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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

 
 
Hyrje 
 
Aktivitetet e Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) në vitin 2021 ishin të bazuara në Planin 
Vjetor dhe orientimet Strategjike të AKK-së 2021-2025, si dhe sipas prioritetet vjetore të përcaktuara 
nga strukturat udhëheqëse të AKK-së.  
Edhe këtë vit, një pjesë të tij e karakterizoj angazhimi ynë me aktivitetet rreth situatës pandemike 
Covid-19 por edhe aprovimi i Agjendës Legjislative tek në muajin e pestë të këtij viti.  
Përkundër ndërhyrjes së këtyre dy faktorë në angazhimet tona, qëllimi i përgjithshëm i lobimit 
vazhdoi 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. 
Në këtë prizëm, lobimi ynë u synua në disa çështje me prioritet për komunat sikurse janë: Projektligji 
për Vetëqeverisjen Lokale, Projektligji Financat e Pushtetit Lokal, Projektligji për Zyrtarët Publik, 
Projektligji i Prokurimit Publik dhe Projektligji për Partneritet Publiko-Privat. 
 
 
1.1. Lobimi dhe Avokimi: Çështjet e suksesshme të vitit 2021  
 
Si pasojë e mungesës së agjendës legjilsative të nivelit qendror edhe lobimi në pjesën e parë të viti 
ka pësuar ndryshime. Në aktivitetet e këtij viti paraqesim lobimin dhe angazhimin tonë në çështjet 
që kanë qenë imperativ i kohës në situatën e pandemisë dhe arritjet tjera brenda këtij viti, e të cilat i 
kemi përmbledhur në gjashtë tregime të suksesit si më kryesoret:  
 
 
1.1.1. Trajnimi për përgatitjen e provimit të jurisprudencës për përfaqësuesit juridik të 
komunave 
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës, ka kërkuar që me Ligjin e ri të Avokaturës, përfaqësuesitë juridik 
të komunave të barazohen me përgjegjësi dhe të drejta me avokatët shtetëror, pasi që e kryejnë 
punën e njëjtë duke përfaqësuar institucionin në gjykata. Por në disa prej komunave këta 
përfaqësues juridik nuk e kanë të dhënë provimin e jurisprudencës, andaj Asociacioni mori 
iniciativën që të përkrahen këta zyrtarë të komunave me përgatitjen e lëndëve të cilat janë në 
provim. AKK arriti që të merr përsipër organizmin e përgatitjes për provim të jurisprudencës për 
përfaqësuesitë juridik të komunave dhe të gjthë së bashku të i përcjellin ligjeratat nga lëndët të cilat 
janë pjesë e provimit.  Për këtë arsye, AKK ka angazhuar gjyqtarët më të mirë nga fusha penale, civil 
dhe ekonomik, administrativ dhe tregtar. E arritura jonë finale në këtë segment do të jetë kur 
përfaqësuesitë juridik të komunave do të jenë të përgatitur profesionalisht dhe të barabartë me 
avokatët e shtetit. Duhet pasur parasysh se përfaqësuesitë juridik të komunave, mbrojnë komunat 
në lëndë nga fusha të ndryshme dhe ka raste kur vlera e pronës është milionshe, andaj duhet 
investuar tek ata më shumë, që të jenë ne pozitë të merituar kjo edhe sjellë sukses pastaj në 
komuna. 
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1.1.2. Rishikimi i projekteve për investime kapitale në komuna 
 
Ministria e Financave ka aprovuar Udhëzimin Administrativ nr.04/2019 për definimin e Projekteve 
Kapitale dhe Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve Kapitale, për të cilin U.A është kërkuar që të 
merren parasysh kriteret e parapara në arsyeshmërinë e projekteve kapitale edhe në nivelin lokal. 
Në përballje me sfidat e Komunave në zbatim të udhëzimit administrativ për kriteret përzgjedhëse 
dhe përparësinë MFT ka kërkuar nga komunat respektimin e kritereve dhe obligimeve të 
organizatave buxhetore konkretisht Komunave në zbatimin e këtij udhëzimi administrativ për çdo 
projekt të ri kapital në Komuna.  
Asociacioni i Komunave të Kosovës përmes strukturave të saja, respektivisht Kolegjiumit për Buxhet 
dhe Financa në diskutimet e organizuara me MFT është kërkuar që komunave të cilat nuk kanë 
përmbushur kriteret e parapara sipas këtij udhëzimi administrativ të i’u mundësohet revidimi i 
këtyre projekteve kapitale të cilat do të arsyetohen në bazë të kritereve të kërkuara. Një kërkesë e 
tillë është miratuar nga MFT dhe kjo ka mundësuar që komunat të kenë mundësinë e zbatimit të 
projekteve kapitale si një nga investimet me ndikimin më të madhë në nivelin lokal. 
Meqë një ndër tatimet të cilat sigurojnë sasinë më të madhe në komuna të të hyrave vetanake (THV) 
është tatimi në pronë, dhe si rezultat i investimeve kapitale mundësohet edhe rritja e THV në 
komuna, që sipas raportimeve të komunave në takimet Kolegjiumit për Buxhet dhe Financa, viti 
2021 në gjysëm vjetorin e parë është më i miri deri më tani. 
 
1.1.3. Organizimi i zgjedhjeve në kohë pandemie dhe impakti i komunave  
 
Në muajin janar të këtij viti ushtruesja e detyrës (u.d.) së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, mori 
vendim që me datën 14 shkurt në Kosovë të zhvillohen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. 
Zgjedhjet e parapara në këtë datë janë zhvilluar në kohë kur në Kosovë situata me pandeminë Covid 
19 ka qenë serioze. Si rrjedhojë është kërkuar planifikim koordinim dhe organizim i ngushtë në mes 
Komunave, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në këtë rast me Ministrinë e Shëndetësisë, me 
qëllim të marrjes së masave parandaluese në ditën e zgjedhjeve nëpër komuna në vend votimet 
përkatëse. Ndarja e 100,000 testeve rapide për testimin e rreth 55000 komisionerëve dhe 
vëzhguesve me testet e SARS COV 2 në nivel vendi për zgjedhjet Parlamentare në Republikën e 
Kosovës, ka mundësuar mbarëvajtjen e zgjedhjeve, ku përmes testeve rapide për komisionere është 
parandaluar kontakti eventual i komisionerëve dhe vëzhgusëve, të infektuar me Covid 19,të 
zgjedhjeve me votuesit potencial në vendvotime të organizuara në komunat e Kosovës. Me sigurimin 
e këtyre testeve nga MSh, mënyra e shpërndarjes së këtyre testeve dhe organizimi, ndarja dhe 
koordinimi me komuna është bërë përmes AKK përkatësisht Kolegjiumi për Shëndetësi.  Gjithashtu 
edhe përmes këtij organizimi dhe koordinimi me nivelin qendror është dëshmuar roli i AKK-së si 
mekanizëm kyç për ndërlidhje efikase me komunat në rastet kur veprimet dhe kordinimi me komuna 
është i nevojshëm në situata emergjente. 
 
1.1.4. Rritja për 50% e tarifës se anëtarësisë është mirëpritur nga komunat 
 
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. Falë 
angazhimit të strukturave të AKK-së (administratës dhe nivelit politik), dhe me përkrahjen e 
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partnerëve tanë ndërkombëtarë, sidomos SDC-së, AKK ka arritur që të hyjë në një fazë të re e cila 
reflekton një qëndrueshmëri të konsiderueshme financiare.  
Në këtë kontekst, një e arritur e rëndësishme e AKK-së në vitin 2021, mund të konsiderohet vendimi 
për rritjen e tarifës së anëtaresisë se Komunave, e cila ka reflektuar edhe në rritjen e totalit të 
buxhetit për vitin 2021, nga 150,000 €, total ky i dakorduar edhe me partnerin kryesor, SDC, në 
225,000 €. Krejt kjo është bërë me synimin për të ndërtuar një skemë të financimit, ku AKK 
gradualisht rritë pjesëmarrjen vetanake në buxhetin e përgjithshëm të organizatës në disa nga 
kategoritë buxhetore, ndërsa në anën tjetër, SDC si partnerë afatgjatë në përkrahjen institucionale 
të AKK-së, ulë gradualisht shkallën e financimit ndaj AKK-së, më synimin përfundimtar, ndërtimin e 
një sistemi të qëndrueshëm financiar të AKK-së. Bazuar në performancen e shënuar gjatë kësaj 
periudhe të raportimit, mund të thuhet se Komunat u janë përgjigjur pozitivisht vendimit për rritjen 
e tarifës se anëtarësisë, kjo tregon gatishmërinë dhe seriozitetin e AKK-së në raport me zotimet e 
marra ndaj partnerëve (donatorëve) për të ndërtuar gradualisht një sistem të qëndrueshëm 
financiar. 
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. 
 
