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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

Aktivitetet e Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) në vitin 2019 ishin të bazuara në Planin Strategjik të AKK-
së 2016-2020, Planin Vjetor 2019 si dhe në Agjendën Legjislative të Qeverisë së Kosovës dhe prioritetet vjetore të 
përcaktuara nga strukturat udhëheqëse të AKK-së. 
Qëllimi i përgjitshëm i lobimit vazhdon të jetë i njëjtë, të përfaqësojë dhe të mbrojë interesat e komunave anëtare 
duke ofruar shërbime për të përmirësuar performancën e tyre, nëpërmjet konsolidimit dhe fuqizimit të 
strukturave të AKK-së dhe duke siguruar performancë të mirë financiare. 
 
Performanca dhe të arriturat e AKK-së të treguar gjatë këtyre viteve janë vlerësuar pozitivisht nga ana e komunave, 
vlerësim ky që është pasqyruar edhe këtë vit nga hulumtimi e analiza e  GIZ përmes UBO Consulting 
“Strengthening local governance in Kosovo- Assesment Study on the Association of Kosovo Municipalities”. 
 
Si rezultat i lobimit dhe avokimit të AKK-së, në vitin 2020 komuna do të kenë 40 milion euro me shumë në buxhet 
(granti i përgjithshëm do të rrite për 16 milion euro, granti i arsimit për 20.5 milion euro, grantin për shëndetësinë 
për 8.3 milion euro ndërsa zvogëlim do të ketë te të hyrave vetanake për 4 milion euro). Poashtu përmes 
Ministrisë së Financave pas lobimit të AKK-së, komunat në 2019 kanë përfituar minimumi 3 milion euro për pagat 
jubilare duke u lejuar shfrytëzimi i mjeteve të lira buxhetore kategoria se shpenzimeve paga dhe meditje. 
 
AKK-ja, përveç ligjeve dhe akteve të shumta nën/ligjore, si prioritet zgjodhi këto projekt-ligje:  
1. Projekt - Ligji për Financat e Pushtetit Lokal,  
2. Projekt - Ligji mbi Partneritetin Publiko – Privat (PPP),  
3. Projekt - Ligji për Pyjet,  
4. Projektligji për Ndërmarrjet Publike dhe  
5. Projektligjet për Inspektime. 
 
 

1.1. Lobimi dhe Avokimi: Çështjet e suksesshme të vitit 2019  
 
Gjatë vitit 2019 AKK-ja ka marrë pjesë në një numër të madh takimesh të grupeve punuese të ndryshme qeveritare 
dhe komisioneve parlamentare me qëllim të dhënies e vërejtjeve dhe sugjerimeve si dhe shqyrtimin e 
projektligjeve gjatë shqyrtimit të legjislacionit.  
 
Arritjet e AKK-së këtë vit në lobim dhe avokim nga 60% sa ishte targeti me plan të punës, arrijnë në 70% të 
inkorporimit të rekomandimeve tona. 
 
Në mes numrit të madh të aktiviteteve lobuese dhe avokuese gjatë vitit 2019, shumë prej tyre në baza ad-
hoc/urgjente të detajuara në këtë raport, katër (4) rastet e mëposhtme të suksesshme të lobimit meritojnë 
vëmendje të veçantë pasi që ato ndikojnë drejtpërdrejt në çështjet financiare dhe menaxhuese të komunave, si: 
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1.1.1. Ligji për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) 
 
Me këtë ligj, Komunat kanë të drejtën dhe autorizimin për të rregulluar dhe menaxhuar në mënyrë të pavarur 
grantin e përgjithshëm si dhe të hyrat vetanake.  
Ministria e Financave (MF) ka krijuar Grup Punues dhe AKK është përfaqësuar me katër anëtarë të saj nga 
Kolegjiumi për Buxhet dhe Financa, njëri nga të cilët është nga komuniteti pakicë.  
AKK-ja ka arritur që saktë dhe drejtë të adresojë kërkesat e komunave e të cilat janë inkorporuar në dokumentin 
final. Ndër këto adresime ishin:  
• Krijimi i grantit specifik për shërbime sociale  
• Kërkesa që AKK-ja të përfaqësojë komunat në Komisionin e Granteve në Projektligjin për Financat e Pushtetit 

Lokal  
• Ndryshimi i formulës për financimin e grantit të arsimit 
• Ndryshimi i formulës për financimin e grantit të shëndetësisë  
• Granti shtesë për komunën e Prishtinës dhe për komunat më pak se 20.000 banorë të mos e prek përqindjen e 

granteve për komunat tjera.  
• Që buxheti për shërbimet e centralizuara, si inspektoriati i tregut dhe zjarrëfikësit, të bartet në nivel qendror e 

jo që këto mjete financiare të shkojnë në komuna dhe që edhe pas marrjes së këtyre mjeteve, % e granteve për 
nivel lokal të mos ndryshoj.  
 

Në mënyrë specifike Granti për Arsim dhe Granti për Shëndetësi: ku kërkohet së numri i klasave apo norma e 
mësimëdhënësit të jetë kriter kryesor në ndarjen e këtij granti, atëherë shumë mësimëdhënës do të mbeteshin pa 
punë dhe shumë shkolla në nivel të Kosovës do mbylleshin.  Sa i përket grantit të shëndetësisë, komunat gjithnjë 
kanë kërkuar që një ndër kriteret kryesore të jetë edhe shpenzimet laboratorike e jo vetëm numri i vizitave të 
pacientëve nëpër qendra të mjekësisë familjare. Me këtë ndryshim, edhe buxheti për grantin specifik për 
shëndetësi do të rritet për komuna. 
 
Ndër të tjera, me këtë ligj si shumë e barazisë komunat nga 140.000 sa kanë përfituar deri më tani, kjo shumë 
shkon në 350.000 euro. Benefitin kryesor këtu do të jetë tek komunat e vogla, e në veçanti te ato me popullatë 
shumicë serbe dhe ato nuk do të jenë të varura më nga buxheti i përkohshëm.  Poashtu si bazë e këtyre formulave 
të reja impakti do të jetë shumë më i madh në aspektin buxhetor tek komunat.  
 

1.1.2. Ligji për Pyjet 
 
AKK ka lobuar në përpjekje të ndryshimit të Ligjit për Pyje në mënyrë që të sigurojnë menaxhimin më efikas të 
pyjeve nga ana e Komunave. Në orvatje për centralizim të vazhdueshëm të menaxhimit të pyjeve nga ana e 
institucioneve qendrore sikurse Ministria e Bujqësisë e Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) dhe Agjencioni i 
Pyjeve (AP), AKK-ja përmes angazhimit të saj ka arritur të ndikojë që pjesa e pyjeve dhe tokave pyjore të 
shfrytëzohet përmes një marrëveshje mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës për interes publik e si interes publik 
është edhe thithja e investimeve dhe zhvillimi ekonomik lokal. 
Nëpërmjet këtij propozimi synohet që komunat, për shkak që kanë mungesë të pronës komunale, të marrin në 
shfytëzim pronën e menaxhuar nga Agjencioni Pyjor i Kosovës. Kjo pronë e cila deri më tani nuk i’u është dhënë 
komunave në shfrytëzim, do i’u mundësojë komunave që për interes publik të nxisin investimet e huaja dhe në 
thithjen e fondeve nga organizata ndërkombëtare. 
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Për Komunat ky ndryshim do të kenë ndikim më të madh në shfrytëzimin e pronave të Agjencionit të Pyjeve për 
interes publik e në veçanti për zhvillim ekonomik lokal si dhe në mbrojtjen e mjedisit dhe të në të njëjtën kohë do 
të kenë impakt pozitiv financiar për vetë komunat.  
 

1.1.3. Model-Rregulloret Komunale 
 
Aktet ligjore dhe nënligjore që dalin nga institucionet qendrore shpesh kërkojnë edhe veprime pasuese në 
Kuvendet e Komunave.  Grupe të ndryshme të Kolegjiumeve Profesionale kanë punuar një kohë të gjatë në 
harmonizimin e pesë Model Rregulloreve me aktet ligjore dhe nevojat e komunave në zbatim të tyre: Model 
Rregullore për taksat komunale, Model Rregullore për shërbime publike, Model Rregullore për vendosjen, 
ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike, Model Rregullore për njësinë e 
administrimit të dokumenteve dhe punën në zyre, Model Rregullore për Transparencën Komunale.  
 
Me anë të këtyre Rregulloreve, komunat e plotësojnë infrastrukturën ligjore lokale, bëhet unifikimi qoftë i taksave 
komunale, i rregullimin të ambinetit të pronës publike, shfrytëzohen shumë mirë shërbimet publike dhe krijohet 
një rregull i ri administrativ nëpër zyre.  
 
Gjithashtu, komunat do të jenë më mirë të organizuara, shërbimi ndaj qytetarëve do të jetë më efikas, për shkak të 
hartimit të model rregulloreve komunale nga ana e AKK-së/Kolegjiumeve, e të cilat dokumente shndërrohen pastaj 
në vendime komunale MAPL-ja nuk do u’a kthej më komunave përgjigjen negative sa i përket ligjshmërisë së 
këtyre akteve si dhe do të krijohet një sistem për qytetarët i ashtuquajtur “i pari që vjen-i pari në shërbim” i cili do 
të jetë në përputhje me zbatimin e masave të duhura të kërkuara për transparencë ndaj publikut. 
 

1.1.4 Punësimi i të rinjëve të papunë në Komuna 
 
Komunave i u është nevojitur databaza për ndërtesat dhe objektet komunale në fushën e efiçiencës së energjisë e 
cila është e rëndësishme për investime të mundshme nga niveli qendror dhe komuniteti donator sepse është si 
pikënisje për gjetjen e mundësive për investime. 
 
Komunat kishin instaluar një softuer për databazën e ndërtesave komunale në fushën e efiçiencës së energjisë. 
Mirëpo komunat kishin mungesa të stafit komunal për plotësimin e kësaj databaze më të dhënat e konsumit të 
energjisë për secilën ndërtesë komunale në territorin e tyre. AKK-ja ka angazhuar 20 praktikantë në 13 komuna në 
periudhën dymujore për fushën e Efiçiencës së Energjisë duke i kontribuar kështu punësimit të të rinjëve në nivel 
lokal.  
 
Këta praktikantë kanë përmbushur detyrimet që rrjedhin nga "Krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë në 
Nivel Lokal", në krijimin e një bazë të të dhënave për efiçiencë të energjisë. Kjo bazë e të dhënave ka përfshirë 
informata mbi: fizikën e ndërtimit, sistemet teknike dhe efikasitetin e tyre, modelet e konsumit të energjisë për të 
gjitha ndërtesat në pronësi të komunës dhe ndërtesa të banuara si dhe ndriçimin publik të rrugëve.  
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1.2. Zhvillimi i Kapaciteteve  
Karshi lobimit dhe avokimit, AKK ka vazhduar hovshëm me zbatimin e programit të tij për zhvillim të kapaciteteve. 
Qendra e Trajnimit e AKK-së, e cila ishte themeluar në vitin 2018, fillimisht me mbështetjen e Agjencisë Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) pati një momentum të rëndësishëm në vitin 2019 pas arritjes së marrëveshjes 
për mbështetje financiare në mes të AKK-së dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 
(SIDA). Ceremonia e lansimit të Qendrës së Trajnimit kontribuoi dukshëm në promovimin e Qendrës dhe ofertës së 
saj të bazuar tërësisht në kërkesën e zyrtarëve lokalë. Për më tepër, Qendra e Trajnimit e AKK-së dërgoi një sinjal 
të fuqishëm për bashkëpunim potencial tek aktoret e tjerë që merren me zhvillimin e kapaciteteve në nivel lokal. 
Me mbështetjen e SDC dhe SIDA, të organizatës gjermane GIZ, dhe bashkëpunëtorëve të tjerë, Qendra e Trajnimit 
zbatoi misionin e saj që fokusohet tek këto qëllime: 

Ofrimi i trajnimeve të specializuara gjenerike për zyrtarët e zgjedhur e të emëruar politikë në komuna në përputhje 
me nevojat e tyre; 

• Organizimi i shkëmbimit peer-to-peer për zyrtarët e zgjedhur e të emëruar politikë në komuna; 
• Kontribuimi i të kuptuarit më të mirë dhe më efektiv i legjislacionit të ri që prek nivelin lokal; 
• Paraqitja e koncepteve, mjeteve dhe qasjeve të reja e inovative në ofrimin e shërbimeve në nivel lokal; 
• Krijimi i një bazë të njohurive dhe trashëgimi i njohurive nga njëra gjeneratë e zyrtarëve lokalë në tjetrën; 
• Mbushja e boshllëqeve të njohurive për stafin e komunës. 

