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1. Sfondi 

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) është organizatë joprofitabile e regjistruar sipas ligjit dhe 
e themeluar për t’i përfaqësuar dhe për t’u shërbyer interesave të anëtarëve të saj, gjegjësisht 
komunave të Kosovës. 
 
AKK-ja është themeluar më 26 janar 2001, pas mbajtjes së suksesshme të zgjedhjeve të para 
demokratike komunale në Kosovë, duke u bazuar në nenin 10 të Kartës Evropiane për Autonominë 
Lokale, respektivisht në të drejtën për asociimit. 
 
Plani Strategjik i AKK-së 2021-2025 bazohet në Planin Strategjik të mëparshëm 2016-2020 dhe 
është rishikuar për shkak te sfidave që u shfaqën gjatë zbatimit të ish-Strategjisë dhe zhvillimeve të 
fundit. Ky dokument strategjik është zhvilluar në kohërat e pandemisë së Coronavirusit (Covid-19), 
i cili ka sjellë sfida të reja për AKK-në dhe komunat e saj anëtare dhe ka ndikuar në operacionet e 
asociacionit. Për të adresuar këto sfida, AKK-ja ka zhvilluar një Plan te Skenarit – Përshtatja me 
Realitetin Covid-19 - i cili i është bashkangjitur këtij Plani Strategjik.  
 
Plani Strategjik aktual 2021 deri 2025 i ofron AKK-së një kornizë strategjike afatmesme dhe 
udhëzime operative për programet e saj vjetore. Gjithashtu, do të shërbejë për të lehtësuar 
komunikimin dhe bashkëveprimin me partnerët kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar të AKK-së. 
 
Vendimi për hartimin e Planit Strategjik 2021-2025 u mor nga Bordi i AKK-së, i cili vendosi (1) t’i 
përshtatet kontekstit të ndryshuar që nga viti 2016, (2) t’i vlerësojë përparësitë dhe mangësitë 
aktuale të organizatës dhe të nxjerrë përfundime të duhura, bazuar edhe në procesin e aktiviteteve 
të katërvjeçarit të fundit, dhe (3) t’i identifikojë mundësitë për të ardhmen afatmesme deri në vitin 
2025.   
 
Periudha katërvjeçare që mbulohet nga ky Plan Strategjik është thelbësore për zhvillimin dhe 
forcimin  e mëtejshëm institucional, organizativ dhe financiar të AKK-së. 
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2. Strukturat Organizative të AKK-së  

Në mënyrë organizative, AKK-ja përbëhet nga tri nivele, të cilat kanë të bëjnë me (1) qeverisjen e 
saj, (2) funksionet profesionale dhe (3) funksionet operative. Organet drejtuese të AKK-së janë 
Kuvendi e Përgjithshëm, Këshilli i Kryetarëve të Komunave dhe Bordi i saj.  
 
Kuvendi i Përgjithshëm është organi më i lartë qeverisjes se AKK-së. Kuvendi ka 126 anëtarë dhe 
përbëhet nga të gjithë kryetarët e komunave dhe nga një këshilltar i zgjedhur për secilin nga dhjetë 
këshilltarët komunalë dhe përfaqësues nga komunitetet jo-shumicë në Kuvendet e Komunave. 
Kuvendi i Përgjithshëm e zgjedh Kryetarin e AKK-së, Zëvendëskryetarin dhe pesë anëtarët e Bordit 
të AKK-së (gjithsej 7 anëtar të Bordit), nga radhët e Këshillit të Kryetarëve të Komunave. 
 
Menaxhimi i aktiviteteve të përditshme të AKK-së delegohet në Zyrën e saj Ekzekutive të udhëhequr 
nga Drejtori Ekzekutiv. Stafi përbëhet nga pesë menaxherë sektorësh, të cilët ndihmohen nga 
gjashtë punonjësit mbështetës administrativ. Zyra Ekzekutive me mandat angazhohet në aktivitete 
që janë në interes të komunave. Në një ambient ekzistues në Kosovë me shumë donatorë, Zyra 
Ekzekutive vë theks të lartë në mbështetjen e komunave duke mbajtur një qasje të ekuilibruar midis 
nevojave të komunave dhe përparësive për zhvillimin lokal të projekteve dhe programeve të 
donatorëve.  
 
Që nga themelimi i saj, AKK-ja ka organizuar dhe koordinuar aktivitetet e anëtarëve të saj në fushat 
e investimeve, zhvillimit ekonomik, legjislacionit, arsimit, kujdesit shëndetësor, mjedisit, 
shërbimeve sociale dhe të tjera, në mënyrë që të përmirësojë ofrimin e shërbimeve për qytetarët 
në nivel lokal. Gjatë gjithë ekzistencës së saj, AKK-ja ka avokuar dhe lobuar fuqishëm për të drejtat 
dhe nevojat e komunave ndaj qeverisë qendrore; në 2018 AKK-ja ka prezantuar programin e saj të 
zhvillimit të kapaciteteve. 
 

Kolegjiume Profesionale 
Shtatëmbëdhjetë (17) Kolegjiumet Profesionale të AKK-së janë strukturat kryesore operative që 
kryejnë funksionet e lobimit dhe avokimit të organizatës. Kolegjiumet luajnë një rol qendror për 
ofrimin e shërbimeve të AKK-së dhe janë unike nga natyra, roli dhe funksionet, pasi AKK-ja është 
asociacioni  i vetëm në Evropë me struktura të tilla në vend. Kolegjiumet janë një mekanizëm i fortë 
mbështetës për shkëmbim te njohurive për çështje të rëndësishme dhe një mjet thelbësor për 
zhvillimin e pozicioneve të politikave për funksionimin e lobimit dhe avokimit të AKK-së. Në radhë 
të parë, Kolegjiumet ofrojnë shërbime thelbësore për komunat duke lejuar shkëmbime të rregullta 
te njohurive për çështje praktike të menaxhimit ndërmjet Drejtorëve përkatës të departamenteve 
të ndryshme. Së dyti, ato janë një pjesë thelbësore e procesit të shkëmbimit të informacionit dhe 
zhvillimit të bazuara në fakte dhe të pozicioneve e politikave të shëndosha që kanë rezultuar në një 
shkallë të lartë suksesi të përpjekjeve lobuese të AKK-së në proceset e hartimit të legjislacionit 
kryesor që ndikojnë në qeverisjen lokale në Kosovë.  
 
Pas zgjedhjeve lokale të vitit 2017, Kolegjiumet u rindërtuan në fillim të vitit 2018 për mandatin 
aktual katër-vjeçar, të udhëhequr nga kryetarët dhe nënkryetarët e tyre përkatës. Drejtorët të cilët 
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u emëruan për herë të parë në detyrë u informuan për funksionimin e Kolegjiumeve dhe rëndësinë 
e tyre për komunat e Kosovës, si dhe rolet dhe përgjegjësitë specifike të Drejtorëve anëtarë. Për 
më tepër, Kolegjiumet miratuan "Rregulloren e Procedurës" të re si bazë të veprimtarisë së tyre. 
 
Rreth 500 Drejtorë të emëruar janë pjesëmarrës aktivë në Kolegjiumet e ndryshme profesionale; 
përveç kësaj, rreth 250 zyrtarë të nëpunësit civil janë gjithashtu aktivë në Kolegjiumet përkatëse. 
Në përgjithësi, 83% e drejtorëve ose zyrtarëve komunalë marrin pjesë rregullisht në takimet e 
Kolegjiumeve të AKK-së. Gjatë çdo viti, çdo Kolegjium zhvillon 6 takime të rregullta; përveç kësaj, 
Kolegjiumet zhvillojnë takime shtesë nëse duhen diskutuar çështje të rëndësishme që kërkojnë një 
qëndrim të menjëhershëm të politikave për lobim në nivelin qendror. Në strukturën e re që nga 
zgjedhjet e fundit lokale, rreth 50% e drejtuesve të Kolegjiumeve janë gra: gjashtë gra janë kryetare, 
katër veprojnë si nënkryetare dhe të gjitha bordet e Kolegjiumeve kanë të paktën një anëtare 
femër. 
 
Struktura e Kolegjiumeve u konsolidua dhe riorganizua duke krijuar Borde te Kolegjiumeve me 
shtatë anëtarë, të udhëhequr nga një Kryetar dhe Zëvendës Kryetar dhe duke zvogëluar dhe 
përshtatur numrin e takimeve. Sot, Kolegjiumet përqendrohen në identifikimin e çështjeve 
sektoriale dhe zhvillimin e pozicioneve të politikave, shkëmbimin e përvojave nëpër komuna, si dhe 
në identifikimin e nevojave specifike të trajnimit dhe shërbejnë si burim për trajnerët. 
Rekomandimet e zhvilluara dhe të konsoliduara nga Kolegjiumet diskutohen dhe aprovohen nga 
Bordi i AKK-së. 
 
Kolegjiumet e rregullta të AKK-së merren me çështjet vijuese: (i) ekonomi dhe zhvillim, (ii) shërbime 
publike, (iii) administrate, (iv) financa, (v) çështje juridike, (vi) planifikim hapësinor, (vii) shëndetësi 
dhe mirëqenie sociale, (viii) arsim, (ix) teknologji te informacionit, (x) kryetarë te kuvendeve 
komunale, (xi) integrim evropian, (xii) inspektorë komunal, (xiii) prokurim dhe (xiv) personel. 
 