1.1.5.Hartimi i Model- Statutit për Ndërmarrjen Publike Lokale (Ndërmarrje Publike 
Lokale)  Stacioni i Autobusëve - Shoqëri Aksionare  
 
Ishte nevojë e Komunave që të hartohet një model-statut për NPL “Stacioni i Autobusëve”, pasi që 
ato komuna që tani e kanë këtë ndërmarrje, e kanë trashëguar nga Agjensioni Kosovar i Privatizimit 
(AKP) , andaj ende nuk janë konsoliduar si duhet me kompletim të akteve juridike. 
Ky dokument do të i’u ndihmojë të gjitha NPL “Stacioni i Autobusëve” që ta marrin dhe ta përshtasin 
për nevojat e ndërmarrjes së tyre. 
Ky dokument po ashtu do të iu ndihmojë edhe më shumë Komunave të cilat planifikojnë të 
themelojnë këtë ndërmarrje, pasi e kanë obligim që të regjistrohen në Agjencionin e Regjistrimit të 
Biznesve paraprakisht të kenë të hartuar Statutin e Ndërmarrjes. 
 

1.1.6. Analiza “Faktorët e brendshëm të bashkëpunimit ndër-komunal; Çka është më me 
rëndësi dhe pse?’ 

 
Në strategjinë e re të AKK-së 2021-2025 një ndër objektivat kryesore strategjike është edhe Ofrimi  
shërbimeve komunale të përmirësuara për qytetarët, ku për relizimin e kësaj objektive pritet që 
komunat të avancojnë në prezantim të prioriteteve komunale për donatorët dhe institucionet 
financiare dhe të shikohet për mundësitë e paraqitjes së këtyre prioriteteve në mënyrë të 
përbashkët nga komunat.  

Bashkëpunimi ndër-komunal në Kosovë është në pikën e sajë fillestare. Komunat në Kosovë dallojnë 
nga madhësia e tyre por edhe për nga kapacitetet për të ofruar shërbime për qytetarët e tyre. Edhe 
pse bashkëpunimi ndër-komunal nuk është zgjidhja e vetme për të gjitha sfidat dhe zhvillimet në 
nivelin lokal, por me siguri do të mundësonte shërbime komunale më kualitative dhe më efikase. 
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Përmes bashkëpunimit ndër-komunal komunat do të mund të ofrojnë shërbime të reja, të jenë më 
atraktive për bashkëpunim me sektorin privat për projekte PPP. Shërbimet administrative mund të 
ri-organizohen, përveç edhe aspekteve të tjera bashkëpunimi ndërkomunal mund të sjellë mundësi 
të angazhimit të komunave edhe në bashkëpunim ndër kufitar. 
 
1.2. Zhvillimi i Kapaciteteve  
 
Në vitin 2021, Qendra e Trajnimit e AKK-së ishte e përfshirë në zhvillimin e trajnimeve dhe procesit 
te ofrimit te tyre që, ndryshe nga e njëjta periudhë raportuese në vitin 2020, mund të zbatohej 
normalisht për shkak të heqjes së masave kufizuese më Covid-19 në tubimet publike. QT të AKK-së 
zhvilloi dy (2) manuale shtesë të modulit të trajnimit, "Zhvillimi i Lidershipit" dhe "Komunat 
Gjithëpërfshirëse" që zgjerojnë portofolin e zhvillimit të kapaciteteve të AKK-së dhe e sjellin atë në 
një total prej shtatë (7) moduleve tematike të trajnimit. "Komunat e mençura" të cilat do të 
zhvillohen më vonë gjatë vitit 2021 do të kompletojnë modulet e trajnimit të AKK-së – themeli i 
ofrimit për zhvillim te kapaciteteve.  Në vitin 2021, trajnime për tre (3) module ekzistuese të 
trajnimit, përkatësisht "Fjalori Ligjor për Qeverisjen Lokale", "Proceset e Buxhetimit në Nivelin Lokal" 
dhe "Krijimi i Lidhjeve" iu ofruan zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar lokalë në komunat e Kosovës. 
Më shumë se 400 zyrtarë lokalë të zgjedhur dhe të emëruar dhe staf civil (ndonëse numri i të 
trajnuar ishte planifikuar të jetë dukshëm më i madh por sivjet kishim dy palë zgjedhje dhe 
angazhimeve të tyre në fushatat parazgjedhore)  morën pjesë në trajnime të mbajtura nga QT të 
AKK-së në pesë (5) rajone në të gjithë Kosovën (për shkak të Covid-19, trajnimet në vitin 2021 u 
mbajtën në pesë rajone në vend të shtatë rajoneve).   
Poashtu Qendra e Trajnimit e AKK-së vazhdoi integrimin e standardeve të cilësisë në të gjitha fazat e 
shërbimeve të zhvillimit të kapaciteteve në përputhje me parimet e mësim-nxënies për të rritur dhe 
Ciklin e Menaxhimit të Trajnimeve.  Komunikimi i Qendrës së Trajnimit ka vazhduar gjatë raportimit 
në përputhje me Strategjinë e Komunikimit dhe identitetin vizual. Të gjitha materialet e përgatitura 
nga Qendra e Trajnimit siç janë ftesat dhe agjendat e trajnimit, formularët e vlerësimit të trajnimit, 
materialet promovuese të trajnimit, materialet e përgatitura për ofrimin e trajnimit, etj. reflektojnë 
identitetin vizual të QT të AKK-së. 
 
1.3. Performanca Organizative 
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës në këtë vit ka përmbushur shumicën e 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 takime të Bordit. Poashtu këtë vit është 
mbajtur online takimi i Kuvendit të Përgjithshëm Vjetor ku janë aprovuar raportet vjetore të vitit 
2020, Plani i Punës për vitin 2021 si dhe është miratuar Strategjia e re e AKK-së 2021-2025 dhe është 
bërë plotësim ndryshimi i Manualit për Politika dhe Procedura.  
 
Kolegjiumet Profesionale - Asociacioni i Komunave të Kosovës me synim trajtimin e temave me 
interes të politikave lokale ka organizuar një cikël të ri të takimeve në bashkëpunim dhe mbështetje 
të Kolegjiumeve Profesionale, si vazhdim i zhvillimit të aktiviteteve të rregullta me qëllim të 
realizimit të objektivave të planifikuara në fushat me interes të Komunave.  
I gjithë ky aktivitet i rëndësishëm, vjen si rezultat i partneritetit të vazhdueshëm të Asociacionit të 
Komunave të Kosovës dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), në përkrahjen e 
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fuqishme të ofruar për Komunat e Kosovës, e në veçanti për mbështetjen e dhënë Asociacionit të 
Komunave të Kosovës prej më shumë se një dekadë. 
Për këtë qëllim Asociacioni i Komunave të Kosovës ka vazhduar me zhvillimin e aktiviteteve të 
rregullta të Kolegjiumeve në organizimin dhe përgatitjen e planeve të punës për këtë vit, me qëllim 
përcaktimin e objektivave në kuadër të koordinimit dhe zhvillimit të veprimtarisë së tyre, shqyrtimin 
e programit legjislativ si dhe diskutimin e temave me interes në zhvillimin e aktiviteteve të tyre në të 
ardhmen. 
Kolegjiumet do të vazhdojnë të përforcojnë qëndrimet e tyre kundrejt institucioneve qendrore në 
konsultimin e projekt-ligjeve të reja si dhe akteve nënligjore që do të prekin kompetencat e pushtetit 
lokal në Kosovë me synim zhvillimin e politikave në fuqizimin e rolit dhe kompetencave komunale. 
Po ashtu prioritet mbetet edhe bashkëpunimi në të ardhmen në realizimin e projekteve të ndryshme 
përmes përkrahjes financiare, ofrimin e shërbimeve të ndryshme sikurse janë punëtoritë, trajnimet 
dhe shkëmbimi i praktikave të mira komunale. 
 
