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ASOCIACIONI I KOMUNAVE TË KOSOVËS
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Sipas Raportit kombëtar të studimit “Cilësia e Kujdesit”

89%

e qytetarëve të kënaqur me
shërbimet shëndetësore në
nivelin komunal

Në takimin e parë konsultativ për
vitin 2019, ndërmjet Qeverisë së
Kosovës dhe Kryetarëve të Komunave është debatuar për zhvillimin
ekonomik lokal që është kompetencë ekskluzive e komunave dhe
prioritetet e Qeverisë për vitin 2019

Agim Veliu: Projekt ligjet e
hartuara pa Komunat vështirë të zbatueshme
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Asociacioni i Komunave të Kosovës

Agim Veliu: Projekt ligjet e hartuara pa
Komunat - vështirë të zbatueshme
Në takimin e parë konsultativ
për vitin 2019, ndërmjet
Qeverisë së Kosovës dhe
Kryetarëve të Komunave
është debatuar për zhvillimin
ekonomik lokal që është kompetencë ekskluzive e komunave dhe prioritetet e
Qeverisë për vitin 2019.
Duke folur në këtë takim
Kryeministëri i Kosovës z.Ramush
Haradinaj foli rreth prioritizimit të
Zhvillimit Ekonomik Lokal për
Komunat e Kosovës. Ai tha se duke e
ditur rëndësinë e diskutimit të kësaj
teme me Komunat, ku zhvillimi
ekonomik lokal është kompetencë
ekskluzive e komunave, në cilësinë e
Kryeministrit të vendit, dua që këtë
temë t’a diskutojmë bashkërisht për
të vendosur prioritetet dhe orientimet e vitit 2019, bashkërisht.
Kryetar i Asociacionit të Komunave
të Kosovës (AKK) z.Agim Veliu duke
folur në këtë takim, në emër të
Komunave të Republikës së Kosovës
tha se këtu po flas në emër të AKKsë, mekanizëm ky që i përfaqëson
dhe mbron interesat e komunave
dhe më lejoni t’i ngris disa çështje e
të cilat kanë të bëjnë me Zhvillimin
Ekonomik Lokal.
Siç është theksuar edhe në takimin e
Këshillit Kombëtar për Zhvillim
Ekonomik, Asociacioni i Komunave
të Kosovës mirëpret miratimin në

lexim të parë të Projekt Ligjit për
dhënien e pronës komunale në
shfrytëzim dhe këmbim në
Parlamentin e Republikës së
Kosovës. Më duhet të theksoj që të
gjitha rekomandimet e komunave
janë inkorporuar në projekt ligjin
final, falë bashkëpunimit të mirë me
MAPL
dhe
me
Komisionin
Parlamentar për Vetëqeverisje
Lokale dhe shpresojmë që pas hyrjes
në fuqi të këtij ligji situata rreth
Zhvillimit Ekonomik Lokal do të
ndryshojë pozitivisht.
Asociacioni i Komunave vetëm se i
ka dorëzuar rekomandimet sa i përket Ligjit për partneritet publiko privat dhe Ligjit për pyje e të cilat ligje
kanë të bëjne direkt në zhvillimin
ekonomik lokal. Të gjitha rekomandimet tona janë inkorporuar në
këto dy projekt ligje, kjo është vërtetuar edhe në takimin e fundit të
Këshillit Kombëtar për Zhvillim
Ekonomik dhe besojmë që pas miratimit të tyre klima e investimeve në
komuna do të rritet. Kërkesat tona
janë që të decentralizohen procedurat për marrëdhënie kontraktuale
për parteritet publiko privat dhe që
pronat të cilat admnistrohen nga
Agjencioni i Pyjeve e të cilat nuk janë
duke u shfrytëzuar t’u kthehen
komunave për t’u administruar apo
t’i ipen në shfrytëzim për interes
publik. Projekt ligje të tjera që do
hartohen e do të kenë impakt shumë
të madh në zhvillimin
ekonomik lokal janë
edhe Projekt ligji për

pronën publike, projekt ligji për
tokën ndërtimore, Projekt ligji për
inspektime, Projekt ligji për zonat
ekonomike, Projekt ligji për turizëm
etj etj. Pra, ju lutemi që rekomandimet që vijnë nga komunat e
Kosovës përmes Asociacionit të merren parasysh sepse problemet rreth
Zhvillimit Ekonomik Lokal janë nëpër
komuna.
Besojmë që një bashkëpunim edhe
më i madh në mes Asociacionit dhe
Qeverisë së Republikës së Kosovës
do të rezultojë edhe me Zhvillim më
të hovshëm Ekonomik Lokal – tha
ndër të tjera kryetari i AKK-së z.Agim
Veliu.

“Amandamentimi i këtij ligji
ka qenë kërkesë e komunave sepse zbatimi i ligjit
aktual ka qenë shumë i
vështirë e çka është më e
rëndësishme ka qenë e
vështirë edhe joshja e
investitorëve potencial për
investime nëpër komuna”.
- Agim Veliu
Në këtë takim kanë diskutuar edhe
Kryetarët e Komunave për çështje të
ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik lokal.