Me qëllim të ngritjes së profesionalizmit dhe ofrimit të shërbimeve në temat e reja sa po te 
shfaqura, kohët e fundit u krijua një Kolegjium i ri i Menaxherëve të Prokurimit, si dhe dy grupe 
pune gjysmë të përhershme për (i) Menaxhimin e Mbetjeve Komunale dhe (ii) Efikasitetin e 
Energjisë. Sidoqoftë, AKK-ja përpiqet të mbajë numrin e përgjithshëm të Kolegjiumeve në një 
madhësi të menaxhueshme për të shmangur kompromentimin eventual të cilësisë së punës dhe tej 
zgjatjen e mundshme të kapacitetit të saj organizativ. 
 
Vlerësimi më i fundit i performancës së jashtme të AKK-së raporton një nivel të lartë të kënaqësisë 
së drejtorëve komunalë me kolegjiumet: “të gjithë drejtorët / zyrtarët komunalë janë shumë të 
kënaqur […] me bashkëpunimin e tyre të bërë përmes kolegjiumeve dhe grupeve të punës”. Dhe: 
"Kolegjiumet shërbejnë si një mundësi për ta për të shprehur shqetësimet e tyre, të cilat më pas  
përcillen rregullisht nga AKK-ja tek qeveria".” 1 
 

 
1 UBO Consulting. “Forcimi i Qeverisjes Lokale në Kosovë - Studim Vlerësues për Asociacionin e Komunave të 

Kosovës”. 2019 (financuar nga GIZ). 
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Qendra e Trajnimit (Programi i Zhvillimit të Kapaciteteve të AKK-së) 

Që nga viti 2018, programi i zhvillimit të kapaciteteve të AKK-së menaxhohet nga Qendra e Trajnimit 
(QT), e cila është përgjegjëse për projektimin, zhvillimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e 
shërbimeve të zhvillimit të kapaciteteve të organizatës. Oferta për zhvillimin e kapaciteteve të AKK-
së drejtohet plotësisht nga kërkesat dhe përqendrohet kryesisht në nevojat për trajnim të zyrtarëve 
lokalë të zgjedhur dhe të emëruar (Kryetarë të Komunave, Drejtorët e departamenteve dhe 
Anëtarët e Kuvendit Komunal). Sidoqoftë, sipas kërkesës, nëpunësve civilë në komuna u ofrohen 
gjithashtu shërbime specifike për zhvillimin e kapaciteteve. Në përgjithësi, QT ofron një varg 
shërbimesh për zhvillimin e kapaciteteve për rreth gjithsej 1,500 zyrtarë lokalë të zgjedhur dhe të 
emëruar në komuna anembanë Kosovës pa përjashtuar nëpunësit civilë bazuar ne kërkesa. Cikli 
katër-vjeçar i trajnimit te QT-së korrespondon me ciklin zgjedhor në nivelin lokal dhe, si i tillë, 
gjithashtu është rregulluar në kohë.   
 
Oferta kryesore e trajnimeve te AKK-së aktualisht përbëhet nga tetë module trajnimi: 

- Procesi i Buxhetimit në Nivelin Lokal 
- Fjalor Ligjor për Qeverisjen Lokale 
- Projektet e Investimeve në Infrastrukturë 
- Krijimi i lidhjeve në nivelin lokal 
- Nxitja e Lidershipit në Qeveritë Lokale 
- Komunat gjithëpërfshirëse 
- Zbatimi i politikave të efiçiencës së energjisë në nivelin lokal 
- Komunat inteligjente 

 
Përveç kësaj, QT gjithashtu organizon trajnime mbi tema të veçanta teknike dhe organizon ‘retreat’ 
dhe vizita studimore për zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar. 
 
Programi i zhvillimit të kapaciteteve të AKK-së zbatohet në përputhje me parimet dhe standardet e 
të mësuarit të të rriturve, i cili ndjek modelin e Menaxhimit të Ciklit të Trajnimit (MCT).2 Në varësi 
të kërkesave të grupeve specifike të synuara, përdoren trajnime të ndryshme për zhvillimin e 
kapaciteteve, të tilla si: trajnimi i udhëhequr nga instruktorët, shkëmbimi I përvojave, trajnimi dhe 
mentorimi, të mësuarit eksperimental, ekspozimi, menaxhimi i njohurive, rrjetëzimi, trajnimi i 
kombinuar dhe të tjera. 
 

Kurset e mësimit elektronik janë prezantuar gradualisht në vitin 2020, duke shënuar një ndryshim 

themelor në metodologjinë e ofrimit së trajnimeve të QT të AKK. AKK-ja do të vazhdojë të investojë 

në zhvillimin e kurseve bazuar ne kërkesa të mësimit  elektronik duke aplikuar metoda interaktive. 

Kalimi i AKK-së nga trajnimet tradicionale të drejtuara nga instruktorët në trajnime të kombinuara 

/ hibride, rritja graduale e cilësisë dhe pozicionimi i saj si ofruesi kryesor i zhvillimit të kapaciteteve 

 
2 Asociacioni i Komunave të Kosovës. “Udhëzues për Trajnerët - Si të Projektohen dhe Ofrohen Trajnime Efektive”. 2019 
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për zyrtarët lokalë janë një objektiv historike që duhet të arrihet në kuadrin e periudhës së 

ardhshme katër-vjeçare 2021 -2025.  
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3. Analiza e situatës 

3.1. Zhvillimet kryesore kontekstuale  
Transferimi i kompetencave nga niveli qendror në atë lokal në Kosovë nuk ka përfunduar ende dhe 
ligjet e reja që prekin kompetencat e komunave paraqiten dhe miratohen rregullisht. Në përgjithësi, 
legjislacioni bazë në lidhje me funksionimin e qeverive lokale në Kosovë përcaktohet në një farë 
mase, por zhvillimet e reja vazhdojnë të kërkojnë rishikimin dhe ndryshimin e shumë ligjeve. 
Gjithashtu, legjislacioni dytësor që ndikon në kompetencat e autoriteteve lokale është duke u 
zhvilluar në një mënyrë dinamike. 
 
Për më tepër, shpërthimi i pandemisë Covid-19 që për pasoi kishte shpalljen e një emergjence të 
shëndetit publik në Kosovë në mes të marsit 2020 ka krijuar sfida të reja për komunat anembanë 
Kosovës të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe efektive për qasjen reaktive dhe fleksibile të AKK-
së në lobim dhe avokim. 
 
Gjatë mbylljes, AKK-ja vazhdoi të mbështesë komunat për reagim emergjent. Organizata loboi 
vazhdimisht ne qeverinë qendrore për mbështetje logjistike, financiare dhe ligjore për komunat të 
cilat kanë pasur vështirësi për t'u marrë me pandeminë dhe efektet e saj shëndetësore, ekonomike 
dhe sociale. AKK-ja ishte shumë aktive në reagim ndaj nevojave të komunave për një larmi temash 
dhe çështjesh duke i rekomanduar qeverisë, ndër të tjera, nevojën për:  

- Rritje te mbështetjes për komunat në marrjen e masave parandaluese për ndalimin e 
përhapjes së mëtejshme të Coronavirus-it, 

- Lejimin e komunave të bëjnë ndryshime buxhetore për t'iu përgjigjur nevojave Covid-19 në 
nivelin lokal, 

- Lejimin e restoranteve në nivelin lokal të veprojnë duke ofruar shërbime "marr me vete", 
- Përfshirjen e inspektorëve lokal si përfitues të Paketës Fiskale Emergjente, 
- Lejimin e qeverive lokale të pezullojnë përkohësisht ndëshkimet për taksapaguesit në 

komuna dhe të tjera.3  
 
Mbështetja e AKK-së për komunat gjatë emergjencës së shëndetit publik është pritur shumë mirë 
dhe asociacioni u vlerësua si "i dobishëm për të harmonizuar qëndrimet dhe për të adresuar 
kërkesat dhe nevojat e qytetarëve në ministritë përkatëse dhe Qeverinë e Kosovës”.4  
 
Pandemia Covid-19 ka pasur dhe për momentin vazhdon të ketë një ndikim serioz socio-ekonomik 
në komunat anembanë Kosovës, duke krijuar sfida afatshkurtra dhe afatgjata të cilat duhet të 
adresohen në bashkëpunim me AKK-në edhe në të ardhmen. “Studimi mbi nevojat emergjente dhe 
ndikimi socio-ekonomik i COVID-19 në qeverisjen lokale në Kosovë” i AKK-se ofron njohuri për 

 
3 Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Evropës Jug-Lindore. Botimet speciale të NALAS Digest: 
Reagimet lokale ndaj COVID-19. Mars-Qershor, 2020. Qasur ne https://us1.campaign-
archive.com/home/?u=e2fcd60ad8f04210f9e8a5699&id=3dfbb38e3d  
4 Syri i Vizionit, Komunikimi për Zhvillimin Social (CSD), EC Ma Ndryshe, Democracy Plus (D +). Komunat e Kosovës 
ne përballje me pandeminë globale. (Faqja 3). Maj, 2020    

https://us1.campaign-archive.com/home/?u=e2fcd60ad8f04210f9e8a5699&id=3dfbb38e3d
https://us1.campaign-archive.com/home/?u=e2fcd60ad8f04210f9e8a5699&id=3dfbb38e3d
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masat e marra nga qeveritë lokale gjatë emergjencës së shëndetit publik dhe thekson se “sigurimi 
i masave mbrojtëse, fondeve mbështetëse dhe subvencioneve për biznese të ndryshme u 
përmendën si masa që mund të merreshin edhe nga organizatat donatore, institucionet e 
kreditimit, asociacioneve te ndryshme, të cilat do të ndihmonin në menaxhimin dhe tejkalimin e 
kësaj situate në komuna”.5 

Për shkak te pandemisë Covid-19 ,Qendra e Trajnimit të AKK-së duhej të përshtatej me realitetin e 

ri dhe të transformojë metodat e saj për zhvillimin dhe ofrimin e trajnimeve të zhvillimit të 

kapaciteteve duke zhvendosur shumicën e aktiviteteve të saj në punë online / virtuale. Është duke 

u zhvilluar një platformë e re elektronike (online) për QT dhe po shtjellohen kurse të personalizuara 

dhe mjete te reja në internet.    