1.4. Performanca financiare  
 
Gjatë vitit 2021 AKK ka arritur të arkëtoj të hyra nga anëtarësia në shumë prej 238,722 € nga totali i 
buxhetit të paraparë për vitin 2021 i cili kap shumën 225,000 euro. Objektivi i paraparë në buxhetin 
e AKK për vitin 2021 është 225,000 €. Brenda vitit 2021 AKK ka realizuar 106 % të objektivit të 
paraparë, duke mbledhur 238,722 €.Pavarësisht sfidave dhe problemeve të cilat janë paraqitur si 
rezultat i shfaqjes se Pandemisë COVID19, si dhe mbajtja e zgjedhjeve lokale 2021, Komunat kanë 
vazhduar me kryerjen e obligimeve në raport me AKK-në sa i përket pagesës së anëtarësisë. Vlen të 
theksohet se duke filluar nga viti 2021, AKK ka aplikuar tarifën e re të anëtarësisë e cila ka paraparë 
një rritje të kësaj tarife prej 50%. Paraprakisht tarifa e re është miratuar nga Bordi dhe nga Kuvendi i 
AKK-së. Në anën tjetër AKK edhe pse në kushte të pandemisë ka vazhduar në mënyrë intensive 
kryerjen e shërbimeve në raport me komunat, shërbime këto të cilat janë vlerësuar lartë nga ana a 
komunave. Prandaj, bazuar në të hyrat e arkëtuara nga anëtarësia e komunave në vitet e fundit, 
sidomos gjatë vitit 2020 dhe 2021, mund të thuhet se trendi i kryerjes se obligimeve të komunave në 
raport me AKK-në është shumë pozitiv.  
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.  
SDC vazhdoi të jap kontributin e saj thelbësor në AKK, si partner kryesor institucional.  
Auditimi i rregullt vjetor në lidhje me aktivitet financiare të AKK-së ka përfunduar. Sikurse në vitet e 
kaluara, auditimi ka rezultuar pozitiv dhe është miratuar nga Bordi dhe nga Kuvendi i AKK-së.  
 
1.5. Komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerët  
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës vazhdoi edhe këtë gjysëm vit të mbaj kontakt dhe 
komunikim të vazhdueshëm me komunat. Prandaj, 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 
mbaj e forcoj edhe më tutje nivelin e besueshmërisë së saj. Në këtë vit tek komunat janë 
dërguar mbi 75 shkresa të ndryshme.  Është përdorur poashtu rrjeti Social ‘Facebook’ për 
shumë aktivitete dhe projekte të AKK-së. Disa postime të aktiviteteve të AKK kanë arritur 
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shikueshmërinë mbi dhjetëra mijëra ‘shikime’ si dhe me me qindra ‘shpërndarje’.  Poashtu 
është mirëmbajtur uebfaqja në baza të rregullta dhe janë publikuar gjashtë Buletine 
dymujore, ku këtë edhe 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. 
Kryetarët dhe Drejtori kanë qenë të pranishëm në TV dhe media tjera duke përfaqësuar 
AKK-në dhe paraqitur qëndrimet e tij. 
 
1.6. Partnerët 
 
Bashkëpunimi i AKK-së me një numër organizatash partnere 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.  
Anëtarët e Bordit si dhe Drejtori Ekzekutiv me stafin e AKK-së kanë pasur shumë takime me 
përfaqësues të donatorëve dhe ambasadave të akredituara në Kosovë. 
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.  
SIDA - Poashtu AKK-ja ka vazhduar bashkëpunimin me Qeverinë Suedeze përmes agjensionit SIDA 
për të mbështetur Qendren e Trajnimit në një program katërvjeçar.  
GIZ- Këtë vit AKK-ja ka nis një projekt “Mbështetja e Komunave përmes AKK-së në ngritjen e 
kapaciteteve në zhvillimin e Planeve Komunale për Energji dhe Klimë”. Edhe ky projekt nuk ka kaluar 
nëpër zyren e GIZ-it në Prishtinë por vlerësimi është bërë direk në Gjermani që paraqet një kapërcim 
pozitiv tutje vlerësimeve të partnerëve për kapacitetet tona.  
Ndër partnerët tjerë edhe këtë 6 mujor në projekte e programe të ndryshme bashkëpunimi ishin 
edhe USAID, OSBE, EU Commision, Council of Europe, NALAS, ORF, UNHABITAT, OFAP, AQH, 
CARITAS, UNFPA, OSBE etj. 
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2. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË AKK-së PËR VITIN 2022  
 
Në vitin 2021, Asociacioni i Komunave të Kosovës ndoqi objektivat e saj bazuar në Planin 
Vjetor të AKK-së, por edhe iu përshtat zhvillimeve që ndodhën në këtë pjesë të vitit.  
Edhe këtë vit, objektivat kryesore për 2021 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)   
 
Programi Legjislativ për vitin 2021 është miratuar në muajin maj ku kishte paraparë 190 
Projektligje, ndërsa Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka përzgjedhur 38 prej tyre, të 
cilat ndërlidhen me kompetencat e nivelit lokal. 
Gjatë këtij viti AKK-ja është kyqur në grupe punuese në 30 dokumente, 6 Strategji 
Kombëtare, 17 projektligje dhe 10 akte nënligjore. 
Duke pasur parasysh që Programi Legjislativ është miratuar gati në fund të gjashtë mujorit 
të parë, të gjitha aktet janë në proces, pasi koha ka qenë e shkurtër për të i kaluar të gjitha 
proceset deri në miratim të tyre. 
Edhe këtë periudhë, procesi i zhvillimit dhe konsolidimit të politikave apo qëndrimeve është 
nisur në fillim viti përmes strukturave të saj si: Bordi, Këshilli i Kryetarëve, Kolegjiumet dhe 
Komisionet. Këto struktura 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.  
Në këtë prizëm, lobimi ynë u synua në disa çështje me prioritet për komunat sikurse janë: 
Projektligji për Vetëqeverisjen Lokale, Projektligji Financat e Pushtetit Lokal, Projektligji për 
Zyrtarët Publik, Projektligjin për paga dhe Projektligji i Prokurimit Publik . 
Në këtë drejtim, AKK-ja ka takuar Bordin dhe Kolegjiumet për të diskutuar planet vjetore të 
punës, prioritetet e angazhimeve dhe synimeve për këtë vit. Në kuadër të planeve vjetore të 
Kolegjiumeve ka vazhduar të trajtohet me seriozitet angazhimin i 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 
2021/2025. 
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4. LOBIMI DHE AVOKIMI  
 
Si shtyllat bazike të orientimeve të organizatës, lobimi dhe avokimi u përqëndrua në temat e 
nevojshmë dhe të kërkuara nga komunat por edhe agjenda legjislative qeveritare. Andaj në 
këtë kohë, AKK-ja është e kyçur në 6 strategji kombëtare, 17 projektligje dhe 10 akte 
nënligjore.  
Në fillim të vitit nisem me aktivitete të planifikuara ku me lobim arritëm rezultate dhe ato 
më kryesoret do i praqesim në pjesët e mëposhtme. Ndërsa sa i përket shqyrtimit të akteve 
juridike, kemi shqyrtuar vetëm akte nënligjore të ndërlidhura me ministritë e linjes. 
Në aktivitetet e këtij viti paraqesim lobimin dhe angazhimin tonë në çështjet që kanë qenë 
imperativ i kohës në situatën e pandemisë dhe arritjet tjera brenda këtij viti  e të cilat i kemi 
përmbledhur në gjashtë tregime të suksesit si më kryesoret:  
 
4.1. Trajnimi për përgatitjen e provimit të jurisprudencës për përfaqësuesit juridik të 
Komunave 
 
Konteksti 
Asociacioni i Komunave të Kosovës, ka kërkuar që me Ligjin e ri të Avokaturës, 
përfaqësuesitë juridik të komunave të barazohen me përgjegjësi dhe të drejta me avokatët 
shtetëror, pasi që e kryejnë punën e njëjtë duke përfaqësuar institucionin në gjykata. 
Projektligji është përfshirë në Programin Legjislativ të vitit 2021, andaj AKK-ja aty do të 
paraqes qëndrimet rreth barazimit të pozitave mes nivelit qendror dhe lokal. Por në disa 
prej komunave këta përfaqësues juridik nuk e kanë të dhënë provimin e jurisprudencës, 
andaj Asociacioni mori iniciativën që të përkrahen këta zyrtarë të komunave me përgatitjen 
e lëndëve të cilat janë në provim. Ne kërkuam nga Ministria e Drejtësisë që AKK-ja të merr 
përsipër organizimin e trajnimit, me qëllim që këta zyrtarë të përgatiten për provim, dhe ata 
që kalojnë provimin të pajisen me certifikatë, me qëllim që kur ligji të hyj në fuqi këta veç të 
i plotësojnë të gjitha kushtet e parapara. 
 