Asociacioni i Komunave të Kosovës
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Përkushtimi i AKK-së bën që shteti i Kosovës të jetë i pari për
decentralizim të pushtetit në shtetet e Evropës Juglindore
it, dhe në këtë drejtim shteti ynë
Kosova renditet me shtetet të cilat
janë anëtare të Bashkimit
Evropian.
Pra përkushtimi dhe dedikimi i
Asociacionit të Komunave të
Kosovës për decentralizim të
pushtetit në partneritet me
Qeverinë dhe Parlamentin e
Republikës së Kosovë ka sjellë
rezultate pozitive, të vlerësuara
lartë dhe në nivel me shtetet e
Evropës Juglindore.

Në takimin e NALAS (Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteve Lokale
të Evropës Jug-Lindore) që po mbahet në Tiranë, e ku Kosova
përfaqësohet nga Sazan Ibrahimi - Drejtori Ekzekutiv i
Asociacionit të Komunave të Kosovës, u prezantua Hulumtimi
që ka të bëjë me Decentralizimin e pushtetit në 14 shtetet e
Evropës Juglindore.
Në këtë hulumtim, i quajtur
‘Vëzhgim mbi Decentralizimin e
pushtetit në shtetet e Evropës
Juglindore’ janë përdorur 99

indikator matës. Sipas këtij
Hulumtimi, Kosova është ndër
shtetet e para dhe me arritjet më
të larta në fushën e decentralizim-

Po sipas këtij Hulumtimi të NALASit, Asociacioni i Komunave të
Kosovës u vlerësua edhe si
mekanizmi kryesor që me
aktivitetet e saja lobuese avokuese
dhe me punën e saj më ngritje të
kapaciteteve në nivel lokal ka arritur të ketë rezultate të prekshme.
Kështu AKK-ja është organizata e
pushtetit lokal më e mira në fushën
e lobimit në shtetet e Evropës
Juglindore.

BORDI I AKK-së
MBAJTI TAKIMIN
E PARË PËR VITIN
2019
Anëtarët e Bordit të AKK-së
shqyrtuan Agjenden
Legjislative të Qeverisë së
Republikës së Kosovës ku nga
74 ligje të parapara, përcaktoi 21 projektligje të cilat do
të lobohet e të cilat prekun
interesat e komunave të
Kosovës.

Bordi i Asociaciacionit të
Komunave të Kosovës (AKK) sot
mbajti takimin e parë për këtë vit.
Takimin e hapi dhe udhëheqi
kryetari i AKK-së z.Agim Veliu.

pasqyrë detaje dha Drejtori
Ekzekutiv i AKK-së z.Sazan
Ibrahimi, por poashtu u paraqit
edhe plani i punës për këtë vit.

Bordi i AKK-së pas shqyrtimit miraNë këtë takim u shqyrtuan toi raportet e punës dhe atë finanraportet e punës dhe ato financia- ciar të vitit 2018 dhe planin e
re për vitin 2018 për të cilat një punës dhe buxhetin për vitin 2019.
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e qytetarëve të kënaqur me shërbimet
shëndetësore në nivelin komunal

Në takimin që Kryetarët e Komunave mbajtën me ministrin e Shëndetësisë z.Uran Ismajli dhe Ambasadorin e
Zvicrës në Kosovë z.Jean-Hubert Lebet u prezantuan gjetjet e Raportit kombëtar të studimit “Cilësia e Kujdesit”.
Në këtë takim, organizuar nga
Ministria e Shëndetësisë në
bashkë-organizim me Asociacionin e Komunave të Kosovës
ishin edhe përfaqësues të
Ambasadave të huaja në Kosovës,
përfaqësues të Komisionit për
Shëndetësi të Parlamentit të
Kosovës dhe përfaqësues të
shumë partnerëve të komunave
dhe sektorit të shëndetësisë.
Në fjalën hyrëse, z.Uran Ismaili,
ministër i Shëndetësisë tha se roli
i komunave për shëndetin e popullatës është i pazëvendësueshëm ashtu siç ka treguar
edhe ky studim që po prezantojmë sot. Kemi sfida përpara por
duhet t’i tejkalojmë së bashku si
institucione.
Duke folur në këtë takim, z.JeanHubert Lebet, Ambasador i
Zvicrës në Republikën e Kosovës
potencoi se raporti na udhëzon se
si t’i ngrisim edhe më tutje
kualitetin e shërbimeve shëndetësore dhe Ambasada përmes
SDC është e lumtur që ka
mundësi të ndihmoj në këtë drejtim edhe nëpër komuna.
Kryetari i Asociacionit të
Komunave të Kosovës z.Agim

