Asociacioni i Komunave të Kosovës
AVOKIMI DHE LOBIMI PROAKTIV NË INTERES TË KOMUNAVE
Lobimi në vitin 2018
Për vitin 2018 rezultati i arritur është që 92 % e rekomandimeve dhe
propozimeve të AKK-së janë inkorporuar në projektligje, të cilat janë në
fazën finale, para miratimit disa në Qeveri e disa në Kuvendin e Kosovës.
• Programi Legjislativ i vitit 2018 ka paraparë 75 projekt-ligje, nga të cilat AKK-ka ka evidentuar
15 prej tyre që janë të ndërlidhura me kompetencat e komunave. Po ashtu janë edhe 4
projektligje të bartura nga viti 2017 si dhe 1 projektligj si nismë e Kuvendit të Kosovës. Po ashtu
AKK shqyrtoi edhe projektligje tjera të cilat i kemi pranuar për konsultim. Nga agjenda
legjislative dhe të gjitha aktet tjera që janë shqyrtuar: 3 strategji nacionale, 22 projektligje
dhe 28 akte nënligjore, gjithsej 50 akte juridike.
• AKK për herë të parë ka përdorur peticionin si një instrument për të lobuar në lidhje me
aktivitetet e saj. Peticioni u konsiderua si një forme e mirë për të bindur autoritetet qëndrore
që të ndryshojnë qasjen e tyre ndaj pagave të anëtarëve të kuvendeve komunale. Prandaj,
mund te themi qe lobimi i AKK-së ka rezultuar i suksesshëm, pasi që kemi arritur të ndikojmë
drejtëpërdrejtë në institucionet qëndrore.
• Që disa vite me radhë, si rezultat i bashkëpunimit të mirë mes AKK-së, Qeverisë dhe Kuvendit
të Republikës së Kosovës, AKK-ja është pika kontaktuese e tyre për shqyrtimin e të gjitha
akteve ligjore dhe nënligjore që ndërlidhen me qeverisjen lokale. AKK-ja përmes mekanizmave
të saja ka shqyrtuar dhe dhënë rekomandime, propozime dhe vërejtjet konkrete në projekt
aktet që janë shqyrtuar deri në këtë fazë.
• Ligji për Financat e Pushtetit Lokal është një ndër ligjet kryesore për Komunat e Kosovës, faza e
zhvillimit të Koncept Dokumentit për këtë ligj është aprovuar nga Qeveria e Kosovës dhe në të
janë inkorporuar të gjitha rekomandimet e AKK-së si inicuese e ndryshimit të këtij ligji.
• AKK, për vitin 2018, ka shqyrtuar 50 akte juridke, prej të cilave 3 strategji nacionale, 22
projektligje dhe 28 akte nënligjore, me përqindje për të gjitha rekomandimet që i kemi dhënë,
ato që janë pranuar dhe ato që nuk janë pranuar (shtesë dokumenti me përqindje % )

