat financiare nga Republika e
Serbisë, dhe përfitimet nga huadhëniet komunale.
a) Të hyrat vetanake
Komunave të Kosovës u jepen një numër mundësish për të krijuar të hyra. Sipas Ligjit për Financat e
Pushtetit Lokal, komuna ka të drejtë ta mbledhë tatimin mbi pronën e paluajtshme brenda territorit të saj.
Kjo është shpjeguar në Rregulloren 2003/29 të UNMIK-ut mbi Tatimin mbi Pronën e Paluajtshme në Kosovë.
Ligji për Financat e Pushtetit Lokal po ashtu ua mundëson komunave që të caktojnë tarifa të ndryshme,
tatime, renta, gjoba dhe bashkëpagesa për shtimin e të hyrave. Të hyrë vetanake përbën çdo e hyrë që
mblidhet apo pranohet nga komuna nga burimet si vijon:
Taksat dhe tarifat komunale:
 Taksa në pronën e paluajtshme;
 Taksa për lejen për ushtrimin e veprimtarisë
afariste;
 Taksa për lejen për shërbime profesionale;
 Taksa për automjetet motorike;
 Taksat administrative komunale;
 Taksat për lejet për ndërtimin dhe rrënimin
e ndërtesave dhe strukturave të tjera;
 Taksat për lëshimin e certifikatave dhe
dokumenteve zyrtare;
 Taksat e tjera komunale;

Taksat, rentat, gjobat dhe bashkëpagesat:
 Tarifat për zhvillimin ose ruajtjen e
infrastrukturës;
 Gjobat në trafik;
 gjobat për shkeljen e rregulloreve
komunale;
 Të hyrat nga qiradhënia;
 Bashkëpagesat për arsim dhe
shëndetësi;
 Të hyrat e tjera vetanake
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Të gjitha të hyrat e tjera vetanake janë para publike dhe depozitohen në buxhetin e konsoliduar të
Kosovës. Brenda llogarisë së vetme të thesarit, do të hapet edhe një nënllogari tjetër për llogaritjen e të
hyrave vetanake të çdo komune. Mosdepozitimi i parasë publike sipas ligjit do të rezultojë në zhvillimin
e hetimeve nga Revizori i Përgjithshëm, me kërkesë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (më tutje:
Ministria) dhe të Drejtorit Gjeneral të Thesarit, për paratë që nuk janë depozituar. Nëse konsiderohet e
nevojshme, çështja pastaj u përcillet zyrtarëve të fuqizimit të ligjit.
b) Grantet operative
Të hyrat vetanake që krijohen nga komunat nuk mjaftojnë për t’i mbuluar shpenzimet e shërbimeve që u
ofrohen qytetarëve. Mungesa e mbetur e të hyrave komunale plotësohet nga grantet dhe transferet që
ofrohen nga pushteti qendror.
Mandati dhe përbërja e Komisionit të Granteve
Komisioni i Granteve përbën një institucion kyç për sistemin financiar ndërqeveritar të Kosovës dhe
aktualisht është paraparë me kornizën ligjore që është përcaktuar nga Ligji për Financat e Pushtetit Lokal.
Anëtarë të Komisionit të Granteve janë: Kryeministri ose përfaqësuesi i tij, Ministri i Ekonomisë dhe
Financave, Ministri i Pushtetit Lokal, një ministër tjetër i linjës i caktuar nga Qeveria, Kryesuesi i
Komisionit për Buxhet të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe katër kryetarë të komunave, njëri ndër
të cilët duhet të jetë kryetari i një komune joshqiptare.
Sa u përket aspekteve të financimit të komunave, Komisioni i Granteve është përgjegjës, mes tjerash, për
sa vijon:
 ta rishikojë formulën e ndarjes së granteve dy vjet pas shpalljes së Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal,
dhe së paku çdo tri vjet më pas, t’ia rekomandojë ndryshimet e propozuara të kësaj formulë
qeverisë;
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 ta përcaktojë, për çdo vit, formulën për ndarjen e grantit specifik për arsim dhe grantit specifik për
shëndetësi;
 deri më 31 mars të çdo viti kalendarik, ta përgatisë dhe t’ia dorëzojë qeverisë një raport për vitin e
shkuar kalendarik në të cilin bëhet vlerësimi i përshtatshmërisë së sistemit financiar;
 të jap rekomandime për ndarjen e fondeve shtesë për komunat të cilave u janë dhënë kompetenca
komunale të shtuara; dhe
 ta bëjë shqyrtimin e propozimshpenzimeve kapitale të buxhetuara për komunat nga organizatat
buxhetore të Qeverisë së Kosovës.
Në mënyrë që t’i përmbushin kompetencat e tyre, komunat kanë të drejtë në sa vijon:
Granti i përgjithshëm nënkupton mjetet financiare që u jepen komunave për t’i përdorur ato me qëllim
të përmbushjes së kompetencave komunale. Këtu kemi të bëjmë me një grant operativ të njëqëllimshëm,
shuma e të cilit duhet të jetë së paku 10 % e të hyrave totale të buxhetuara të qeverisë qendrore, duke
përjashtuar të hyrat nga shitja e pasurive, të hyrat e tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara, dhe të
hyrat nga huadhënia. Qëllimi i kësaj shume ka qenë që të ofrohet një shkallë e arsyeshme e stabilitetit të
të hyrave komunale, duke marrë parasysh mundësinë e banorëve për të pasur qasje në shërbimet
publike dhe që të sigurohet një ndarje adekuate e mjeteve për komunitetet joshumicë në komunat
përkatëse.
Secila komunë do ta pranojë një shumë të përgjithshme prej 140,000 € në vit, minus 1€ për kokë banori.
Komunat që kanë 140,000 apo më shumë banorë lirohen nga kjo ndalesë. Pjesa e mbetur e mjeteve nga
granti i përgjithshëm u ndahet komunave sipas rregullës si vijon:
(i) tetëdhjetenëntë për qind (89 %) u ndahet të gjitha komunave duke u bazuar në numrin e
banorëve;
(ii) tre për qind (3 %) u ndahen komunave me popullatë joshumicë;
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(iii) dy për qind (2 %) u ndahen komunave në të cilat shumica e popullatës janë joshqiptarë; dhe
(iv) gjashtë për qind (6 %), u ndahen të gjitha komunave bazuar në madhësinë e tyre gjeografike.
Granti specifik për arsim përdoret për mbulimin e shpenzimeve për ofrimin e një standardi minimal të
shkollimit parashkollor, fillor dhe të mesëm. Formula caktohet nga Komisioni i Granteve bazuar në
numrin e arsimtarëve dhe studentëve të regjistruar. Për këtë formulë merret parasysh edhe
planprogrami, shkollimi për nevoja speciale, shpenzimet operative, normat e madhësisë së klasave dhe
lokacioni i objekteve shkollore.
Granti specifik për shëndetësi po ashtu aprovohet nga Komisioni i Granteve. Ai ndahet për t’i mbuluar
shpenzimet për ofrimin e një standardi minimal të kujdesit primar shëndetësor. Formula e këtij granti
bazohet në moshën dhe strukturën gjinore të popullsisë së regjistruar tek ofruesit e shëndetësisë primare
si dhe në numrin e personave të moshuar dhe personave me nevoja të veçanta shëndetësore.
c) Grantet dhe transferet e tjera
Grantet për kompetencat e deleguara. Kur qeveria bart kompetenca tek komunat, krahas granteve
operative, atyre u transferohen fonde edhe nga ministritë relevante, në mënyrë që komunat të mund t’i
ushtrojnë funksionet e tyre.
Grantet për kompetencat e zgjeruara – u ndahen komunave me kompetenca të zgjeruara, siç është
paraparë me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale. Grantet mund të shpenzohen vetëm në çështjet që kanë të
bëjnë me kompetencat e shtuara.
Grantet e jashtëzakonshme ndahen vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, siç janë fatkeqësitë natyrore.
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d) Të hyrat e dedikuara, ndihmat financiare nga Republika e Serbisë
Komunat kanë të drejtë të marrin ndihmë financiare nga Republika e Serbisë që u dedikohet të hyrave
komunale. Këto fonde mund të përdoren vetëm për ushtrimin e kompetencave komunale. Ndihma
financiare depozitohet në një llogari zyrtare pranë ndonjë banke komerciale të certifikuar nga Autoriteti
Qendror Bankar i Kosovës, sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Ndihma e tillë
financiare lirohet nga të gjitha taksat, tarifat apo detyrimet e ngjashme që parashihen me ligj. Kjo duhet
të merret në konsideratë nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Komisioni i Granteve apo Kuvendi,
kur caktohet shuma e çfarëdo granti apo përvetësimi që i ofrohet ndonjë komune. Nëse ndonjë komunë
që merr ndihmë financiare nga Republika e Serbisë nuk e arkëton shumën e pranuar në bankë
komerciale siç parashihet me Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal, Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit duhet
ta bëjë një llogari të përafërt të parave që nuk janë arkëtuar dhe për këtë do ta informojë Ministrin e
Ekonomisë dhe Financave, i cili do t’ia përcjellë rastin Revizorit të Përgjithshëm, në mënyrë që të mund
të fillojë hetimi. Nëse konsiderohet e domosdoshme, çështja mund t’u përcillet zyrtarëve të fuqizimit të
ligjit.
e) Huadhënia komunale
Komunat kanë të drejtë të kenë qasje në financimin e borxheve për investime kapitale nga tregu
kombëtar i kapitalit duke iu përmbajtur rreptësishtë kushteve që janë paraparë me Ligjin për Financat e
Pushtetit Lokal. Borxhi ndërkombëtar nuk lejohet, ndërsa të hyrat që zotohen nga huadhënia përdoren për
investimet e veçanta kapitale që parashihen me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve dhe përvetësohen
brenda buxhetit të Kosovës. Të gjitha procedurat duhet të zhvillohen në përputhje me Ligjin për Financat
e Pushtetit Lokal dhe të aprovohen nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
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Tabela 3. Burimet financiare komunale
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2.1.2 Planifikimi financiar
2.1.2.1 Përgatitja dhe miratimi i buxhetit të komunës
Sipas nenit 5.3 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, njësia për buxhet të komunave
në kuadër të Departamentit për Buxhet është përgjegjëse që t’u ndihmojë komunave ta përmbushin
buxhetin e tyre ligjor që ka të bëjë me obligimet dhe përgjegjësitë e tjera që i janë caktuar Departamentit
të Buxhetit.
Janë disa detyra të cilat duhet të kryhen brenda afateve të caktuara gjatë përgatitjes së buxhetit komunal.
Këto afate në kalendarin e buxhetit janë:
30 prill. Jo më vonë se më 30 prill, qeveria ia dorëzon Kuvendit të Kosovës Kornizën Afatmesme të
Shpenzimeve, e cila përfshin periudhën e ardhshme trivjeçare.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave ia dërgon secilit zyrtar kryesor të financave të secilës organizatë
buxhetore një apo më shumë qarkore të buxhetit. Në këto qarkore ofrohen informata për ndarjen e
buxhetit, siç është specifikuar në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve, si dhe udhëzime për përgatitjen
e buxhetit për vitin e ardhshëm fiskal dhe kërkesës për përvetësim.
1 korrik. Zyrtari Kryesor i Financave ua dërgon qarkoret e buxhetit të komunave kryesuesve të
departamenteve komunale. Këto qarkore i informojnë ata për tavanet financiare të departamenteve të
tyre për vitin e ardhshëm fiskal, ndërsa në to ofrohen edhe vlerat e përafërta të buxhetit për dy vitet
fiskale të ardhshme. Krahas kësaj, Zyrtari Kryesor i Financave duhet të ofrojë edhe udhëzime për
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metodologjinë dhe formatet që duhet të përdoren në përgatitjen e buxhetit të tyre dhe të kërkesës për
përvetësim. Qarkoret e buxhetit përmbajnë afatet përfundimtare për dorëzimin e buxhetit të propozuar
tek Zyrtari Kryesor i Financave. Pasi të konsultohet me departamentet, Zyrtari Kryesor i Financave
përgatit një buxhet të propozuar për komunën për vitin e ardhshëm fiskal, ndërsa pas dy viteve fiskale
edhe për kryetarin e komunës.
1 shtator. Posa kryetari i komunës ta aprovojë buxhetin e propozuar të komunës, ai i dorëzohet kuvendit
të komunës. Buxheti i propozuar duhet të përfshijë: parashikimet dhe supozimet buxhetore;
parallogaritjet e të hyrave të përgjithshme, përfshirë grantet, në përputhje me shumat që janë këshilluar
në qarkoret e buxhetit që nxirren nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave; ndihmat nga jashtë Kosovës;
të hyrat vetanake të projektuara të komunës; si dhe cakun e përgjithshëm të shpenzimeve për të gjitha
kategoritë shpenzuese ekonomike.
30 shtator. Pasi ta pranojë buxhetin e propozuar, kuvendi i komunës organizon seanca publike sipas
akteve normative të tij. Pas mbajtjes së seancave publike për buxhet, kuvendi i komunës rishikon dhe,
nëse ka nevojë, modifikon, aprovon dhe ia dorëzon ministrit buxhetin e propozuar të komunës deri më
30 shtator. Buxheti i propozuar dhe kërkesa për përvetësim përgatitet dhe dorëzohet sipas informatave
dhe udhëzimeve të qarkores së buxhetit si dhe shumave të aplikueshme të granteve, të cilat llogariten
sipas formulave që janë përcaktuar me Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal.
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Tabela 4. Korniza e procesit buxhetor
Kuvendi i
Kosovës (7)
Shpallja