Të arriturat 
AKK arriti që të merr përsipër organizmin e përgatitjes për provim të jurisprudencës për 
përfaqësuesitë juridik të komunave dhe të gjthë së bashku të i përcjellin ligjeratat nga 
lëndët të cilat janë pjesë e provimit.  Për këtë arsye, AKK ka angazhuar gjyqtarët më të mirë 
nga fusha penale, civil dhe ekonomik, administraiv dhe tregtar. 
Ky proces do të jetë më i gjatë, duke organizuar punëtori për të ushtruar dhe për tu 
ballafaquar me shumë situata sfiduese me qëllim që zyrtarët e komunave të jenë të 
gatshme në kohën e organizmit të provimeve të hyjnë dhe të i kalojnë provimet. 
E arritura jonë finale në këtë segment do të jetë kur përfaqësuesitë juridik të komunave do 
të jenë të përgatitur profesionalisht dhe të barabartë me avokatët e shtetit. 
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Impakti 
Kur përfaqësuesitë juridik të komunave të barazohen me ligj me avokatët e shtetit, do të 
jenë shumë të fuqizuar më të përgatitur për punë edhe do të jenë më të përkushtuar, pasi 
ky provim i ngrit ata profesionalisht dhe iu jep një mandat më lartë në pozitën e punës. 
Duhet pasur parasysh se përfaqësuesitë juridik të komunave, mbrojnë komunat në lëndë 
nga fusha të ndryshme dhe ka raste kur vlera e pronës është milionshe, andaj duhet 
investuar tek ata më shumë, që të jenë ne pozitë të merituar kjo edhe sjellë sukses pastaj në 
komuna. 
 
4.2. Rishikimi i projekteve për investime kapitale në komuna 
 
Konteksti 
Sfidat në fushën e financave vazhdojnë të jenë serioze dhe shqetësuese në përballimin e 
gjendjes në luftimin e Covid-19 në komunat e Kosovës.  
Njëra ndër temat e vazhdueshme këtë vit tek Kolegjiumi për Buxhet e Financa ka qenë 
kapërcimi i kësaj situate dhe rritja e buxheteve komunale për vitin 2021 përmes inkasimit sa 
më të lartë të të hyrave vetanake. Në fillim të këti viti si prioritet i këtij Kolegjiumi janë 
përcaktuar pikat kryesore, të cilat duhet të jenë pjesë e diskutimeve serioze në mes nivelit 
qendror dhe atij lokal në tejkalimin e pengesave të mundshme të cilat do të jenë, kurse 
aktivitetet e komunave do të zhvillohen përmes procedurave të cilat janë në përputhje me 
politikat lokale dhe qëndrueshmërinë financiare. 
Ministria e Financave ka aprovuar Udhëzimin Administrativ nr.04/2019 për definimin e 
Projekteve Kapitale dhe Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve Kapitale, për të cilin U.A 
është kërkuar që të merren parasysh kriteret e parapara në arsyeshmërinë e projekteve 
kapitale edhe në nivelin lokal. 
Në përballje me sfidat e Komunave në zbatim të udhëzimit administrativ për kriteret 
përzgjedhëse dhe përparësinë MFT ka kërkuar nga komunat respektimin e kritereve dhe 
obligimeve të organizatave buxhetore konkretisht Komunave në zbatimin e këtij udhëzimi 
administrativ për çdo projekt të ri kapital në Komuna. Duke pasur parasysh situaten e krijuar 
nga pandemia Covid 19 dhe duke konsideruar që buxheti i viti 2021 është planifikuar për 
herë të parë duke marrë parasysh këto kritere, disa komuna kanë hasur në vështirësi në 
zbatimin e këtij U.A sipas kërkesave të parapara. 
 
Të arriturat 
Njëra ndër temat të cilat kanë pasur rëndësi të veçantë dhe kanë prekur drejtpërdrejtë disa 
komuna në këtë vit ka qenë zbatueshmëria e U.A. Për definimin e Projekteve Kapitale dhe 
Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve Kapitale, në bazë të të cilit një ndër kriteret ka 
qenë definimi dhe arsyetimi i projekteve kapitale sa i përket rëndësisë dhe ndikimin tek 
komunat në përcaktimin e kritereve përzgjedhëse të projekteve kapitale, gjatë përgatitjes, 
shqyrtimit dhe vlerësimit të projekt-propozimit kapital, pavarësisht burimit të financimit. 
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Gjithashtu kjo ishte hera e parë që këto kritere kërkohej të zbatohen me qëllim të aprovimit 
të projekteve kapitale të parapara. 
Nga komunat u vlerësua që këto kritere kanë paraqitur vështirësi për përmbushjen e tyre 
dhe si pasojë investimet ealokuara për projekte kapitale nuk do të gjejnë zbatueshmërinë e 
paraparë siç ishin planifikuar nga komunat, e projekte këto të cilat kanë ndikim të 
drejtëpërdrejt në përmirësimin e cilsisë së jetesës së qytetarëve.  
Asociacioni i Komunave të Kosovës përmes strukturave të saja, respektivisht Kolegjiumit për 
Buxhet dhe Financa në diskutimet e organizuara me MFT është kërkuar që komunave të cilat 
nuk kanë përmbushur kriteret e parapara sipas këtij udhëzimi administrativ të i’u 
mundësohet revidimi i këtyre projekteve kapitale të cilat do të arsyetohen në bazë të 
kritereve të kërkuara. Një kërkesë e tillë është miratuar nga MFT dhe kjo ka mundësuar që 
komunat të kenë mundësinë e zbatimit të projekteve kapitale si një nga investimet me 
ndikimin më të madhë në nivelin lokal. 
 
Impakti 
Investimet Kapitale të parapara për vitin 2021 në komuna kap shumën e 143 milion eurove 
të planifikuara nga komunat e Kosovës, gjithashtu nga niveli qendror janë paraparë afër 93 
milion euro si investime kapitale në nivelin lokal, këto shuma janë të konsiderueshme për 
komunat dhe qytetarët e tyre. Çdo mos shpenzim i këtyre mjeteve të planifikuara në 
komuna do të kishte një ndikim negativ në cilësinë e jetesës së qytetarëve si përfitues të të 
mirave nga këto investime, por edhe si taksa pagues të cilët kanë pritshmëritë e tyre nga 
komunat në të cilat jetojnë. 
Mundësia e realizimit të të investimeve kapitale rritë besueshmërinë e qytetarëve në 
institucionet shtetërore dhe rezulton në gatishmërinë e qytetarëve për përmbushjen e 
obligimeve që kanë ndaj tatimeve dhe taksave të cilat kërkohen nga ata. Një ndër tatimet të 
cilat sigurojnë sasinë më të madhe në komuna të të hyrave vetanake është tatimi në pronë, 
dhe si rezultat i investimeve kapitale mundësohet edhe rritja e THV në komuna, që sipas 
raportimeve të komunave në takimet kolegjiumit për Buxhet dhe Financa, viti 2021 në 
gjysëm vjetorin e parë është më i miri deri më tani. 
 
4.3. Organizimi i zgjedhjeve në kohë pandemie dhe impakti i Komunave  
 
Konteksti 
Në muajin janar të këtij viti ushtruesja e detyrës (u.d.) së presidentes së Kosovës Vjosa 
Osmani, mori vendim që me datën 14 shkurt në Kosovë të zhvillohen zgjedhjet e 
jashtëzakonshme parlamentare. Zgjedhjet e parapara në këtë datë janë zhvilluar në kohë 
kur në Kosovë situata me pandeminë Covid 19 ka qenë serioze. Si rrjedhojë është kërkuar 
planifikim koordinim dhe organizim i ngushtë në mes Komunave, Komisionit Qendror të 
Zgjedhjeve dhe në këtë rast me Ministrinë e Shëndetësisë, me qëllim të marrjes së masave 
parandaluese në ditën e zgjedhjeve nëpër komuna në vend votimet përkatëse. 
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Të arriturat 
Me kërkesën e KQZ-së drejtuar MSH-së për testimin e rreth 55000 komisionerëve dhe 
vëzhguesve me testet e SARS COV 2 në nivel vendi për zgjedhjet Parlamentare në 
Republikën e Kosovës, MSH ka inicuar një procedurë emergjente për blerjen e 100.000 
testeve rapide.  
Me sigurimin e këtyre testeve nga MSh, mënyra e shpërndarjes së këtyre testeve dhe 
organizimi, ndarja dhe koordinimi me komuna është bërë përmes AKK përkatësisht 
Kolegjiumi për Shëndetësi. Falë bashkëpunimit të Kolegjiumit për Shëndetësi AKK në 
bashkëpunim me MSH ka arritur të bëjë shpërndarjen në të gjitha Komunat testet e 
nevojshme. Ndarja e testeve është bërë për të gjitha komunat pa dallim, dhe kriteri i vetëm i 
shpërndarjes është ndarja e testeve në mënyrë proporcionale në bazë të numrit të 
banorëve në komuna. 
 