Veliu (AKK) tha se mbrojtja e
shëndetit të qytetarëve tanë
përmes ofrimit të shërbimit
mjekësore vazhdon të mbetet
prioirtet i institucioneve në
nivelin lokal. Në këtë aspekt,
komunat e Kosovës i kushtojnë
rëndësi të veçantë avancimit të
kujdesit primar shëndetësorë, në
bazë të kapaciteteve profesionale
që kanë dhe për aq sa u lejojnë
mundësitë buxhetore.
“Komunat e Kosovës ende besojnë se ky projekt do të zhvillohet
në bazë të idesë fillestare që në
fokus të jetë investimi për pacientin e qytetarin e jo i bazuar në
vija politike e preferenciale”.
Me këtë rast, dua të falenderoi
Ambasadorin Zvicerian për
përkrahjen 10 vjeçare që SDC
është duke i dhënë AKK-së dhe
bashkëpunimin e ngushtë për
shumë projekte me AKK-në si
zhvillimit ekonomik lokal, mirëqenie sociale etj. Në këtë kontekst,
të zhvillimit dhe avancimit të
pushtetit lokal, përkrahja finan-

ciare dhe buxhetore e SDC-së
ndaj AKK-në është kruciale dhe
domethënëse – tha ndër të tjera
kryetari i AKK-së z.Agim Veliu
Prezantimin e gjetjeve të Raportit
kombëtar të studimit “Cilësia e
Kujdesit”, e paraqiti znj.Debra
Stevenson, udhëheqëse e ekipit
të projektit “Kujdesi Shëndetësor
i Qasshëm dhe Cilësor” që realizohet nga Agjencia Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim.
Znj.Stevenson duke cituar rezultatet e këtij studimi tha se 98
institucione ishin të përfshira në
studim, ku janë vrojtuar 2022
konsultime klinike, me 1310
intervista dalëse të pacientëve e
ku 89 për qind të qytetarëve janë
të kënaqur ose shumë të kënaqur
me shërbimet e ofruara në nivelin
komunal tek shëndetësia primare.
Lidhur me këtë studim dhe të gjeturat e tij kanë folur edhe
deputetë të Parlamentit të
Kosovës dhe kryetarë të
Komunave, ku u vlerësua pothuaj
njëzëri se pas këtij studimi dhe
kësaj kënaqshmërie të pacientëve që marrin shërbime në shëndetësinë primare, komunave u
duhet edhe bazë më e fortë
ligjore, investime dhee buxhet të
shtuar për infrastrukturën dhe
aparaturën mjekësore në Qendra
të Mjekësisë Familjare nëpër
Komuna, e për të cilat duhet të
angazhohen institucionet qendrore.

Asociacioni i Komunave të Kosovës

Me një konferencë është
përmbyllur fushata “Ta pastrojmë Kosovën” e cila filloi
me 15 shtator të vitit të kaluar. Në këtë konferencën e
organizuar nga ‘Let’s do it’
janë prezantuar të arriturat
gjatë fushatës tremujore dhe
është bërë shpallja e komunave fituese.
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Asociacioni i Komunave kërkon
që të nis riciklimi i mbeturinave

Në konferencë morën pjesë
kryeministri i Kosovës z.Ramush
Haradinaj, ministri i Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor z.Fatmir
Matoshi, Kryetarët e Komunave,
ministrat e përfshirë në task-forcën nacionale, si dhe akterët që “Varrosja e mbeturinave nëpër vendet e Evropës shihet si e
kontribuan në fushatën “Ta kaluar e ka mbetur në histori kurse ricklimi është nevojë
Pastrojmë Kosovën”.
imediate për Kosovën” - Agim Veliu
Duke folur në këtë Konferencë,
z.Agim Veliu – Kryetar i
Asociacionit të Komunave të
Kosovës potencoi se Komunat e
Republikës së Kosovës duke qenë
pjesë e rëndësishme e Aksionit
Nacional
“Ta
pastrojmë
Kosovën”, kanë dhënë kontributin e tyre institucional dhe
do të vazhdojnë edhe në të
ardhmen pa asnjë hezitim.
Komunat janë aktori kryesor në
ndërlidhjen mes qytetarit dhe
veprimit institucional edhe në
këtë aksion, Kryetarët e
Komunave
gjatë
këtyre muajve ishin në
krye të këtij aksioni,
me qëllimin e vetëm
që të krijojmë një
mjedis të pastër, të
qëndrueshëm dhe të
jetueshëm për qytetarët tanë.
Në këtë aksion, përveç
eliminimit të mbeturinave, Komunat kanë
vlerësuar mundësitë
për krijimin e parqeve
të reja si zëvendësim i
asaj që duket e shëmtuar dhe e keqe më të
mirën, me gjelbërimin. Por kjo në rradhë
të parë varet edhe nga
qytetarët tanë sa janë

të vetëdijësuar për këtë çështje,
por vart edhe nga investimet
komunale e qeveritare në këtë
drejtim.
Komunat me gjithë aparatin institucional janë angazhuar që ky
aksion të ketë efektin e vetë, jo
vetëm në heqjen dhe pastrimin e
mbeturinave por edhe të forcimit
të një kulture të përgjithshme
qytetare e shoqërore për rreziqet
dhe pasojat për të ardhmen e
fëmijëve tanë nga një ambient i