MEF (1)
Korniza
makroekonomike
dhe
profili i KASH-it

MFE (6)

Komisioni i
granteve (2)

Vlerësimi i
përputhjes dhe
konsolodimi

Aprovimi i
transfereve dhe
shumave të
granteve
individuale

Kuvendi i
komunës
dhe qytetarët
(5)
Rishikimi dhe
aprovimi

MFE (3)

Administrata
komunale (4)

Tavanet
buxhetore dhe
qarkoret e

Hartimi i buxhetit
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2.1.2.2 Mosdorëzimi me kohë i buxhetit të propozuar të komunës
Buxheti i komunës miratohet për një vit fiskal. Viti fiskal përfshin periudhën prej dymbëdhjetë muajve,
nga 1 janari deri më 31 dhjetor të një viti kalendarik.
Nëse kryetari i komunës nuk ia dorëzon kuvendit të komunës buxhetin e propozuar dhe kërkesën për
përvetësim deri më 1 shtator, Ministri e emëron menjëherë një administrator të financave komunale, i cili
merr përsipër të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë që i janë caktuar kryetarit të komunës, sipas Ligjit për
Financat e Pushtetit Lokal dhe Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.
Nëse kuvendi i komunës nuk i aprovon dhe nuk ia dorëzon ministrit buxhetin e propozuar të komunës
dhe kërkesën për përvetësim me kohë, apo nëse kjo nuk bëhet në përputhje me kërkesat që janë paraparë
me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Ministri përgatit një buxhet komunal dhe
një kërkesë për përvetësime për atë komunë, ngjashëm me atë për vitin fiskal aktual.
Nëse kuvendi i komunës nuk i aprovon dhe nuk ia dorëzon ministrit buxhetin e propozuar të komunës
dhe kërkesën për përvetësim deri më 1 mars, në atë komunë nuk bëhen shpenzime të tjera derisa buxheti
i propozuar të aprovohet dhe t’i dorëzohet ministrit. Ministri ia dorëzon dokumentet e pranuara
qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, të cilat mund t’i marrin parasysh këto parashtresa për ta ndryshuar
buxhetin e aprovuar të Kosovës dhe Ligjin për përvetësimet vjetore buxhetore.
2.1.2.3 Raportet tremujore dhe raporti përfundimtar për buxhetin e komunës
Nga kryetari i komunës kërkohet që të përgatit raporte tremujore dhe ato t’ia dorëzojë kuvendit të
komunës gjatë tërë një viti fiskal. Raportet e tilla i dorëzohen kuvendit të komunës, ndërsa një kopje i
dërgohet ministrit, jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas përfundimit të një tremujori. Këto raporte pastaj
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publikohen nga kryetari i komunës në ueb faqen e komunës. Çdo raport tremujor duhet të përmbajë
raportin e të hyrave dhe shpenzimeve, informata për investimet dhe borxhet, si dhe një përmbledhje të
gjendjes së të gjitha projekteve për shpenzime kapitale.
Kryetari i komunës përgatit dhe ia dorëzon Kuvendit të Komunës një raport përfundimtar të buxhetit
për vitin e kaluar fiskal dhe për dy vitet e kaluara fiskale, i cili duhet të përmbajë informatat si vijon:
a) Një raport mbi të hyrat dhe shpenzimet, i cili duhet të përmbajë të dhëna krahasuese për këto vite
fiskale përkitazi me: një pasqyrë të përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve; suficitin apo
deficitin buxhetor; arkëtimet aktuale të organizatave buxhetore krahasuar me arkëtimet e parapara
në buxhet; shpenzimet aktuale për çdo kategori të përvetësimeve krahasuar me vitin fiskal të
mëparshëm; numrin aktual të punëtorëve të përhershëm dhe të përkohshëm të organizatave
buxhetore, krahasuar me numrin e autorizuar të punëtorëve me buxhet; dhe
b) Të dhënat për investimet dhe borxhet, përfshirë: detajet mbi investimet e parave publike të bëra
gjatë vitit fiskal; detajet e çfarëdo detyrimi; një llogari të pasurive që mbahen nga komuna në fund
të vitit fiskal; një llogari të të gjitha borxheve të parashikuara, përfshirë vlerësimin e rrezikut të tyre.
Shpenzimet nga buxheti i komunës do të paguhen vetëm në përputhje të plotë me dispozitat e Ligjit për
Prokurimin Publik dhe të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.
2.1.3 Revizori i jashtëm - Revizori i Përgjithshëm
Revizori i Përgjithshëm përgatit një raport mbi deklaratat financiare të buxhetit të komunës dhe ia
dorëzon atë Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kuvendit të komunës. Në këtë raport ofrohet
mendimi i Revizorit të Përgjithshëm në lidhje me atë se a ofrojnë deklaratat financiare një pasqyrë reale
dhe të drejtë të financave të komunës. Revizori i Përgjithshëm do të ketë qasje të pakufizuar në të gjitha
informatat dhe shpjegimet që për mendimin e tij/saj janë të nevojshme me qëllim të ekzekutimit të
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revizionit financiar. Revizori i Përgjithshëm do t’ia dorëzojë raportin kuvendit të komunës deri më 31
korrik pas përfundimit të vitit fiskal dhe ky raport do të vihet në dispozicion të publikut.

Bibliografia:
Ligji Nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal;
Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë;
Ligji Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisjen Lokale;
Ligji për Prokurimin Publik / Rregullorja Nr. 2007/20 UNMIK për shpalljen e Ligjit për Prokurimin
Publik i miratuar nga Kuvendi i Kosovës;
Ministria e Ekonomisë dhe Financave – Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2009-2011
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2.2 Prona komunale
Kuvendet e komunave kanë të drejtë:
 t’i posedojnë dhe menaxhojnë pronat e luajtshme dhe të paluajtshme;
 t’i shesin dhe t’i lëshojnë me qira pronat e luajtshme dhe të paluajtshme sipas ligjit, me përjashtim të
shitjes së tokës, e cila do të rregullohet me një ligj të veçantë.
Nga autoritetet komunale kërkohet që:
 ta ruajnë dhe mirëmbajnë një regjistër të pronave të luajtshme dhe të paluajtshme që janë pronë e komunës
apo posedohen nga ajo.
Menaxhimi i pronës komunale është një nga përgjegjësitë më të rëndësishme të një komune. Komunat
duhet ta administrojnë pronën e tyre me përgjegjësi dhe ta përdorin atë për qëllime të zhvillimit
ekonomik. Menaxhimi efektiv do të ketë për rezultat zhvillimin në dobi të komunës. Aktivitetet e
pakujdesshme mund të rezultojnë në dëmtimin e pakthyeshëm të komunës dhe interesave të qytetarëve.
Në kuadër të kompetencave të tyre, komunat janë përgjegjëse për:
 përdorimin e tokës dhe planifikimin hapësinor (përfshirë shpronësimin, rregullimin e ndërtimeve,
etj);
 vjeljen e tatimit mbi pronë;
 regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave pronësore;
 strehimin social;
 hartimin e ligjeve që kanë të bëjnë me këto kompetenca.
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Prona komunale mund të ndahet në kategoritë si vijon:
Prona e paluajtshme – është pasuri që nuk mund të transportohet nga një vend në tjetrin pa u dëmtuar.
Prona e paluajtshme përfshin:
 tokën e ndërtimit;
 parqet;
 objektet (zyrat komunale);
 deponitë e mbeturinave komunale;
 objektet sportive; dhe
 pronat e tjera që janë të paluajtshme për nga natyra.
Prona e luajtshme – është pronë që mund të transportohet. Ajo përfshin:
 automjetet motorike;
 pajisjet, veglat, inventarin dhe mobilet e zyrave komunale;
 materialet e arkivave; dhe
 pronat e tjera të luajtshme.
Prona infrastrukturore – përfshin pronat si vijon:
 rrjetet e furnizimit me ujë;
 sistemet e kanalizimit; dhe
 ndriçimin e rrugëve.
Prona financiare – përfshin mjetet financiare të komunës (paratë, obligacionet, etj).
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Krahas mbajtjes së shënimeve dhe menaxhimit të pasurive të saj, komuna, në disa rrethana, mundet edhe
të ndërhyjë në pronën private. Kjo mund të bëhet vetëm në interes të gjithmbarshëm të shoqërisë. Kjo
mund të arrihet përmes procesit të shpronësimit.
Njoftimi për shpronësim:
Sipas Doracakut të OSBE-së për Këshilltarët dhe Monitoruesit e të Drejtave të Njeriut, shpronësimi “ia
lejon një organi shtetëror që të ndërhyjë dhe ta privojë një mbajtës të të drejtave pronësore nga prona e tij/e saj,
sipas disa kushteve. Në rastet kur shpronësimi bëhet nga shteti, prona duhet të kompensohet. Shpronësimi është një
nga mekanizmat më ndërhyrës dhe okupues që shteti mund t’i përdor për ta privuar një individ nga prona e tij/e
saj. Ndonëse nëpërmjet një procesi të përcaktuar me ligj, mund të ketë keqpërdorim të autoritetit, i cili mund të
rezultojë në shkeljen e së drejtës në pronë dhe të drejtave të tjera relevante.”5
Shpronësimi përkufizohet si “marrje apo ndryshim i të drejtave të një individi në pronë nga ana e qeverisë”.6
Procedura e shpronësimit është mjet i shtetit që ia mundëson atij që ligjërisht t’i privojë personat juridikë
apo natyrorë nga prona e tyre ose në të mirë të interesave të komunës, ose të ndonjë individi apo subjekti
ligjor tjetër.
Shpronësimi mund të bëhet për çfarëdo qëllimi që konsiderohet se është në dobi të përgjithshme, siç
është p.sh. ndërtimi i infrastrukturës publike. Edhe objektet mund të shpronësohen me qëllim të
ndërtimit të infrastrukturës në dobi të përgjithshme, si p.sh. linjave hekurudhore, urave, aeroporteve,
rezidencave, shkollave, spitaleve, etj. Koncepti i ‘dobisë së përgjithshme’ zakonisht përcaktohet me
planet hapësinore të komunës, meqë, në disa raste, shpronësimi përdoret si mjet për zbatimin e planeve
hapësinore.
5
6