Funksionimi dhe strukturat e lobimit dhe avokimit të AKK-së janë kualifikuar si "makineri të vajosura 
mirë". Japin rezultate të mira, siç dëshmohet nga vlerësimi i fundit i pavarur i performancës 6, por 
edhe më shumë nga fakti që pagesat e anëtarësisë janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Si pasojë, 
nuk duket se nevojiten ndryshime të mëdha që AKK-ja të vazhdojë funksionimin e saj efektiv në 
interesin më të mirë të komunave të saj anëtare. Në vitet e ardhshme, AKK-ja do të vazhdojë të 
përqendrohet në lobim dhe avokim në aspektin e ligjeve, strategjive, legjislacionit sekondar dhe 
udhëzimeve administrative që ndikojnë në kompetencat e qeverive lokale në Kosovë. Kjo do të 
sigurojë që lidhja dhe rëndësia e AKK-së si një organizatë unike e përgjegjshme ndaj komunave 
mbetet e pakontestueshme, dhe se ajo do të vazhdojë të luajë një rol kryesor ne lobim dhe avokim 
në mënyrë që të sigurohet që qeveria qendrore po i kushton vëmendjen e duhur interesave 
komunale. 

Në vitin 2021, në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e nivelit lokal dhe pritet që qeveritë e reja lokale 
te jenë në fuqi deri në fund të vitit. Ndryshimi lidhur me zyrtarët nëpër komuna do të kërkojë 
rregullime të ofertës për zhvillimin e kapaciteteve që të përshtaten me nevojat e zyrtarëve të sapo 
zgjedhur lokalë dhe të emëruar.  

Kosova pritet të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës (KE) në Strasburg që do të rezultojë në 
ndryshimin e statusit të AKK-së nga vëzhguesi në anëtar të plotë të Kongresit të Autoriteteve Lokale 
dhe Rajonale të Këshillit të Evropës. Ky ndryshim do të ndikojë në AKK dhe qeveritë lokale, pasi 
Kosova do të duhet të ratifikojë Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, bazuar në një analizë të 
hollësishme të pajtueshmërisë me Kartën e cila do të kryhet në 2021, sponsorizuar nga zyra e KE 
në Prishtinë. 

 
Kosova ka nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian në 2015, 
duke shënuar hapin e parë drejt vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me BE. MSA i jep një 
mundësi Kosovës për të zhvilluar, rregulluar dhe zbatuar reformat në të gjithë sektorët, përfshirë 
administratën shtetërore në përgjithësi dhe reformën e qeverisjes lokale në veçanti, ku AKK-ja do 

 
5 Asociacioni i Komunave të Kosovës. “Studim mbi nevojat emergjente dhe ndikimin socio-ekonomik të COVID-19 
në qeverisjen lokale në Kosovë”. UBO Consulting, Korrik, 2020 
6 UBO Consulting. “Forcimi i Qeverisjes Lokale në Kosovë - Studim Vlerësues për Asociacionin e Komunave të 
Kosovës”. 2019 (financuar nga GIZ). 
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të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm. MSA hap rrugën drejt një perspektive të përmirësuar 
ekonomike në përgjithësi dhe drejt rritjes ekonomike lokale në veçanti. Besohet gjithashtu se, në 
periudhën e ardhshme, Kosova do të përfitojë nga liberalizimi i vizave, i cili do të luajë një rol të 
rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe uljen e varfërisë. Përveç fondeve nga donatorë të tjerë, 
fondet e Komisionit Evropian (KE) do të jenë thelbësore dhe besohet se komunat në Kosovë do të 
përfitojnë (përveç granteve dhe donacione të tjera) nga projektet e KE që kanë të bëjnë me 
zhvillimin ekonomik rajonal (bazuar në një pozicion të qartë lidhur me agjencitë e zhvillimit rajonal).  
 
Në të ardhmen, komunat në Kosovë do të duhet të hartojnë plane strategjike dhe operative dhe të 
kenë staf të mjaftueshëm të kualifikuar për të menaxhuar departamentet teknike dhe 
administratën financiare, në mënyrë që me kompetencë të zbatojnë projekte dhe të përfitojnë nga 
financimi i palës së tretë.  
 
3.2. Metodologjia dhe Analiza SWOT e AKK-së 
Procesi i hartimit të Strategjisë së AKK-së 2021-2025 është bazuar në qasjen nga poshtë-lart. Në 
fazën e parë, u organizua një punëtori me stafin e zyrës ekzekutive të AKK-së, ku u analizua 
strategjia ekzistuese, dhe u identifikuan elemente shtesë që konsideroheshin të rëndësishme për 5 
vitet e ardhshme. Bazuar në këtë punë përgatitore, Bordi i AKK-së ngriti një komision të veçantë 
prej tre kryetarëve të komunave për të ndihmuar në zhvillimin e kornizës për Strategjinë.  

Hapi tjetër ishin konsultimet me Këshillin e Kryetarëve të Komunave, Bordin e AKK-së dhe 
Kolegjiumet e AKK-së, dhe një pyetësor i cili ju dërgua të gjithë anëtarëve të AKK-së. Gjithashtu u 
konsultuan "Miqtë e AKK-së" nga komuniteti i donatorëve dhe organizatat ndërkombëtare 
partnere. 

Rezultatet e këtij procesi pjesëmarrës janë përpiluar në një analizë të përgjithshme SWOT 
(Përparësitë, Mangësitë, Mundësitë dhe Rreziqet), e cila jepet më poshtë: 
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ANALIZA SWOT 
 

Përparësitë  
• AKK-ja pozicionohet si përfaqësuesi 

përfundimtar i Komunave 
• Kapacitete të fuqishme lobuese/avokuese 
• Uniteti/ përkushtimi i kryetarëve dhe 

angazhimi ne decentralizim   
• AKK-ja si trup kryesor ka legjitimitet / 

shtrirje dhe mbulueshmeri / besim 
• Përfshirja: Kryetarët, drejtorët, zyrtarët dhe 

anëtaret e kuvendit/ pra përfshirje e plotë 
e anëtarëve përmes kolegjiumeve. 

• Pale e interesit qe gëzon besimin e 
komunave përballe qeverise qendrore  

• Partneritet i mirë me donatorët, KiE-në, 
NALAS-in, etj. 

• Besim dhe Imazh te mirë publik  
• Perceptimi për AKK-në si mbrojtës i 

interesave të komunave. 
• Funksional, inovativ dhe fleksibil. 

 
 

 

 Mundësitë 
• Roli i AKK-së në zhvillimin e kapaciteteve për 

zyrtarët lokalë të zgjedhur dhe të emëruar 
njihet nga qeveria, donatorët dhe ofruesit e 
tjerë të trajnimit 

• Oferta dhe shërbime te standardizuara të 
zhvillimit të kapaciteteve të përshtatura për 
nevojat e zyrtarëve lokalë të zgjedhur dhe të 
emëruar 

• Kompetencat e reja të komunave 
• Ish kryetarët e komunave dhe anëtarët e 

kolegjiumeve në qeveri dhe parlament 
• Vetëdijesimi I Kryetareve te Komunave për 

shërbim te qytetareve dhe jo partive politike  
• Roli i Kolegjiumeve i njohur dhe pranuar nga 

qeveria 
• Roli aktiv në Komisionin e Granteve 
• Përfitues nga fondet e BE dhe fonde tjera 

ndërkombëtare 
• Shërbime me pagesë të ofruara nga AKK-ja 
• Futja e tarifës së anëtarësisë në planifikimin 

e buxhetit komunal 
• Kapaciteti teknologjik i AKK-së dhe komunave 

anëtare të saj 
• E-shërbimet dhe  E-qeverisja 
• Rrjetet sociale / platformat / faqet e 

internetit të mediave sociale 
• Fuqizimi ne rrjetet evropiane (Komiteti i 

Rajoneve, BE-MSA). 
• Komuna të forta ekonomikisht 
• Rritja e bashkëpunimit ndër-komunal (BNK, 

CNC) 
• Interesi i të rinjve dhe studentëve për t'u 

përfshirë në kërkime dhe analiza në lidhje 
me temat e qeverive lokale që mund të 
përdoren më tej në iniciativat e AKK-së për A 
& L 

• Qëllimet e KB për Zhvillimin e Qëndrueshëm 
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Mangësitë 
 
• Burimet e veta të pamjaftueshme / varësia 

nga donatorët 
• Në disa raste, jo të gjithë Kryetarët e 

Komunave mbajnë qëndrimin zyrtar të AKK-
së 

• Anëtarët e Kuvendit Komunal më pak të 
përfshirë në AKK 

• Mungesa e ekspertizës së brendshme për 
financat lokale 

•  Çështje e cilësisë së kolegjiumeve për shkak 
të emërimit politik të drejtorëve 

•  Ndryshimet e shpeshta në përbërjen e 
Kolegjiumeve 

• Prioriteti i dhënë ne angazhimin në komunën 
e vet krahasuar me angazhimin në AKK 

•  Komuna me madhësi të ndryshme me të 
njëjtat kompetenca 

• Zëri i komunave të vogla nuk dëgjohet sa 
duhet 

•  Historitë e suksesit të AKK-së nuk janë 
mjaftueshëm të dukshme për publikun 

• Mungesa e ekspertizës së brendshme për 
decentralizimin fiskal dhe fondet e BE-së. 