ndotur e me mbeturina.
Asociacioni i Komunave të
Kosovës në shumë raste ka
kërkuar që procesi i riciklimit të
mbeturinave të fillojë sa më
shpejt që është e mundur në nivel
nacional.
Investimi në një ambient të
pastër garanton një zhvillim por
edhe një jetë të mirë e të qëndrueshme për qytetarët tanë –
tha ndër të tjera kryetari i AKK-së
z.Agim Veliu.
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Kolegjiumi i Zyrtarëve Ligjor shqyrtoi
Agjendën Legjislative për vitin 2019
Poashtu në këtë takim u shqyrtua
dhe u miratua Plani i Punës 2019
për Kolegjiumin e Zyrtarëve Ligjor
dhe diskutoi edhe për çështje
tjera që ndërlidhen me zyret
ligjore në nivelin komunal.
Vlen të ceket se në këtë takim,
Asociacioni i Komunave të
Kosovës, në shenjë respekti për
punën,
kontributin
dhe
angazhimin për shumë vite në
strukturat e saj ndau mirënjohje
për të ndjerin z.Hivzi Matoshi, i
cili ndërrojë jetë më 19.01.2019.
Z.Matoshi ishte Shef i Zyrës

Anëtarët e Kolegjiumit
analizuan Ligjet që pritet të
përgatiten këtë vit dhe
inkorporimin e Asociacionit të
Komunave për të lobuar për
interesat e pushtetit lokal në
Kosovë.
Ligjore në Komunën e Gjilanit,
anëtar në Kolegjiumin e Zyrtarëve
Ligjor që nga themelimi, anëtar i
Kryesisë në të gjitha mandatet

dhe së fundi ishte Kryesues i
Kolegjiumit të Zyrtarëve Ligjor.
Në emër të Kolegjiumit foli
z.Bajrush Laçi- Zëvendës Kryesues
i Kolegjiumit, i cili shprehu
ngushëllime dhe foli per punën
shumë vjeçare në Kolegjium dhe
për bashkëpunimin që kanë pasur
me të ndjerin.
Në emër të AKK-së znj.Shqipe
Arifaj falenderoj familjen e të
ndjerit për gjithë kontributin e tij
për shumë vite me radhë në
strukturat e AKK-së ku u vlerësua
se z.Matoshi ishte shembulli më i
mirë i një zyrtari profesional në
fushën e legjislacionit dhe një
bashkëpunëtori të shkëlqyeshëm.
Për z.Matoshi evokuan kujtime
dhe shprehën ngushellime edhe
kolegët e tij, përfaqësuesi i OSBEsë, dhe përfaqësuesja e MAPL-së.
AKK-ja me këtë rast ndau mirënjohje dhe plakat me Logon e
Asociacionit për z.Matoshi, të
cilat i pranoi djali i të ndjerit, ku Ai
falenderoi
AKK-në,
për
Mirënjohjen për babain e tij dhe
gjithë respektin që i është bërë.

Hartohet Model
Rregullorja
Komunale për
Transparencë
Ky dokument ka qenë nevojë e
kohës për t’u përgatitur si model
për Komunat e Kosovës pas nxjerrjes së Udhëzimit të ri
Administrativ për Transparencën
në Komuna. Poashtu ky dokument model ka inkorporuar edhe
pjese nga Udhëzimi i ri
Administrativ për Standardet
Minimale të Konsultimit Publik.
Anëtarë të Grupit Punues ishin
përfaqësuesit e Kolegjiumit për
Transparencë (z.Bekim Dobra,
z.Nazmi Elezi, z.Ymer Berisha,
z.Ibrahim Ademi dhe z.Blerim
Zhabari) përfaqësuesi i MAPL-së
(z.Ylli Valla), përfaqësuesja e

Nën organizim të Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe
me mbështetje të OSBE-së është takuar Grupi Punues për hartimin e Model Rregullores Komunale për Transparencë.
OSBE-së (znj.Francesca Damiani)
dhe përfaqësuesi i AKK-së
(z.Arsim Osmani).
Në këtë takim dyditor është hartuar Model Rregullorja Komunale

për Transparencë e cila do të dërgohet për aprovim në Kolegjiumin
për Tranparencë dhe pas shqyrtimit profesional nga Kryesia e
Kolegjiumit të Zyrtarëve Ligjor.