Të Drejtat Pronësore në Nivelin Komunal, Doracak për Këshilltarët dhe Monitoruesit e të Drejtave të Njeriut, Misioni i OSBE-së në Kosovë.
Fjalori Juridik i Blekut, Vëllimi i Tetë.
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Qeveria duhet t’u ofrojë kompensim atyre që u shpronësohen pronat. Kompensimi duhet të jetë adekuat
dhe proporcional. Për shembull, nëse dy individëve u shpronësohen dy parcela dhe të dyja këto parcela i
kanë veçoritë e njëjta (madhësinë, vlerën, etj), këtyre dy individëve u ofrohet kompensim i njëjtë, i cili
duhet të jetë në përputhje me vlerën që e ka në treg prona e shpronësuar.
Bibliografia:
Ligji 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale;
Të Drejtat Pronësore në Nivelin Komunal, Doracak për Këshilltarët dhe Monitoruesit e të Drejtave të
Njeriut, Misioni i OSBE-së në Kosovë.
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2.3 Zhvillimi ekonomik komunal
Komunat në Republikën e Kosovës janë të obliguara të bashkëpunojë me të gjitha subjektet relevante në
të mirë të zhvillimit ekonomik lokal.
Komunat janë përgjegjëse për krijimin e kushteve të një klime konkurruese për zhvillim lokal. Kur
planifikohet zhvillimi ekonomik për një komunë, duhen marrë parasysh elementet si vijon: pasuritë
natyrore në dispozicion; tiparet gjeografike; infrastruktura e komunës; bizneset ekzistuese; resurset
njerëzore në dispozicion dhe kualifikimet profesionale të qytetarëve.
Bazuar në këta dhe në parametra të tjerë, udhëheqësit komunalë duhet ta miratojnë një plan strategjik, i
cili do të shërbejë si dokument udhëzues për zhvillimin ekonomik lokal. Plani strategjik do të ndihmojë
në identifikimin e prioriteteve zhvillimore; kapitalit të nevojshëm financiar dhe njerëzor; planet e
veprimit dhe mekanizmat për monitorim dhe vlerësim.
Procesi i planifikimit strategjik përfshin tri faza: përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin.
Plani strategjik ndihmon që të shikohet kah e ardhmja dhe që të sigurohet një zhvillim i duhur ekonomik
për një komunitet lokal. Ky plan duhet të jetë i qartë, gjithëpërfshirës, real dhe bindës. Edhe për
strategjinë zhvillimore duhet të debatohet publikisht për t’u siguruar që të gjitha palët me interes ta
thonë fjalën e tyre për miratimin e saj. Strategjia zhvillimore mund t’i dorëzohet kuvendit për miratim
vetëm pas një debati publik të gjerë.
Përveç planit strategjik, komuna duhet ta rishikojë kornizën ligjore të saj dhe të veprojë si duhet në rast
se identifikohen boshllëqe apo sfera problematike. Përmirësimi i kornizës ligjore lokale për zhvillim
ekonomik lokal mund t’i kontribuojë krijimit të një mjedisi miqësor për bizneset në komunë, çfarë mund
të ndikojë në investimet e jashtme dhe në marrjen e nismave afariste të reja.
Ofrimi i shërbimeve komunale themelore, siç është furnizimi i rregullt me ujë dhe rrymë, rrugët e denja,
apo një rrjet komunikimi dhe transporti, do të ndikojë pozitivisht në tërheqjen e bizneseve në komunë.
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Komuna duhet të marrë parasysh edhe shtimin e kontakteve për ta avancuar bashkëpunimin me
organizatat e ndryshme, të cilat mund të kenë qasje më të mirë në informatat për nisma afariste, siç janë
odat ekonomike dhe organizatat qeveritare e joqeveritare.
Në aspektin institucional, komuna mund t’u ofrojë qytetarëve që duan të krijojnë biznese të reja ndihmë
teknike të drejtpërdrejtë, nëpërmjet ndonjë qendre afariste për trajnim dhe informim.
Për më tepër, komunat duhet ta promovojnë biznesin dhe të krijojnë kushte atraktive për investime të
jashtme. Ato po ashtu duhet të investojnë në përmirësimin e infrastrukturës, e cila mund të ndikojë në
zhvillimin e bizneseve. Krahas kësaj, autoritetet komunale duhet të krijojnë kushte që favorizojnë
investimet afariste në komunat e tyre. Gjatë këtyre përpjekjeve, autoritetet komunale duhet ta nisin
bashkëpunimin ndërkomunal, në mënyrë që të arrijnë rezultate optimale. Para së gjithash, këto përpjekje
duhet të ndikojnë në zhvillimin ekonomik duke e shtuar atraktivitetin e komunës në raport me
komunitetin e biznesit, çfarë, në anën tjetër, do t’i bënte bizneset më konkurruese.
Duhet të bëhen përpjekje edhe për shtimin e cilësisë së përgjithshme të jetës; ndërtimi i qendrave
sportive rekreative, qendrave të shkollimit, qendrave shëndetësore, shoqërore dhe kulturore,
institucioneve të mirëqenies sociale, etj., do ta përmirësojnë dukshëm imazhin e komunës.
Më në fund, taksat komunale nuk duhet të jenë barrë e rëndë. Në të vërtetë, ndonëse ndikojnë në shtimin
e të hyrave publike, ato mund t’i largojnë investitorët e interesuar. Duhet të arrihen edhe marrëveshje të
veçanta me kompanitë më të mëdha, për tu siguruar që atyre t’u ofrohet një trajtim i drejtë sa u përket
taksave, si favor për zhvillimin e veprimtarive të tyre komunë.
Përfundimisht, zhvillimi ekonomik nënkupton ngritjen e standardit të jetesës në komunë, kryesisht
përmes krijimit të vendeve të reja të punës dhe eliminimit të papunësisë.
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Bibliografia:
Ligji për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme / Rregullorja 2005/44 e UNMIK-ut për
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2.4 Planifikimi urban dhe hapësinor
Komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive në sferat e:
planifikimit urban dhe rural; shfrytëzimit dhe zhvillimit të tokës; zbatimit të rregulloreve për ndërtim dhe
standardeve për kontrollimin e ndërtimeve.
Nga komunat kërkohet që:
 ta themelojnë Komisionin e Ekspertëve të Planifikimit;
 ta miratojnë Planin Zhvillimor Komunal në përputhje me Planin Hapësinor të Kosovës;
 ta miratojnë një Plan Zhvillimor Urbanistik në përputhje me Planin Hapësinor të Kosovës;
 ta miratojnë një Plan Rregullues Urbanistik;
 ta miratojnë një plan vjetor për ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve lokale.
Nga autoritetet komunale kërkohet që:
 të lëshojnë leje urbanistike, leje për ndërtim, shfrytëzim dhe rrënim dhe ta mbikëqyrin zbatimin e Ligjit për
Ndërtimin;
 t’i hartojnë planet dimërore dhe verore për çdo vit kalendarik në mënyrë që: t’i mirëmbajnë rrugët, shenjat e
trafikut dhe kryqëzimet hekurudhore në rrugët lokale;
 ta sigurojnë ndërtimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugëve në vendbanime.