 

Duke integruar gjashtë (6) parime bazë (p.sh. reduktimi i varfërisë, masat anti-korrupsion, barazia gjinore, zgjidhja 
e konflikteve, mbrojtja e ambientit dhe krijimi i sinergjive) drejt një qeverisjeje lokale më efektive dhe më 
transparente në programin e tij për zhvillim të kapaciteteve, Qendra e Trajnimit e AKK-së krijoi një ofertë unike dhe 
cilësore të trajnimeve për zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar politikë në komuna. 

 

Me mbështetjen e një Eksperti Rajonal për Zhvillim të Kapaciteteve, Qendra e Trajnimit integroi standard të larta 
të parimeve të mësim-nxënies për të rritur në të gjitha fazat e trajnimit (duke nisur nga përgatitja e deri të ofrimi, 
monitorimi dhe vlerësimi). Është përgatitur një Udhëzues për Trajnerë i cili do të përditësohet edhe në vitin vijues, 
ndërsa janë bërë gati edhe të gjitha format për arritjen e standardeve të larta të zhvillimit të kapaciteteve (të 
adaptuara nga RCDN- Regional Capacity Development Network dhe të përshtatura me rrethanat e Kosovës).  

 

Me zhvillimin dhe disejnimin e tri (3) moduleve të trajnimit: “Projektet për Investime në Infrastrukturë”, “Procesi i 
Buxhetimit në Nivel Lokal”, “Fjalori Ligjor për Qeverisje Lokale”, Qendra e Trajnimit ka fuqizuar ofertën e saj të 
trajnimit pjesë boshte e së cilës janë gjithsejtë shtatë module trajnimi: 

1. Projektet për Investime në Infrastrukturë 
2. Buxhetimi në Nivel Lokal 
3. Fjalori Ligjor për Qeverisjen Lokale 
4. Komunat Gjithëpërfshirëse 
5. Krijimi i Lidhjeve 
6. Zhvillimi i Lidershipit 
7. Komunat e Mençura 

 

Qendra e Trajnimit trajnoi rreth 900 zyrtarë lokalë si drejtorë, anëtarë të Kuvendeve të Komunave, dhe zyrtarë të 
tjerë lokalë në modulet e lartcekura dhe një varg temash të tjera si protokolli, mediat, marrëdhëniet me publikun, 
komunikimi, procedurën administrative për shërbyesit civilë dhe të tjera.  

 

Diku 140 anëtarë të Komiteteve për Politikë dhe Financa në komuna janë trajnuar mbi modulin “Projektet për 
Investime në Infrastrukturë”; rreth 80 anëtare te grupeve joformale të grave në Kuvendet e Komunave janë 
trajnuar mbi modulin “Procesi i Buxhetimit në Nivel Lokal”, diku 140 anëtarë të Kuvendeve të Komunave janë 
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trajnuar mbi modulin “Fjalori Ligjor për Vetëqeverisje Lokale”. Një varg trajnimesh të tjera një- dhe dy-ditore janë 
mbajtur për zyrtarë të tjerë lokalë në komuna (Shih Aneksi XX: Tabela e Trajnimeve 2019). 

Vlen të theksohet se në të gjitha trajnimet e organizuara nga Kolegjiumet është vendosur logoja e Qendrës së 
Trajnimit.  

Ndërkaq, për të promovuar Qendrën e Trajnimit tek grupet e synuara, qeveria, komuniteti i donatorëve dhe 
ofruesit e tjerë të trajnimeve për nivelin lokal, AKK ka krijuar një brend të ri vizual për Qendrën e Trajnimit e cila 
reflektohet në të gjitha materialet e trajnimit, ndërsa ka bërë gati edhe një Strategji të re për PR dhe Marketing.  
 
 

1.3. Performanca Organizative 
 
AKK-ja ka respektuar plotësisht obligimet statutore: Është mbajtur Kuvendi i Përgjithshëm Vjetor, Bordi ka mbajtur 
5 takime formale dhe disa jo-formale dhe Këshilli i AKK-së është takuar më shumë se 4 herë gjatë këtij gjysmëviti.  
 
Kolegjiumet Profesionale – mbeten një mbështetje e fortë në diskutimin e projektligjeve dhe akteve të ndryshme 
nënligjore në interes të komunave, të cilat veçohen në strategjinë legjislative. Këto mekanizma janë struktura 
unifikuese të pushtetit lokal në Kosovë. Kolegjiumet merren me shqyrtimin dhe diskutimin e temave të ndryshme 
me interes komunal, duke përfshirë nxjerrjen e rekomandimeve dhe kërkesave për qeverinë qendrore me qëllim të 
përmirësimit të shërbimeve komunale.  
 
Secili Kolegjium i AKK-së harton planin e saj vjetor i cili përfshin prioritetet, angazhimet dhe objektivat, bazuar në 
agjendën legjislative të qeverisë qendrore. Secili kolegjium ka mbajtur së paku 6 takime pra janë mbajtur afër 140 
takime të Kryesive dhe të Kolegjiumeve. Janë zhvilluar së paku dy qëndrime për secilin Kolegjium. Kolegjiumet e 
AKK-së janë vlerë e shtuar për një mekanizëm përfaqësues dhe lobues. Janë pothuajse shtyllë kryesore e AKK-së 
dhe me një organizim të tillë AKK vlerësohet se në aktivitetet e saja nuk perfaqësohet dhe nuk përfaqëson vetëm 
kryetarët e komunave por të gjithë drejtorët, anëtarët  e Kuvendeve të Komunave dhe zyrtarët komunal, pra në 
tërësi përfaqëson dhe mbron komunën si njësi qeverisëse.  
 
 

1.4. Performanca financiare 
 
Gjatë periudhës referuese AKK ka arritur të arkëtoj të hyra nga anëtarësia në shumë prej 184,973 € nga totali i 
buxhetit të paraparë për vitin 2019 i cili kap shumën 145,000 euro,  ku realizimi është  128 % të objektivit të 
paraparë, duke mbledhur 184,973 €. 
Bazuar në të hyrat e mbledhura nga anëtarësia e komunave në këtë periudhë, mund të themi që tendenca e 
përmbushjes së obligimeve financiare nga ana e komunave në raport me AKK-në është shumë pozitiv. Ky trend 
pozitiv vjen si pasojë e performancës të AKK-së, si përfaqësues dhe mbrojtës i interesave të Komunave në njërën 
anë, dhe në anën tjetër komunave si anëtarë të AKK-së të cilat përfitojnë nga shërbimet që ofron kjo e fundit. Si 
rezultat i kësaj tendence pozitive, komunat tashmë kanë krijuar linjë të veçantë buxhetore për pagesën e 
anëtarësisë në AKK, linjë kjo që është vendosur në kategorinë “Mallra dhe Shërbime”. 
Brenda periudhës referuese, Bordi i AKK-së, përkatësisht Kryetari dhe Drejtori Ekzekutiv kanë vazhduar vizitat e 
rregullta në Komuna përmes të cilave kanë dëgjuar shqetësimet e Komunave për problemet më të cilat 
ballafaqohen ato.   
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SDC vazhdoi të jap kontributin e saj thelbësor në AKK, si partner kryesor institucional.  Poashtu këtë vit AKK-ja ka 
nisur bashkëpunimin me Qeverinë Suedeze përmes agjensionit SIDA për të mbështetur Qendren e Trajnimit në një 
program katërvjeçar.  
 
Auditimi i rregullt vjetor në lidhje me aktivitet financiare të AKK-së ka përfunduar. Sikurse në vitet e kaluara, 
audimi ka rezultuar pozitiv dhe është miratuar nga strukturat e AKK-së duke përfshirë Kuvendin e Përgjithshëm. 
Vlen të theksohet që për shkak të rezultateve pozitive disa vjeçare dhe për shkak që aktivitetet e AKK-së janë 
shtuar, siç është themelimi i Qendrës së Trajnimeve, Bordi i AKK-së ka marrë vendim që anëtarësia e komunave në 
buxhetin e AKK-së të ngritet për 25%. Kjo e bën AKK-në edhe më të përkushtuar që të punojë edhe më tutje në 
përmirësimin e performancës ndaj komunave.  
 
 

1.5. Komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerët  
 
Gjatë vitit 2019, AKK-ja ka vazhduar të mbaj kontakt dhe komunikim të vazhdueshëm me komunat. Në përgjithësi, 
komunave u janë dërguar 115 njoftime të ndryshme, raporte, kthim përgjigje, projekt-ligje, projekt-rregulloret, 
rekomandime, propozim qëndrime, etj.  Me punën e Kolegjiumit për Transparencë në pakon e UA për 
Transparencën Komunale është ngritur gatishmëria dhe përkrahja e AKK-së në gjitha sferat e hapjes edhe më tutje 
të komunave ndaj qytetarëve. Komunat janë mbështetur dhe inkurajuar në freskimin e të dhënave nëpër uebfaqet 
e tyre dhe avancimin e tyre.  
Është përdorur rrjeti Social ‘Facebook’ për shumë aktivitete dhe projekte të AKK-së. Disa postime të aktiviteteve të 
AKK kanë arritur shikueshmërinë mbi 12.000 ‘shikime’ si dhe me me qindra ‘shpërndarje’.  Është mirëmbajtur 
uebfaqja në baza të rregullta dhe janë publikuar 6 Buletine dymujore, ku këtë vit i gjithë Buletini shtypet color. Ky 
publikim i vetmi në Kosovë periodik për qeverisjen lokale në Kosovë, është shpërndarë si kopje fizike edhe nëpër 
zyret e gjithë Kryetarëve, Drejtorëve dhe udhëheqësve të Institucioneve qendrore dhe atyre ndërkombëtare që 
veprojnë në Kosovë, përfshirë edhe ambasadat e huaja. 
 
Partnerët 
Bashkëpunimi me partnerë, AKK-së i ka ndihmuar në lobim e avokim, si dhe në realizimin e shumë projekteve ku 
komunat kanë përfituar drejtpërdrejtë qoftë në fonde, përkrahje financiare, projekte, ofrim të shërbimeve, 
trajnime, punëtori, shkëmbim të përvojave etj.  
 
SDC vazhdon të jetë partneri kryesor në zhvillimin dhe avancimin e AKK-së, e cila jep kontribut thelbësor në 
mbështetjen për AKK-në si dhe ka rol kyç në aktivitetet dhe buxhetin e AKK-së. 
 