Asociacioni i Komunave të Kosovës

Kolegjiumi për Zhvillim
Ekonomik Lokal shqyrtoi
Programin Legjislativ 2019 në
identifikimin e prioriteteve
në fushën legjislative si dhe
diskutimin e temave me
interes në zhvillimin e
aktiviteteve në të ardhmen.
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Synimi i Komunave fuqizimi ekonomik lokal
Në këtë prizëm, Kolegjiumi për
Zhvillim Ekonomik Lokal vlerësoi
si faktor kryesor zhvillimin e iniciativave të reja në fusha sektoriale nga niveli qendror, në koor-

dinim të ngushtë me komunat
dhe partnerët zhvillimor për të
orientuar fondet zhvillimore në
funksion të zhvillimit ekonomik
lokal dhe gjenerimit të punësimit.
E ky zhvillim duhet të ketë përbazë orientimet strategjike për
zhvillim ekonomik lokal duke
synuar përmbushjen e objektivave, si rritja e qëndrueshmërisë
financiare e komunave, tërheqja
e investimeve të huaja, fuqizimi i
ekonomisë lokale përmes investimit në kapitalin njerëzor dhe
shfrytëzimi i resurseve në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm
ekonomik.

KOLEGJIUMI DISKUTON SFIDAT E PROCESIT TË
TRAJTIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE
Asociacioni i Komunave të
Kosovës (AKK), në
bashkëpunim me UNHabitat
dhe Ministrinë e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH) organizoi takimin e
Kolegjiumit për Planifikim
Hapësinor për diskutimin e
draft Udhëzimeve
Administrative të cilat në
mënyrë direkt ndërlidhen
me procesin e trajtimeve të
ndërtimeve pa leje.
Përkundër lobimit intensiv gjatë
procesit të miratimit të Ligjit
përTrajtimin e Ndërtimeve pa
Leje, zbatimi i tij në praktikë tregoi edhe një herë natyrën problematike të procesit të legalizimit,
sikurse është numri i madh i ndërtimeve pa leje, kostoja e lartë, si
dhe mungesa e akteve nënligjore
në rregullimin e kësaj fushe.
Deri sa MMPH-ja është në fazën

përfundimtare të përgatitjes së
paketës ligjore e cila do të shërbejë në lehtësimin dhe përshpejtimin e procedurave të legalizimit.
Nga përfaqësues të MMPH-së u
prezantuan tre nga pesë
Udhëzimet Administrative të
paketës ligjore në trajtimin e
ndërtimeve pa leje sikurse janë:
1. Draft Udhëzimi Administrativ
për procedurat dhe kërkesat për
rrënim të ndërtimeve pa leje, 2.
Draft Udhëzimi Administrativ për
përmbajtjen dhe kërkesat për
bazën e të dhënave të legalizimit,
3. Projekt Udhëzimi Administrativ
MMPH për Kërkesat Themelore
për
Shëndet
dhe
Siguri,

Procedurat dhe Dokume-ntacionin për Trajtimin e Ndërtimeve
Pa Leje Të Kategorisë I dhe II.
Në funksion të përfshirjes së sugjerimeve nga ana e Kolegjiumit të
gjitha rekomandimet e dala nga
ky takim do të përcillen MMPH-së
nga ana e Asociacionit të
Komunave të Kosovës.
Po ashtu me qëllim organizimin e
punës, njëherësh është shqyrtua
plani i punës në përcaktimin e
objektivave në kuadër të koordinimit dhe zhvillimit të veprimtarisë të Kolegjiumit, gjatë shqyrtimit të Programit Legjislativ 2019
në identifikimin e prioriteteve në
fushën legjislative.
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Të harmonizohen
tarifat për
dokumentet e
gjendjes civile
Prioritet kryesor i Kolegjiumit
për Administratë është harmonizimi i tarifave për dokumentet të gjendjes civile,
sepse për shërbimet e njëjta
që u ofrohen qytetarëve
nëpër komuna përdoren tarifa të ndryshme.

Hartimi i një model rregullore për
tarifa, sidomos sa i përket ofrimit
të dokumenteve të gjendjes civile
është i domosdoshëm në vendosjen e tarifave të njëjta për shërbime të njëjta për qytetarët.
Kësaj duhet t’i kontribuj edhe

avancimi i mëtutjeshëm në
fushën e e-qeverisjes, e ku një rol
të madh në këtë fushë do të
duhej të ishte shtrirja dhe zgjerimi i ofrimit të shërbimeve përmes
E-Kioskut.

Me qëllim të harmonizimit të
qëndrimeve të saj, Kolegjiumi
identifikoi prioritetet në realizimin e objektivave të saj,
gjatë shqyrtimit të Programit
Legjislativ 2019, si dhe diskutimin e temave me interes në
zhvillimin e aktiviteteve në të
ardhmen.
Po ashtu si prioritet mbetet edhe
bashkëpunimi me partnerë të
ndryshëm në realizimin e projekteve të ndryshme përmes
përkrahjes dhe ofrimit të shërbimeve të ndryshme sikurse janë
punëtoritë, trajnimet dhe shkëmbimit të praktikave të mira komunale. Kolegjiumi i Shërbimeve
Publike do të vazhdojnë të përforcojnë qëndrimet e tyre, në
konsultime të projekt ligjeve të
reja, akteve nënligjore si dhe
udhëzimeve administrative që do
të prekin kompetencat e
pushtetit lokal në Kosovë me
synim fuqizimin e rolit dhe kompetencave komunale.