2.4.1 Plani Hapësinor i Kosovës
Planifikimi hapësinor ka të bëjë me rregullimin e shfrytëzimit të tokës dhe zhvillimin e saj në mënyrë të
strukturuar dhe strategjike. Plani Hapësinor i Kosovës mbështet shpërndarjen hapësinore të zhvillimit, si
në nivelin kombëtar, ashtu edhe në atë komunal e urban. Ai po ashtu mbështet hartimin e Strategjisë për
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Zhvillim të Përgjithshëm të Republikës së Kosovës. Shtjellimi i Planit Hapësinor të Kosovës është
përgjegjësi e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, por disa detyra në lidhje me shtjellimin e
këtij plani kjo ministri ia ka deleguar Institutit Kosovar për Planifikim Hapësinor. Posa të miratohet nga
Kuvendi i Republikës së Kosovës, Plani i tanishëm hapësinor i Kosovës do të shërbejë si udhëzues për
zhvillimin hapësinor gjatë dhjetë viteve të ardhshme. Plani Hapësinor i Kosovës hartohet sipas
standardeve evropiane relevante, siç janë promovimi i zhvillimit hapësinor për arritjen e një kohezioni
shoqëror dhe ekonomik; sistemet efikase të transportit dhe përfshirja në shoqërinë e informimit;
promovimi dhe menaxhimi i peizazheve dhe trashëgimisë natyrore dhe kulturore; si dhe mbrojtja e
mjedisit, menaxhimi i resurseve dhe zvogëlimi i rreziqeve.
Plani Hapësinor i Kosovës duhet:
 të shërbejë si udhëzues për sektorët dhe agjencitë e qeverisë gjatë fazave të hartimit dhe zbatimit të
politikave dhe vendimeve mbi investimet publike që përfshijnë një dimension hapësinor të qartë;
 të ndikojë në vendimet politike që kanë të bëjnë me investimet strategjike në infrastrukturë, e
posaçërisht në transport dhe telekomunikacion;
 ta mbështes zhvillimin e ekuilibruar midis zonave të zhvilluara dhe atyre të pazhvilluara;
 t’i identifikojë lokacionet strategjike që do të ishin në favor edhe të zonave urbane, edhe të atyre
rurale;
 të shërbejë si udhëzues për hartimin e planeve komunale relevante (planit zhvillimor komunal,
planit zhvillimor urbanistik dhe planit rregullues urbanistik); dhe
 t’u përmbahet praktikave më të mira në planifikimin hapësinor dhe ta lehtësojë vendosjen e
popullatës, punësimin dhe shfrytëzimin e resurseve natyrore, në të mirë të zhvillimit ekonomik dhe
të një jete më cilësore.
Plani Hapësinor i Kosovës përmban edhe disa udhëzime politike për planifikimin komunal. Ato kanë
për qëllim mbështetjen e planifikimit komunal përkitazi me çështjet që kanë karakter të vendimmarrjes
në nivel qendror si dhe pakësimin e divergjencave midis Planit Hapësinor të Kosovës dhe planeve
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zhvillimore të komunës. Këto udhëzime shtjellojnë çështjet kryesore për zhvillim të nivelit qendror, siç
janë banimi, vendbanimet joformale, lokacionet strategjike dhe qendrat e zhvillimit ekonomik, zonat me
vlerë të lartë bujqësore (produktivitet), parqet nacionale, ruajtja dhe zhvillimi i trashëgimisë (kulturore),
ruajtja e pasurive aktuale urbane, burimet e energjisë dhe zonat e minierave, deponitë dhe trajtimi i
mbeturinave, deponitë e mbeturinave industriale, nyjat kryesore të transportit, korridoret e transportit,
impiantet e trajtimit të mbeturinave dhe ujërave industriale si dhe vendet e hapura dhe (objektet)
sportive dhe rekreative.
2.4.2 Planifikimi komunal urbanistik dhe hapësinor
Në komunë, planifikimi hapësinor bëhet përmes një politike apo mjeti për planifikim që merr parasysh
tri plane parimore: Planin Zhvillimor të Komunës, Planin Zhvillimor Urbanistik dhe Planin Rregullues
Urban. Këto akte normative që miratohen nga kuvendi i komunës duhet të harmonizohen me Planin
Hapësinor të Kosovës. Krahas kësaj, kur zhvillon diskutime për pamjen e ardhshme hapësinore të
komunës, kuvendi i komunës duhet t’i marrë parasysh planet ekzistuese për zhvillim infrastrukturor,
zonat e mbrojtura, si dhe çdo informatë që mund të merret nga kadastra, përfshirë informatat për
aktivitet e ndërtimit që pritet të zhvillohen.
Kuvendi i komunës mund ta themelojë një komitet i cili do të jetë përgjegjës për hartimin e planeve
hapësinore të përgjithshme dhe specifike për zonat urbane dhe rurale, përfshirë planet për banim,
objektet publike, turizmin, mbrojtjen e mjedisit, zonat për përdorim publik, siç janë parqet, zonat e
gjelbëruara dhe hapësirat për lojëra, si dhe ato për transportim publik. Përveç kësaj, ky komitet duhet t’i
ndihmojë kuvendit të komunës në miratimin e rregulloreve në sferat si vijon: qarkullimin në trafik,
parkimin, ndërtimin, dhënien e lejeve për ndërtim, standardet e mirëmbajtjes për rrugën komunale dhe
shtigjet për ecje, identifikimin dhe mbrojtjen e veçorive me interes natyror, historik dhe mjedisor, rrugët
dhe vendet e tjera publike si dhe masat fuqizuese në rast të mosrespektimit të rregulloreve. Ky komitet
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monitoron punën e drejtoratit përkatës të komunës i cili merret me sferat e lartpërmendura. Përbërja dhe
përgjegjësitë e këtij komiteti përcaktohen me statut të komunës.
Me qëllim të ofrimit të ndihmës gjatë hartimit të planeve hapësinore komunale dhe planeve urbanistike,
kuvendi i komunës emëron Këshillin e Ekspertëve të Planifikimit, të cilët ofrojnë njohuritë e tyre
specifike dhe profesionale dhe ndihmojnë në zbatimin e këtyre planeve. Këshilli i Ekspertëve duhet të
përbëhet nga specialistë të cilët duhet ta kenë për detyrë t’i zhvillojnë më tej apo të komentojnë për ligjet
që janë iniciuar nga organet ekzekutive të komunave.
Siç u tha më lart, planet zhvillimore komunale, planet zhvillimore urbanistike dhe planet rregulluese
urbane do të hartohen dhe zbatohen në nivel komunal.
Plani zhvillimor i komunës përkufizohet si plan shumësektorial me të cilin identifikohen caqet për
zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe hapësinor të komunës. Ky plan po ashtu do të përfshijë një nënplan
për zhvillimin e zonave urbane dhe fshatrave brenda territorit të komunës. Ky nënplan duhet ta përfshijë
një periudhë pesëvjeçare dhe duhet ta ofrojë një përmbledhje të shkurtë të çështjeve relevante shoqëroroekonomike dhe mjedisore. Para se ta përfundojë projektplanin, komuna duhet ta vë atë në dispozicion të
publikut dhe të agjencive qeveritare për ta rishikuar dhe për t’i ofruar komentet e tyre në afat prej së
paku gjashtë ditësh. Projektplani pastaj duhet t’i dorëzohet kuvendit të komunës për miratim
përfundimtar, para se t’i dërgohet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në mënyrë që të
vërtetohet nëse është në përputhje me Planin Hapësinor të Kosovës.
Plani zhvillimor urbanistik është plan strategjik shumësektorial i cili përcakton synimet afatgjate për
zhvillim dhe menaxhim të zonave urbane për periudhën prej së paku pesë vitesh. Ky plan do të
përcaktojë zhvillim të ekuilibruar dhe të qëndrueshëm të zhvillimit hapësinor të zonave urbane dhe
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duhet të bazohet në qeverisjen e mirë dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, social, ekologjik dhe
kulturor. Ky plan përmban analizën e situatës socioekonomike dhe fizike; vetë planin dhe strategjinë e
zbatimit; përfshirë edhe afatin kohor dhe mekanizmat e paraparë për financim. Miratohet nga kuvendi i
komunës. Plani zhvillimor urbanistik mund të përgatitet si pjesë e planit zhvillimor komunal.
Plani rregullues urbanistik cakton kushtet për rregullimin e hapësirës si dhe rregullat e lokacionit të
objekteve dhe ngastrat tokësore urbane. Planet rregulluese urbanistike definojnë zonat e ndërtimit dhe
përfshijnë linjat e rregullimit, linjat e ndërtimit, normat teknike urbanistike dhe kushtet e tjera lidhur me
lokacionin e ndërtesave dhe ndërtesat e tjera në ngastrat tokësore urbane. Në fakt, ngastrat ndërtimore
përcaktohen sipas një plani të ngastrave, i cili është pjesë përbërëse e planit rregullues urbanistik. Ky
plan duhet të verifikohet çdo pesë vjet.
2.4.3 Menaxhimi i ndërtimeve komunale
Menaxhimi i ndërtimeve komunale ka të bëjë me kërkesat kryesore komunale për dizajnin e ndërtimit,
vetë ndërtimin, përdorimin e materialeve ndërtimore, mbikëqyrjen e punëve ndërtimore si dhe
procedurat komunale për lëshimin e lejeve për ndërtim, përdorimin e lejeve dhe inspektimin e
ndërtimeve. Çdo ndërtim, rindërtim, mirëmbajtje apo rrënim i një ndërtese duhet të bëhet në përputhje
të plotë me kërkesat për siguri publike, siç janë zjarri, sanitaria, shëndeti, mjedisi, nxehtësia dhe zhurma,
vibracioni dhe hapësira.
Në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, inspektorati për ndërtim është përgjegjës
për mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave që rregullojnë çështjet e ndërtimit. Inspektimi aktual i
ndërtimeve bëhet nga inspektorët komunalë dhe nga kryeinspektorët ministrorë. Ata janë të autorizuar
që t’i inspektojnë objektet në ndërtim, për ta mbikëqyrur respektimin e rregulloreve, kërkesave dhe
ligjeve si dhe për tu siguruar që palët me interes të përfshira në ndërtim (inxhinierët, ndërtimtarët, etj…)
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të jenë të informuara si duhet për obligimet e tyre. Inspektorët komunalë të ndërtimit janë të autorizuar
që ta menaxhojnë procesin e dhënies dhe revokimit të lejeve për urbanizim, ndërtim, shfrytëzim dhe
rrënim.
Është detyrë e autoriteteve komunale që të lëshojnë leje urbanistike për aq sa ndërtimi i propozuar të
jetë në përputhje me kornizën ligjore të aplikueshme dhe planin e aplikueshëm zhvillimor komunal,
planin zhvillimor urbanistik dhe planin rregullues urbanistik. Dokumentacioni që kërkohet është
përcaktuar me ligjin në fuqi dhe përfshin dëshminë e pronësisë mbi tokën. Krahas kësaj, autoritetet
komunale – në shumicën e rasteve Drejtorati për Urbanizëm – janë përgjegjëse për dhënien e lejeve të
ndërtimit për të gjitha llojet e ndërtimit, përveç atyre që janë radhitur në nenin 35 të Ligjit për Ndërtimin.
Leja e ndërtimit për ndërtesat që janë planifikuar apo aneksuar, për mbindërtimet apo format e tjera të
rindërtimit të ndërtesave ekzistuese, lëshohet, nëse plotësohen kushtet ligjore. Ndërtimi mund të
shfrytëzohet vetëm për qëllimet për të cilat fillimisht është dhënë leja. Nëse pronari synon ta ndërrojë
qëllimin e paraparë në lejen aktuale për ndërtim, ai/ajo duhet ta dorëzojë një kërkesë të re për leje
urbanistike dhe të ndërtimit. Autoriteti komunal duhet t’i njoftojë fqinjët para se ta jap lejen për ndërtim.
Ata kanë të drejtë ta këqyrin dokumentacionin dhe të informohen drejt nga autoriteti komunal. Çdo
kundërshtim nga ana e fqinjëve duhet të bëhet me shkrim dhe të raportohet në formë të procesverbalit
tek autoriteti komunal brenda dy javëve pasi të jetë ofruar mundësia për këqyrjen e dokumentacionit.
Dhe në fund, autoriteti komunal jep lejen për shfrytëzim posa investuesi ta ketë dorëzuar kërkesën dhe
posa objektet të jenë përfunduar dhe të jenë të sigurta për shfrytëzim. Autoriteti komunal do t’i
regjistrojë objektet e dhëna në shfrytëzim në një seksion të veçantë të kadastrës.
Para rrënimit të çfarëdo objekti, pronari duhet ta marrë lejen e rrënimit nga komuna. Para se të marrë
çfarëdo vendimi, autoriteti komunal është i obliguar të shoh nëse rrënimi i planifikuar është në përputhje
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me ligjet e aplikueshme, siç janë Ligji për Planifikimin Hapësinor dhe Ligji për Mbrojtjen e Monumenteve
Kulturore, si dhe me rregulloret relevante për shëndet dhe siguri publike.
Komunat e Republikës së Kosovës vazhdojnë të ballafaqohen me një varg sfidash që paraqiten si
rrjedhojë e ndërtimeve të parregulluara me ligj dhe ilegale që bëhen edhe në shtëpitë private, edhe në
objektet afariste, e të cilat kanë kulmuar në përhapjen e vendbanimeve joformale që janë veçori e pjesës
më të madhe të mjediseve urbane dhe gjysmëurbane në Kosovë. Është me rëndësi që komunat t’i
miratojnë planet zhvillimore urbanistike dhe planet rregulluese urbanistike për t’i ndaluar trendet
aktuale dhe për ta filluar zbatimin e këtyre planeve, me qëllim të përmirësimit të gjendjes shqetësuese në
këtë sferë.
2.4.4 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve në komunë
Sipas Ligjit për Rrugët, rrugët në Republikën e Kosovës kategorizohen në rrugë magjistrale, rrugë
regjionale, rrugë lokale dhe rrugë në vendbanime. Komunat janë përgjegjëse për menaxhimin dhe
mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugëve në vendbanime brenda territorit të tyre. Rrugët magjistrale
dhe regjionale janë përgjegjësi e Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit. Komunat mund ta
caktojnë një rrugë si të veçantë për një numër arsyesh. Krahas kësaj, komunat mund t’i kategorizojnë
rrugët ekzistuese si rrugë të veçanta, ndërsa rrugët e pakategorizuara t’i cilësojnë si rrugë regjionale.
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit harton një Plan Vjetor të Ndërtimit dhe Rindërtimit të
Rrugëve Magjistrale dhe Regjionale, përderisa nga komunat pritet që ta hartojnë një Plan Vjetor të
Ndërtimit dhe Rindërtimit të Rrugëve Lokale, duke i kushtuar kujdes ndikimit të aktiviteteve të tilla në
mjedis dhe duke u bazuar në udhëzimet e Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit. Nga
komunat kërkohet që ta informojnë Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit për planet vjetore
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të tyre. Nga to po ashtu pritet që të caktojnë rregulla në përputhje me standardet e ndërtimit dhe
rindërtimit të rrugëve lokale, ndërsa Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit i cakton rregullat
për peshën dhe dimensionet e automjeteve.
Komuna është përgjegjëse për ndërtimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugëve në
vendbanime. Nëse Ministria e konsideron të nevojshme, ajo mund ta emërojë një inspektor për të
vërtetuar nëse janë përmbushur standardet teknike për rrugët lokale dhe regjionale. Për ndërtimin e një
rruge të re, kuvendi i komunës e aprovon buxhetin në përputhje me Planin Vjetor për Ndërtimin dhe
Rindërtimin e Rrugëve Lokale. Dizajni dhe dokumentacioni për tender përgatiten brenda në komunë,
ndërsa tenderi për ndërtim publikohet sipas rregullave dhe procedurave të prokurimit. Autoriteti i
Rrugës Publike është autoriteti administrativ përkatës i emëruar nga komuna për rrugë lokale dhe rrugë
në vendbanime. Në kuadër të mirëmbajtjes së rrugëve, komunat hartojnë plane dimërore dhe verore për
çdo vit kalendarik, në mënyrë që t’i mirëmbajnë rrugët, shenjat e trafikut dhe kryqëzimet hekurudhore
në rrugët lokale. Për kryerjen e këtyre aktiviteteve mund të angazhohet ndonjë kompani private, sipas
Ligjit për Prokurimin Publik.
Bibliografia:
Ligji për Planifikimin Hapësinor / Rregullorja 2003/30 e UNMIK-ut për shpalljen e Ligjit për
Planifikimin Hapësinor i miratuar nga Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Ndërtimin / Rregullorja 2004/37 e UNMIK-ut për shpalljen e Ligjit për Ndërtimin i miratuar
nga Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Rrugët / Rregullorja 2003/24 e UNMIK-ut për shpalljen e Ligjit për Rrugët i miratuar nga
Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Prokurimin Publik / Rregullorja e UNMIK-ut 2007/20 për shpalljen e Ligjit për Prokurimin
Publik i miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
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2.5 Arsimi
Është obligim i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT-it) që ta nxisë
arsimimin e njerëzve në Republikën e Kosovës dhe që të sigurohet që të gjithë ta kenë në dispozicion dhe
të kenë qasje në një program adekuat dhe efikas për shkollimin fillor dhe të mesëm. Asnjë fëmijë nuk do
të privohet nga e drejta në shkollim. Kjo e drejtë përfshin parimet si vijon:
 Shkollimi në institucionet arsimore me fonde publike të nivelit 1, 2 dhe 3 është falas;
 Materialet për mësim (p.sh. tekstet shkollore) në shkollat publike të nivelit 1 dhe 2 janë falas;
 Çdo fëmijë ka të drejtë të mësojë në gjuhën e tij apo të saj amtare në shkollën fillore e të mesme.
Sipas Ligjit për Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë, arsimi fillor (niveli 1) dhe arsimi i mesëm i ulët
(niveli 2) janë të obligueshëm dhe përfshijnë fëmijët e moshës 6 deri në 15 vjeç. Të gjitha komunat janë të
obliguara t’i hapin shkollat në të cilat ofrohet shkollim i niveleve 1 dhe 2. Mësimdhënie në të dyja këto
nivele, sigurisht, mund të ofrohet në të njëjtën shkollë apo objekt shkollor.
Përgjegjësitë dhe kompetencat e komunës për arsim
Komunat kanë kompetenca të plota sa i përket ofrimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ultë,
përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve shkollore, punësimin dhe pagesën e rrogave dhe
trajnimin e mësuesve dhe administratës së arsimit, në përputhje me interesat e komunës dhe me
standardet që janë përcaktuar me legjislacionin në fuqi. Krahas kësaj, komunave mund t’u jepen
kompetenca të zgjeruara në arsim. Në sferën e arsimit, dhe në suaza të kompetencave të tyre, komunat
kanë të drejtë bashkëpunojnë me komunat e tjera si dhe me institucionet e tjera, përfshirë ato të
Republikës së Serbisë.
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Kompetencat në nivelet e arsimit publik 0, 1, 2 dhe 3 (parashkollor, fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm
të lartë)
Sipas udhëzimeve, procedurave dhe standardeve të MASHT-it, kompetencat e veçanta të komunave,
mes tjerash, përfshijnë:
 ndërtimin e objekteve shkollore sipas Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës dhe
ligjeve të tjera të aplikueshme;
 regjistrimin dhe pranimin e nxënësve sipas ligjit, duke i respektuar parimet e mosdiskriminimit që
janë përcaktuar me ligj;
 punësimin e mësimdhënësve dhe personelit shkollor tjetër sipas procedurave ligjore për
rekrutimin, përzgjedhjen dhe punësimin e nëpunësve publikë;
 përzgjedhjen e drejtorëve dhe/ose nëndrejtorëve të institucioneve të arsimit sipas procedurave
ligjore të rekrutimit dhe kritereve ligjore të përcaktuara nga MASHT nga ana e një komisioni të
formuar nga komuna, në radhët e të cilit dy anëtarë duhet të jenë nga komuna, ndërsa një nga
MASHT-i;
 regjistrimi, inspektimi i shëndetit publik dhe sigurisë dhe licencimi i institucioneve të arsimit
parashkollor, sipas Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës;
 pagesat për personelin udhëheqës dhe anëtarët e tjerë të personelit sipas legjislacionit të Republikës
së Kosovës;
 trajnimin e edukatorëve (mësimdhënësve) dhe anëtarëve të tjerë profesionalë të personelit sipas
udhëzimeve, parimeve dhe standardeve të shpallura nga MASHT-i;
 mbikëqyrjen dhe inspektimin e procesit të përgjithshëm arsimor sipas udhëzimeve të nxjerra nga
MASHT-i;
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 përgatitjen, miratimin dhe zbatimin e Rregullores së Punës për shkollat, duke përfshirë Kodin e
Mirësjelljes për stafin udhëheqës, mësimdhënësit, personelin tjetër dhe nxënësit, si dhe masat
disiplinore;
 raportimin te qeveritë lokale dhe MASHT-i rreth arsimit, veprimtarive buxhetore dhe menaxhuese
për nivelin parashkollor, në pajtim me legjislacionin komunal dhe qendror;
 aplikimin e këtyre funksioneve apo kompetencave të deleguara, ashtu si përcaktohet nga
marrëveshja formale midis komunës dhe qeverisë së Republikës së Kosovës;
 monitorimin dhe raportimin tek prindërit apo autoritetet e tjera përgjegjëse të vijueshmërisë
arsimore dhe sociale të nxënësve, ashtu si përcaktohet nga legjislacioni; dhe
 caktimin e shumave të participimit të prindërve për pranimin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte në
pajtim me ligjet e Kosovës.
Përgjegjësitë administrative
Përgjegjësitë administrative në arsimin publik përfshijnë:
 komunat ofrojnë shërbime arsimore administrative të mjaftueshme (shih më poshtë) për
funksionimin e duhur të arsimit parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë në
pajtim me ligjin;
 shërbimet arsimore administrative minimale përfshijnë emërimin e drejtorit komunal për
departamentin/drejtoratin, i cili përbëhet nga sektori funksional për arsimin si dhe personelin
mbështetës profesional të mjaftueshëm për t’i kryer detyrat e kërkuara sipas legjislacionit të
Kosovës;
 monitorimi dhe raportimi i menaxhimit dhe veprimtarive arsimore në komuna kryhen nëpërmjet
organit administrativ komunal të identifikuar si kompetent për atë funksion nga kryetari i
komunës.
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Kompetencat në ndërtim
Objektet arsimore publike mund të ndërtohen nga komuna dhe të financohen nga buxheti i komunës
dhe donacionet e tjera. Kompetencat komunale në ndërtimin e objekteve shkollore përfshijnë
identifikimin e nevojave për ndërtimin e objekteve shkollore, përcaktimin e vendndodhjes së objekteve
dhe ofrimin e tokës komunale, përgatitjen e planit të implementimit, projektimin e objektit, dhënien e
lejes së ndërtimit, prokurimin e shërbimeve dhe materialeve të ndërtimit, inspektimet e nevojshme,
dhënien e lejeve përfundimtare për vënie në përdorim të objektit dhe krijimin e kushteve normale për
procesin e arsimimit dhe trajnimit.
Komuna duhet të paraqesë konfirmimin për disponueshmërinë e tokës komunale për
ndërtim, planin e implementimit të projektit dhe projektin përfundimtar të shkollës jo më vonë se 60
(gjashtëdhjetë) ditë para datës së planifikuar për fillimin e prokurimit për shërbimet e ndërtimit.
Nëse i gjithë financimi apo një pjesë e financimit të një objekti është grant i drejtpërdrejtë nga MASHT-i,
është përgjegjësi e Ministrisë që ta shqyrtojë, miratojë apo refuzojë projektin e tillë të ndërtimit brenda 60
(gjashtëdhjetë) ditësh nga momenti i dorëzimit nga komuna dhe para fillimit të prokurimit për punimet
e ndërtimit.
Licencimi dhe regjistrimi i mësimdhënësve dhe institucioneve
Komunat mund t’i regjistrojnë dhe punësojnë mësimdhënësit që i plotësojnë kriteret dhe standardet
arsimore të caktuara me ligj. MASHT-i organizon proces të pararegjistrimit, duke u bazuar në kritere të
drejta dhe transparente, dhe përpilon një listë të hapur të mësimdhënësve të licencuar të ardhshëm, e cila
do të përditësohet për çdo vit. Procesi i licencimit i kushton vëmendje të veçantë nevojave të
komuniteteve joshumicë në Republikën e Kosovës, përfshirë mundësinë e angazhimit të mësimdhënësve
nga shtetet e huaja.
Doracak i Qeverisjes Lokale