Rreziqet 
 

• Ndikimi socio-ekonomik i pandemisë Covid-
19 në komunat anëtare 

• Pasiguri dhe qeveri lokale relativisht të 
papërgatitura për emergjenca të reja në 
shkallë të gjerë 

• Financim i pamjaftueshëm i komunave për 
shërbime operative 

• Varësia nga buxheti i qeverisë qendrore 
• Shkallë e lartë e granteve specifike të 

shpenzuara për paga dhe mëditje në komuna 
• Kërkesat për të rritur numrin e Kolegjiumeve 

të AKK-së / rritje të ngarkesës së punës për 
Sekretariatin e AKK-së 

• Mosbalancimi ndërmjet komunave në lidhje 
me kapacitetet e tyre 

• Mos përfshirja e qeverisjes lokale si një 
kapitull i veçantë i Acquis. 

• Interesat e qeverisë qendrore janë më të 
rëndësishme sesa interesat e komunave dhe 
AKK-së. 

• Tendenca e qeverisë për të dobësuar rolin e 
AKK-së 

• Mjete të pamjaftueshme për pajisjen e 
komunave me kompetenca të reja 

• Shoqata tjera mund të mbajnë pozicione të 
tjera në lidhje me kompetencat komunale, të 
cilat mund të dobësojnë zërin e komunave. 

• Jo të gjitha komunat me shumicë serbe janë 
plotësisht të përfshira në AKK 

• Perceptimi i AKK-së si një organizatë që u 
takon dhe u shërben vetëm kryetarëve të 
komunave  

• Nganjëherë oferta të njëjta që ndeshen mes 
vete nga AKK QT dhe ofruesve të tjerë të 
trajnimeve si KIPA 

• Buxheti i Kosovës po zvogëlohet 
• Mungesa e gatishmërisë nga ofruesit e tjerë 

të trajnimeve për t’u koordinuar me Qendrën 
e Trajnimit te AKK.  
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3.3. Sfidat dhe Potencialet Kryesore 
AKK-ja e ka mbajtur qëndrimin e saj të fortë si zëri i komunave të Kosovës, duke i paraqitur 
shqetësimet e komunave ne qeverinë qendrore dhe ne bashkësinë ndërkombëtare, përfshirë 
donatorët. Ajo po ashtu po e dëshmon veten si fleksibile dhe të përgjegjshme ndaj temave dhe 
shqetësimeve të reja sa herë që paraqiten ato. Proceset e brendshme të AKK-së janë duke 
funksionuar si duhet, me përfshirjen e fuqishme të organeve drejtuese: Kuvendit të AKK-së, Këshillit 
të Kryetarëve të Komunave dhe Bordit të AKK-së. Krahas kësaj, , Kolegjiumet e AKK-së janë aktive 
duke sjellë së bashku profesionistët ekzekutivë dhe teknikë në komuna për të përcaktuar dhe 
zhvilluar qëndrime të përbashkëta dhe për të identifikuar shqetësimet e përbashkëta.     
 
Kjo bazë e fuqishme duhet të ruhet  dhe është thelbësore për AKK-në. Kjo baze krijon potencial të 
konsiderueshëm për AKK-në që të vazhdojë me punën e saj kryesore të avokimit për komunat, duke 
siguruar zhvillimin e kapaciteteve dhe shërbime të tjera për anëtarët e komunës, dhe nxitjen e 
zhvillimeve në qeverisjen lokale. Në lidhje me lobimin dhe avokimin, AKK-ja ishte e suksesshme për 
shkak të Bordit dhe Këshillit të Kryetarëve të Komunave, të cilët shpesh lobojnë së bashku për 
kauzat e komunave, shpesh duke tejkaluar mosmarrëveshjet e tyre partiake. Roli në rritje i Këshillit 
të Kryetarëve të Komunave në veçanti ka forcuar fuqinë lobuese të AKK-së. Natyrisht, Kolegjiumet 
dhe udhëheqja e përkushtuar e tyre dhe e stafit te Zyrës Ekzekutive janë po aq të rëndësishme. 
 
Duke qenë një organizatë shumë e besuar, AKK-ja me të drejtë perceptohet si katalizatori kryesor 
për adresimin e sfidave dhe shqetësimeve komunale drejt qeverisë qendrore dhe nxitjen për 
përmirësim në sektorë të ndryshëm që ndikojnë në qeverisjen lokale në Kosovë. AKK–ja do të 
vazhdojë të përqendrohet në lobim dhe avokim në aspektin e ligjeve, strategjive, legjislacionit 
sekondar dhe udhëzimeve administrative që ndikojnë në kompetencat e qeverive lokale në Kosovë. 
 
AKK-ja ka partneritet kyç me Këshillin e Evropës (KeE) dhe Rrjetin e Asociacioneve të Autoriteteve 
Lokale në Evropën Jug-Lindore (NALAS). Në periudhën e ardhshme, Kosova synon t'i afrohet Këshillit 
të Evropës dhe AKK-ja mund të mbështesë këtë zhvillim dhe të luajë një rol pozitiv në mbështetjen 
e një oferte për anëtarësim të plotë të Kosovës në Këshillin e Evropës. Një ftesë drejtuar Këshillit te 
Evropës për të vlerësuar përparimin e demokracisë lokale do të jetë hapi i parë në atë drejtim. AKK-
ja tashmë i ka kontribuar në një varg raportesh rajonale të NALAS-it dhe ka mundësinë të vazhdojë 
me pjesëmarrjen profesionale në të ardhmen.  
 
Qendra e Trajnimit te AKK-së, e prezantuar vetëm në vitin 2018, ka krijuar një ofertë të strukturuar 
trajnimi për zyrtarë të zgjedhur dhe të emëruar lokalë dhe ka zhvilluar disa trajnime njëditore dhe 
dy ditore gjatë viteve 2019-2020. Sidoqoftë, ka një nevojë të konsiderueshme për të përmirësuar 
ofertën e saj të trajnimit duke futur trajnime të reja për zhvillimin e kapaciteteve të tilla si kurse të 
mësimit elektronik, mentorim dhe programe tjera. Për më tepër, AKK-ja do të investojë fuqimisht 
në krijimin e një Grupi të vet të Trajnerëve dhe Moderatorëve, duke i aftësuar ata në ofrimin e 
trajnimeve efektive, ndërvepruese dhe praktike, në përputhje me parimet e të mësuarit të të 
rriturve dhe standardet e cilësisë për ofrimin e trajnimeve dhe shkëmbim te njohurive. 
 
Studimi i Fizibilitetit i SDC 2015 mbi Sistemet e Zhvillimit të Kapaciteteve për Komunat në Kosovë 
tregoi dyfishimet dhe boshllëqet institucionale në mundësitë e trajnimit për komunat. Ajo 
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gjithashtu bën të qartë domosdoshmërinë që AKK-ja të luajë një rol aktiv në të gjitha fazat e cikleve 
të zhvillimit të kapaciteteve. Futja e trajnimeve të reja dhe inovative të zhvillimit të kapaciteteve 
kanë potencialin për të adresuar deficitet në trajnime që nuk ofrohen nga aktorë të tjerë zyrtarë. 
Për më tepër, AKK-ja është në krye të identifikimit të kërkesave për trajnim të komunave dhe mund 
të përgjigjet para aktorëve të tjerë. Sidoqoftë, komunave mund t'u ofrohen shërbime të forta dhe 
efektive gjatë përgatitjes së projekteve, kuptimi i Acquis të BE (veçanërisht identifikimi i pjesëve të 
kapitujve të Acquis, të rëndësishme për komunat) mundësisht me studimin in situ të praktikës së 
Shteteve Anëtare të BE. NALAS E-Academy mund të përdoret për të forcuar pozicionin e AKK-së në 
ofrimin e trajnimeve profesionale të specializuara ne internet. Potenciali ekziston gjithashtu për të 
punuar me arsimin e lartë që u ofron studentëve të diplomuar praktika të strukturuara në këmbim 
të studimit kërkimor të politikës së qeverisjes vendore në fusha të ndryshme. Ofrimi i shërbimeve 
me cilësi të lartë për zhvillimin e kapaciteteve zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar në vend mbetet 
një përparësi. 
 
Pandemia Covid-19 ka prekur rëndë komunat në disa aspekte, dhe rimëkëmbja nga dëmet e 
Corona-virusit sigurisht që do të vazhdojë të kërkojë veprime nga AKK-ja në bashkëpunim me 
komunat e saj anëtare dhe partnerët. Ndërsa Covid-19 paraqet sfida në punën e përditshme të 
komunave që ndikojnë në ofrimin e shërbimeve në fushat e shëndetësisë, arsimit, administratës 
dhe zhvillimit ekonomik, ai gjithashtu krijoi mundësi për zhvillim të mëtejshëm dhe dixhitalizimin e 
shërbimeve publike. Sidoqoftë, rreziqet mund të kthehen në mundësi. AKK-ja në bashkëpunim me 
komunat e saj anëtare dhe partnerët - ka potencialin të jetë nxitësi kryesor për ndryshime, 
inovacione dhe përmirësime në nivelin lokal dhe të adresojë sfidat e shkaktuara nga Covid-19 
përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse. Kështu, AKK-ja mund të mbështesë komunat në promovimin 
e kapaciteteve të tyre teknologjike dhe prezantimin e mjeteve dhe mekanizmave inovativë të 
ofrimit të shërbimeve që do të çojnë në një rritje graduale të shërbimeve elektronike dhe qeverisjes 
elektronike në qeveritë lokale në të gjithë Kosovën. 
 