Impakti 
Ndarja e 100,000 testeve rapide për testimin e rreth 55000 komisionerëve dhe vëzhguesve 
me testet e SARS COV 2 në nivel vendi për zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Kosovës, 
ka mundësuar mbarëvajtjen e zgjedhjeve, ku përmes testeve rapide për komisionere është 
parandaluar kontakti eventual i komisionerëve dhe vëzhgusëve, të infektuar me Covid 19,të 
zgjedhjeve me votuesit potencial në vendvotime të organizuara në komunat e Kosovës. 
Gjithashtu edhe përmes këtij organizimi dhe koordinimi me nivelin qendror është dëshmuar 
roli i AKK-së si mekanizëm kyç për ndërlidhje efikase me komunat në rastet kur veprimet 
dhe kordinimi me komuna është i nevojshëm në situata emergjente. 
 
4.4. Rritja për 50% e tarifës së anëtarësisë është mirëpritur nga Komunat 
 
Konteksti 
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. Falë angazhimit të strukturave të AKK-së (administratës dhe nivelit politik), dhe me 
përkrahjen e partnerëve tanë ndërkombëtarë-sidomos SDC-së, AKK ka arritur që të hyjë në 
një fazë të re e cila reflekton një qëndrueshmëri të konsiderueshme financiare. 
Megjithëkëtë si sfidë e vazhdueshme mbetet varshëmeria nga fondet e grantëve, duke 
shtuar këtu edhe kushtin e vazhdueshëm nga partneret dhe donatorët të cilët kërkojnë nga 
ana e AKK-së që të hyrat vetjake të kenë një rritje graduale, ndërsa në anën tjetër fondet 
nga grantet shkojnë duke u zvogëluar. 
 
Të arriturat 
Gjatë këtyre viteve, AKK ka rritur gamen e shërbimeve në raport me komunat, duke shënuar 
një konsolidim tjetër sa i përket shërbimeve dhe aspektit organizativ në përgjithësi. 
Performanca e AKK-së në këtë drejtim është pritur dhe vlerësuar pozitivisht nga komunat 
anëtare, por edhe nga partneret tjerë të AKK-së. Kjo është dëshmuar edhe nga pjesëmarrja 
masive e komunave në të gjitha aktivitetet e AKK-së, duke theksuar këtu edhe pjesëmarrjen 
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e komunave më shumicë serbe dhe minoriteteve tjera. Përveç kësaj, vlerësimi i punës së 
AKK-së dhe kënaqshmëria e Komunave anëtare të saj është duke u matur në mënyrë të 
pavarur nga sondazhet e përgatitura nga organizata gjermane GIZ. Të dhënat nga këto 
sondazhe janë shumë inkurajuese duke treguar një kënaqshmëri gjithnjë e më të madhe të 
komunave dhe akterëve të tjerë me punën e AKK-së.  Në këtë kontekst, një e arritur e 
rëndesiishme e AKK-së në vitin 2021, mund të konsiderohet vendimi për rritjen e tarifës së 
anëtarësisë se Komunave, e cila ka reflektuar edhe në rritjen e totalit të buxhetit për vitin 
2021, nga 150,000 €, total ky i dakorduar edhe me partnerin kryesorë, SDC, në 225,000 €. 
Krejt kjo është bërë me synimin për të ndërtuar një skemë të financimit, ku AKK gradualisht 
rritë pjesëmarrjen vetanake në buxhetin e përgjithshëm të organizatës në disa nga 
kategoritë buxhetore, ndërsa në anën tjetër, SDC si partnerë afatgjatë në përkrahjen 
institucionale të AKK-së, ulë gradualisht shkallën e financimit ndaj AKK-së, më synimin 
përfundimtar, ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm financiar të AKK-së. Bazuar në 
performancen e shënuar gjatë kësaj periudhe të raportimit, mund të thuhet se Komunat u 
janë përgjigjur pozitivisht vendimit për rritjen e tarifës se anëtarësisë, kjo tregon 
gatishmërinë dhe seriozitetin e AKK-së në raport me zotimet e marra ndaj partnerëve 
(donatorëve) për të ndërtuar gradualisht një sistem të qëndrueshëm financiar. 
 
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. Poashtu, duhet theksuar se 
qëndrueshmëria dhe pavarësia financiare e AKK-së reflekton direkt në performancen dhe 
realizimin e objektivave strategjike të AKK-së, disa prej të cilave janë: Përfaqësimi dhe 
mbrojtja e interesave të komunave përmes Lobimit dhe Avokimit, Ofrimi i shërbimeve më të 
avancuara dhe përmirësimi i performancës së Komunave, Qendra e Trajnimit (e themeluar 
në vitin 2019), Funksionaliteti i strukturave të AKK-së etj. 
 
4.5. Hartimi i Model Statutit Stacioni i Autobusëve – Shoqëri Aksionare 
 
Konteksti 
Ndërmarrjet Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve”, janë menaxhuar prej pas luftës e deri 
para 2-3 viteve nga Agjencioni Kosovar i Privatizmit (AKP). 
Me Vendim  të Qeverisë këto ndërmarrje u barten nën menaxhimin e komunave dhe 
vazhduan punën por jo juridikisht dhe teknikisht siç kërkohet me ligj. 
Andaj ishte kërkesë e komunave që të hartohej një model-statut i njëjtë për të gjitha 
komunat që kanë NPL “Stacioni i Autobusëve”, së paku të kenë një rregull ku të bazohen për 
kryerjen e veprimtarisë së tyre. 
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Të arriturat 
Kolegjiumi i Zyrtarëve ligjor, si kolegiumi më profesional dhe që ka në mandat hartimin e 
akteve juridike, për mes kryesisë së punës, me përkrahjen e  AKK-së organizojë një punëtori 
treditore ku hartoi këtë dokument mjaft të nevojshëm për Komunat e Ndërmarrjet Publike. 
Ky model do të i’u shërbej të gjitha komunave të cilat kanë nën menaxhimin e tyre NPL 
“Stacioni i Autobusëve” e sidomos komunave të cilat planifikojnë të i themelojnë në të 
ardhmen këto ndërmarrje. 
Për t’u regjistruar një NPL “Stacioni i Autobusëve” në Agjencionin për Regjistrimin e 
Bisneseve kusht elementar është të kenë Statutin e Ndërmarrjes, andaj ky dokument do t’iu 
plotësojë kushtin kryesor fillestar. 
 
Impakti 
Krijimi i një dokumenti të tillë, i cili duhet hartuar duke u bazuar në tri ligje bazike: Ligji  për 
Vetëqeverisje Lokale, Ligji për Ndërmarrjet Publike dhe Ligji për Shoqëritë Tregtare. Ky 
model dokument tregon përkushtimin që ka Kolegjiumi i Zyrtarëve Ligjor që të hartojë 
dokumente të rëndësisë së veçantë me qëllim të kompletimit të infrastrukturës ligjore për 
nivelin lokal. 
Kjo rrit besim edhe më shumë e komunave në Asociacionin e Komunave duke shpresuar se 
gjithmonë do të ju ofrojë përkrahje dhe ndihmë rreth hartimit të dokumenteve të cilat janë 
të nevojshme për komunat me qëllim të funksionimit sa më të mirë dhe ofrimit të 
shërbimeve ndaj qytetarëve në nivel të duhur. 
 

4.6. Analiza “Faktorët e brendshëm të bashkëpunimit ndër-komunal; Çka është më me 
rëndësi dhe pse?’ 

 

Konteksti 
Në strategjinë e re të AKK-së 2021-2025 një ndër objektivat kryesore strategjike është edhe 

Ofrimi  
shërbimeve komunale të përmirësuara për qytetarët, ku për relizimin e kësaj objective 
pritet që komunat të avancojnë në prezantim të prioriteteve komunale për donatorët dhe 
institucionet financiare dhe të shikohet për mundësitë e paraqitjes së këtyre prioriteteve në 
mënyrë të përbashkët nga komunat. Gjithashtu AKK ka për qëllim që me analizat e saj për 
komunat të merr rolin e lehtësuesit me qëllim të shqyrtohen mundësit e reja për 
bashkëpunim ndërkomunal. 
Për këtë qëllim AKK këtë vit ka zhvilluar analizën ‘faktorët e brendshëm të bashkëpunimit 
ndër-komunal; çka është më me rëndësi dhe pse?’. Kjo analizë kishte për cak identifikimin e 
faktorëve kyç për nga rëndësia me qëllim të vendosjes apo nxitjes së bashkëpunimit ndër-
komunal. 
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Të arriturat 

Analiza e AKK-së thekson që me qëllim të arritjes së objektivave dhe interesave të 
përbashkëta e të ndërlidhura me ushtrimin e kompetencave te tyre vetanake bazuar në 
ligjin për vetë-qeverisje lokale, dy apo më shumë komuna kanë të drejtë të hynë në 
marrëdhënie bashkëpunimi në përputhshmëri me parimet, format, kushtet dhe procedurat 
e parpara në ligjet përkatëse të Kosovës të cilat rregullojnë çështjen e bashkëpunimit ndër-
komunal. 