71

Institucionet arsimore publike licencohen nga komuna në pajtim me kriteret dhe standardet e caktuara
me ligj. Komunat lëshojnë licenca të biznesit vetëm për institucionet arsimore private në mënyrë të njëjtë
sikur licencat e tjera të biznesit sipas dispozitave të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal. Komunat para
lëshimit të licencës për biznes për objektet edukativo-arsimore private në territorin e tyre kërkojnë
dokumente që dëshmojnë regjistrimin dhe licencimin si institucion edukativo-arsimor nga MASHT-i.
Arsimimi në gjuhën serbe
Komunat kanë kompetenca për krijimin e kushteve për ofrimin e shërbimeve edukativo-arsimore në
gjuhën serbe. Shkollat të cilat japin mësim në gjuhën serbe mund të përdorin plan programe apo tekste
shkollore të hartuara nga Ministria e Arsimit e Republikës së Serbisë, pas njoftimit të Ministrisë së
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.
Ligji për Vetëqeverisjen Lokale i jep komunës së ardhshme të Mitrovicës së Veriut kompetenca të zgjeruara
sa i përket shkollimit të lartë. Siç është paraparë me legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë, kjo komunë
ka kompetenca të zgjeruara sa i përket universitetit publik në gjuhën serbe në Mitrovicën e Veriut.
Kompetencat dhe bashkëpunimi me komunën si dhe funksionimi dhe financimi i këtij universiteti janë
paraparë me dispozitat e legjislacionit të aplikueshëm për vetëqeverisjen lokale, financat e pushtetit lokal
dhe arsimit në komuna.
Bibliografia:
Ligji për Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë / Rregullorja 2002/19 e UNMIK-ut për shpalljen e
Ligjit për Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë i miratuar nga Kuvendi i Kosovës;
Ligji 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës.
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2.6 Shëndetësia
Sistemi i kujdesit shëndetësor në Republikën e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me vështirësi serioze.
Për përmirësimin e situatës së tanishme lipsen shumë përpjekje nga institucionet qendrore dhe ato
lokale.
Kujdesi shëndetësor në Kosovë organizohet në tri nivele: a) kujdesi shëndetësor parësor; b) kujdesi
shëndetësor dytësor; dhe c) kujdesi shëndetësor tretësor.
Sipas Ligjit për Shëndetësinë, kujdesi shëndetësor parësor hyn në kompetencat e komunave. Shërbimet e
kujdesit shëndetësor parësor ofrohen përmes shërbimeve të mjekësisë familjare. Kujdesi shëndetësor
parësor ofrohet nga ekipet e mjekësisë familjare dhe përfshin:
 promovimin, parandalimin, mjekimin, shërimin dhe rehabilitimin e sëmundjeve, çrregullimeve dhe
lëndimeve;
 edukimin shëndetësor;
 imunizimin;
 përcaktimin e diagnozës fillestare dhe kujdesin elementar shëndetësor, përfshirë edhe ndërhyrjet e
vogla kirurgjike;
 promovimin e shëndetit oral dhe kujdesin themelor stomatologjik;
 kujdesin për shëndetin mendor të bazuar në bashkësi;
 rehabilitimin e bazuar në bashkësi;
 sigurimin e ujit dhe ushqimit cilësor;
Ekipet e mjekësisë familjare përbëhen nga: doktori i mjekësisë, doktori i stomatologjisë, specialisti i
mjekësisë familjare, magjistri i farmacisë, pediatri, gjinekologu-obstetër, specialisti i biokimisë klinike, si
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dhe infermierët, mamitë, fizioterapeutët dhe teknikët mjekësor, të cilët punojnë në institucionet e
kujdesit parësor si vijon:
 Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare;
 Qendrën e Mjekësisë Familjare;
 “Njësinë e Kujdesit Shëndetësor Themelor” / praktikantët e ndihmës së parë dhe të përgjithshme;
 Qendrën e Mjekësisë Urgjente (në komunat me më shumë se 150.000 banorë);
 Barnatoren; dhe
 Qendrën e Rehabilitimit.
Komunat mbajnë përgjegjësinë e hartimit të një plani për zhvillimin e kujdesit shëndetësor parësor sipas
planit kryesor të Kosovës për shëndetësinë.
Shërbimet mjekësore emergjente – ofrohen nga persona në Republikën e Kosovës pa bashkëfinancim.
Kjo bëhet në bashkëpunim me shërbimet emergjente të tjera: zjarrfikësit, Policinë e Kosovës, Forcën e
Sigurisë së Kosovës dhe KFOR-in. Komunat janë përgjegjëse për zhvillimin e emergjencës mjekësore
parësore në zonën e vet shëndetësore, në bashkëpunim me Zyrën për Shërbime Mjekësore Emergjente
pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Qendrat emergjente duhet të vendosen në qendrat e mjekësisë familjare
dhe përbëhen nga specialisti i mjekësisë emergjente, infermieri i emergjencës dhe personeli ndihmës.
Përgjegjësitë e shërbimet të kujdesit mjekësor parësor janë:
 Trajtimi i pacientëve emergjent paraspitalor;
 Reagimi i shpejtë në thirrje;
 Trajtimi i pacientëve në vendin e ngjarjes;
 Transporti i sigurt dhe trajtimi gjatë transportit;
 Stabilizimi i pacientit emergjent në emergjencë;
 Transporti pas stabilizimit deri në qendrën emergjente.
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Autoritetet komunale shëndetësore duhet ta vlerësojnë cilësinë e shërbimeve të kujdesit mjekësor
parësor emergjent duke marrë parasysh mendimin e popullatës.