Kolegjiumi i Shërbimeve Publike
diskuton formatin e raportimit në
menaxhimin e mbeturinave
Me këtë rast u diskutua edhe sistemi i monitorimit dhe e raportimit në fushën e menaxhimit të
mbeturinave, ku nga përfaqësues
të Agjencionit për Mbrojtjen e
Mjedisit të Kosovës (AMMK), u bë
edhe prezantimi i aktiviteteve të
reja në fushën e raportimit,
përmes një formatit të ri i cili
mund të ndërtojë një sistem

Ky raport do të vlerëson gjendjen aktuale të menaxhimit të
mbeturinave komunale sa i përket mbledhjes së mbeturinave, arkëtimit dhe deponive ilegale, do të shqyrtoj objektivat dhe planifikimin përkatës financiar të qeverisë kombëtare dhe lokale si dhe do përshkruaj gjetjet që mund t’i
udhëheqin proceset e politikë bërjes dhe planifikimit në të
ardhmen.

modern dhe funksional për
menaxhimin e mbeturinave
komunale.
Përfaqësues të
Komunave u pajtuan me formatin
e ri, por kërkuan konsultime të
vazhdueshme sa i përket procesit
të raportimit, eliminimit të
dyfishimit të raportimeve në
institucione të ndryshme, përpilimi i një sistemi unik të informimit
për mbrojtjen e mjedisit lidhur
me bazat e të dhënave për përcjelljen e procesit të menaxhimit
të mbeturinave. Investimet në
infrastrukturë kërkojnë analizë
gjithëpërfshirëse dhe përcaktim
të zhvillimit të duhur andaj ky
raport shpreson t’i kontribuojë
bazës së këtyre vendimeve.

Asociacioni i Komunave të Kosovës
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Diskutohen ndryshimet e fundit në Ligjin e Pagave
Edhe pse Ligji për Paga
është miratuar së fundi në
Kuvendin e Kosovës, me të
gjitha rekomandimet e
propozuara nga Asociacioni
i Komunave të Kosovës,
Kolegjiumi i Kryesuesve të
Komunave të Kosovës konsideroi si të rëndësishëm
mbajtjen e takimit me përfaqësuesit e Komisionit
Parlamentar për
Administratë Publike,
Qeverisje Lokale dhe
Media.
Edhe përkundër vështirësive gjatë
punës z. Nait Hasani edhe një herë
shprehu angazhimin e të gjitha
palëve në këtë proces sidomos
ndikimit të AKK-së për pagë dinjitoze e të zgjedhurve të qytetarëve

nëpër Komuna, ku gjatë diskutimit
konstruktiv në mes palëve është
bërë e qartë se duhet të ketë konsideratë në specifikat dhe punën e
organeve Komunale sidomos në
rritjen e llogaridhënies dhe
fuqizimit të këshilltarëve në
Komuna.
Të gjitha këto ndryshime kanë
kaluar me qëllim vlerësimin e zyr-

Në takimin e Kolegjiumit u shqyrtua
edhe Programi Legjislativ 2019 në
identifikimin e prioriteteve në
fushën legjislative si dhe diskutimin
e temave me interes në zhvillimin e
aktiviteteve në të ardhmen.
Me synim përcaktimin e objektivave në kuadër të koordinimit
dhe zhvillimit të veprimtarisë të
Kolegjiumit, u bë shqyrtimi i
Programit Legjislativ 2019 në
identifikimin e prioriteteve në
fushën legjislative si dhe diskutimin e temave me interes në
zhvillimin e aktiviteteve në të
ardhmen.
Kolegjiumi i Shëndetësisë dhe
Mirëqenies Sociale do të vazhdojnë të përforcojë qëndrimet e
tyre kundrejt institucioneve qendrore, në konsultime të projekt
ligjeve të reja, akteve nënligjore si
dhe udhëzimeve administrative
që do të prekin kompetencat e
pushtetit lokal në Kosovë me
synim zhvillimin e politikave në
fuqizimin e rolit dhe kompetencave komunale.

tarëve komunal për shkak të rolit
dhe përgjegjshmërisë së tyre në
përmbushjen e misionit të
deleguar nga qytetarët në zgjedhjet lokale, andaj si pikësynim kryesor mbetet ngritja e përgjegjshmërisë dhe respektimi i pozitës, në
të njëjtën kohë edhe ngritja e
nivelit të përfaqësimit më të mirë
në Kuvendet e Komunave.