Poashtu këtë vit AKK-ja ka nisur bashkëpunimin me Qeverinë Suedeze përmes agjensionit SIDA për të mbështetur 
Qendren e Trajnimit në një program katërvjeçar.  
 
Në anën tjetër janë organizuar edhe këto projekte e bashkëpunime me partnerët tanë (sipas fushave): 
 
GIZ   Menaxhimi i mbeturinave  
   Arsimi në nivel komunal 

Efiçienca e Energjisë  
Administrata dhe Shërbimi Civil 
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USAID/TEAM  Prokurimi Komunal 
  Buxhet dhe Financa 

Menaxhmenti dhe Personeli 
CARITAS  Arsimi parafillor  
OSBE  Transparenca Komunale 
  Kolegiumi i Zyrtarëve Ligjor 

Administrata dhe Personeli 
Inspeksioni 

UN HABITAT   Planifikimi Hapësinor 
Urbanizmi 
Efiçienca e Energjisë 

OFAP/KOMF Shërbime Sociale 
AQH  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 
NALAS/RCDN Menaxhimi ujërave  
Ambasada e Hungarisë  - Ekonomia hungareze dhe mundësitë e bashkëpunimit me Kosovën 
 
Partneriteti i AKK-së me projekte të ndryshme që ndërlidhen me aktivitete komunale u implementuan në 
bashkëpunim me  me SËISS CONTACT (Metodat inovative të edukimit), bashkëpunime në projekte të veçanta me 
NALAS, GIZ/OPEN REGIONAL FUND, SAVE THE CHILDREN etj. 
 
Përveç kësaj, është organizuar takimi “Miqtë e AKK-së” më partnerët kryesor të komunave të Kosovës të cilët 
punojnë në fushën e qeverisjes lokale. 
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2. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË AKK-së PËR VITIN 2019  
 

Në vitin 2019, Asociacioni i Komunave të Kosovës ndoqi objektivat e saj bazuar në Strategjinë e re 2016/2020 dhe 
Planin Vjetor të AKK-së.  
Edhe këtë vit, objektivat kryesore për 2019 ishin:  

 Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të komunave përmes Lobimit dhe Avokimit, 
 Ofrimi i shërbimeve më të avancuara dhe përmirësimi i performancës së Komunave, 
 Funksionaliteti i strukturave të AKK-së, 
 Qëndrueshmëria financiare, 
 Bashkëpunimi me partnerët duke mbajtur AKK si pikë-referim, 
 Komunikimi me komunat dhe përmirësimi i performancës të administratës së AKK-së. 
  

 

3. ZHVILLIMI DHE KONSOLIDIMI I POLITIKAVE (QËNDRIMEVE)   
 
Edhe këtë periudhë, procesi i zhvillimit dhe konsolidimit të politikave apo qëndrimeve është bërë përmes 
strukturave të saj si: Bordi, Këshilli i Kryetarëve, Kolegjiumet dhe Komisionet. Këto politika kanë konsoliduar 
qëndrimet e veta karshi institucioneve qendrore me synim zhvillimin e politikave të cilat do të ndihmonin në 
fuqizimin e rolit të vazhdueshëm të komunave.  
 
Gjatë pjesës së parë të këtij viti, lobimi i AKK-së ka qenë i përqendruar në disa çështje me prioritet për komunat 
sikurse janë: Ligji për Financat e Pushtetit Lokal, Ligji mbi Partneritetin Publiko – Privat (PPP), Ligji për Pyjet, 
Projektligji për Ndërmarrjet Publike dhe Projektligjet për Inspektime. 
 
Në këtë drejtim, AKK-ja rregullisht ka takuar Bordin dhe Kolegjiumet për të diskutuar planet vjetore të punës, 
prioritetet e angazhimeve dhe synimeve bazuar në agjendën legjislative të Qeverisë Qendrore. Në kuadër të 
planeve vjetore të Kolegjiumeve ka vazhduar të trajtohet me seriozitet angazhimet e vazhdueshme në 
implementimin e strategjive të Kolegjiumeve. Një çështje tjetër e rëndësishme për t’u përmendur e që ka qenë 
udhëzues në planifikimet vjetore ishte edhe Strategjia e AKK-së 2016/2020. 
 
 

4. LOBIMI DHE AVOKIMI  
 
Në vitin 2019, AKK-ja ka marrë pjesë në 11 projektligje, prej 22 sa janë përzgjedhur prej agjendës legjislative të vitit 
2019, e cila i ka paraparë 74 projektligje.  
Lobimi është bërë përmes këtyre akteve ligjore në grupet Punuese Qeveritare dhe Komisionet Parlamentare, ku 
impaktin e vetë ka e dhënë fakti se AKK-ja është kyçur në të gjitha fazat e procesit që nga fillimi deri në fazën e 
miratimit në Kuvendin e Kosovës.  
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AKK ka lobuar edhe për çështjet ad-hoc, të cilat kanë ndikuar mjaft shumë në aspektin financiar te komunat si dhe 
në çështjet që po janë sfida të vazhdueshme për nivelin lokal, e si suksese kemi ndarë katër aktivitetet e 
mëposhtme. 
Si rezultat i lobimit dhe avokimit të AKK-së, në vitin 2020 komuna do të kenë 40 milion euro me shumë në buxhet 
(granti i përgjithshëm do të rrite për 16 milion euro, granti i arsimit për 20.5 milion euro, grantin për shëndetësinë 
për 8.3 milion euro ndërsa zvogëlim do të ketë te të hyrave vetanake për 4 milion euro). Poashtu përmes 
Ministrisë së Financave pas lobimit të AKK-së, komunat në 2019 kanë përfituar minimumi 3 milion euro për pagat 
jubilare duke u lejuar shfrytëzimi i mjeteve të lira buxhetore kategoria se shpenzimeve paga dhe meditje. 
 
Tek çështjet ad-hoc, këtë vit Ligji Ligji për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të 
Komunës ka hyrë në fuqi. Por komunat janë sfiduar nga MAPL-ja në interpretimin e paragrafeve të rëndësishme në 
këtë ligj për komunat. E para ishte rreth asaj se kur Kryetarët e Komunave kanë të drejtë të negociojnë me palët e 
treta për të ofruar tokën komunale në shfrytëzim, dhe e dyta e drejta e komunave për të kërkuar tokë nga 
Agjencioni Kosovar për Privatizim. Në këto të dyja raste pas intervenimit nga ana e AKK-së, janë sqaruar qëllimi dhe 
domethënia e këtyre paragrafeve nga AKK dhe si të tilla janë pranuar nga MAPL.  
Komunat janë sfiduar nga MAPL në interpretimin e pragrafeve të rëndësishme në Ligjin për Dhënien në Shfrytëzim 
dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës. 
Në ligj është shkruar që Kryetari i Komunës ka të drejtë drejtëpërdrejtë të negocioj ofertat e mundshme për të 
marrë nga komuna tokë në shfrytëzim paraprakisht, dhe se vendimi përfundimtar rreth negociimit do të vendosej 
nga Kuvendi i Komunës. Negocimin, kryetari ka të drejtë të e filloj në rast të përmbushjes së njërit të tri kushteve 
të parapara në ligj. MAPL ka insistuar që këto tri kushte janë të ndërlidhura njëra me tjetrën dhe duhet që këto të 
përmbushen paraprakisht. Pas qartësimeve të bëra në interpretim nga AKK, MAPL ka pranuar që këto tri kushte 
janë të pavarura nga njëra tjetra, dhe se përmbushja e njërës nga ato është e mjaftueshme që kryetari të ketë të 
drejtën të filloj negociatat me palët e treta. 
E dyta – MAPL ka keqinterpretuar statutin e AKP-së si Institucion Qendror, të cilin nuk e ka konsideruar si të tillë. 
Pas sqarimeve nga AKK është dëshmuar që AKP është në grupin e Institucioneve Qendrore dhe kjo është e 
rregulluar me ligj. Në këtë mënyrë komunat kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesa për të marrë tokë në menaxhim 
nga AKP për nevojat e veta që të transferohet si tokë komunale. Për më tepër shpenzimet (bazuar në ligj) për këto 
transfere duhet të i bartë Qeveria e Kosovës e jo komunat. 
Kjo ka ndodhur sepse AKK ka arritur që t’i shtojë disa amandamente në Parlamentin e Kosovës e për të cilat 
amandamente MAPL nuk ka pasur njohuri.  Kjo tregon që AKK përveç që është një mekanizim lobues në Qeveri, 
lobimi i fuqishëm në mbrojtje të interesave të komunave bëhet edhe në Parlamentin e Republikës së Kosovës.  
 
 

4.1. LIGJI PËR FINANCAT E PUSHTETIT LOKAL (LFPL) 
 
Konteksti 
Me këtë ligj, Komunat kanë të drejtën dhe autorizimin për të rregulluar dhe menaxhuar në mënyrë të pavarur 
grantin e përgjithshëm si dhe të hyrat vetanake. Por me zhvillimet e reja aktuale lind nevoja për të balancuar 
shqetësimet e komunave me nevojën për një qëndrueshmëri të përgjithshme financiare. Kjo ka sjellë tek kërkesa 
për ndryshimet e LFPL me draftimin e një ligji të ri. 
Ministria e Financave (MF) ka krijuar Grup Punues dhe AKK është përfaqësuar me katër anëtarë të saj nga 
Kolegjiumi për Buxhet dhe Financa, njëri nga të cilët është nga komuniteti serb. Në fillimin e hartimit të koncept 
dokumentit nga MF, AKK-ja ka pasur qëndrim aktiv si anëtare e GP dhe të gjitha qëndrimet e AKK janë artikuluara 
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përmes strukturave të saja. Këto qëndrime janë inkorporuar në koncept dokument dhe janë miratuar nga Qeveria 
e Kosovës. 
 
Të Arriturat 
AKK-ja ka arritur që saktë dhe drejtë të adresojë kërkesat e komunave e të cilat janë inkorporuar në dokumentin 
final. Ndër këto adresime ishin: 
• Krijimi i grantit specifik për shërbime sociale  
• Kërkesa që AKK-ja të përfaqësojë komunat në Komisionin e Granteve në Projektligjin për Financat e Pushtetit 

Lokal  
• Ndryshimi i formulës për financimin e grantit të arsimit 
• Ndryshimi i formulës për financimin e grantit të shëndetësisë  
• Granti shtesë për komunën e Prishtinës dhe për komunat më pak se 20.000 banorë të mos e prek përqindjen e 

granteve për komunat tjera.  
• Që buxheti për shërbimet e centralizuara, si inspektoriati i tregut dhe zjarrëfikësit, të bartet në nivel qendror e 

jo që këto mjete financiere të shkojnë në komuna dhe që edhe pas marrjes së këtyre mjeteve, % e granteve për 
nivel lokal të mos ndryshoj.   