Komunat e përfshira në cilëndo formë të bashkëpunimit ndër-komunal ato secila bartin në vete edhe 
përgjegjësi ligjore për të gjitha veprimet dhe për aktet ligjore të cilat dalin nga një bashkëpunim i 
tillë. Secili bashkëpunim do të duhej që të synojë interesat e përbashkëta të komunave dhe që 
bashkëpunimet ndër-komunale apo edhe ndërkombëtare të mos dalin mbi kompetencat vetanake 
që kanë komunat. 

 

Impakti 

Bashkëpunimi ndër-komunal në Kosovë është në pikën e sajë fillestare. Komunat në Kosovë 
dallojnë nga madhësia e tyre por edhe për nga kapacitetet për të ofruar shërbime për 
qytetarët e tyre. Edhe pse bashkëpunimi ndër-komunal nuk është zgjidhja e vetme për të 
gjitha sfidat dhe zhvillimet në nivelin lokal, por me siguri do të mundësonte shërbime 
komunale më kualitative dhe më efikase. Përmes bashkëpunimit ndër-komunal komunat do 
të mund të ofrojnë shërbime të reja, të jenë më atraktive për bashkëpunim me sektorin 
privat për projekte PPP. Shërbimet administrative mund të ri-organizohen, përveç edhe 
aspekteve të tjera bashkëpunimi ndërkomunal mund të sjellë mundësi të angazhimit të 
komunave edhe në bashkëpunim ndër kufitar. 
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5. PUNA E KOLEGJIUMEVE PËR SHËRBIME NDAJ KOMUNAVE   
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës me synim trajtimin e temave me interes të politikave 
lokale ka organizuar një cikël të ri të takimeve në bashkëpunim dhe mbështetje të 
Kolegjiumeve Profesionale, si vazhdim i zhvillimit të aktiviteteve të rregullta me qëllim të 
realizimit të objektivave të planifikuara në fushat me interes të Komunave.  
I gjithë ky aktivitet i rëndësishëm, vjen si rezultat i partneritetit të vazhdueshëm të 
Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), në përkrahjen e fuqishme të ofruar për Komunat e Kosovës, e në veçanti për 
mbështetjen e dhënë Asociacionit të Komunave të Kosovës prej më shumë se një dekadë. 
Të gjitha këto takime janë organizuar pas miratimit nga Qeveria e Kosovës të masave të reja 
të institucioneve, bazuar në rekomandimet e dhëna nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë 
Publike të Kosovës, sipas dispozitave të Ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë 
Covid-19 në territorin e Republikës së Kosovës. 
Për këtë qëllim Asociacioni i Komunave të Kosovës ka vazhduar me zhvillimin e aktiviteteve 
të rregullta të Kolegjiumeve në organizimin dhe përgatitjen e planeve të punës për këtë vit, 
me qëllim përcaktimin e objektivave në kuadër të koordinimit dhe zhvillimit të veprimtarisë 
së tyre, shqyrtimin e programit legjislativ si dhe diskutimin e temave me interes në zhvillimin 
e aktiviteteve të tyre në të ardhmen. 
Njëra ndër shqetësimet kryesore mbetet identifikimi i vështirësive të hasura nga komunat 
gjatë përhapjes së pandemisë COVID-19, masave të marra nga këto të fundit në menaxhimin 
e kësaj situate, bashkëpunimit me nivelin qendror si dhe nevojat e jashtëzakonshme për të 
tejkaluar pasojat socio-ekonomike nga përhapja e pandemisë COVID-19. 
Sigurisht efekt në punën dhe zhvillimin e aktiviteteve të parapara të Kolegjiumeve ka 
ndikuar edhe respektimi i masave në parandalimin e përhapjes së COVID 19. Përkundër 
planifikimeve fillestare të Kolegjiumeve, duke u ballafaquar me bllokadën e pandemisë 
COVID-19, gjatë kësaj periudhe janë mbajtur një numër i përmbajtur takimeve nga 
Kolegjiumet. 
Kolegjiumet do të vazhdojnë të përforcojnë qëndrimet e tyre kundrejt institucioneve 
qendrore në konsultimin e projekt-ligjeve të reja si dhe akteve nënligjore që do të prekin 
kompetencat e pushtetit lokal në Kosovë me synim zhvillimin e politikave në fuqizimin e rolit 
dhe kompetencave komunale. Po ashtu prioritet mbetet edhe bashkëpunimi në të ardhmen 
në realizimin e projekteve të ndryshme përmes përkrahjes financiare, ofrimin e shërbimeve 
të ndryshme sikurse janë punëtoritë, trajnimet dhe shkëmbimi i praktikave të mira 
komunale. 
Asociacioni i Komunave të Kosovës në funksion të përfaqësimit dhe mbrojtjes së interesave 
të komunave, ka për synim konsolidimin dhe fuqizimin e strukturave të reja, dhe të realizojë 
përmirësimin e vazhdueshëm të punës së Komunave, me fokus ofrimin e shërbimeve të 
avancuara. 
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KOLEGJIUMI PËR BUXHET DHE FINANCA – vazhdon të adresojë kërkesat në temat kryesore 
të cilat kanë të bëjnë me çështje buxhetore urgjente që kanë efekt direkt në fushën e 
financave të komunave e Kosovës. Si pikë urgjente mbetet ende ndikimi negativ i kontratës 
kolektive, sidomos nga pasojat buxhetore për komunat kur kemi të bëjmë me shpenzimet të 
cilat rrjedhin si pasojë e pagave jubilare. Andaj përmes shkresës drejtuar Qeverisë së 
Republikës së Kosovës është kërkuar që të bëhet kompensimi i mjeteve që po tërhiqen nga 
buxhetet komunale në zbatim të saj. 
Po ashtu Kolegjiumi për Buxhet e Financa ka adresuar kundërshtimet sa i përket heqjes së 
kushtëzimit për regjistrimin e automjeteve me pagimin e tatimit në pronë, si rekomandim 
nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Një gjë e tillë është konsideruar se do të 
shkaktonte ulje të ndjeshme të nivelit të vjeljes së tatimit në pronë, prandaj në këtë mënyrë 
do të ngushtohej edhe hapësira e komunave për investime në infrastrukturë dhe ofrim të 
shërbimeve efikase publike për qytetarët nga komunat. 
Njëra ndër temat të cilat kanë pasur rëndësi të veçantë dhe kanë prekur drejtpërdrejtë disa 
komuna ka qenë zbatimi i U.A. për definimin e Projekteve Kapitale dhe Klasifikimin e 
Shpenzimeve të Projekteve Kapitale, në bazë të cilit një ndër kriteret ka qenë arsyetimi i 
projekteve kapitale sa i përket rëndësisë dhe ndikimin tek komunat në përcaktimin e 
kritereve përzgjedhëse të projekteve kapitale, gjatë përgatitjes, shqyrtimit dhe vlerësimit të 
projekt-propozimit kapital, pavarësisht burimit të financimit. 
Kolegjiumi për Buxhet dhe Financa ka vlerësuar sfidat në menaxhim e financave publike në 
përmirësimin e proceseve në fushën e financave lokale, duke u përqendruar në: regjistrimin 
dhe raportimin e pasurive kapitale; projektet kapitale që financohen nga huamarrja; 
implementimi i rekomandimeve nga ZKA-ja; hartimi i rregulloreve të brendshme komunale 
për shlyerjen e borxheve të këqija; si dhe sfidat e ardhshme të Komunave në zhvillimin e 
aktiviteteve financiare. 