Kolegjiumi për Shëndetësi dhe
Mirëqenie Sociale shqyrtoi
Planin e Punës

Në vlerësimin e punës dhe
aktiviteteve të saj, Kolegjiumi për
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
në diskutimin e planit vjetor të saj
konsideroi me rëndësi të veçantë
shqyrtimin e Statutit të Qendrës
Kryesore të Mjekësisë Familjare,
nga Ministria e Shëndetësisë ku

një rregullim i tillë cenon në
mënyrë të drejtpërdrejt kompetencat
e
Kuvendeve
të
Komunave, që kanë statusin e
organit përfaqësues të pushtetit
lokal si themeluese të Qendrave
Kryesore të Mjekësisë Familjare
dhe Qendrave për Punë Sociale.
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Parlamenti i Kosovës miratoi të gjitha
rekomandimet e AKK-së në Ligjin për Paga
Të gjitha rekomandimet e Asociacionit të
Komunave të Kosovës janë pjesë e Ligjit të
sapomiratuar për paga në Parlamentin e
Republikës së Kosovës. Ky rezultat është
pjesë e lobimit, avokimit dhe argumentimit të
suksesshëm dhe bindës të AKK-së gjatë hartimit të këtij Ligji me Komisionin Parlamentar
për Vetëqeverisje Lokale.
Njëherit, falënderojmë Komisionin Parlamentar për
Vetëqeverisje Lokale për bashkëpunimin shumë të
sinqertë me AKK si përfaqësuese e vetme dhe
legjitime e pushtetit lokal në Republikën e Kosovës.
AKK-ja falenderon edhe zyrtarët komunalë për
angazhimin dhe punën e tyre në këtë Projektligj

nëpër Kolegjiume të AKK-së.
Me këtë Ligj ndër të tjera përmbushet edhe zotimi i
AKK-së sidomos në raport me Anëtarët e Kuvendeve
të Komunave për paga dinjitoze si të zgjedhur të
qytetarëve nëpër Komuna.

AKK kërkon decentralizim të vendim-marrjes për
Partneritetin Publik-Privat
Në takimin e e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik
(KKZHE), i kryesuar nga kryeministri z.Ramush Haradinaj,
Drejtori Ekzekutiv i AKK-së,
z.Sazan Ibrahimi kërkoi që në
Projektligjin për Partneritet
Publiko-Privat (PPP) të thjeshtëzohen procedurat për përzgjedhjen e partnerit privat për projekte komunale si dhe t’iu lejohet komunave që përzgjedhja e
partnerit privat të bëhet pa
kaluar nëpër procedurat e parapërzgjedhjes.
Me këtë rast është kërkuar që të
bëhet një decentralizimi i
vendim-marrjes për projekte të
cilat nuk kalojnë vlerën e 3% të
buxhetit total të komunës. Pra,
AKK kërkon zvogëlimin e
burokracisë në vendimmarrje dhe
një decentralizim sa i përket projekteve që nuk e kalojnë vlerën
prej 3% të buxhetit total të komunave, ku në këto raste komuna do
të marrë pjesën e garancisë monetare.
Zëvendës Ministri i Ministrisë së
Financave z Fatmir Gashi theksoi

që konsultimet me AKK kanë
qenë të frytshme dhe si rezultat i
këtyre
konsultimeve
rekomandimet e AKK-së janë të inkorporuara në projekti ligjin final i cili
do të procedohet për miratim në
Qeveri të Republikës së Kosovës
në muajin mars të këtij viti.

Edhe në këtë pikë, Kryeshefi
Ekzekutiv i Agjencionit të Pyjeve,
z.Ahmet Zejnullahu ka theksuar
që të gjitha rekomandimet e AKKsë kanë zënë vend në Projekt
Ligjin për menaxhimin e pyjeve e
që ky projekt ligj pritet te procedohet në qeveri për miratim.

Drejtori Ekzekutiv i AKK-së z.Sazan Ibrahimi kërkoi që në
Projekt Ligjin për pyje, pronat e Ekonomisë Pyjore t’iu kthehen për shfrytëzim apo administrim komunave për interes
publik dhe që këtyre pronave duhet të i’u ipet një rëndësi
më e madhe në mënyrë që të jenë në shërbim të zhvillimit
ekonomik të vendit, në interes të qytetarit e në përgjithësi
në interes publik dhe të shtetit të Kosovës.

Asociacioni i Komunave të Kosovës

Në kuadër të sfidave në
fushën e planifikimit
buxhetor dhe financave
lokale, Kolegjiumi për
Buxhet dhe Financa mbajti
takimin e radhës sa i përket diskutimit të Projekt
Udhëzimit Administrativ
për Definimin e Projekteve
Kapitale dhe Klasifikimin e
Shpenzimeve të Projekteve
Kapitale në mbështetje të
Ministrisë së Financave.
Me këtë rast për të shpalosur
objektivin e këtij dokumenti z.
Salvador Elmazi – Drejtor i
Buxhetit në Ministrinë e
Financave informoi drejtorët
komunal se ky udhëzim administrativ si pjesë e pakos administrative ka për qëllim saktësimin e
projekteve kapitale dhe klasifikimin e shpenzimeve të projekteve kapitale në veçanti për
kriteret dhe shpenzimet e projekteve kapitale.
Anëtarët e Kolegjiumit përmes
komenteve dhe sugjerimeve të
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Diskutohet pakoja e Udhëzimeve
Administrative në fushën e
financave lokale