Pastaj, qartësimi i financimit të kompetencave që barten nga niveli lokal në atë qendror, - Përmirësim i 
përfaqësimit të zërit të komunave në Komisionin e Granteve, - Avancim i shërbimeve sociale dhe rezidenciale, 
përmes krijimit të grantit specifik për shërbime sociale, - Vendosje e kriterit të qartë për planifikimin e nivelit të 
hyrave vetjake komunale, - Vendosje e kritereve të qarta dhe transparente për investimet e nivelit qendror në atë 
lokal, - Standarde dhe kritere me të avancuara e të qarta për grantin specifik për arsim dhe shëndetësi si dhe 
shërbime sociale dhe - Rritja e qëndrueshmërisë se financimit të komunave të vogla. 
Me trajtimin e këtyre çështjeve të larcekura, ky akt ligjor me shumë rëndësi për komunat ka krijuar një kornizë për 
të hyrat të cilat komunat mund t’i inkasojnë si dhe për katër grantet operative të cilat komunat do të i marrin nga 
niveli qendror: granti i përgjithshëm si dhe grantet specifike për arsim dhe shëndetësi, dhe granti i ri për shërbime 
sociale. 
Me qëllim të transparencës në ndarjen e këtyre granteve për komunat, AKK ka rekomanduar që kriteret bazë për 
secilin grant specifik të hapur të vendosen në ligj. Kritere këto, të cilat do të jenë indikatorë përmes të cilëve me 
anë të Udhëzimeve Administrative të ministrive përkatëse do të bëhet ndarja e këtyre mjeteve financiare për 
komunat e Kosovës.  
Poashtu, një përcaktim i tillë i granteve do të u shërbej në mënyrën e duhur përfaqësuesve komunal në Komisionin 
e Financimit Komunal (më herët ka qenë Komisioni i Granteve). Në KFK, me amandamentimet e rekomanduara për 
LFPL, komunat do të kenë mundësinë që të shfrytëzojnë në mënyrë më efikase dhe në dobi të tyre këtë 
mekanizëm i cili ka për mandat dialogun për ndarjen e financimit për komunat, në mes të nivelit qendror dhe atij 
lokal. 
 
Impakti 
Po të mos futej si kriter kryesor në grantin specifik për Arsim propozimi i  AKK-së, e ku kërkohet së numri i klasave 
apo norma e mësimëdhënësit të jetë kriter kryesor në ndarjen e këtij granti, atëherë shumë mësimëdhënës do të 
mbeteshin pa punë dhe shumë shkolla në nivel të Kosovës do mbylleshin.  
Sa i përket grantit të shëndetësisë, komunat gjithnjë kanë kërkuar që një ndër kriteret kryesore të jetë edhe 
shpenzimet laboratorike e jo vetëm numri i vizitave të pacientëve nëpër qendra të mjekësisë familjare. Me këtë 
ndryshim, edhe buxheti për grantin specifik për shëndetësi do të rritet për komuna. Me futjen e grantit të ri për 
shërbime sociale, komunat domosdoshmërisht do t’i shpenzojnë mjetet financiare vetëm për shërbime sociale e jo 
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për shërbime tjera. Me këtë ligj si shumë e barazisë, komunat nga 140.000 sa kanë përfituar deri më tani, kjo 
shumë shkon në 350.000 euro. Benefiti kryesor këtu do të jetë tek komunat e vogla, e në veçanti komunat me 
shumicë të popullatës serbe  dhe ato nuk do të jenë të varura më nga buxheti i përkohshëm.  
Poashtu si bazë e këtyre formulave të reja impakti do të jetë shumë më i madh në aspektin buxhetor tek komunat.  
Në këtë mënyrë është siguruar qëndrueshmëria e komunave të vogla, ku shumica janë me përbërje minoritare 
edhe pse ky ndryshim mund të ketë ndikim te komunat e tjera më të mëdha në një ulje të buxhetit duke marrë 
parasysh formulën e shpërndarjes së buxhetit.  
Që nga fillimi i ndryshimit të LPFL-së, Asociacioni ka insistuar në nivelizim të kapacitetit të ulët të të hyrave 
vetanake të komunave më të vogla përmes një shume fikse adekuate. 
Duhet të theksohet që falë punës dhe angazhimit të AKK-së, edhe pse komuna e Prishtinës do të ketë një grant 
shtesë nga Qeveria si dhe përkundër faktit që komunat e vogla, deri më 20.000 banorë do të përfitojnë grante 
shtesë, buxheti për kmunat tjera të Kosovës nuk do të zvogëlohet por do të jetë i njejtë.  
 
 

4.2.LIGJI PËR PYJET 
 
Konteksti 
Në mënyrë të vazhdueshme Asociacionit të Komunave të Kosovës ka lobuar në përpjekje të ndryshimit të Ligjit për 
Pyje në mënyrë që të sigurojnë menaxhimin më efikas të pyjeve nga ana e Komunave. Në orvatje për centralizim të 
vazhdueshëm të menaxhimit të pyjeve nga ana e institucioneve qendrore sikurse Ministria e Bujqësisë e Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) dhe Agjencioni i Pyjeve (AP), AKK-ja përmes angazhimit të saj ka arritur të ndikojë që 
pjesa e pyjeve dhe tokave pyjire të shfrytëzohet përmes një marrëveshje mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës për 
interes publik e si interes publik është edhe thithja e investimeve dhe zhvillimi ekonomik lokal. 
 
Të arriturat 
Nëpërmjet këtij propozimi synohet që komunat, për shkak që kanë mungesë të pronës komunale, të marrin në 
shfytëzim pronën e menaxhuar nga Agjencioni Pyjor i Kosovës. Kjo pronë e cila deri më tani nuk i’u është dhënë 
komunave në shfrytëzim, do i’u mundësojë komunave që për interes publik të nxisin investimet e huaja dhe në 
thithjen e fondeve nga organizata ndërkombëtare. 
 
Impakti  
Për Komunat ky ndryshim do të kenë ndikim më të madh në shfrytëzimin e pronave të Agjencionit të Pyjeve për 
interes publik e në veçanti për zhvillim ekonomik lokal si dhe në mbrojtjen e mjedisit dhe të në të njëjtën kohë do 
të kenë impakt pozitiv financiar për vetë komunat. Përfitimet tjera të komunave konsistojnë në shfrytëzimin e 
burimeve pyjore si formë e rëndësishme e zhvillimit të turizmit duke pasur në fokus zhvillimin afatgjatë të zonave 
malore në kuadër të strategjive lokale duke rritur mundësitë e zhvillimit ekonomik në të ardhmen. 
 
 

4.3.MODEL-RREGULLORET KOMUNALE 
 
Konteksti 
Aktet ligjore dhe nënligjore që dalin nga institucionet qendrore shpesh kërkojnë edhe veprime pasuese në 
Kuvendet e Komunave. Për t’iu dalë në ndihmë Komunave, në mënyrë që me nxjerr Rregullore Komunale sa më 
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gjithëpërfshirëse dhe përmbajtësore, përmes mekanizmave të saj si Kolegjiumet profesionale, i’u ka ofruar 
komunave model-rregullore me qëllim të zbatimit të ligjeve dhe plotësimit të infrastrukutrës ligjore lokale. 
 
Të arriturat 
Grupe të ndryshme të Kolegjiumeve Profesionale kanë punuar një kohë të gjatë në harmonizimin e këtyre Model 
Rregulloreve me aktet ligjore dhe nevojat e komunave në zbatim të tyre. 
Model Rregullore për taksat komunale - Nëpërmjet kësaj Model Rregulloreje, synohet të sigurohet një qasje më të 
harmonizuar për Komunat në përcaktimin e këtyre taksave, duke rregulluar më qartë këto taksa, duke përcaktuar 
gjoba për mos pagesën e tasave komunale, duke rritur transparencën në unifikimin e të gjitha llojeve taksave që 
mblidhet nga komuna në një dokument të vetëm. 
Model Rregullore për shërbime publike - Kjo rregullore ka për qëllim trajtimin e ofrimit të shërbimeve publike 
komunale në përmirësimin e kushteve jetësore të qytetarëve, mbrojtjen e sipërfaqeve publike dhe pamjes sa më 
të bukur të qytetit dhe vendbanimeve tjera. 
Model Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike - Kjo 
rregullore përcakton: llojet e objekteve të përkohshme, kushtet, kriteret dhe procedurat për vendosjen, ndërtimin 
dhe largimin e objekteve të përkohshme nga prona publike në të cilën Komuna e ka të drejtën e menaxhimit. 
Model Rregullore për njësinë e administrimit të dokumenteve dhe punën në zyre - Me këtë rregullore 
përcaktohet puna dhe metodologjia e punës në njësinë e administrimit të dokumenteve dhe punën në zyre të 
Komunës.  
Model Rregullore për Transparencën Komunale – Me këtë rregullore përcaktohen veprimet komunale në fushën e 
transparencës dhe konsultimit me publikun përfshirë jo vetëm obligimet ligjore në këtë fushë por edhe hapjen e 
komunës në veprimet e veta ndaj qytetarëve të tyre. 
Me anë të këtyre Rregulloreve, komunat e plotësojnë infrastrukturën ligjore lokale, bëhet unifikimi qoftë i taksave 
komunale, i rregullimin të ambinetit të pronës publike, shfrytëzohen shumë mirë shërbimet publike dhe krijohet 
një rregull i ri administrativ nëpër zyre. Poashtu komunat krijojnë rregull, rrisin eficiencën e shërbimeve ndaj 
qytetarëve, krijojnë një rend për qytetarët dhe sigurisht kërkojnë edhe rrespektimin e atij rendi për mes zbatimit 
të masave adekuate si dhe transparemcën ndaj publikut. 
 
Impakti 
Komunat përmes Model Rrregulloreve, në afat të shkurtër i plotësojnë duke iu përshtatur edhe specifikave të 
Komunave, në Kuvendin e Komunës të i miratojnë. Disa nga këto Model Rregullore veç kanë filluar të miratohen në 
Komuna. Me këto Rregullore, rregullohen fushat konkrete ku kërkohet me ligj miratimi i rregulloreve apo ku ka 
vakum për rregullimin e një fushe të caktuar. Kryesisht vërhet efekti i këtyre rregulloreve tek ofrimi i shërbimeve 
ndaj qytetarëve, realizimi i të hyrave vetanake, qasja e qytetarëve nda secilit aktivitet të komunës, ngritja e cilësisë 
së shërbimeve, zbatimi i masave adekuate obliguese etj. 
 

4.4 PUNËSIMI I TË RINJËVE TË PAPUNË NË KOMUNA 
 
Konteksti 
Komunat së fundit kanë instaluar një softuer për databazën e ndërtesave komunale në fushën e efiçiencës së 
energjisë. Mirëpo komunat kishin mungesa të stafit komunal për plotësimin e kësaj databaze më të dhënat e 
konsumit të energjisë për secilën ndërtesë komunale në territorin e tyre. Kjo kërkohej edhe me Planin e Veprimit 
Komunal për Efiçiencën e Energjisë (MEEAP). 
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Të arriturat 
Me kërkesën tonë në kuadër të projektit me GIZ, u angazhuan 20 praktikantë në 13 komuna në periudhën 
dymujore për fushën e Efiçiencës së Energjisë. Këta praktikantë kanë përmbushur detyrimet që rrjedhin nga 
"Krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë në Nivel Lokal", në krijimin e një bazë të të dhënave për efiçiencë të 
energjisë. Kjo bazë e të dhënave ka përfshirë informata mbi: fizikën e ndërtimit, sistemet teknike dhe efikasitetin e 
tyre, modelet e konsumit të energjisë për të gjitha ndërtesat në pronësi të komunës dhe ndërtesa të banuara si 
dhe ndriçimin publik të rrugëve.  
 
Impakti  
Ky proces i’u mundësoi komunave që të përmbushin detyrimet e tyre në zbatimin e politikave lokale të efiçiencës 
së energjisë që rrjedhin nga Plani Komunal i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë. Mbit ë gjitha, kjo databazë me 
shënimet detaje për secilën ndërtesë në komunë mbi konsumin e energjisë dhe që do të ndikojë direkt në 
investimet e reja në fushën e efiçiencës së energjisë. 
 