Bibliografia:
Ligji për Shëndetësi i Kosovës / Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2004/31 për shpalljen e Ligjit për
Shëndetësi në Kosovë i miratuar nga Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Kujdesin Shëndetësor Emergjent / Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2006/21 për shpalljen e Ligjit
për Kujdesin Shëndetësor Emergjent, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
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2.7 Kultura dhe sporti
Mjetet e kufizuara financiare paraqesin pengesë për komunat që duan të investojnë më shumë në kulturë
dhe sport. Për organizimin e aktiviteteve në këtë sferë, komunave u duhen mjete financiare adekuate,
infrastrukturë e duhur dhe njohuri specifike.
Teatrot. Teatrot janë institucione kulturore të rëndësishme. Statusi dhe veprimtaria e tyre rregullohet me
status dhe me Ligjin për Teatrin, e cili vlen për të gjitha komunat dhe i cili ka domethënie shtesë për
komunën e Prishtinës, në të cilën gjendet Teatri Kombëtar i Kosovës, si dhe për Gjilanin dhe Gjakovën, të
cilat i kanë teatrot profesionale të qytetit.
Komunat janë përgjegjëse për teatrot publike. Përveç të ardhurave nga aktivitetet e teatrit, grantet e
jashtme, sponsorimeve dhe burimeve financiare të tjera, komunat teatrove duhet t’u ofrojnë ndihmë
financiare, së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Teatrot publike kanë për obligim që
çdo vit ta publikojnë kalendarin e ngjarjeve, të objektivave të tyre dhe të çfarëdo aktiviteti që ato synojnë
ta zhvillojnë në mbarë Kosovën. Komunat mund t’i mbështesin lirshëm teatrot private.
Bibliotekat publike. Këto janë Biblioteka Kombëtare e Kosovës, bibliotekat ndërkomunale, bibliotekat
komunale dhe bibliotekat e lokaliteteve fshatare. Këto biblioteka themelohen nga autoritetet publike dhe
financohen kryesisht nga fondet publike. Ligji për Bibliotekat i autorizon komunat që t’i menaxhojnë
bibliotekat publike dhe ua jep edhe të drejtën për të hapur biblioteka të reja, me kusht që të përmbushen
kriteret minimale. Organet komunale duhet ta mbështesin zhvillimin e shërbimeve bibliotekare dhe, së
bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të ndihmojnë në vlerësimin e tyre.
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Sporti. Përkundër faktit se disa sporte janë mjaft të popullarizuara dhe të përhapura në Republikën e
Kosovës, komunat ballafaqohen me disa vështirësi, siç është mungesa e objekteve dhe mbështetjes
financiare për aktivitetet sportive.
Ligji i Sportit nuk është mjaft specifik sa i përket rolit të komunave në këtë sferë. Megjithatë, ato janë
përfshirë si pjesë e institucioneve publike në të gjitha nivelet që janë kompetente për mbështetjen
financiare të edukatës fizike dhe sportive.
Sidoqoftë, nga komunat pritet që:






t’i publikojnë kushtet sipas së cilave organizatat sportive mund ta zhvillojnë veprimtarinë e tyre;
të ofrojnë mbështetje financiare për klubet sportive publike;
të ngritin dhe të ofrojnë vetë fonde për financimin e aktiviteteve sportive;
t’i krijojnë resurset e veta për financimin e sporteve; dhe
ta promovojnë krijimin institucioneve dhe qendrave sportive private;

Doracak i Qeverisjes Lokale

77

Roli dhe obligimet e anëtarit të kuvendit të komunës:
Të jetë i plotësisht i përfshirë në çështjet që kanë të bëjnë me buxhetin dhe financat, në mënyrë që t’i gjejë
mënyrat më të mira për t’i plotësuar nevojat e qytetarëve.
Të sigurojë që paratë publike të përdoren në mënyrë transparente dhe në të mirë të qytetarëve.
Ta mbrojë pronën komunale si të ishte e tij dhe ta bëjë komunën një vend të këndshëm për të jetuar në të.
Të jetë aktiv në nxitjen e investimeve dhe të angazhohet në identifikimin e mundësive për zhvillim ekonomik
dhe të gjithmbarshëm, në mënyrë që ta përmirësojë jetën e qytetarëve.
Të punojë për një planifikim efektiv hapësinor dhe urbanistik, i cili është qenësor për zhvillimin e përgjithshëm
të komunës.
Të angazhohet në përmirësimin e vazhdueshëm të arsimit, shëndetësisë dhe shërbimeve publike, në mënyrë që
qytetarët të krenohen me komunën e tyre.
Ta promovojë kulturën dhe sportin, në mënyrë që bibliotekat, teatrot, muzetë, kinematë dhe aktivitetet sportive
të mbesin tema të dëshirueshme dhe atraktive.
Bibliografia:
Ligji për Teatrin / Rregullorja e UNMIK-ut 2005/31 për shpalljen e Ligjit për Teatrin i miratuar nga
Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Sportin / Rregullorja e UNMIK-ut 2004/26 për shpalljen e Ligjit për Sportin i miratuar nga
Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Bibliotekat / Rregullorja e UNMIK-ut 2003/19 për shpalljen e Ligjit për Bibliotekat i miratuar
nga Kuvendi i Kosovës.
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KAPITULLI III. ÇËSHTJET E GËRSHETUARA
Hyrje
Gjatë përpjekjeve të tyre për ta udhëhequr pushtetin lokal me efikasitetin dhe efektshmërinë më të lartë,
udhëheqësit komunalë këshillohen që të mos i harrojnë një varg çështjesh kryesore të cilat në mënyrë të
tërthortë, por substanciale, ndikojnë në jetën që bëhet në komunat e tyre.
Konceptet siç janë llogaridhënia, transparenca dhe pjesëmarrja e publikut nuk duhet të anashkalohen për
hir të volisë, por të jenë pjesë e procesit të vendimmarrjes që zhvillohet brenda kuvendit të komunës dhe
ekzekutivit.
Pushteti lokal është i obliguar që të sigurojë që të gjitha autoritetet lokale të komunikojnë me komunitetet
dhe që shërbimet dhe dokumentet komunale t’ua vënë në dispozicion në gjuhën e tyre, sipas
legjislacionit në fuqi.
Qeveritë lokale duhet t’i marrin të gjitha masat për ta siguruar respektimin e të drejtave dhe interesave të
të gjitha komuniteteve që jetojnë në komunat e tyre, përderisa kujdes të veçantë duhet t’i kushtojnë
garantimit dhe nxitjes së vetëdijes dhe barazisë gjinore.
Më në fund, udhëheqësit komunalë këshillohen që t’i hulumtojnë të gjitha mundësitë për të
bashkëpunuar me komunat/njësitë e vetëqeverisjes lokale, në mënyrë që ta ngritin cilësinë e shërbimeve
dhe të jetës së qytetarëve të tyre. Në të vërtetë, marrë në konsideratë pengesat financiare me të cilat
ballafaqohen komunat gjatë përpjekjeve të tyre për t’i plotësuar nevojat e banorëve të tyre, bashkëpunimi
është imperativ.
Doracak i Qeverisjes Lokale

81

3.1 Transparenca, llogaridhënia dhe pjesëmarrja publike
Transparenca, llogaridhënia dhe pjesëmarrja publike janë parimet kryesore kur kemi të bëjmë me
ruajtjen dhe avancimin e demokracisë.
3.1.1 Transparenca
Para së gjithash, transparenca ka të bëjë me qasjen në informata; nëse pushteti lokal i kryen punët e veta
në fshehtësi dhe larg nga syri i publikut, mund të bëhet objekt i akuzave publike për keqmenaxhim dhe
korrupsion.
Transparenca mund të arrihet me një varg mjetesh, të cilat kryesisht klasifikohen në kategoritë
funksionale si vijon:
a) Ofrimi i qasjes në dokumentet zyrtare
Ligji për Qasje në Dokumentet Zyrtare ua ofron qytetarëve një bazë ligjore për ta ushtruar të drejtën e tyre
për t’u pajisur me dokumentet që mbahen nga institucionet publike dhe përcakton edhe instrumentet që
nevojiten për ta bërë këtë. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale garanton se çdo individ ka të drejtë ta këqyr çdo
dokument që mbahet nga komuna, me përjashtim të rasteve kur shpalosja e atij dokumenti ndalohet me
Ligjin për Qasje në Dokumentet Zyrtare.
Qeveritë lokale janë, si rrjedhojë, të obliguara që ta krijojnë një ambient i cili mundëson qasjen në
dokumentet zyrtare, sipas nenit 8 të Udhëzimit Administrativ Nr. 2006/03, të nxjerrë nga Ministria e
Pushtetit Lokal, në të cilën thuhet se “Kuvendi i komunës miraton rregullore, merr masa dhe krijon praktika të
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mira administrative për ta garantuar të drejtën e qytetarëve në qasje në dokumentet zyrtare të komunës”. Nga
komuna kërkohet që ta mbikëqyrë zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumentet Zyrtare dhe të udhëzimeve
administrative përkatëse në tërë komunën.
b) Mundësimi i qasjes në takimet zyrtare të organeve komunale
Lejimi dhe lehtësimi i qasjes publike në takimet zyrtare të organeve komunale përbën shtyllën kryesore
të një qeverie transparente, meqë ua mundëson qytetarëve dhe grupeve të interesuara që ta vrojtojnë
punën e pushtetit lokal në kohë reale, gjersa publikut i ofrohen njohuri të vlefshme për mënyrën se si
merren vendimet politike. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale krijon bazën e takimeve të hapura në nenin 45 të
tij, në të cilin thuhet se, duke iu nënshtruar disa kufizimeve, “takimet e kuvendit të komunës dhe komiteteve
të tij janë të hapura për publikun.”
c) Shpalosja e informatave për punën e pushtetit lokal
Përveç nxitjes së mbikëqyrjes nëpërmjet lehtësimit të qasjes në dokumentet zyrtare dhe takimet e
pushtetit lokal, autoritetet lokale duhet të jenë proaktive në këmbimin e informatave me qytetarët e
interesuar. Kjo vlen për informatat që kanë të bëjnë me performancën e shkuar dhe të tashme të pushtetit
lokal si dhe planet e tij për të ardhmen.
Kushtet që duhet t’i plotësojnë komunat përkitazi me informimin publik janë përcaktuar në hollësi në
Udhëzimin Administrativ Nr. 2006/30 për Transparencën e Komunave të nxjerrë nga MPL-ja, me të cilën
nga komunat kërkohet që t’i hartojnë dhe zbatojnë planet e veprimit për transparencë.
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3.1.2 Llogaridhënia
– përkufizohet si “obligimi i qeverisë për t’i respektuar interesat e atyre që ndikohen nga vendimet, programet
dhe ndërhyrjet e saj, me anë të mekanizmave për përgjegjshmëri dhe zbatueshmëri.”7
Në praktikë, llogaridhënia nënkupton aftësinë dhe vullnetin e qytetarëve për të kërkuar llogari nga
zyrtarët e pushtetit lokal për vendimet dhe veprimet që janë ndërmarrë, nëpërmjet ofrimit dhe/ose
mosofrimit të mbështetjes gjatë zgjedhjeve, apo me anë të forumeve të tjera demokratike.
Llogaridhënia më në fund arrihet kur zyrtarët komunalë e shohin komunitetin si punëdhënës të tyre dhe
kur e kuptojnë se shërbejnë nën mbikëqyrjen e tij.
Përderisa qytetarët kërkojnë llogari nga zyrtarët e zgjedhur për veprimet e tyre, kuvendi i komunës ka
për detyrë të sigurojë që ekzekutivi t’i jap llogari përfaqësuesve të qytetarëve që janë zgjedhur në mënyrë
demokratike.
3.1.3 Pjesëmarrja publike
Pjesëmarrja publike paraqet domosdo për ushtrimin e demokracisë në nivelin lokal. Kjo d.m.th. se
qytetarëve duhet t’u ofrohen mundësi të bollshme për të ndikuar në mënyrën si qeveritë e tyre
funksionojnë gjatë mandatit të tyre.
Konsultimet me publikun përbëjnë një mjet bashkëkohor për qeverisje të mirë dhe politikëbërje që
përdoret në të gjitha nivelet e administratës, përfshirë pushtetin lokal. Me anë të konsultimeve me
publikun sigurohet që banorëve përkatës t’u ofrohet mundësia që t’i shprehin mendimet e tyre, që pritjet
7