ndryshme konsideruan si një iniciativë të mirë, e ku shërben si
model përmes udhëzimeve praktike lidhur me klasifikimin e
shpenzimeve për projektet kapitale.
Po ashtu nga z. Elmazi u paralajmërua për punën rreth përgatitjes së udhëzuesit për të hyrat
vetanake në Komuna, duke
marrë për shkak të vërejtjeve
nga zyra e Auditorit. Synim i tij
është vendosja e procedurave të
qarta në të hyrat vetanake e cila

do të shpjerë drejt një vijueshmërie në mes të projeksioneve
dhe realizmit të qëndrueshëm
në të hyrat vetanake.
Po ashtu me qëllim organizimin e
punës, njëherësh është shqyrtua
plani i punës në përcaktimin e
objektivave në kuadër të koordinimit dhe zhvillimit të veprimtarisë të Kolegjiumit, gjatë shqyrtimit të Programit Legjislativ
2019 dhe identifikimin e prioriteteve në fushën legjislative.

Me qëllim të bashkërendimit
të punëve në kuadër të Agjendës Evropiane Asociacioni i
Komunave të Kosovës organizoi takimin e rregullt të Kolegjiumit të Zyrtarëve Komunal
për Integrime Evropiane.

Komunat të
përqendruara në
obligimet nga
Agjenda Evropiane

Me qëllim të informimit të gjendjes aktuale në komuna sa i përket
procesit të integrimeve evropiane, përfaqësuesit e Ministrisë së
Administrimit të Pushtetit Lokal
informuan mbi raportin e
Komunave në përmbushjen e

obligimeve nga Agjenda Evropiane në periudhën janar-dhjetor
2018.
Përkundër faktit se autoritetet
lokale kanë arritur të përmbushin
obligimet me një rezultat të

kënaqshëm deri në 67% kundrejt
autoriteteve qendrore deri në
12% të rekomandimeve të dala
nga Plani Kombëtar, gjithsesi si
një pikë e cila nevojitet përmirësim mbetet cilësia e raportimit dhe verifikimi informatave.
Njëra ndër sfidat me të cilën ballafaqohen Komunat mbetet arritja e rezultateve konkrete në sektorë të ndryshëm, me këtë rast të
gjithë u pajtuan se duhet të ketë
një bashkëpunim dhe koordinim
në mes të sektorëve të ndryshëm
mbi zhvillimin e aktiviteteve,
raportimin e punës dhe arritjeve
komunale në fushat specifike me
qëllim të informimit të gjendjes
aktuale në segmente të
ndryshme të procesit të integrimit evropian në nivel lokal.
Po ashtu me qëllim organizimin e
punës, është shqyrtua plani i
punës 2019 në përcaktimin e
objektivave në kuadër të koordinimit dhe zhvillimit të veprimtarisë të Kolegjiumit.
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Asociacioni i Komunave
diskutoi Projektligjin për
Teatro

Për të pasur një qëndrim rreth çështjeve që
ndërlidhen me kompetencat e komunave,
AKK-ja shqyrtoi projektligjin për Teatro në
një takim me Drejtorët Komunal për
Kulturë, vetëm të komunave që kanë teatër
të qytetit.

Andaj për të pasur një qëndrim rreth çështjeve që
ndërlidhen me kompetencat e komunave, AKK-ja
sot shqyrtoi projektligjin në fjalë në një takim me
Drejtorët Komunal për Kulturë, vetëm të komunave
që kanë teatër të qytetit.

Grupi ishte i ngushtë vetëm me Drejtorët Komunal
për Kulturë, të komunave që kanë teatër të qytetit,
dhe kryesisht u diskutua mbi problematikat që i
kanë në punën e përditshme të tyre, për mundësitë
buxhetore dhe për stafin e nevojshëm për teatër.

Në takim, secili pjesëmarrës paraqiti propozimet e
veta, të cilat do të harmonizohen gjatë ditëve në
vijim dhe pas shyqrtimit do të dalim me qëndrime
konkrete.

AKK-ja në bashkëpunim me përfaqësuesit e
Ministrisë së Kulturës, Rinisë e Sportit, do të organizoi takimin e radhës me të gjithë Drejtorët e
Drejtorive Komunale të Kulturës, për të i diskutuar
së bashku të gjitha çështjet dhe për të rregulluar sa
më mirë menaxhimin dhe financimin e teatrove.

ASOCIACIONI I KOMUNAVE TË KOSOVËS
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AKK-ja ka statusin e vëzhguesit në Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe
Rajonale në Evropë të Këshillit të Evropës. Është Anëtar i Përhershëm i
NALAS-it (Rrjeta e Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Evropës
JugLindore), anëtar i Rrjetit LOGIN, anëtar i Rrjetit LOGON. Anëtar në pozitën Asociacion i Ftuar (i ngjashëm me pozitën e anëtarit vëzhgues) në
Komitetin Evropian të Komunave dhe Regjioneve (CEMR) si dhe anëtar në
ALDA (Asociacioni i Agjensive për Demokraci Lokale).