4.5. RRITJA PËR 25% E TARIFËS SE ANËTARËSISË  
 
Konteksti 
AKK ka arritur që të krijoj jo vetëm një trend pozitiv në krijimin e qëndrueshmërisë financiare, por edhe në 
ndryshimin e perceptimit të komunave ndaj AKK-së duke rezultuar më ndërtimin e raporteve kontraktuale dhe 
mirëbesuese të dyanshme. Bazuar në të hyrat e arkëtuara nga anëtarësia e komunave në vitet e fundit, sidomos 
gjatë vitit 2018 dhe 2019, mund të thuhet se trendi i kryerjes se obligimeve të komunave në raport me AKK-në 
është shumë pozitiv. Ky trend pozitiv mund të kuptohet si konsolidim përfundimtar i raportit kontraktual në mes të 
AKK-së si përfaqësues dhe mbrojtës i interesave të Komunave në njërën anë, dhe në anën tjetër komunave si 
anëtarë të AKK-së të cilat përfitojnë nga shërbimet që ofron kjo e fundit. 
 
Të arriturat 
Trendi i të hyrave pozitive nga anëtarësia është përcjellë edhe më rritjen e shërbimeve nga ana e AKK-së, një nga 
këto shërbime të reja është edhe themelimi i Qendrës së Trajnimeve e cila ka filluar së funksionuari gjatë vitit 
2019. Performanca dhe të arriturat e AKK-së të treguar gjatë këtyre viteve janë vlerësuar pozitivisht nga ana e 
komunave, vlerësim ky që është pasqyruar edhe në një seri sondazhesh që janë realizuara nga ana e organizatës 
gjermane GIZ. Duke marrë parasysh këto të arritura të AKK-së, komunat kanë shprehur gatishmërinë për ngritjen 
për 25% të tarifës së anëtarësisë. Në këtë kontekst, Bordi i AKK-së ka vendosur në mënyrë unanime që të rris për 
25% tarifën e anëtarësisë duke filluar nga viti 2021.   
 
Impakti 
Impakti i këtij vendimi të Bordit të AKK-së është shumë dimensional: E para tregon faktin se puna e AKK-së po 
vlerësohet dhe po çmohet nga ana e komunave. E dyta, rritja e përqindjes së anëtarësisë ndikon direkt në 
qëndrueshmërinë financiare të AKK-së dhe hapjen e mundësisë për shtimin e aktiviteteve në të mirë të komunave. 
Dhe e treta, ky vendim dëshmon se raporti kontraktual dhe mirëbesues në mes të AKK-së dhe komunave si anëtarë 
të saj është duke shkuar drejt konsolidimit përfundimtar. 
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5. PUNA E KOLEGJIUMEVE PËR SHËRBIME NDAJ KOMUNAVE   
 
Kolegjiumet në vazhdimësi janë angazhuar përmes përfaqësuesve profesional në diskutimin e akteve të ndryshme 
ligjore dhe nënligjore si dhe tematikave tjera me rëndësi me qëllimin e vetëm dhënien e vërejtjeve, propozimeve 
dhe këshillave si pikësynim ndikimin dhe përfshirjen e kërkesave të autoriteteve lokale gjatë proceseve 
vendimmarrëse. 
Kolegjiumet profesionale të AKK-së në vijueshmëri kanë përcaktuar prioritetet në përshtatje me programin 
legjislativ 2019, në identifikimin e temave të ndryshme duke qenë pjesë e debateve në grupet punuese të cilat do 
të jenë me interes në zhvillimin e aktiviteteve të Kolegjiumeve në të ardhmen.  
 
Me synim ofrimin e një pasqyre në ofrimin e trajnimeve, është bërë vlerësimi i nevojave për zhvillimin kapaciteteve 
në nivelin komunal përmes platformës online-Survey Monkey në identifikimin e nevojave për trajnime në fushat 
përkatëse.    
Po ashtu Kolegjiumet përkatëse kanë përgatitur dhe miratuar planet e punës në përcaktimin e objektivave dhe 
aktiviteteve sipas agjendës vjetore.  
Kolegjiumet kanë zhvilluar dhe përforcuar qëndrimet gjatë aktiviteteve të tyre, ku janë mbajtur takime me 
partnerë dhe bashkëpunëtorë me qëllim dhënien e vërejtjeve dhe sugjerimeve në shqyrtim të projektligjeve.  
Pothuajse të gjithë donatorët të cilët përkrahin pushtetin lokal në Kosovë po shprehin gatishmëri por edhe në të 
njëjtën kohë edhe satisfaksion për të bashkëpunuar me kolegjiumet e AKK-së. Kjo është shumë domethënëse për 
AKK sepse po shndërrohet në një shtëpi obrellë për të gjitha organizatat donatore që dëshirojnë të kontribuojnë 
në zhvillimin e demoracisë lokale në Kosovë.  
 
Disa prej rezultateve të cilat kanë arritur Kolegjiumet përmes angazhimit me punën e tyre, ku kanë arritur 
ndryshimin dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj komunave janë:  
 
KOLEGJIUMI PËR ARSIM  - Duke marrë parasysh rëndësinë e arsimimit të fëmijëve dhe të rinjve në zhvillimin e 
gjithmbarshëm të shoqërisë në Kosovë, Kolegjiumi i Arsimit në partneritet me projektin në sektorin e arsimit fillor 
(GIZ/CDBE), organizuan konferencën ” Menaxhimi i Arsimit në Nivel Komunal - Ndarja e përvojave të mira nga 
komunat”. Programi i konferencës prezantoi një platformë të rëndësishme për adresimin e sfidave dhe mundësive 
në zhvillimin e menaxhimit të arsimit dhe në monitorimin e cilësisë së arsimit,  me qëllim kryesor shkëmbimin e 
praktikave funksionale nga Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA). Këto praktika të sferave të ndryshme në fushën e 
arsimit, janë me interes për komunat që të të hartojnë projekte të përbashkëta dhe nxitjen e debateve me 
komunat tjera në adresimin e sfidave dhe mundësive në zhvillimin e menaxhimit të arsimit.  
Në bashkëpunim me Caritasin Zviceran, po vazhdon aktiviteti lidhur me hapat e mëtejshëm në vendosjen e 
standardeve para fillore dhe plotësimin e kritereve në edukimin e hershëm të fëmijëve me qëllimin e vetëm atë të 
përmirësimit të infrastrukturës në pajisje dhe trajnime të edukatoreve. Përmes partneritetit me AKK është 
vendosur bashkëpunimi dhe marrëveshja me 22 komuna të cilat do të përfitojnë nga qasja e përmirësuar përmes 
klasave të pajisura me inventarin e duhur të materialeve mësimore si dhe trajnimit të edukatoreve për 
mësimdhënie cilësore. 
 
KOLEGJIUMI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR - Kolegjiumi për Planifikim Hapësinor vazhdoi diskutimin e pakos së 
udhëzimeve administrative me qëllim përshpejtimin e procesit dhe procedurave te legalizimit të ndërtimeve pa 
leje. Këto dokumente kanë për qëllim përcaktimin e procedurave dhe kritereve për dorëzimin, shqyrtimin dhe 
vendimin mbi ankesat kundër vendimeve të organeve kompetente për trajtimin e ndërtimeve pa leje si pjesë 
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përbërëse e procesit të legalizimit. Këto dokumente nxitën diskutime në mes palëve rreth gjendjes aktuale dhe 
problematikave aktuale sikurse është çështja e pronësisë, procesi i legalizimit, mungesa e kapaciteteve në Komuna 
si dhe kufizimet buxhetore nga Ministria e Financave. Me qëllim “Vlerësimin e GIS në Komunat e Kosovës” është 
bërë një vështrim i përgjithshëm i problematikave të përditshme në teren, e ku për rezultatet dhe gjetjet e fundit 
do të ketë edhe një përcaktim të situatës aktuale të GIS-it, lidhur me sfidat dhe problematikat në zbatim nga 
Komunat e Kosovës. Me synim identifikimin e problematikave në Drejtoritë Komunale të Urbanizmit, do të bëhet 
një analizë lidhur me vlerësimin e fushave problematikave në teren, në mënyrë që të ketë një pasqyrë për sfidat e 
urbanizmit në Komunat e Kosovës. 
AKK në bashkërendim me UN-Habitat është duke e zhvilluar analizën lidhur me identifikimin e problematikave në 
fushën e urbanizmit në Komunat e Kosovës. Këto të dhëna do të shërbejnë në kanalizimin e problematikave tek 
autoritetet përkatëse sikurse janë Ministritë e ndryshme përgjegjëse në çështje specifike dhe gjetjen e 
alternativave në përmirësimin e punës dhe tejkalimin e sfidave të ndryshme në fushën e urbanizmit. 
Po ashtu përmes bashkëpunimit me  FLOSSK (Free Libre Open Source Softëare Kosova) në përmirësimin e të 
dhënave në sistemin e ri është bërë  prezantimi i Open Street Map (OSM) si një alternativë e hapur e hartave ku 
çdokush mund të përdorë si një mjet për të krijuar dhe ndarë informacionet e hartës. 
 
KOLEGJIUMI PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL – ka qenë i përfshirë në procesin e ndryshimeve në procedurat e 
Partneritetit Publiko Privat (PPP), për procedurat e nevojshme për ndryshimin e Ligjit të PPP-së me synim të qartë 
zvogëlimin e procedurave në shqyrtimin dhe aprovimin e projekteve në mënyrë që të jetë sa më përmbajtjesor në 
funksion të zhvillimit ekonomik lokal. Po ashtu për këtë qëllim pritet të jetë edhe organizimi i trajnimeve për stafin 
komunal në fushën e Partneritetit Publiko-Privat në mes të Departamentit Qendror për PPP/MF, dhe Komunave të 
Kosovës. 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.  
Në kuadër të bashkëpunimit me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) është bërë informimi për procesin e zbatimit të programeve mbështetëse 
për Bujqësi dhe Zhvillim Rural si dhe masave për zbatimin e procedurave të aplikimit, rishikimit administrativ dhe 
kontrollit në terren, miratimit dhe ekzekutimit të pagesave deri tek përfituesi. Planifikimi është bërë nga MBPZHR-
ja dhe janë ndarë 20.5 milionë euro për grante këtë vit dhe 23 milionë euro për pagesa direkte. 
Në funksion të përmirësimit të lehtësirave nga investimet e huaja në Komuna, AKK në bashkëpunim me 
Ambasadën e Hungarisë kanë adresuar mundësitë për bashkëpunimin e mundshëm në promovimin e ekonomisë 
lokale duke thelluar mundësitë e investitorëve hungarezë në mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të 
Kosovës dhe krijimin e vendeve të reja të punës, fuqizimin e ekonomisë lokale dhe tërheqjen investimeve të reja. 
 
KOLEGJIUMI PËR INSPEKSION - edhe pse në mënyrë të vazhdueshme ka adresuar vërejtjet kundër centralizimit të 
kompetencave në fushën e inspektorëve nga niveli qendror, edhe këtë herë kolegjiumi për inspeksion është 
përfshirë në proces të konsultimit të draftit të ri të Projektligjit për Inspektime nga Ministrisë Tregtisë dhe 
Industrisë të mbështetur nga Banka Botërore. Synimi kryesor i Komunave qëndron tek organizimi e inspektoratit 
në nivel komunal përmes organizmit në nivel drejtorie komunale e të ndarë në sektorë dhe i cili do të jetë 
përgjegjës për mbulimin e fushave të caktuara të inspektimit. Për shkak të rolit shumë të rëndësishëm që kanë në 
zbatimin e ligjeve në praktikë, fuqizimi i inspektorateve duhet të jetë njëri nga prioritetet e institucioneve të 
Kosovës, sidomos sa i përket përgjegjësisë dhe raportimit e ku do të fuqizonte rolin e inspektorëve të fushave të 
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ndryshme, do të rriste përgjegjësinë e tyre dhe do të kishte efekt të drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit gjatë zbatimit 
të ligjeve.  
 