Qeverisja Llogaridhënëse në Epokën e Partneriteteve dhe Kontraktimit të Jashtëm, në Rishikimin e Qeverisjes dhe Zhvillimit, 2002, në dispozicion në:
http://www.ids.ac.uk/gdr/reviews/review-15.html
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e tyre të dëgjohen dhe që – në rrethana ideale – të merren në konsideratë. Ato mundësojnë mbledhjen e
ideve dhe opinioneve dhe shtojnë mirëkuptimin për nevojat e shtresave të ndryshme të popullatës.
Konsultimet me publikun mund të ndikojnë në zgjidhjen e problemeve potenciale qysh në fazat e
hershme dhe mund të ndihmojnë në zbatimin e drejtë të ligjeve të komunës. Pjesëmarrja publike në
procesin e vendimmarrjes shton interesimin e qytetarëve për aktivitetet e komunës dhe promovon
programet dhe aktivitetet e komunale.
Në kuadër të informimit dhe konsultimeve me publikun, Ligji për Vetëqeverisjen Lokale parasheh mbajtjen
e takimeve publike, zhvillimin e aktiviteteve informative për kontaktim si dhe aktiviteteve të tjera që
rregullohen me statutin e komunës. Kuvendi i komunës duhet ta miratojë një rregullore komunale, e cila
nxit transparencën, pjesëmarrjen publike dhe qasjen në dokumentet zyrtare.
Mekanizmat standardë për konsultimet me publikun përshijnë sa vijon:
 Takimet publike. Takimet e tilla për çështje specifike që kanë të bëjnë me publikun e gjerë apo
grupet specifike shërbejnë si platformë për mbledhjen e informatave dhe ngritjen e vetëdijes. Nga
komuna kërkohet që t’i mbajë së paku dy takime publike në vit.
 Seancat publike. Gjatë seancave publike, nga qytetarët kërkohet që t’i shprehin pikëpamjet e tyre
për një temë të veçantë për të cilën janë vënë në dispozicion informata dhe dokumentacion. Seancat
publike janë takime publike me agjendë politike gjatë të cilave pushteti lokal i paraqet politikat e tij
dhe i fton qytetarët që t’i japin komentet dhe sugjerimet e tyre. Si praktikë e mirë, këto seanca duhet
të mbahen para se të miratohet ndonjë rregullore komunale.
 Kontaktet e rregullta me grupet e interesit - mundësojnë zhvillimin e diskutimeve me grupe të
vogla që janë të interesuara për një aktivitet të veçantë të komunës. Ato mundësojnë arritjen e
rezultateve të fokusuara që kanë të bëjnë me interesat e drejtpërdrejta të këtij grupi, por janë më
pak të hapura për anëtarët e komunitetit të gjerë.
 Sondazhet publike. Sondazhet e tilla paraqesin një metodë relativisht të lirë, nga aspekti i
shpenzimeve, dhe përfshirëse për kërkimin e opinionit publik për një çështje të caktuar. Pyetjet e
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sondazhit duhet të kenë të bëjnë vetëm me temën që diskutohet dhe nuk duhet të jenë pyetje
drejtuese. Ekzistojnë dy metoda për drejtimin e sondazheve:
o Sondazhet përmes intervistave, ku një numër i anëtarëve të personelit të komunës dërgohen
në terren për të zhvilluar intervista të strukturuara me banorët e komunës. Ndonëse kjo
metodë ofron rezultatet më të mira, përmes komunikimit sy më sy, është e shtrenjtë dhe
jopraktike për rastet kur synohet të komunikohet me tërë komunitetin.
o Sondazhet për vetëplotësim, ku nga qytetarët kërkohet që t’i shënojnë përgjigjet e tyre
drejtpërsëdrejti në një formular të sondazhit. Kjo qasje mundëson kontaktimin me më shumë
qytetarë, por bazohet shumë në interesimin e qytetarëve dhe mund të prodhojë rezultate
jopërfundmitare, nëse haset në apati. Sondazhet mund të shpërndahen përmes postës
elektronike, ndërsa kopje të tyre të ndahen në ndërtesën e komunës apo të postohen në ueb
faqen e komunës.
 Vizitat për kontaktim. Si pjesë e një strategjie të hollësishme për konsultim, komuna mund të nisë
një varg aktivitetesh për kontaktim me publikun, përfshirë prezantimin e planeve dhe projekteve
komunale në nivel të komuniteteve lokale dhe mbajtjen e seancave informative me udhëheqës të
fshatrave. Krahas lehtësimit të konsultimeve dhe komunikimit, aktivitetet për kontaktim
ndihmojnë edhe në forcimin e raporteve me komunitetet dhe shtojnë besimin që zyrtarët publikë e
gëzojnë tek shtresat më të ulëta të popullatës. Një aktivitet për kontaktim mund të jetë mënyrë e
mirë për Komitetin për Komunitete që ta përvijojë mandatin e tij dhe t’i shpjegojë të drejtat dhe
mënyrat e ndërmarrjes së veprimeve ndaj rasteve të diskriminimit.
 Grupet e fokusit. Grupet e fokusit përbëjnë metodë jashtëzakonisht të dobishme për vlerësimin e
pikëpamjeve të komunitetit për një çështje të veçantë politike. Si rregull, në mënyrë spontane,
përzgjidhet një numër i menaxhueshëm i individëve nga komuniteti (deri në 10). Megjithatë, ky
grup duhet të përbëjë një mostër përfaqësuese të demografisë së komunës sa u përket moshës,
etniteteve, gjinive dhe gjendjes ekonomike.
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 Konsultimi elektronik – meqë një numër i madh i banorëve të Republikës së Kosovës kanë filluar
ta përdorin internetin, opsione tjera jo të shtrenjta të cilat komunat mund t’i përdorin për të
kontaktuar me opinionin publik për një politikë të caktuar janë ueb faqet apo posta elektronike.
Vendimmarrja e bazuar në pjesëmarrje mund të përkufizohet si proces përfshirës i marrjes së
vendimeve publike gjatë të cilit qytetarët ushtrojnë një ndikim direkt apo substancial në rezultatet e
procesit politik. Për vendimmarrjen e bazuar në pjesëmarrje, Ligji për Vetëqeverisjen Lokale parasheh
mekanizmat si vijon:
 Peticioni. Çdo person apo organizatë me interes në komunë ka të drejtën e prezantimit të peticionit
në kuvendin e komunës për çfarëdo çështje lidhur më përgjegjësitë dhe kompetencat e komunës.
 Iniciativa qytetare. Kjo është një nga format e pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë në proceset e
vendimmarrjes. Qytetarët mund të marrin iniciativë për të propozuar rregullore, brenda
kompetencave të komunës, për miratim nga kuvendi i komunës. Projektrregullorja duhet të
nënshkruhet nga 15% e votuesve të regjistruar dhe t’i dorëzohet kuvendit të komunës për t’u
shqyrtuar nga kryesuesi i këtij kuvendi. Kuvendi i komunës është i obliguar ta shqyrtojë
rregulloren e propozuar dhe ta marrë qëndrimin e tij brenda 60 ditësh.
 Referendumet. Referendumet konsiderohet se janë metoda më e drejtpërdrejtë e konstatimit të
pikëpamjeve të popullatës për një çështje të veçantë që ka të bëjë me politikat publike. Ato ua
mundësojnë banorëve ta përdorin vetë autoritetin vendimmarrës dhe të mos ua delegojnë atë
përfaqësuesve të tyre. Sipas Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, qytetarët e Komunës mund të kërkojnë
që rregullorja e kuvendit të komunës, e miratuar nga kuvendi i komunës, t’i nënshtrohet
referendumit. Kërkesa duhet t’i dorëzohet kryesuesit të kuvendit të komunës, brenda 30 ditësh nga
data e miratimit të rregullores. Kjo kërkesë duhet të nënshkruhet nga 10% e votuesve të regjistruar.
Kuvendi i komunës duhet ta shqyrtojë kërkesën brenda 30 ditësh pas pranimit të saj.
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 Largimi i kryetarit të komunës. Banorët e komunës kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për
largimin e kryetarit të komunës nga detyra. Kërkesa e tillë duhet të nënshkruhet nga njëzet (20) për
qind e votuesve të regjistruar dhe i dorëzohet kryesuesit të kuvendit të komunës, i cili e paraqet
çështjen në institucionin përkatës për administrimin e votimit. Nëse shumica e votuesve të
regjistruar votojnë për largimin e kryetarit, zgjedhjet e reja për kryetar duhet të bëhen në pajtim me
Ligjin për zgjedhjet.
 Komitetet konsultative. Kuvendi i komunës mund të themelojë komitete këshillëdhënëse
sektoriale me qëllim të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Këto komitete në
radhët e veta përfshijnë qytetarë dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare. Komitetet
konsultative mund të dorëzojnë propozime, të bëjnë hulumtime dhe të ofrojnë mendime për
iniciativat e kuvendit të komunës, në pajtim me statutin e komunës.
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3.2 Përdorimi i gjuhëve
Duke iu përmbajtur standardeve dhe akteve ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, përfshirë ato civile e
politike, dhe me qëllim të rregullimit të përdorimit të gjuhëve, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka
miratuar Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve. Me këtë ligj parashihet statusi i barabartë i gjuhës shqipe dhe
asaj serbe (si dhe alfabeteve të tyre) si gjuhë zyrtare si dhe të drejtat e barabarta sa i përket përdorimit të
tyre nga institucionet e Republikës së Kosovës. Sa u përket gjuhëve të tjera që fliten në Republikën e
Kosovës nga komunitetet, gjuha amtare e të cilave nuk është gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës, ky
ligj rregullon edhe përdorimin e tyre në institucionet, organizatat dhe ndërmarrjet publike që ofrojnë
funksione dhe shërbime publike.
Përdorimi i gjuhëve në institucionet komunale rregullohet kryesisht me nenin 7 të këtij ligji. Në
institucionet komunale zbatohet barazia e gjuhëve zyrtare të komunës.
 Komunikimi. Çdo person ka të drejtë të komunikojë dhe t’i pranojë shërbimet e mundshme dhe
dokumentet publike nga institucionet komunale dhe nga zyrtarët në cilëndo gjuhë zyrtare. Çdo
organ përfaqësues dhe ekzekutiv komunal ka për detyrë të sigurojë që çdo person të mund të
komunikojë dhe t’i pranojë shërbimet dhe dokumentet publike që ofrohen nga çdo institucion dhe
organ komunal ne cilëndo gjuhë zyrtare.
 Interpretimi. Gjuhët zyrtare përdoren në baza të barabarta në takime dhe në punën e organeve
komunale përfaqësuese dhe ekzekutive. Institucionet komunale e mundësojnë përkthimin nga
njëra gjuhë zyrtare në një gjuhë tjetër, nëse kërkohet një përkthim i tillë, për takimet e organeve
përfaqësuese dhe ekzekutive të komunës, si dhe për takimet publike që organizohen nga komuna.
 Procesverbalet. Shënimet e takimeve dhe shënimet zyrtare të organeve përfaqësuese dhe
ekzekutive komunale, regjistrat publikë dhe dokumente të tjera zyrtare, mbahen dhe lëshohen në të
gjitha gjuhët zyrtare të komunës.
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 Mjedisi i punës. Institucionet komunale duhet të sigurojnë që mjedisi i tyre i punës t’i kontribuojë
përdorimit efektiv të gjuhëve zyrtare si dhe ta mundësojë përdorimin e cilësdo gjuhë zyrtare nga
zyrtarët dhe vartësit e tyre.
 Shtypja dhe publikimi i dokumenteve. Rregulloret dhe aktet plotësuese të miratuara nga
institucionet komunale nxirren dhe publikohen në gjuhët zyrtare të komunës. Versionet në gjuhët
zyrtare janë të barasvlershme.