Aktualisht, AKK-ja merr buxhetin e saj kryesor nga tarifat e anëtarësisë, si dhe nga mbështetja 
institucionale nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), ndërsa Qendra e 
Trajnimit mbështetet nga Agjencia Suedeze e Zhvillimit Ndërkombëtar (SIDA) e cila është zotuar për 
financim për katër vjet nga tetori 2019 deri në shtator 2023. 
 
Sidoqoftë, me qëllim të tejkalimit te aftësive, e qe janë te përbashkëta me shumicën e 
Asociacioneve të tjera rajonale, ajo shtrihet në gamën e aktiviteteve të saj përmes mbështetjes 
shtesë të donatorëve. AKK-ja mund të bëjë më shumë për shkak të pozicionit të saj unik si organ që 
përdor rrjetin komunal për të arritur përfaqësimin e qytetarëve në organet vendimmarrëse në 
nivelin lokal. Sidoqoftë, AKK-ja është e vetëdijshme për rrezikun nga devijimi i mandatit te saj 
kryesor për t'i shërbyer komunave në rast se është e mbingarkuar me shumë aktivitete të projektit. 
Prandaj, AKK-ja, si pjesë te Strategjisë së saj të re 2021-2025, zhvilloi modele të ndryshme 
bashkëpunimi me kushte minimale që do të drejtojnë palët e treta për të planifikuar më mirë 
financimin e projekteve që do të zbatohen nga AKK-ja. Gama e menjëhershme e projekteve të 
financuara nga donatorët mund të paraqitet në planet vjetore të punës, por ka potencial për të 
qenë një aktor kryesor, për sa i përket qeverisjes vendore, në tema të ndryshme si prezantimi i 
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Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të KeB, duke zgjeruar grumbullimin dhe analizën e 
Platformës Globale të Publikimit të Komunave (PGP) në përdorim, duke iu përgjigjur Ndryshimeve 
Klimatike dhe duke zhvilluar një shërbim të lajmeve të implementimit të MSA-së për komuna të tilla 
si lëvizshmëria në qeveritë lokale (GIZ). Të gjitha këto mund të forcojnë njohuritë dhe 
profesionalizmin e komunave anëtare dhe të ndihmojnë  në ndërtimin e vendit te tyre në agjendën 
evropiane të thelluar.    
 
Ekziston një sfidë e veçantë në fushën e decentralizimit fiskal. Shumë komuna në teori veprojnë me 
liri lokale, në kundërshtim me kufizimet historike në strukturën e buxheteve komunale. Ligji i ri i 
pritur për Financat Lokale do të sjellë ndryshime në financat komunale dhe kjo është njëkohësisht 
një rrezik dhe një mundësi. AKK-ja luan një rol të rëndësishëm duke treguar që komunat veprojnë 
me pjekuri dhe kujdes financiar dhe se burimet komunale janë te parat në ofrimin e shërbimeve 
për njerëzit. AKK-ja gjithashtu mund të luajë një rol të rëndësishëm në informimin e komunave 
anëtare dhe palëve të tjerë relevantë mbi parimet kryesore të praktikës evropiane në 
decentralizimin financiar.   
 
AKK-ja gjithashtu sheh si sfidë dhe potencial mbështetjen ne ndryshimin e peizazhit të 
marrëdhënieve komunale, si në Kosovë ashtu edhe në marrëdhëniet ndërkufitare. Përderisa disa 
komuna mund të shohin një interes për të punuar së bashku në çështje të përbashkëta, AKK-ja 
mbetet organi i vetëm që mund të përfaqësojë tërësinë e interesave komunale për Qeverinë e 
Kosovës, qeveritë fqinje dhe komunitetin ndërkombëtare. 
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4. Objektivat Strategjikë deri në vitin 2025 

4.1. Vizioni dhe Misioni 
Vizioni i AKK-së është që të jetë në shërbim të komunave për të avancuar demokracinë lokale dhe 
për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve të tyre. 
 
Rrjedhimisht, në 2025, AKK-ja do të jetë më e fortë si një organizatë dhe më efektive në 
përmbushjen e misionit të saj të:  
 

(1) Avokimi në emër të komunave në nivelin qendror, 
(2) Sigurimi i shërbimeve për zhvillimin e kapaciteteve me cilësi të lartë,      
(3)  Përmirësimi i shërbimeve publike të komunave të saj anëtare. 

 
Realizimi i vizionit dhe misionit të AKK-së për vitin 2021-2025 do të rezultojë me vazhdimin e 
fuqizimit të kësaj organizatë, duke e bërë atë unike dhe ekskluzive në aktivitetet e saj në raport me 
ofrimin e mbrojtjes dhe përfaqësimit të interesave të komunave si dhe ofrimin e shërbimeve sa më 
cilësore në raport me anëtarët e saj. AKK-ja, është dhe do të vazhdoj të jetë zëri më i besueshëm i 
komunave në raport me nivelin qendror dhe me instanca tjera përkatëse. 
 
Nëse ky vizion realizohet gjatë viteve të ardhshme, supozohet se qëndrueshmëria financiare e AKK-
së do të jetë e sigurt, meqë komunat do ta paguajnë  anëtarësinë me rritje në një organizate që 
vazhdon ta dëshmojë dobinë dhe vendosmërinë e saj.  
 
Në këtë drejtim, AKK-ja duke ofruar shërbime të specializuara të një kualiteti të lartë deri në vitin 
2025 do të jetë pikë qendrore për të gjitha organizata / agjensionet të cilat veprojnë në fushën e 
pushtetit lokal. Si mekanizëm i vetëm që përfaqëson pushtetin lokal në Kosovë do të jetë edhe një 
lider në ofrimin e shërbimeve edhe për vetë komunat.   
 
Së bashku me partnerët e tjerë do të ofroj trajnime te përditësuara me qëllim të avancimit të 
cilësisë së jetesës për qytetarët në komuna. 
 
Për më tepër, duke iu përshtatur hapave të Kosovës dhe komunave të saj drejt përafrimit më të 
afërt me BE, AKK-ja do të luajë rolin e promovuesit të rritjes ekonomike lokale duke përqafuar 
parimet e integritetit dhe qeverisjes së mirë.  
 
 
4.2. Objektivat Strategjike 
Objektivat kryesore strategjike të Planit Strategjik të AKK-së janë: 
1. Avokimi dhe lobimi proaktiv 
2. Ngritja e kapaciteteve ne mënyre efektive  
3. Ofrimi i shërbimeve komunale të përmirësuara për qytetarët 
4. Efikasiteti organizativ  
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4.3. Objektivi Strategjik 1: Avokimi dhe Lobimi Proaktiv 

 

Arritjet e pritura  
• Interesat e komunave promovohen dhe mbrohen me qeverinë qendrore, agjencitë  
ndërkombëtare dhe institucionet e tjera përkatëse. 
• Aktivitetet lobuese të komunave bashkërendohen në mënyrë efektive për t'ua mundësuar atyre 
që të flasin me një zë 
• Legjislacioni kombëtar që ndikon ne komuna zhvillohet dhe harmonizohet për t’u shërbyer 
nevojave të tyre. 
 
Rezultatet për t’u përmbushur  
1. Sigurimi i një gjendje të harmonizuar dhe ligjërisht të qartë sa i përket zbatimit të Ligjeve që 

mbulojnë fushën e qeverisjes lokale  
2. Arritja e decentralizimit efektiv fiskal, për te  promovuar zhvillim komunal 
3. Identifikimi i çështjeve aktuale dhe përgatitja me kohë e qëndrimeve analitike dhe strategjike 
4. Konsolidimi dhe negocimi i qëndrimeve me organet e nivelit qendror (ZKM-në, komisionet 

parlamentare, grupet punuese ministrore) 
5. Adresimi dhe komunikimi me efektivitet i politikave te AKK tek qeveria dhe publiku. 
 
Fushat me përparësi    
Janë identifikuar sferat prioritare me rëndësi për qeveritë lokale dhe ku AKK me anë të lobimit mund 
të fuqizoj rolin e Komunave si vijim:  
• Shërbimet komunale, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve aktuale dhe krijimi i shërbimeve të 

reja duke përfshirë shërbimet elektronike. 
• Arsim dhe shëndetësi elektronike. 
• Financat komunale, - heqja e kufizimit për kategoritë ekonomike  
• Definimi i kritereve për grantet specifike bazuar ne LLGF. 
• Sistemi fiskal: rritje të të hyrave vetanake pa prekur grantin e përgjithshëm qeveritar për 

komunat. 
• Zhvillimi ekonomik lokal: promovimi i ekonomisë së gjelbër, zhvillimi i turizmit kulturor, mjedis 

i favorshëm i zhvillimit të NVM, i fondeve shtesë te projekteve PPP nga BE dhe donatorë të tjerë 
për menaxhimin e pronës komunale, efikasitetin e energjisë, menaxhimin e avancuar të ujit dhe 
mbetjeve të ngurta. 

• Promovimin e barazisë gjinore në nivelin lokal. 
 