KOLEGJIUMI I ZYRTARËVE LIGJOR - ashtu siq ka punuar edhe viteve paraprake edhe këtë vit u angazhua dhe 
punojë në hartimin, plotësim-ndryshimin e model-rregulloreve komunale si në vijim: Model-rregullore pë taksat 
komunale; Model rregullore për shërbime publike; Model-rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e 
objekteve të përkohshme në pronën publike; Model-rregullore për njȅsinȅ e administrimit te dokumenteve dhe 
punȅn nȅ zyre. Këto model-rregullore janë shbumë të nevojshme për komunat, ishin kërkesë nga vet zyrtarët e 
zyreve ligjore, andaj AKK, i ka hartuar me qëllim të plotësimit të kërkesave dhe plotësimit të zbrazëtirave që kanë 
ekzistuar në infratsrukturën ligjore në komuna.  
Me përkrahjen e OSBE-së, këto model-rregullore janë përkthyer në gjuhën serbe dhe në gjuhën turke, me qëllim 
që të ju shpërndahen të botuara të gjitha komunave dhe të gjithë zyrtarëve edhe të atyre jo shumicë. Për vitin e 
ardhëm parashihet promovimi dhe prezentimi  i model-rregulloreve për të gjitha Kolegjiumet përkatëse që i 
mbulojnë fushat për të cilat janë punuar këto model-rregullore. 
Kolegjiumi a mbajtur punëtoinë në fund vit për të analizuar punën e tij një vjqare dhe ka hartuar planin e punës 
për vitin 2020. Fusha e legjislacionit do të jetë prioritare, lobimi dhe dhënja  e rekomandimeve në projektligjet që 
do të jenë në agjendën legjislative të vitit 2020. 
 
KOLEGJIUMI PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE - me fokus rritjen e cilësisë dhe efektivitetit të 
shërbimeve sociale dhe familjare, financimit të qëndrueshëm, Kolegjiumi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka 
diskutuar mbi ecurinë e procesit në draft Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare, në reformimin e mëtejmë të 
këtij sektori për të garantuar financim në mënyrë të duhur të shërbimeve dhe për t’i venë në linje me standardet 
minimale të cilësisë. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar financimit të qëndrueshëm, duke siguruar burime të 
mjaftueshme të financimit për shërbimet sociale nëpërmjet formulës së financimit të shërbimeve sociale dhe 
familjare. Objektivi kryesor mbetet zhvillimi i formulës së financimit dhe ndarja e grantit specifik për financimin në 
nivel komunal, ku me rregullimin e një financimi të qëndrueshëm, sigurohet një platformë e mirë me të vetmin 
qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale dhe familjare. Në bashkëpunim me AQH-OFAP, është përpiluar 
Strategjia e Kolegjiumit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për avancimin e shërbimeve të shëndetësisë 
primare dhe shërbimeve të mirëqenies sociale në komunat e Kosovës. Plani do të japë një pasqyrë të qartë për 
institucionet e nivelit qendror, si mundësi në përpjekjet e veta për ofrimin e mbështetjes dhe ndërtimit të 
kapaciteteve në pikat e dobëta të identifikuara nga vet drejtoritë komunale. 
 
 
KOLEGJIUMI I MENAXHERËVE TË PERSONELIT – në funksion të harmonizimit dhe zbatimit të reformës dhe 
modernizimit të administratës publike në Kosovë, menaxherët e personelit janë angazhuar në realizimin e 
objektivave të reja. Me këtë pako ligjore sikurse Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës 
Shtetërore, Ligji për Zyrtarët Publik dhe Ligji për Pagat, prioritet do të jenë trajnimet të cilat dalin si nevojë për 
përgatitjen për menaxherët e personelit, si dhe diskutimi i akteve nënligjore lidhur me përshtatjen në funksion të 
reformimit të Administratës Publike dhe zbatimit të suksesshëm të tij. 
Këtë vit ky Kolegjium ka mbajtur punëtorinë “Procedura Administrative në Shërbimin Civil” me theks të 
veçantë: Përgjegjësitë dhe problematikat e zyrave të personelit dhe Procedurat disiplinore dhe Përgjegjësit e 
komisioneve disiplinore, që ishte shumë e rëndësishme duke pasur parasysh ndryshimet në legjislacion. 
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KOLEGJIUMI PËR PROKURIM – Sfidat e komunave në adresimin e rekomandimeve të ZKA-së të fushës së 
prokurimit publik dhe të menaxhimit të kontratave, dhe Draft dokumenti për procedurat Standarde të Operimit 
për Prokurim Publik, janë tema që ka shqyrtuar ky kolegjium. Në kuadër të aktiviteteve konsultuese në grupin 
punues objektiv mbetet rritja e transparencës, me qëllim që të sigurojë në mënyrë efikase dhe transparente 
shfrytëzimin e fondeve publike. Vëmendje të veqantë i ëshët kushtuar përcaktimit të kritereve të reja të tenderit 
më të favorshëm, sidomos tek investimet kapitale për një periudhë të caktuar duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e 
tyre. Po ashtu Kolegjiumi ka qenë i përfshirë në diskutimet mbi dokumentin ’’Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për 
Prokurimin Publik (RrUOPP)’’ sa i përket sfidave në zbatim e tij, sidomos sa i përket investimeve kapitale për 
procedurat e nevojshme, aktivitetet kur mund të përdoren, avantazhet si dhe praktikat e mira në funksion të 
përmirësimit të procedurave të prokurimit publik. 
 
KOLEGJIUMI PËR BUXHET DHE FINANCA – Në kuadër të sfidave në fushën e financave lokale, AKK në bashkëpunim 
me  Ministrinë e Financave (MF) diskutoi mbi gjetjet dhe rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA). Disa 
nga shqetësimet e ngritura në fushën e financave e të cilat kërkojnë  konsultime të mëtutjeshme ishin: keq 
klasifikimi i shpenzimeve; propozimi i projekteve të maturuara; plotësimi i të dhënave në PIP; si dhe niveli i 
realizimit të hyrave vetanake. Me synim, përmirësimin e menaxhimit të financave publike komunale, Kolegjiumi 
është angazhuar në përgatitjen e ‘Libri i Proceseve’ si udhërrëfyes për të gjitha organizatat buxhetore, i cili shërben 
si model në zbatimin e kërkesave dhe kontrollit financiar me fokus analizën dhe menaxhimin e rreziqeve. Ky 
dokument shërben si model në identifikimin e aktiviteteve të kryera, përgjegjësitë në zbatimin e tyre si dhe afatin 
kohor në të cilin duhen zbatuar, shoqëruar me një pasqyrë të kontrolleve të brendshme. Po ashtu një rëndësi të 
veçantë i është kushtuar diskutimit të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, që të sigurohet një sistem i zhvilluar i 
financave lokale në mënyrë që komunat të mund të ushtrojnë kompetencat dhe realizojnë aktivitetet e tyre në 
mënyrë efektive. 
 
KOLEGJIUMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE – ka shprehur gatishmërine në përmblledhjen e sistemit të monitorimit dhe 
(draft format) e raportimit në fushën e menaxhimit të mbeturinave. Ky format i ri do të përmirësonte të dhënat e 
Komunave në menaxhimin e mbeturinave dhe përpilimin e raporteve si bazë e shënimeve në sistemin informativ 
për menaxhimin e mbeturinave e cila gjithashtu i verifikon të dhënat e raportuara, por duke u mbështetur në 
raportet vetanake të komunave. Formati i ri do të jetë përmbledhje e një sitemi unik i informimit për mbrojtjen e 
mjedisit lidhur me bazat e të dhënave për përcjelljen e procesit të menaxhimit të mbeturinave. Në kuadër të këtij 
Kolegjiumi kanë funksionuar edhe Grupi i Zyrtarëve Komunal për Mbeturina dhe Grupi i Zyrtarëve për Efiçiencë të 
Energjisë.  
 
KOLEGJIUMI PËR TRANSPARENCË – Me aprovimin e Pakos Ligjore për Transparencë ku një kontribut të çmuar 
kanë dhënë edhe Zyrtarët Komunal për Informim në kuadër të këtij Kolegjiumi ka nis puna në implementimin e 
tyre. Në këtë drejtim është edhe hartimi i Model Rregullores Komunale për Transparencë e cila ka filluar edhe të 
miratohet në Kuvendet e Komunave. Poashtu Ky Kolegjium ka hartuar edhe Planin vjetor tre vjeçar për Komunikim 
si derivat i Pakosë Ligjore për Transparencë.  
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6. ZHVILLIMI I KAPACITETEVE- QENDRA E TRAJNIMEVE 
 
Themelimi & Lansimi  
Përderisa Qendra e Trajnimeve të AKK-së ka funksionuar me mbështetjen kryesore të buxhetit nga Agjencia 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që nga themelimi i saj në vitin 2018, gjatë periudhës raportuese 
AKK-ja ka punuar shumë në krijimin e partneriteteve të reja për t’i japur një shtytje funksionimit të Qendrës së 
Trajnimeve. Si rezultat, AKK-ja nënshkroi një kontratë për mbështetjen e projektit lidhur me Programin e saj të 
Zhvillimit të Kapaciteteve me Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). 
Për të promovuar shërbimet e saj të zhvillimit të kapaciteteve për komunat anëtare dhe për të siguruar 
bashkëpunim më të mirë me donatorët dhe ofruesit e tjerë të trajnimeve në nivelin lokal në Kosovë, AKK-ja 
organizoi një ceremoni lansuese të Qendrës së Trajnimeve. Ceremonia në të cilën morën pjesë më shumë se 300 
përfaqësues të komunave, nivelit qendror, organizatave ndërkombëtare dhe qeverive të huaja, ndihmoi AKK-në të 
avancojë në krijimin e markës së Qendrës së saj të Trajnimeve. Ngjarja i shërbeu gjithashtu Asociacionit për të 
informuar pjesëmarrësitë në lidhje me ofertën e trajnimeve të AKK-së, grupet e synuara në të cilat është 
përqendruar dhe veprimet e ardhshme për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve në nivelin lokal përmes pajisjes 
së zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar lokalë me informacionin dhe aftësitë e nevojshme për të përmirësuar 
performancën e tyre. 
 
Zhvillimi & Hartimi  
Në vitin 2019, Qendra e Trajnimeve të AKK-së ishte thellë e përfshirë në zhvillimin dhe hartimin e moduleve të 
trajnimit - ndërtimin e pjesës thelbësore të ofertës trajnuese të AKK-së - për zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar 
lokalë në komunat e saj anëtare. Gjatë periudhës raportuese, u hartuan tre manuale të moduleve në temat e 
mëposhtme: "Projektet e Investimeve në Infrastrukturë", "Fjalori Ligjor për Qeverisjen Lokale" dhe "Procesi i 
Buxhetimit në Nivelin Lokal". Përderisa zhvilloi manualet e trajnimit, AKK-ja siguroi që vlerat/perspektivat kryesore 
siç janë barazia gjinore, ulja e varfërisë, përfshirja e pakicave, mbrojtja e mjedisit dhe vlerat tjera të rëndësishme 
janë të integruar në manuale.   
 