KOLEGJIUMI PËR ARSIM - në kuadër të AKK-së ka pranuar mirënjohjen dhe falënderimin nga 
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë z. Ramë Likaj për bashkëpunimin dhe 
koordinimin e duhur në gjitha proceset për fillimin dhe mbarëvajtjen e mirë të procesit 
mësimor që nga fillimi i pandemisë. Duke u ballafaquar me pandeminë COVID-19, njëra ndër 
sfidat kryesore ishte marrja e masave parandaluese në shkolla, si dhe bashkërendimin e 
veprimeve në komunikimin Shkollë/Drejtori Komunale të Arsimit(DKA )/ Ministria e Arsimit 
Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI).  
 
Kolegjiumi për Arsim në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
dhe Inovacionit (MASHTI), bashkërendoi aktivitetet për mbylljen e vitit shkollor 2019/2020. 
Duke marrë parasysh rëndësinë e organizmit dhe mbarëvajtjes së testit të arritshmërisë dhe 
atij të maturës, janë bërë përgatitjet e nevojshme të komunave për ecurinë e këtij procesi. 
Përgatitjet ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësitë si dhe marrjen e masave të cilat do të 
ndërmerren në mbarëvajtjen me sukses të këtij procesi, me theks të veçantë kujdesin dhe 
pamundësimin e çdo lloj parregullsie, gjë që e dëmton procesin në përgjithësi. 
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Kolegjiumi për Arsim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, kanë 
bashkërenduar përgatitjet për fillimin e vitit shkollor 2020/2021 me prezencë fizike në 
shkollë dhe me orar të plotë, duke zbatuar masat e rekomanduara nga Ministria e 
Shëndetësisë dhe IKShPK, në mënyrë që nxënësit të mos humbin edhe mëtutje në procesin 
mësimor. 
 
Kolegjiumi i Drejtorëve Komunalë të Arsimit, kanë bërë thirrje që të gjithë mësimdhënësit 
që do të përfshihen në procesin mësimor për vitn e ri shkollor 2021/22 të vaksinohen. 
Vaksinimi gjithëpërfshirës do të siguronte fillim dhe mbarëvajtje të sigurtë të procesit 
mësimor dhe do të mundësonte që fillimi dhe vazhdimi i vitit shkollor të zhvillohet në kushte 
më normale si për mësimdhënësit ashtu edhe për nxënësit. 
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës me anë të një kërkese i është drejtuar Ministrisë së 
Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit lidhur me mbajtjen e votimeve për zgjedhjet 
lokale nëpër objektet shkollore. Duke pasur parasysh gjendjen me pandeminë Covid 19 si 
dhe me udhëzimet e IKSHP-së për masat dhe rregullat e procesit mësimor, Asociacioni i 
Komunave ka kërkuar nga MASHTI dezinfektimin e shkollave dhe pushim me 18 tetor 2021, 
që të jenë të gatshme për procesin mësimor ditën në vijim pas zgjedhjeve. 
 
Asociacioni i Komunave të Kosovës, në bashkëpunim me Caritasin Zviceran ka vijuar 
aktivitetet e projektit SHPRESE dhe ka për qëllim prezantimin e data bazës për grumbullimin 
e informatave dhe të dhënave sasiore dhe cilësore për sigurimin e cilësisë në klasat para 
fillore, si dhe dokumentet që priten të dalin nga data baza (raporte dhe udhëzues). Me këtë 
rast përmes shkëmbimit të praktikave të mira, zyrtarët komunalë patën mundësinë e 
marrjes së informatave sasiore dhe cilësore për sigurimin e cilësisë në klasat para fillore 
sikurse janë data baza, raportet, dhe udhëzuesit, si një instrument i cili do të mundësojë 
grumbullimin e të dhënave sasiore e cilësore për klasat para fillore e të cilat kontribuojnë në 
evidentimin dhe ngritjen e cilësisë. 
Po ashtu kanë arritur të bartin informacionin përkatës tek zyrtarët komunalë në 
dokumentimit më të mirë të procesit të planifikimit buxhetor, kontrollit të shpenzimeve në 
sistemin arsimor për fëmijë, koston për fëmijë për vit, si dhe komunikimin në lidhje me 
kostot në edukimin parafillor. 
 
KOLEGJIUMI PËR PROKURIM – ka vazhduar me hapat drejt përmirësimit të procesit të 
prokurimit publik, ku edhe janë lëshuar në përdorim dy dokumente në ngritjen e 
administrimit sikurse janë: “Udhëzuesi në Hartimin e Specifikimeve Teknike për disa 
furnizime me mallra dhe shërbime”. Udhëzuesi ofron detaje të hartimit të mirë e korrekt në 
specifikimin teknik e ku rrit gjasat për të pasur një projekt, shërbim apo furnizim të 
suksesshëm me të cilin do të jenë të kënaqur të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë në proces si 
dhe zvogëlon mundësinë që diçka të shkojë keq gjatë implementimit të kontratës. 
Në kuadër të aktiviteteve konsultuese po ashtu është bërë edhe prezantimi i doracakut 
“Procedurat Standarde të Operimit në Prokurim Publik”. Qëllimi i përgatitjes së këtyre 
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procedurave është të ndihmoj dhe udhëzoj autoritetet kontraktuese për kryerjen e 
aktiviteteve të prokurimit në mënyrë ekonomike, efikase dhe efektive. Procedurat 
Standarde të Operimit të Prokurimit përfshijnë hapat e një aktiviteti të prokurimit duke 
zhvilluar në mënyrë kronologjike që nga planifikimi i prokurimit deri te nënshkrimi i 
kontratës, dhe emërimi i menaxherit të kontratës. 
Me qëllim përmirësimin e punës në kuadër të diskutimit të sfidave në prokurimin publik, 
janë shqyrtuar me organet udhëheqëse sikurse është Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), 
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRrPP) dhe Autoriteti Qendror i Prokurimit (AQP), 
si përgjegjëse të drejtpërdrejta në përmirësimin e këtyre procedurave përmes reformimit të 
procesit të prokurimit, me theks të veçantë rritjen e transparencës, me qëllim që të sigurojë 
në mënyrën efikase, transparente, shfrytëzimin e fondeve publike. 

 
KOLEGJIUMI PËR INSPEKSION – Përkundër punës së vazhdueshme dhe angazhimit të 
ekspozuar në front të parë të përpjekjeve për të kontrolluar përhapjen e pandemisë, 
Drejtorët e Inspektorateve kanë vazhduar detyrat në parandalimin e përhapjes së infeksionit 
me COVID-19, ku edhe kanë evidentuar një numër të konsiderueshëm të pengesave me të 
cilat janë ballafaquar gjatë kësaj periudhe, e të cilat në pjesën më të madhe kanë të bëjnë 
me vështirësi në koordinim me mekanizmat e tjerë.  
Asociacioni i Komunave të Kosovës përmes Kolegjiumit për Inspekcion ka adresuar kërkesat 
ne koordinimin sa më i mirë në mes të gjitha institucioneve të cilat janë bartëse për 
inspektim të masave Anti-Covid19, më saktësisht funksionalizimi i “Trupës Koordinuese për 
Inspektim” i cili duhet të jetë prioritet në funksion të koordinimit të aktiviteteve mes nivelit 
qendror dhe nivelit komunal në zbatim të masave në luftimin e Covid-19. Në mënyrë të 
vazhdueshme drejtorët komunal kanë qenë bashkëveprues në shkëmbin e informatave 
rreth menaxhimit të pandemisë sa i përket fushës së inspekcionit si dhe angazhimit shtesë 
të inspektorëve dhe ekipeve kujdestare me qëllim të mbulimit sa më të mirë. 
 