AKK-ja në baza vjetore do të përgatis planin e veprimit për prioritetet e lartë cekura. 
 
Krahas kësaj, AKK-ja do t’u kushtojë vëmendje zhvillimeve të tjera të rëndësishme, të cilat mund të 
ndikojnë në avancimin e qeverisë lokale. Për atë qëllim Kolegjiumet e AKK-së vazhdimisht do të 
monitorojnë dhe adresojnë çështjet e politikave në fushat me përparësi.



 

 

 
Mekanizmi i avokimit dhe lobimit 
AKK do të mbetet proaktive në marrjen e qëndrimeve politike dhe në përcjelljen e tyre, në mënyrë që t'u shërbejë interesave të anëtarëve të tyre. Grafiku 
më poshtë ofron një ilustrim të hapave kryesorë të proceseve të tilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordi i AKK-së
dhe Këshilli i Kryetarëve

- Identifikimi i përparësive të 
përbashkëta

- Ndërtimi i konsensusit
- Përcaktimi i Agjendës Politike

- Kolegjiumet e AKK-së
- Pozicionet
- Zgjidhjet

- Propozimet

Argumentet e politikave / 
Dokumentet e politikave

Bordi i AKK-së
dhe Këshilli i Kryetarëve

Kanalet e avokimit

- Grupet e punës së qeverisë
- Ministritë

- Parlamenti (Komisionet)
- Media (konferenca për shtyp)

- Implicite (kanalet e partive politike)
- Kampionët e LGA-së

Qeveria qendrore 



 

 

 
Në shtojcën 1. janë ofruar më shumë hollësi për procesin e avokimit dhe lobimit. Aty është bërë një 
dallim midis asaj që quhet proces standard (kur koha e mjaftueshme mundëson shtjellimin e 
hollësishëm të politikave) dhe avokimin ad-hoc (kur çështje emergjente paraqiten me njoftim të 
shpejtë dhe për të cilat kërkohet reagimi i menjëhershëm i organizatës). 
 
4.4. Objektivi Strategjik 2: Zhvillimi efektiv i kapaciteteve  
 
Arritjet e pritura  
 

• Zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar politikisht janë të aftë të kryejnë në mënyrë efektive 
funksionet dhe detyrat e tyre si përfaqësues të qytetarëve dhe udhëheqës komunalë. 

• Zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar përfitojnë nga shkëmbimi i pervojave dhe si rezultat 
prezantojnë praktika të mira në komunat e tyre, duke përmirësuar kështu shërbimet 
komunale. 

• QT të AKK-së  krijon pozitën e saj si ofrues i respektuar i trajnimeve për pushtetit lokal. 
• QT të AKK-së  i përkrah komunat në përcaktimin e programeve të veta të trajnimit dhe në 

sigurimin e niveleve të përshtatshme të shpenzimeve operative (si përqindje e pagës) për 
t’i mbështetur ato programe. 
 

Rezultatet për t’u përmbushur 
1. QT të AKK-së ofron trajnime të zhvillimit të kapaciteteve me strukturë sistematike, të drejtuara 

nga kërkesat, në përputhje me parimet dhe standardet e të mësuarit të të rriturve, të 
përshtatura për nevojat e të mësuarit të Kryetarëve të Komunave dhe Nënkryetarëve të 
Komunave, Anëtarëve të Asamblesë Komunale dhe Drejtorëve të emëruar;   

2. Platforma e shpërndarjes së AKK-së pasurohet me trajnime të kombinuara dhe kurse 
elektronike të personalizuara, duke ofruar module specifike dhe praktike. ; 

3. Portofolio e AKK-së në CD përmban programe vjetore trajnimi për zyrtarë të zgjedhur dhe të 
emëruar politikisht, me theks të veçantë në vitet zgjedhore dhe post-zgjedhore; 

4. Grupi i Trajnerëve të AKK-së është i aftësuar të ofrojë trajnime efektive dhe interaktive, duke 
zbatuar në mënyrë efektive standardet e cilësisë për ofrimin e trajnimeve dhe shkëmbimit të  
përvojave;  

5. Si rezultat i përpjekjeve të avokimit të AKK-së, komunat ndajnë fonde për mbështetjen e 
nevojave prioritare të të mësuarit për zyrtarët e qeverisjes lokale; 

6. AKK-ja u ofron mundësi studentëve të kryejnë kërkime në fushën e qeverisjes lokale, duke 
synuar nevojat specifike komunale dhe përfitimet nga gjetjet që shfrytëzohen më tej në 
iniciativat e A&L dhe / ose të integruara në masat CD; 

7. Zhvillimi i rolit të AKK-së si një qendër për shërbimet e zhvillimit të kapaciteteve komunale, duke 
përfshirë trajnime inovative të financuara nga donatorët, të lehtësuara përmes Qendrës së 
Trajnimit të AKK-së dhe të kanalizuara përmes Grupit të Koordinimit të Trajnimit. 
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Diskutimi i përparësive 
Në periudhën e mëparshme të strategjisë, AKK-ja u përpoq të adresonte deficitet në trajnimin 
komunal në të gjitha nivelet duke themeluar Qendrën e Trajnimit (QT) dhe duke hartuar një Strategji 
katër-vjeçare për Programin e saj të Zhvillimit të Kapaciteteve të menaxhuar nga QT. Ndërsa disa 
trajnime iu ofruan zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar lokalë në fillim të vitit 2019, oferta e plotë 
për zhvillimin e kapaciteteve të Qendrës së Trajnimit të AKK-së ishte në dispozicion për grupet e 
synuara vetëm në fund të vitit 2019 pas marrjes së fondeve shtesë nga Agjencia Suedeze e 
Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). 
 
Meqenëse u lansua në vjeshtë të vitit 2019, Qendra e Trajnimit e AKK-së u angazhua shumë në 
zhvillimin dhe ofrimin e trajnimit, në përputhje me parimet dhe standardet e mësim nxënies për të 
rritur, duke ndjekur Menaxhimin e Ciklit të Trajnimit. Meqenëse u bë plotësisht funksionale dhe 
veçanërisht pas urgjencës së shëndetit publik të shkaktuar nga Covid-19, QT e AKK-së vëzhgoi 
dobësitë e dokumentit të saj Strategjik dhe masave të ofrimit të trajnimit, të cilat duheshin adresuar 
duke ndryshuar Strategjinë aktuale 2018-2022 të Qendrës së Trajnimit dhe metodologjinë e 
trajnimit të QT. Një nga sfidat kryesore, në këtë drejtim, është kalimi nga trajnimet ballë për ballë 
të drejtuara nga instruktorët në trajnime të kombinuara/hibride ku seancat ballë për ballë 
kombinohen me seanca (online) përmes internetit. 
 
Një sfidë tjetër është rritja e cilësisë së programit të zhvillimit të kapaciteteve të AKK-së. Në 
dokumentin e saj të mëparshëm strategjik, QT e AKK-së parashikoi të siguronte certifikim nga ISO 
mbi standardin e shërbimeve të të mësuarit për arsim dhe trajnim joformal (ISO 29990: 2010). 
Sidoqoftë, meqenëse ISO nuk ofron më certifikim për organizatat për këtë standard, QT e AKK-së 
tashmë ka shtjelluar mundësitë për të punuar në përmbushjen, për aq sa është e mundur, të 
kërkesave të standardit ISCO për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë (ISO 9001: 2015). Në 
bashkëpunim me Këshillin e Evropës (KoE), i cili ka vlerësuar kapacitetet e AKK-së dhe ka ofruar 
udhëzime për QT të AKK-së se si të plotësojnë kërkesat e standardit të Sistemeve të Menaxhimit të 
Cilësisë, QT e AKK-së do të vazhdojë të trajtojë këtë çështje. 
 
AKK-ja pranon që trajnimi i qëndrueshëm afatgjatë varet nga njohja e rëndësisë së trajnimit nga 
vetë komunat dhe një bazë e re ekonomike për trajnimin duke inkurajuar një përqindje të listës së 
pagave komunale që do të përdoret për qëllime trajnimi. Financimi i trajnimit është një fushë tjetër 
ku është e nevojshme që komunat të jenë të lira për të përcaktuar strukturën ekonomike të 
buxheteve të tyre. 7 
 
AKK-ja gjithashtu ka një rol kritik në inkurajimin e koordinimit midis qeverive, donatorëve, trajnimit 
të vetë të AKK-së dhe kërkesave komunale. Përmes Grupit të Koordinimit të Trajnimit, AKK-ja do të 
pretendojë të jetë "zëri i arsyes" për të mbajtur të gjitha palët të përqendruara në rëndësinë 
kryesore të zhvillimit të një sistemi të plotë institucional të trajnimit, ashtu siç kërkohet për organet 
profesionale, evropiane, komunale.  