Integrimi i Standardeve të Cilësisë 
Me synimin për të zhvilluar një program të zhvillimit të kapaciteteve në përputhje me standardet më të larta të 
cilësisë në fushën e mësimit të të rriturve, Qendra e Trajnimeve të AKK-së ka kontraktuar një Ekspert Rajonal të 
Zhvillimit të Kapaciteteve i mandatuar për të ofruar mbështetje metodologjike dhe strategjike për AKK-në në 
kryerjen e një prej funksioneve të saj thelbësore - ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të kapaciteteve për zyrtarët e 
zgjedhur dhe të emëruar lokalë në komunat në tërë Kosovën. Përveç komenteve të vazhdueshme të ofruara gjatë 
fazës së zhvillimit të manualeve të trajnimit, eksperti rajonal i CD-së ka ofruar informacione të rëndësishme në 
Udhëzuesin e Trajnerit dhe standardet përkatëse që Qendra e Trajnimeve të AKK-së duhet të integrojë në 
zhvillimin dhe hartimin, ofrimin, monitorimin dhe vlerësimin e shërbimeve të zhvillimit të kapaciteteve për zyrtarët 
e zgjedhur dhe të emëruar lokalë në nivelin lokal. Për më tepër, përmes bashkëpunimit të ngushtë me stafin e 
Qendrës së Trajnimeve të AKK-së, Eksperti Rajonal i CD-së ka luajtur një rol të rëndësishëm në aftësimin e 
mëtutjeshëm të Njësisë së Trajnimit. 
 
Marka dhe Komunikimi 
Për të promovuar Qendrën e Trajnimeve, AKK-ja krijoi markën unike të saj; librin e markës të Qendrës së 
Trajnimeve të AKK-së i cili përfshin: një dizajn specifik të logos, ftesave, rendit të ditës dhe manualeve, banderolat 
vertikale dhe horizontale. Kjo do të thotë që secili manual është hartuar në përputhje me markën e Qendrës së 
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Trajnimeve të AKK-së. Për më tepër, një strategji e re për marrëdhëniet me publikun u zhvillua ekskluzivisht për 
aktivitetet e Qendrës së Trajnimeve. Ajo përfshin metoda dhe mjete për të arritur tek grupet e synuara dhe aktorët 
tjerë, dhe mënyrat më efektive për promovimin e Qendrës së Trajnimeve në media, rrjete sociale dhe mjete të 
tjera të komunikimit. 
 
Ofrimi i Trajnimeve 
Gjatë periudhës raportuese, Qendra e Trajnimeve ka ofruar trajnime të shumta për grupet e saj të synuara. Qendra 
e Trajnimeve zhvilloi trajnime njëditore në tre module në baza rajonale (shtatë rajone në të gjithë Kosovën) 
përderisa trajnimet dy-ditore për çështje tematike si komunikimi, marrëdhëniet me publikun dhe protokolli u 
mbajtën në kryeqytetin e Kosovës. Rreth 400 drejtorë komunalë, anëtarë të kuvendit të komunave, anëtarë të 
stafit të kryetarëve të komunave dhe shërbyes civil janë trajnuar. 
Konkretisht, trajnimet për modulet "Projektet e Investimeve në Infrastrukturë", "Procesi i Buxhetimit në Nivelin 
Lokal", "Fjalori Ligjor për Qeverisjen Lokale" u janë ofruar në baza rajonale anëtarëve të Komisioneve të Politikave 
dhe Financave në komuna, Grupeve joformale të grave - Anëtare të Kuvendit , dhe respektivisht anëtarëve të 
Kuvendit Komunal. Për më tepër, dy trajnime dy-ditore për Protokollin, dhe Marrëdhëniet me Publikun, Media & 
Komunikim u janë mbajtur shefave të kabineteve dhe këshilltarëve për media dhe komunikim në kabinetet e 
kryetarëve të komunave në komunat anëtare të AKK-së. Në bashkëpunim me GIZ-in gjerman, Qendra e Trajnimeve 
të AKK-së ofroi një "Trajnim Grupor mbi Procedurën Administrative në Çështjet e Nëpunësve Civil" për menaxherët 
e personelit dhe anëtarët e komisioneve disiplinore në rajonet e Prishtinës dhe Prizrenit. 
 
Tregime suksesi 
Numri i madh i grave pjesëmarrëse në trajnimet e organizuara nga Qendra e Trajnimeve të AKK-së është, pa 
dyshim, një nga sukseset kryesore të arritura gjatë periudhës raportuese. 
Vlen të theksohet se në bashkëpunim me SIDA, AKK-ja ka nxitur politikanet femra në nivelin lokal në Kosovë që të 
aplikojnë për pjesëmarrje në Programin e Avancuar Ndërkombëtar të Lidershipit Politik të organizuar nga Qendra 
Ndërkombëtare Suedeze për Demokraci (ICLD). Gjithsej katër (4) femra anëtare të Kuvendit Komunal nga komunat 
në tërë Kosovën u pranuan në programin i cili bashkon politikanet femra të zgjedhura nga qeveritë lokale dhe 
rajonale në të gjithë globin (Shqipëri, Botsvanë, Gjeorgji, Indonezi, Keni, Kosovë, Mal i Zi, Mozambik , Afrikë e 
Jugut, Tanzani, Turqi, Ugandë, Ukrainë, Vietnam dhe vende të tjera. 
 
Sfidat & Mësimet e nxjerra 
Sfida kryesore për Qendrën e Trajnimeve të AKK-së në pjesën e dytë të vitit 2019 ishte mungesa e kohës për të 
përgatitur, hartuar dhe ofruar të gjitha trajnimet e planifikuara për grupet përkatëse të synuara. Zgjedhjet e 
Parakohshme Parlamentare Kombëtare dhe fushata elektorale para këtyre zgjedhjeve shkaktuan disa vonesa në 
ofrimin e trajnimeve për zyrtarët e  emëruar lokalë në Kosovë, pasi që shumë prej këtyre të fundit garuan 
gjithashtu në këto zgjedhje. Si rezultat, i gjithë procesi i ofrimit të trajnimeve u vonua për rreth tre javë duke 
penguar zhvillimin e planifikuar të Qendrës së Trajnimeve të AKK-së dhe zbatimin e aktiviteteve të saj të 
planifikuara. Vështirësi dhe vonesa u shfaqën gjithashtu në përzgjedhjen e trajnerëve për ofrimin e trajnimeve të 
modulit "Projektet e Investimeve në Infrastrukturë" pasi që një numër shumë i vogël i trajnerëve lokalë kanë 
njohuritë e nevojshme në lidhje me qeverisjen lokale në Kosovë. Një sfidë tjetër mbeti numri i vogël i trajnerëve që 
kanë njohuri mbi parimet dhe standardet e të mësuarit tek të rriturit, të cilave Qendra e Trajnimeve synon t'i 
përmbahet. Për shkak të vonesave në ofrimin e trajnimeve të shkaktuara nga faktorët e lartpërmendur, shumë nga 
aktivitetet e Qendrës së Trajnimeve duhej të shtyheshin për muajt nëntor dhe dhjetor - një kohë shumë e ngarkuar 
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për qeveritë lokale. Si pasojë e agjendave të ngarkuara të komunave në fund të nëntorit dhe dhjetorit, ashtu siç 
pritej, disa trajnime nuk u ndoqën nga të gjithë zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar lokalë. 
 
 

7. KOMUNIKIMI DHE FUNKSIONIMI I STRUKTURAVE  
 

7.1. Komunikimi me Komunat 
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës vazhdoi edhe këtë vit të mbaj kontakt dhe komunikim të vazhdueshëm me 
komunat. AKK-ja vazhdon të vlerësohet një organizatë transparente dhe e hapur për anëtarët, partnerët dhe 
publikun e gjerë. Komunikimi jo vetëm me komuna por edhe me organizata ndërkombëtare ka bërë që AKK ta 
ngrisë edhe nivelin e besueshmërisë së saj. Në këtë periudhë tek komunat janë dërguar mbi 115 shkresa të 
ndryshme, njoftime, raporte, kthim përgjigje, projekt-ligje, projekt-rregulloret, rekomandime, propozim qëndrime, 
etj.  
 
Me punën e Kolegjiumit për Transparencë në pakon e UA për Transparencën Komunale është ngritur gatishmëria 
dhe përkrahja e AKK-së në gjitha sferat e hapjes edhe më tutje të komunave ndaj qytetarëve. Komunat janë 
mbështetur dhe inkurajuar në freskimin e të dhënave nëpër uebfaqet e tyre dhe avancimin e tyre.  
Është përdorur rrjeti Social ‘Facebook’ për shumë aktivitete dhe projekte të AKK-së. Disa postime të aktiviteteve të 
AKK kanë arritur shikueshmërinë mbi 12.000 ‘shikime’ si dhe me me qindra ‘shpërndarje’.  
 
Vazhdimisht AKK-ja ka punuar në forcimin e imazhit të vetë qoftë edhe përmes produkteve identifikuese. Në këtë 
drejtim është edhe faqja sociale e AKK-së në 'Facebook' ku aty postohen gjitha lajmet dhe aktivitetet e saja. Një rol 
i madh në drejtim të promovimit të aktiviteteve të AKK-së është bërë gjatë takimeve të Kolegjiumeve, 
Konferencave e seminareve të ndryshme, takime të ndryshme me nivelin qendror etj. 
 
Është mirëmbajtur uebfaqja në baza të rregullta dhe janë publikuar 6 Buletine dymujore, ku këtë vit i gjithë 
Buletini shtypet color. Ky publikim i vetmi në Kosovë periodik për qeverisjen lokale në Kosovë, është shpërndarë si 
kopje fizike edhe nëpër zyret e gjithë Kryetarëve, Drejtorëve dhe udhëheqësve të Institucioneve qendrore dhe 
atyre ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, përfshirë edhe ambasadat e huaja. 
 
 

 7.2. Funksionimi i strukturave të AKK-së 
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës në këtë vit ka përmbushur obligimet statutare lidhur me funksionalitetin e 
strukturave të veta. Janë organizuar disa takime të Këshillit të Kryetarëve, të cilin organ kemi filluar të fuqizojmë 
edhe më tutje si dhe është mbajtur takimi i Kuvendit të Përgjithshëm, i cili veç shqyrtimit të raporteve vjetore ka 
debatuar edhe për format e lobimit dhe avokimit në mbrojtje të interesave të Komunave. Bordi ka mbajtur disa 
takime këtë gjashtëmujor e poashtu edhe gjitha Kolegjiumet kanë kryer obligimet e tyre në raport me Rregulloret e 
brendshme.  
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8. BASHKËPUNIMI ME PARTNERËT  
 
Bashkëpunimi i AKK-së me një numër organizatash në pushtetin lokal në Kosovë përcakton dhe inkurajon 
Asociacionin për një partneritet me këto organizata me të cilat ai koordinon aktivitetet e veta, ngase ndërlidhen 
punët e përbashkëta me ta. Kjo ndërlidhet edhe me realizimin e pikës pesë të Strategjisë së AKK-së. Bashkëpunimi 
me partnerët, AKK-së i ka ndihmuar në lobim, avokim, dhe në realizimin e shumë projekteve nga të cilat komunat 
kanë përfituar në fonde, përkrahje financiare në projekte, ofrim të shërbimeve, trajnime punëtori, shkëmbim të 
përvojave etj. Këto partneritete kanë ndikuar përmirësimin e performancës së komunave, ngritjen e kapaciteteve, 
lehtësimin e ofrimit të shërbimeve të ndryshme, tejkalimin e mangësive në mungesë të dokumentacionit të 
kërkuar, bashkëpunimit në mes të komunave me organizata të ndryshme etj. 
 