Sipas Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, në komunat e banuara nga një bashkësi, gjuha amtare e të cilës nuk
është gjuhë zyrtare dhe e cila përbën sё paku pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme të asaj
komune, gjuha e asaj bashkësie do tё ketë statusin e gjuhës zyrtare në atё komunë. Rast përjashtues
përbën komuna e Prizrenit, në të cilën gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare.
Në ato komuna ku jeton një bashkësi, gjuha amtare e së cilës nuk është njëra nga gjuhët zyrtare në
Kosovë dhe e cila përfaqëson më shumë se tre (3) për qind të popullatës së përgjithshme të komunës,
gjuha e asaj bashkësie do të ketë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në atë komunë. Nëse kërkojnë,
personat që u përkasin këtyre komuniteteve kanë të drejtë që:
 shkresat dhe dokumentet t’i paraqesin në mënyrë të shkruar dhe gojore dhe nga institucionet dhe
zyrtarët komunalë ta marrin përgjigjen në gjuhën e tyre amtare;
 rregulloret komunale dhe aktet plotësuese t’u nxirren dhe publikohen në gjuhën e tyre;
 ta përdorin gjuhën e tyre gjatë punës dhe takimeve të organeve përfaqësuese të komunës dhe
komiteteve të saj si dhe gjatë takimeve publike që organizohen nga komuna;
 t’u ofrohet përkthim me gojë dhe dokumentet t’u përkthehen në gjuhët e tyre.
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Krahas kësaj, një gjuhë që është folur tradicionalisht në një komunë do ta ketë statusin e gjuhës në
përdorim zyrtar brenda asaj komune. Komunat duhet të nxjerrin rregullore të detajuara për këtë çështje.
Shenjat zyrtare që shënojnë apo përfshijnë emrat e komunave, fshatrave, rrugëve, rrugicave dhe të
vendeve të tjera publike, paraqiten në gjuhët zyrtare (të Kosovës) dhe në gjuhët të cilat kanë statusin e
gjuhës zyrtare në komunë.

Doracak i Qeverisjes Lokale

91

3.3 Komunitetet
Komunat janë të obliguara me ligj që të kujdesen që qytetarët e komunës t’i gëzojnë të gjitha të drejtat
dhe liritë, pa dallim race, etnie, ngjyre, gjinie, gjuhe, religjioni, mendimi politik apo mendimi tjetër,
prejardhjeje kombëtare apo sociale, pa dallim prone, lindje apo ndonjë statusi tjetër, me qëllim që ata të
gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta. Krahas kësaj, komunat janë të obliguara me ligj që të krijojnë
kushte të përshtatshme që ua mundësojnë të gjitha komuniteteve t’i shprehin, t’i ruajnë dhe t’i zhvillojnë
identitetet e tyre etnike, kulturore, fetare dhe gjuhësore.
Komunitetet. Përveç të drejtës për t’u kandiduar për postet e zgjedhura në komunë, komunitetet
përfaqësohen nëpërmjet zëvendëskryesuesit për komunitete pranë kuvendit të komunës,
zëvendëskryetarit të komunës për komunitete dhe Komitetit për Komunitete. Këto organe të ndryshme u
ndihmojnë komuniteteve të tyre përkatëse që t’i promovojnë dhe mbrojnë të drejtat e tyre të garantuara
që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës, arsimin, fenë, prejardhjen etnike, kulturën, punësimin e drejtë
dhe të barabartë në shërbimet komunale, qasjen në shërbimet publike, si dhe të drejtat civile, politike,
ekonomike dhe sociale.
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3.4 Barazia gjinore
Ligji për Barazinë Gjinore kërkon nga organet e qeverisjes lokale që “të promovojnë dhe krijojnë mundësi të
barabarta, (…) t’i hartojnë politikat e tyre duke u bazuar në barazinë gjinore dhe (…) të marrin masa dhe t’i
ndërmarrin aktivitetet e nevojshme për krijimin e mundësive të barabarta për femra dhe meshkuj.”8 Sipas këtij
ligji, pjesëmarrja e barabartë në institucione e femrave dhe meshkujve arrihet në rastet kur pjesëmarrja e
një gjinie në të gjitha nivelet e pushtetit është së paku 40 %. Legjislacioni për zgjedhjet garanton në kuotë
prej 30 % për përfaqësimin e femrave në kuvendet e komunave. Komiteti Komunal për Barazi Gjinore
është organ tjetër ligjvënës që mund të themelohet në komuna.
Organet e qeverisjes lokale janë të obliguara që ta themelojnë Zyrën për Barazi Gjinore dhe që ta
zgjedhin zyrtarin/zyrtaren për barazi gjinore në komunë (shih nenin 4.15 të Ligjit për Barazinë Gjinore.
Është detyrë e tij/e saj që ta shqyrtojë çdo vendim që merret nga organet e qeverisjes lokale, ndërsa
autorizimet dhe detyrat e veçanta të tij/të saj janë përvijuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 2005/8 për
Caktimin e Autorizimeve dhe Përshkrimit të Punës së Zyrtarëve për Barazi Gjinore në Komuna, i cili është
nxjerrë nga Ministria e Pushtetit Lokal.
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3.5 Bashkëpunimi komunal
Duke iu përmbajtur parimeve të Kartës Evropiane, Ligji për Vetëqeverisjen Lokale definon mënyrat e
bashkëpunimit komunal. Komunat në Republikën e Kosovës kanë të drejtë të bashkëpunojnë dhe të
krijojnë partneritete me komunat e tjera për kryerjen e funksioneve (politikave) me interes të përbashkët.
Përgjegjësitë komunale mund të ushtrohen përmes partneriteteve komunale, me përjashtim të
kompetencave që kuvendet komunale nuk mund t’i delegojnë. Vendimet komunale për aktivitetet në
partneritet i nënshtrohen mbikëqyrjes ligjore të obligueshme. Dispozitat e këtij ligji po ashtu parashohin
mundësinë e bashkëpunimit ndërkufitar me komunat dhe institucionet e tjera, përfshirë institucionet
dhe agjencitë qeveritare të Republikës së Serbisë, në kuadër të kompetencave vetanake dhe të shtuara të
komunave. Së pari, komuna duhet ta informojë Ministrinë e Pushtetit Lokal për synimin e saj për ta
krijuar një bashkëpunim të tillë me anë të një projektmarrëveshjeje për bashkëpunim. Kjo
projektmarrëveshje i nënshtrohet shqyrtimit nga Ministria e Pushtetit Lokal. Në rast të shkeljeve të rënda
të ligjit, Ministria mund ta suspendojë bashkëpunimin e synuar. Komuna mund të ushtrojë ankesë ndaj
vendimit të ministrisë pranë gjykatës kompetente. Për mbrojtjen dhe promovimin e interesave të tyre të
përbashkëta, komunat mund t’u bashkohen asociacioneve përfaqësuese. Asociacionet e tilla mund t’u
ofrojnë anëtarëve të tyre trajnim, ngritje të kapaciteteve dhe ndihmë teknike. Ato mund të
bashkëpunojnë edhe me asociacione të ngjashme dhe autoritete lokale ndërkombëtare.
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Roli dhe obligimet e anëtarit të Kuvendit të Komunës:
Të këmbej informata me qytetarë, organizata joqeveritare dhe media në mënyrë që ato të mund ta kontrollojnë
autoritetin që ushtrohet në komunë.
Të hap rrugë të reja të komunikimit dhe marrëdhënieve me media, organizatat joqeveritare dhe qytetarë, përfshirë
teknologjinë moderne, në përpjekje për t’i zgjidhur së bashku problemet me të cilat ballafaqohet komuna.
Të sillem me të gjithë qytetarët njëjtë, pavarësisht nga qëndrimet e tyre politike, raca apo përkatësia etnike a
fetare e tyre.
T’i kryejë detyrat e mia sa më mirë që të mundem dhe t’i pranojë mirënjohjet për përpjekjet e mia si qenie
njerëzore, e jo pse jam mashkull apo femër.
Të përpiqem t’i zgjedh problemet me të cilat ballafaqohet komuna, duke bashkëpunuar me komunat e tjera dhe,
kësisoj, ta shtojë efikasitetin e komunës sime.
Bibliografia:
Ligji për Qasje në Dokumentet Zyrtare / Rregullorja e UNMIK-ut 2003/32 për shpalljen e Ligjit për Qasje
në Dokumentet Zyrtare i miratuar nga Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Përdorimin e Gjuhëve / Rregullorja e UNMIK-ut 2006/51 për shpalljen e Ligjit për Përdorimin e
Gjuhëve i miratuar nga Kuvendi i Kosovës;
Ligji për Barazinë Gjinore / Rregullorja e UNMIK-ut 2004/18 për shpalljen e Ligjit për Barazinë Gjinore i
miratuar nga Kuvendi i Kosovës;
UA 2006/03 për Transparencën e Komunave në Zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumentet Zyrtare i
nxjerrë nga Ministria e Pushtetit Lokal;
Ligji 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale;
Udhëzuesi për Qeverisje Komunale me Pjesëmarrje, botuar nga OSBE-ja.
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Pyetjet në lidhje me këtë publikim mund të drejtohen në adresë si vijon:

Asociacioni i Komunave të Kosovës
Rruga Gustav Mayer, Nr.5
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Telefoni:
+381 (0) 38 245 734
+381 (0) 38 245 735
Faksi:
+381 (0) 38 245 733
E-mail:
info@komunat-ks.net
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