 
7 Kjo qasje është ekuivalente me Opsionin 3 në “Studimin e Fizibilitetit mbi “Sistemin e Zhvillimit të 
Kapaciteteve për Komunat në Kosovë” të përgatitur nga DEMOS në nëntor te vitit 2015. 
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4.5. Objektivi Strategjik 3: Ofrimi të përmirësuara të shërbimeve komunale për qytetarët 
 

Arritjet e pritura 
• Komunat janë te fuqizuara si ofrues të shërbimeve; 
• Kolegjiumet e AKK-së kanë një rol të shtuar strategjik në forcimin e shërbimeve komunale, 

promovimin e tranzicionit dixhital të komunave, dhe futjen graduale dhe përmirësimin e 
shërbimeve elektronike dhe e-qeverisjes; 

• Funksionimi efikas i brendshëm i administratës komunale mbështetet përmes strategjive të 
integruara komunale dhe strukturave të organizimit që u shërbejnë qytetarëve dhe sektorit 
privat; 

• Përmirësimi i prezantimit të prioriteteve komunale për donatorët dhe institucionet financiare 
(menaxhimi i projektit të investimeve kapitale, mbledhja e fondeve)  

 
Rezultatet për t’u përmbushur 
1. Kapacitetet institucionale të komunave janë te fuqizuara për të siguruar pajtueshmëri me 

kërkesat e legjislacionit të ri në mënyrë efektive dhe efikase; 
2. AKK-ja zhvillon studimin e fizibilitetit, posaçërisht për komunat e vogla, ku AKK-ja merr rolin e 

ofruesit të shërbimeve për të lehtësuar bashkëpunimin ndër-komunal dhe bashkëpunimin 
ndërkufitar; 

3. AKK-ja krijon mundësi për modele inovative të ofrimit të shërbimeve, d.m.th. përmes 
konferencave ndërkombëtare. 

4. Kolegjiumeve u sigurohet mbështetja e duhur për të rritur kontributin e tyre strategjik në 
inovacion duke lëvizur gradualisht drejt futjes / forcimit të ofrimit të shërbimeve elektronike 
dhe qeverisjes elektronike; 

5. Kolegjiumet janë në gjendje të harmonizojnë praktikat në mënyrë që të forcojnë procesin e 
buxhetimit dhe menaxhimin financiar komunal; 

6. Ndihma u ofrohet komunave për të rritur burimet e tyre, veçanërisht përmes ofrimit dhe 
zhvillimit të ekspertizës për të paraqitur financimin e palës së tretë për nevojat prioritare të 
komunave 

7. AKK-ja zhvillon material këshillues për komunat për përdorimin e financimit të borxheve për 
projekte kapitale komunale dhe procesin e PPP;  

 
 
Diskutimi i prioriteteve 
AKK u shërben të gjitha komunave të saja anëtare- pavarësisht madhësisë apo përbërjes së 
ndryshme etnike, sociale apo politike- në të njejtën mënyrë duke synuar gjithmonë promovimin 
ndërmjet komunave. Si e tillë, AKL është e vendosur të mbështes të gjitha komunat në fushat e 
interesit të përbashkët. Megjithatë, ajo pranon që disa komuna do të zhvillojnë fusha të veçanta të 
ekspertizës ku mund të shihen si një 'udhëheqës', ose "novator". AKK-ja do të kërkojë të shfrytëzojë 
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këto pika të forta përmes Kolegjiumeve të AKK-së në mënyrë që të gjitha komunat e Kosovës të 
mund të përfitojnë nga udhëzimet e reja pozitive dhe praktikat më të mira.  

Kolegjiumet e AKK-së janë autoritetet kryesore për koordinimin dhe inovacionin komunal. 
Parashikohet që në periudhën e ardhshme Kolegjiumet të marrin një rëndësi gjithnjë e më të madhe 
strategjike, duke siguruar një analizë të hollësishme dhe profesionale të nevojave dhe mundësive 
komunale dhe si një mekanizëm për prezantimin e zhvillimeve. AKK-ja do të kërkojë mbështetje 
shtesë për Kolegjiumet për të stimuluar anëtarët e tyre dhe për të rritur rëndësinë e takimeve të 
tyre. 

Objektivat e reja të KB për Zhvillimin e Qëndrueshëm (OZhQ) i kanë dhënë një shtysë 
ndërkombëtare çdo vendi që kërkon rezultate për popullin e tij. OZhQ-të nuk janë të synuara vetëm 
në vendet me status më të ulët të zhvillimit ekonomik, por për të gjithë, me status të lartë ose të 
mesëm ekonomik, siç është Kosova. Të ndërlidhura me OZhQ-të janë iniciativa të tilla si Indeksi i 
Progresit Social.8 Lokalizimi i OZhQ-ve është ushtrimi që do t'i nënshtrohen komunavat me 
mbështetjen e AKK-së. AKK-ja pranon që komunat, si vija e parë e qeverisë, kanë një rëndësi të 
veçantë në matjen e rezultateve të shërbimeve për qytetarët dhe për këtë arsye kërkon një rol kyç 
në drejtimin e nismave të tilla. Një hap i parë është të sigurojmë që Kosova të përfaqësohet si duhet 
në krahasimet ndërkombëtare. 
 
AKK-ja gjithashtu ka një rol si ndërfaqe ndërmjet donatorëve dhe institucioneve financuese për të 
ndihmuar komunat për të përgatitur projektet e tyre prioritare në detaje të përshtatshme dhe në 
përputhje me kërkesat e palëve të treta. Në periudhën e ardhshme, kjo mbështetje për komunat 
duhet të shtrihet në qasjen dhe menaxhimin e financimit të borxhit. 

Arritja e efikasitetit dhe prezantimi i inovacionit është një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit komunal 
në kontekstin e kufizimit të burimeve. Komunat e vogla dhe shumë të vogla shihen se kanë 
veçanërisht vështirësi për të siguruar gamën e plotë të shërbimeve të qeverisjes vendore. AKK-ja 
do të udhëheqë në identifikimin e mekanizmave dhe strategjive që ndihmojnë komunat për të 
siguruar shërbimet e tyre me kosto më të ulët, për shembull përmes bashkëpunimit ndër-komunal, 
ose nga vetë AKK-ja duke ofruar shërbime profesionale të specializuara me orar të shkurtuar dhe 
shpenzime të ndara (shërbime peripatetike). 
. 
 
4.6 . Objektivi Strategjik 4: Efikasiteti Organizativ 
 
Arritjet e pritura 
• AKK-ja është një organizatë kompetente, e përparimtare dhe financiarisht e qëndrueshme në 

vitin 2020, me fuqi të konsiderueshme në procesin e decentralizimit;  
• Bordi i AKK-së, Këshilli i Kryetarëve të Komunave dhe Kolegjiumet ofrojnë politikë dhe udhëzime 

strategjike dhe në këtë mënyrë forcojnë shërbimet e AKK-së ndaj të gjitha organet e qeverisjes 
lokale; 

 
8 Shih http://www.socialprogressimperative.org  

http://www.socialprogressimperative.org/
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• AKK-ja, kryesisht përmes "Miqve të AKK-së", mban marrëdhënie produktive me komunitetin 
ndërkombëtar të donatorëve 

 
Rezultatet për t’u përmbushur 
1. AKK-ja përmbush të gjitha detyrimet e saj ligjore sipas statutit dhe udhëzimeve operative;  
2. AKK-ja drejton një Qendër Trajnimi plotësisht funksionale dhe mjaft të njohur për zyrtarët 

komunal; 
3. AKK-ja arrin grumbullimin 100% të tarifës së anëtarësisë; 
4. AKK-ja përmirëson ndërveprimin ndërmjet autoriteteve të ndryshme të asociacionit ; 
5. AKK-ja vazhdon me sukses të aplikojë dhe implementojë projekte të financuara nga donatorë 

në kuadër të modeleve të bashkëpunimit të vendosura nga AKK;  
6. AKK-ja vepron në përputhje me të gjitha kërkesat që lidhen me ciklin vjetor të planifikimit dhe 

raportimit;  
7. Organizata menaxhohet në mënyrë efikase nga Drejtori Ekzekutiv dhe Stafi, në përputhje me 

Planet Vjetore dhe buxhetet e miratuara. 
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5. Partneritetet dhe Marrëdhëniet e Jashtme 

Me qëllim të kanalizimit të interesave të komunave midis palëve të interesit në mënyrë  sa më efikase, 
AKK-ja krijon ura bashkëpunimi me partnerë dhe donatorë të ndryshëm me synim të ofrimit të 
shërbimeve për anëtarët e saj dhe zbatimit të projekteve specifike. 
 
‘Miqtë e AKK-së’ 
AKK-ja tashmë ka krijuar një mekanizëm të quajtur "Miqtë e AKK-së" për të koordinuar dhe 
rregulluar përkrahjen e donatorëve për komunat në Kosovë. Mekanizmi bashkon donatorë dypalësh 
ose shumëpalësh në projekte aktive në mbështetje të qeverisjes lokale në nivelin kombëtar. "Miqtë 
e AKK-së" vlerësohen rregullisht për ciklin vjetor të planifikimit dhe raportimit të aktiviteteve dhe 
mbështetja e tyre për aktivitete specifike do të jetë e nevojshme.  
 
Rrjetet Rajonale dhe Evropiane  

Integrimi rajonal dhe evropian pritet të rritet në periudhën afatmesme. Prandaj, AKK-ja duhet të 
marrë pjesë aktive në rrjetet dhe organet përkatëse me qëllim të zgjerimit të tyre në mënyrë 
vazhdueshme. 
AKK-ja do të mirëmbajë dhe zgjerojë marrëdhëniet e saj aktuale me organizatat rajonale dhe 
evropiane. Ato aktualisht përfshijnë: 
• Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës 
• Këshilli i Komunave dhe Rajoneve Evropiane 
AKK-ja synon të avancojë statusin e saj aktual si vëzhgues ose i ftuar në një anëtar të plotë në të 
dyja organizatat.  
 
AKK-ja tashmë është anëtare e plotë e:  
• NALAS (Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Evropës Jug-Lindore); 
• ALDA (Asociacioni Evropian për Demokraci Lokale). 
 