SDC – Si partneri kryesor në zhvillimin dhe avancimin e AKK-së jep kontribut thelbësor në mbështetjen financiare 
për AKK-në si dhe ka rol kyç në aktivitetet dhe buxhetin e AKK-së. Programi i financuar nga SDC-ja i jep më shumë 
hapësirë veprimi mbulimit të aktiviteteve të AKK-së, varësisht nga koha dhe nevoja për lobim, për dallim nga 
projektet e organizatave tjera. Programi mbështetës i financave nga SDC është gjithëpërfshirës në aktivitetet e 
AKK-së dhe i integruar me buxhetin bazë.  
 
Poashtu këtë vit AKK-ja ka nis bashkëpunimin me Qeverinë Suedeze përmes agjensionit SIDA për të mbështetur 
Qendren e Trajnimit në një program katërvjeçar. Kjo mbështetje fokusohet ne zhvillimin e moduleve të trajnimit, 
organizimin e tyre dhe fuqizimin e Qendrës së Trajnimeve.  
 
Miqtë e AKK-së – Janë mbajtur takime vjetore me partnerët kryesorë të komunave të Kosovës të përfshira në 
fushën e qeverisjes lokale. Miqtë e AKK-së po funksionon si një mekanizëm shumë i rëndësishëm në koordinimin e 
aktiviteteve mes institucioneve lokale dhe organizatave partnere të tyre. Vlen të theksohet roli kryesor që AKK-ja 
luan në koordinimin e takimeve dhe aktiviteteve të tyre. 
 
Në anën tjetër janë organizuar edhe këto projekte e bashkëpunime me partnerët tanë (sipas fushave): 
  
GIZ   Menaxhimi i mbeturinave  
   Arsimi në nivel komunal 

Efiçienca e Energjisë  
Administrata dhe Shërbimi Civil 

USAID/TEAM  Prokurimi Komunal 
  Buxhet dhe Financa 

Menaxhmenti dhe Personeli 
CARITAS  Arsimi parafillor  
OSBE  Transparenca Komunale 
  Kolegiumi i Zyrtarëve Ligjor 

Administrata dhe Personeli 
Inspeksioni 

UN HABITAT   Planifikimi Hapësinor 
Urbanizmi 
Efiçienca e Energjisë 

OFAP/KOMF Shërbime Sociale 
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AQH  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 
NALAS/RCDN Menaxhimi ujërave 
Ambasada e Hungarisë  - Ekonomia hungareze dhe mundësitë e bashkëpunimit me Kosovën 
 
Partneriteti i AKK-së me projekte të ndryshme që ndërlidhen me aktivitete komunale u implementuan në 
bashkëpunim me  me SËISS CONTACT (Metodat inovative të edukimit), bashkëpunime në projekte të veçanta me 
NALAS, GIZ/OPEN REGIONAL FUND, SAVE THE CHILDREN etj. 
 
AKK-ja ka vazhduar t’i përfaqësoj qëndrimet dhe interesat e komunave dhe të kontribuoj tek koordinimi i 
donatorëve me pjesëmarrjet e rregullta në takimet e Komitetit Drejtues të projekteve të rëndësishme të 
donatoreve në fushën e Qeverisjes Lokale dhe Shërbimeve Komunale. 
 
Është e rëndësishme të theksohet pjesëmarrja e Asociacionit të Komunave të Kosovës në punimet e Kongresit të 
Pushtetit Lokal të Këshillit të Evropës. Për më tepër AKK-ja ka marrë pjesë në takime të rëndësishme së bashku me 
NALAS dhe ALDA.  
 
Delegacioni i AKK-së ka marrë pjesë në sesionin pranveror dhe vjeshtor në Këshillin e Evropës, takime në ALDA dhe 
në gjitha takimet dhe grupet punuese të NALAS.  
 
 
 

9. QËNDRUESHMËRIA FINANCIARE E AKK-së  
  

9.1. Konteksti i shkurtër 
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës ka si synim të vazhdueshëm ndërtimin e një sistemi të qëndrueshmërisë 
financiare që garanton ruajtjen e pavarësisë funksionale dhe statusore të saj. Pavarësisht sfidave më të cilat është 
përballur në periudha të caktuara, AKK ka arritur që të krijoj jo vetëm një trend pozitiv në krijimin e 
qëndrueshmërisë financiare, por edhe në ndryshimin e perceptimit të komunave ndaj AKK-së duke rezultuar më 
ndërtimin e raporteve kontraktuale dhe mirëbesuese të dyanshme. Bazuar në të hyrat e arkëtuara nga anëtarësia 
e komunave në vitet e fundit, sidomos gjatë vitit 2018 dhe në gjashtëmujorin e parë të vitit 2019, mund të thuhet 
se trendi i kryerjes se obligimeve të komunave në raport me AKK-në është shumë pozitiv. Ky trend pozitiv mund të 
kuptohet si konsolidim përfundimtar i raportit kontraktual në mes të AKK-së si përfaqësues dhe mbrojtës i 
interesave të Komunave në njërën anë, dhe në anën tjetër komunave si anëtarë të AKK-së të cilat përfitojnë nga 
shërbimet që ofron kjo e fundit. Gjatë vitit 2019, përkatësisht në pjesën e dytë të këtij viti, AKK ka zgjeruar gamën 
e shërbimeve përmes themelimit të Qendrës së Trajnimeve për anëtarët e saj. Lansimi i këtij produkti të ri të 
shërbimeve është pritur mjaftë mirë nga anëtarësia dhe ka pasur impakt pozitiv edhe në kryerjen e pagesës së 
anëtarësisë nga ana e Komunave. 
 
Të gjitha këto të arritura të cilat kanë reflektuar në qëndrueshmërinë financiare të AKK-së, kanë ardhur si rezultat i 
angazhimit të strukturave të AKK-së (administratës dhe nivelit politik), si dhe përkrahjes së partnerëve 
ndërkombëtarë, me theks të veçantë SDC-së. Një tjetër faktor shumë i rëndësishëm në këtë drejtim është 
vlerësimi i punës së AKK-së dhe kënaqshmeria e Komunave në raport më shërbimet e ofruar ndaj tyre. Ky vlerësim 
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i komunave dhe akterëve tjerë në raport me punën e AKK-së është i bazuar në të dhënat e një seri sondazhesh të 
porositura nga ana e organizatës gjermane GIZ.  
Vlen të theksohet që për shkak të rezultateve pozitive disa vjeçare dhe për shkak që aktivitetet e AKK-së janë 
shtuar, siç është themelimi i Qendrës së Trajnimeve, Bordi i AKK-së ka marrë vendim që anëtarësia e komunave në 
buxhetin e AKK-së të ngritet për 25%. Kjo e bën AKK-në edhe më të përkushtuar që të punojë edhe më tutje në 
përmirësimin e performancës ndaj komunave. 
 
 

9.2. Të arriturat gjatë vitit 2019 
 
Gjatë periudhës referuese AKK ka arritur të arkëtoj të hyra nga anëtarësia në shumë prej 184,973 € nga totali i 
buxhetit të paraparë për vitin 2019 i cili kap shumën 145,000 euro. Objektivi i paraparë në buxhetin e AKK për vitin 
2019 është 145,000 €, brenda periudhës gjashtëmujore AKK ka realizuar 128% të objektivit të paraparë, duke 
mbledhur 125,456 €. 
AKK ka vazhduar që të loboj në Kolegjiumet e saj për sensibilizimin e Komunave për të kryer pagesën e anëtarësisë 
ndaj AKK-së dhe për futjen e pagesës së anëtarësisë në planifikimin buxhetor të komunave. Brenda periudhës 
referuese ka pasur shumë takime të Kolegjiumeve, me theks të veçantë disa punëtori të Kolegjiumeve brenda dhe 
jashtë vendit të cilat kanë shërbyer si një mundësi e mirë për stafin e AKK-së që të lobojnë për pagesën e 
anëtarësisë nga Komunat si shpërblim për shërbimet e ofruara. Në mënyrë të veçantë është punuar me 
Kolegjiumin për Buxhet dhe Financa, ku si rezultat i këtij lobimi, shumë komuna tashmë kanë krijuar linjë të 
veçantë për pagesën e anëtarësisë në AKK, linjë kjo që është vendosur në kategorinë “Mallra dhe Shërbime”. 
Brenda periudhës referuese, Bordi i AKK-së, përkatësisht Kryetari dhe Drejtori Ekzekutiv kanë vazhduar vizitat e 
rregullta në Komuna përmes të cilave kanë dëgjuar shqetësimet e Komunave për problemet më të cilat 
ballafaqohen ato. Kryetari dhe Drejtori Ekzekutiv i AKK-së kanë shprehur gatishmërinë e AKK-së për të adresuar të 
gjitha brengat e Komunave në instancat përkatëse. Këto vizita kanë shërbyer si një mundësi e mirë për të sqaruar 
edhe pozicionin financiar të AKK-së si dhe nevojën për një qëndrueshmëri financiare të vazhdueshme. 
 
Më poshtë është paraqitur një statistikë përmbledhëse lidhur më performansën e treguar në realizimin e të hyrave 
nga anëtarësia gjatë viteve 2016-2019. 
 

Viti  

 Buxheti i 
targetuar sipas 

viteve 
Shuma e 
arketuar 

Buxheti i 
realizuar në % 

Shuma vjetore 
e anetaresise 

Pagesa totale e 
anetaresise ne 

% 

2016 135,000 180,449 134% 173,892 103.77% 

2017 140,000 134,871 96% 173,892 77.56% 

2018 140,000 183,800 131% 173,892 105.70% 

2019 145,000 184,973 128% 173,892 106.37% 

TOTALI 560,000 684,094 122% 695,568 98.35% 
 

  



 

 
24 

 

   RAPORTI NARRATIV I PROGRESIT 2019 

 

9.3. Financimi nga palët e treta 
 
Financimi nga palët e treta nënkupton grantet e realizuara nga AKK përveç atyre të realizuara nga programi i 
financuar nga SDC. Në këtë drejtim AKK për vitin 2019 ka paraparë një buxhet në total prej €278,655 nga 
organizata të ndryshme financuese, si NALAS, GIZ, SIDA, CARITAS. Në periudhën referuese, AKK ka arritur të 
realizoj një pjesë të grantëve të parapara, përkatësisht në këtë periudhë AKK ka nënshkruar kontratë me NALAS, 
në shumë prej € 61,550, si dhe me GIZ-in gjerman, ka nënshkruar dy kontrate të reja, në shumë prej € 61,934. 
Poashtu brenda këtij viti është nënshkruar edhe kontrata me SIDA-n suedeze për periudhën 2019-2022, në shumë 
prej € 546,000, nga totali i kësaj shume, € 139,251 janë pranuar në vitin 2019. Totali i të hyrave nga grantet për 
vitin 2019, duke përfshirë edhe të hyrat nga projektet e nënshkruara në vitin 2018 dhe që kanë vazhduar në vitin 
2019, është: € 270,306. 
 
Brenda kësaj periudhe, AKK ka vazhduar bashkëpunimin edhe me organizata si OSBE, USAID-TEAM, UN-HABITAT, 
dhe OFAP me të cilat është paraparë realizimi i aktiviteteve në kuadër të objektivave të përbashkëta me financimin 
direkt nga ana e këtyre organizatave.  
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10. RAPORTI I AUDITIMIT 
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