Objektivat specifike strategjike për këto partneritete janë të shumta: AKK-ja mund të fillojë një 
ekspertizë të kualifikuar dhe të marrë pjesë në grupe punuese për çështje thelbësore që kanë të 
bëjnë me qeverisjen lokale dhe qeverisje, pjesëmarrjen aktive qytetare, mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut, fuqizimin e shoqërisë civile, etj. Do të ketë informacione mbi fondet e BE-së, fondet dhe 
procedurat dhe mundësitë e partneritetit për projekte të përbashkëta tenderimi. Për më tepër, kjo 
do t'i mundësojë AKK-së që të marrë pjesë në aktivitete ndërkombëtare, të promovuara nga 
organizatat dhe rrjetet e lartpërmendura. Në të njëjtën kohë, përmes këtyre kanaleve, AKK-ja mund 
të prezantojë dhe promovojë arritjet e autoriteteve lokale në Kosovë dhe rritjen e vënies në pah 
vendin dhe organizatën në rajon dhe Evropë. 
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6. Burimet dhe Financimi 

Financimi i AKK-së bazohet në tri burime kryesore:  
1. Të hyrat vetanake (tarifat e anëtarësisë të paguara nga komunat)  
2. Të hyrat nga palët e treta (grante të ndryshme nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare 

partnere të AKK-së).  
3. Të hyrat tjera (shërbime të paguara, të cilat mbeten një planifikim për të ardhmen).  

 

Të hyrat vetanake - Gjatë katër viteve të fundit, AKK-ja ka arritur të krijojë një qëndrueshmëri 
financiare të pandërprerë, e cila ka rezultuar në një rritje të prekshme të të hyrave vetanake nga 
tarifat e anëtarësisë të paguara nga komunat. Një trend i tillë pozitiv në të hyrat vetanake ka 
rezultuar nga puna dhe shërbimet e avancuara që AKK-ja u ka ofruar anëtarëve të saj. Në këtë 
kontekst, AKK-ja ka arritur të nxisë një kulturë kontraktuale dhe një besim të mirë në përmes 
marrëdhënieve me komunat, që nënkupton ofrimin e shërbimeve me cilësi më të lartë, nga njëra 
anë, dhe gatishmërinë e komunave për të kontribuar në buxhetin e AKK-së, nga ana tjetër . Kjo 
vërehet më së miri në pyetësorët vjetorë të autorizuar nga Shoqata Gjermane për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (GIZ) dhe të kryera me kryetarët e komunave dhe zyrtarë të tjerë të administratës 
komunale për të vlerësuar kënaqësinë e komunave me AKK-në. Rezultatet e pyetësorëve ishin më 
shumë se inkurajuese për AKK-në.  
 

AKK pret që në 2022 të rrisë tarifën e anëtarësimit me 50% dhe synon një grumbullim të 
vazhdueshëm të tarifës së anëtarësisë në vitet e ardhshme.  
Si rezultat, qëllimi kryesor i AKK-së për katër vitet e ardhshme është të punojë me komunat në 
mënyrë strategjike, në mënyrë që të shtojë kulturën e tyre të institucionalizimit në kryerjen e 
detyrës së pagimit të tarifës së anëtarësimit dhe të synojë një grumbullim maksimal të anëtarësisë 
pavarësisht nga rritja. Një numër i konsiderueshëm i komunave tashmë e kanë të përfshirë tarifën 
e anëtarësisë në planet e tyre buxhetore. 
 

Të hyrat nga palët e treta - Pavarësisht nga trendi pozitiv i të hyrave vetanake, AKK mbetet e varur 
nga financimi nga grantet dhe mbështetja financiare nga organizata të ndryshme ndërkombëtare. 
Një nga shtyllat kryesore të financimit të AKK-së ka qenë Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (SDC), e cila i ka ofruar AKK-së mbështetje buxhetore për të zbatuar Planin e saj 
Strategjik. Kjo mbështetje financiare e ka ndihmuar AKK-në në përmbushje të objektivave 
strategjike që ishin vënë në Strategjinë e AKK-së 2011-2015 dhe 2016-2020, dhe madje t'i tejkalonte 
ato.  
 Përveç mbështetjes financiare të siguruar nga SDC si një nga partnerët e saj kryesorë dhe SIDA si 
partneri më i madh i projektit, qëllimi strategjik i AKK-së ishte dhe mbetet të bashkëpunojë dhe të 
kërkojë fonde nga organizata dhe partnerë të tjerë vendorë gjithashtu edhe ndërkombëtarë. Në 
këtë kontekst, AKK synon të përfshijë koston financiare të aktiviteteve të parashikuara brenda 
objektivave të përcaktuara në planet vjetore të veprimit që rrjedhin nga kjo strategji dhe t'i diskutojë 
ato me partnerët gjatë konferencave vjetore "miqtë e AKK-së", në mënyrë që të kërkojë fonde për 
aktivitetet e parashikuara në kuadrin e objektivave të përbashkëta. 
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Të hyrat tjera - të hyrat përfshijnë një koncept të të ardhurave që rezulton nga ofrimi i shërbimeve 
me pagesë nga AKK-ja. Në pesë vitet e ardhshme, të ardhurat e tilla do të planifikohen duke testuar 
gatishmërinë dhe interesin e komunave anëtare të AKK-së dhe palëve të tjera për të blerë shërbimet 
dhe produktet e ofruara nga AKK-ja. Produkte të tilla do të përqendrohen kryesisht në ofrimin e 
trajnimeve, ekspertizës dhe konsultave profesionale dhe produkteve të tjera që do të konceptohen 
gjatë procesit. 
 
 

7. Planifikimi, Monitorimi dhe Raportimi 

 
Një nga çështjet prioritare për AKK-në ka të bëjë me planifikimin, monitorimin dhe raportimin mbi 
aktivitetet e parashikuara në Planin Strategjik Afatgjatë dhe planet vjetore të AKK-së. 
• AKK-ja finalizon Planin Strategjik Afatgjatë (5-vjeçar) në kohë  
• AKK-ja zhvillon dhe finalizon Planin Vjetor të Veprimit në kohë  
• AKK-ja zhvillon dhe finalizon Planin Buxhetor të organizatës, të miratuar nga Bordi dhe 

Asambleja e AKK-së.  
• AKK monitoron dhe mat rezultatet konkrete të Planit Vjetor të Veprimit përmes indikatorëve 

dhe mjeteve të verifikimit. 
• Rezultatet monitorohen përmes raporteve periodike (vjetore dhe gjysmë-vjetore) të progresit  
• AKK-ja harton raporte të rregullta financiare që miratohen nga Bordi i AKK-së dhe Asambleja e 

Përgjithshme. 
• Pasqyrat vjetore financiare të AKK-së i nënshtrohen një auditimi të pavarur (nga një kompani 

ndërkombëtare e auditimit). 
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8. Komunikimi dhe Marrëdhëniet me Publikun 

Marrëdhënia me anëtarët dhe partnerët kërkon një komunikim të shtuar. AKK-ja është në dijeni të 
rëndësisë së komunikimit aktiv, veçanërisht komunikimit në drejtim të ndryshimeve dhe zhvillimeve 
teknologjike, si dhe komunikimit në lidhje me aktivitetet me anëtarët, partnerët dhe audiencat e 
tjera. Për këtë qëllim, një politikë parimore e një komunikimi të hapur dhe transparent do të ndiqet 
akoma.  
 
Komunat informohen në kohë (në baza ditore) dhe saktë mbi zhvillimet përkatëse në nivelin 
qendror, ndërsa qëndrimet dhe shqetësimet e qeverive lokale duhet të komunikohen dhe të 
përcillen qartë tek autoritetet qendrore.  
 
Duhet të sigurohet Komunikimi i brendshëm ndërmjet organeve të ndryshme të AKK-së, 
përkatësisht Asamblesë së Përgjithshme, Bordit dhe Këshillit dhe Zyrës Ekzekutive, si një mjet për 
të arritur sukses. 
 
Mediat përbëjnë kanale të rëndësishme për informimin e publikut në lidhje me çështjet që lidhen 
me qeverisjen lokale dhe procesin e decentralizimit në përgjithësi, si dhe arritjet e bëra dhe 
pengesat e hasura gjatë procesit. Komunikimi me median zhvillohet me qëllim nxitjen e një debati 
publik mbi çështjet e ngritura me qeverinë lokale.  
 
Komunikimi i hapur dhe transparent nga AKK-ja në interes të komunave të Kosovës përfshin 
gjithashtu partnerë dhe organizata vendore dhe ndërkombëtare veçanërisht në të cilat AKK-ja është 
anëtare. 
 
Për momentin, mjetet kryesore të komunikimit që AKK-ja përdor përfshin letra, Buletinin e AKK-së 
(botuar rregullisht në shqip, Serbisht dhe Anglisht), faqen e AKK-së, rrjetet sociale, broshurat ose 
manualet për tema specifike si dhe raportet standarde të progresit. 
 
Platforma e Qendrës së Trajnimit AKK në internet me kurse të E-mësimit për Modulet e Trajnimit 
të shumëfishtë është një mjet shtesë që do të përmirësojë komunikimin me komunat duke u ofruar 
zyrtarëve lokalë një mundësi për të mësuar në kohë reale (përmes kurseve të sinkronizuara në 
internet), ose për të zgjedhur në mënyrë të pavarur kohën e tyre për mësim (kurse të jo 
sinkronizuara në internet).   
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Shtojca 2: Lobimi Urgjent/Ad hoc i AKK-së 
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