KOLEGJIUMI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR - në tejkalimin e sfidave dhe gjetjen e mundësive 
të reja në tejkalimi e problematikave në fushën e ndërtimit është bërë prezantimi i studimit 
mbi sfidat me të cilat përballen Drejtoritë e Planifikimit Hapësinor. E gjithë kjo punë ka për 
objektiv identifikimin dhe vlerësimin e problematikave në Drejtoritë Komunale, në mënyrë 
që të ketë një pasqyrë për sfidat e urbanizmit në Komunat e Kosovës. Një sfidë serioze 
mbetet gjithsesi ballafaqimi me pandeminë, ndikimi dhe pasojat e COVID-19 në sektorin e 
planifikimit hapësinor, ndërtimit, legalizimit dhe banimit.  
Po ashtu përmes bashkërendimit të aktiviteteve me Programin e Zhvillimit 
Gjithëpërfshirës/UN-HABITAT janë prezantuar rezultatet dhe procesi i zhvillimit të analizës 
për të vlerësuar më tej gjendjen e GIS-it (Sistemi Informativ Gjeografik) si një strukturë për 
mbledhjen, menaxhimin dhe analizimin e të dhënave nga Komunat e Kosovës si një hap me 
rëndësi të veçantë në projektim, zbatim dhe monitorim të planeve hapësinore. 
Me synim krijimin e mundësive te reja, me projektin e GIZ-SPLM (Planifikimi Hapësinor dhe 
Menaxhimi i Tokës), është krijuar rrjeti i zyrtarëve komunal për planifikim hapësinor me 
pikësynim krijimin e mundësive të bashkëpunimit, shkëmbimit të përvojave, si dhe ngritjen 
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e kapaciteteve të ZKPH gjatë diskutimit të aspekteve teknike që rrjedhin nga procesi i 
planifikimit hapësinor në Komuna. 
Në diskutimin e sfidave dhe rritjes së cilësisë së politikave lokale të planifikimit hapësinor 
është bëre edhe prezantimi i draftit përfundimtar të doracakut që ka të bëj me vlerësimin e 
kualitetit të Planit Zhvillimor Komunal, qëllimi i të cilit është mbrojtja e tokës bujqësore 
përmes përmirësimit të procedurave të planifikimit hapësinor në nivel qendror dhe lokal. 
Doracaku është hartuar si pjesë e angazhimit të përbashkët, me anë të këtij dokumenti 
synohet ofrimi i një metodologjie pune për vlerësimin e PZhK-së të bazuar në tregues dhe 
kritere të cilat janë përvetësuar nga praktikat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe përmes 
aplikimit të parimeve të planifikimit hapësinor. 
 
Po ashtu është prezantuar  “Doracaku për vlerësimin e cilësisë së Hartës Zonale të Komunës 
(HZK)”, i cili ka për qëllim prezantimin e një metodologjie që standardizon procesin e 
vlerësimit të HZK-së, me qëllim të rritjes së cilësisë së politikave lokale të planifikimit 
hapësinor. Në këtë mënyrë, autoritetet e nivelit lokal do të kenë mundësinë e zbatimit të 
teknikave për vlerësimin e HZK-së të bazuar në tregues dhe kritere të cilat janë përvetësuar 
nga praktikat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe përmes aplikimit të parimeve të 
planifikimit hapësinor. 
 
Me qëllim shqyrtimin dhe avancimin e mëtutjeshëm të procedurave të punës dhe proceseve 
në Drejtoritë e Planifikimit Hapësinor / Urbanizmit, përmes prezantimit të gjetjeve faktike 
(analizë) është zhvilluar procesi i avancimit të procedurave të punës dhe proceseve në 
drejtoritë e urbanizmit që rrjedhin nga procesi i planifikimit hapësinor në komuna si dhe 
ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunal për palnifikim hapësinor.  
 
KOLEGJIUMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE – në kuadër të bashkëpunimit dhe partneritetit në mes 
AKK-RCDN, synohet zhvillimi i impianteve të reja në trajtimin e ujërave të zeza, objektiv 
mbetet parandalimi apo zbutja e çdo lloj ndikimi negativ pritet të lokalizohet përkohësisht, 
parandalohet apo zbutet duke i respektuar praktikat e mira ndërtimore, përmes 
funksionimit të Impianteve në përpunimin dhe pastrimin e ujërave të ndotura. Përmes këtij 
projekti pritet të rritet numri i kyçjeve në rrjetin e ujërave të zeza në përputhje me 
standardet mjedisore të BE-së në trajtimin e ujërave të zeza, duke zvogëluar në masë të 
madhe vëllimet e ujërave të zeza të pa trajtuara si dhe ngarkesat përkatëse të ndotjes, të 
cilat shkarkohen drejtpërdrejt në lumë. 
Në përmirësimin e gjendjes aktuale të menaxhimit të mbeturinave komunale sa i përket 
mbledhjes së mbeturinave, arkëtimit dhe eliminimit të deponive ilegale, me vazhdimin e 
bashkëpunimit të AKK-së me GIZ-in, është bërë vlerësimi në përmbushjen e obligimeve nga 
Komunat në fushën e menaxhimit të mbeturinave, përmirësimit të gjendjes së mjedisit në 
përgjithësi dhe krijimin e një sistemi të integruar të menaxhimit të mbeturinave ne veçanti. 
Me këtë rast është bërë edhe prezantimi i Udhëzuesit për kategorizimin e deponive ilegale 
dhe eliminimin e qëndrueshëm të tyre, në identifikimin e pengesave dhe hapat që duhen të 
ndërmerren në përmirësimin e situatës aktuale. 
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Me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve të ujit janë ngritur çështje që kanë të bëjnë 
me mbulimin me sistemet publike të furnizimit me ujë dhe kanalizimit si dhe ushtrimi i 
përgjegjësive institucionale për operimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve publike të 
ujësjellësit. Në vazhdim do ti kushtohet rëndësi marrëveshjes së operimit në mes të 
komunave dhe Kompanive Rajonale të Ujit si dokument bazë i cili do të rregullojë dhe 
qartësoj veprimtarinë në fushën e ujërave dhe kanalizimit në të ardhmen. 
Kanë vazhduar  aktivitetet në përmirësimin e procesit të performancës komunale në fushën 
e menaxhimit të mbeturinave. Me këtë rast është bërë prezantimi i nisjes së projektit të 
kompostimit shtëpiak, ndarja e mbeturinave organike nga totali i mbeturinave që 
gjenerohen. Komunat përmes këtij projekti synon të ulë në vijimësi sasinë e mbeturinave që 
shkojnë në deponi, të ulë kostot e transportit dhe të trajtimit përfundimtar të mbeturinave, 
si dhe të kontriboj në këtë mënyrë në rritjen e jetëgjatësisë së përdorimit të deponisë. 
Njëherësh praktika e kompostimit sjell përfitime për përdoruesit për prodhimin e plehut 
organik të kualitetit të lartë. 
 
KOLEGJIUMI PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE – përmes Kolegjiumit të 
Shëndetësisë pas shqyrtimit të nevojave nëpër Komuna për t’u përballur me situatën 
pandemike, i kanë drejtuar kërkesën për Ministrinë e Shëndetësisë për Furnizimi me Teste 
Rapide Antigjenike në Komunat e Kosovës. Kërkesa është bërë për 100.000 teste për 
furnizimin e të gjitha komunave të Kosovës. Ndarja e këtyre testeve është bërë në mënyrë 
proporcionale nëpër komuna bazuar në numrin e popullsisë në komunat përkatëse. 
Kolegjiumi i Shëndetësisë në mënyrë aktive ka vazhduar detyrat në parandalimin e 
përhapjes së infeksionit me COVID-19, ku edhe ka nisur fushata nacionale për informimin 
dhe ndërgjegjësimin e popullatës për mirëmbajtjen dhe forcimin e zbatimit të masave 
parandaluese dhe përgatitjen për fushatën e vaksinimit kundër COVID-19. Kjo fushatë për 
qëllim që të rrisë dhe forcojë më tutje vetëdijesimin e qytetarëve të Kosovës për pandeminë 
COVID-19 dhe zbatimin e masave të domosdoshme parandaluese dhe të mbrojtjes 
personale e institucionale, të cilat ruajnë shëndetin publik dhe shpëtojnë jetë. 
Sa i përket ndërmarrjes së masave dhe kërkesave të Komunave me Ministrinë e 
Shëndetësisë me qëllim të koordinimit më të mirë me nivelin qendror, është arritur një 
sensibilizim me mesazh të qartë për institucionet më të larta, në takimet e rregullta të 
grupeve punuese gjatë këshillimit dhe ndërmarrjes së masave dhe vendimeve në lidhje me 
masat parandaluese qe do të merren në të ardhmen. 
Kolegjiumi i Shëndetësisë ka shprehur gatishmërinë për institucionet më të larta për 
bashkëpunimin në procesin e vaksinimit kundër Covid-19, me qëllim të sensibilizimit, 
koordinimit dhe lehtësimin e ndërmarrjes së masave të cilat duhet të ndërmerren në 
imunizimin e popullsisë kundër virusit. 
Në partneritet me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara i ka dhuruar Asociacionit të 
Komunave të Kosovës Teste Rapide Atigjen në vlerë prej 476.000$ me përkrahjen e 
programit për Ndihmë Humanitare #EUCOM. Testet do të lehtësojnë testimin e shtuar në 
shumë komuna të ndryshme.  
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KOLEGJIUMI PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL – në funksion të angazhimit dhe 
përmirësimit të lehtësirave në investimet e huaja në Komuna, Kolegjiumi për Zhvillim 
Ekonomik Lokal në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporë (MPJD), 
ka analizuar gjasat e mbledhjes së informatave nëpër komuna me qëllim të inkurajimit, 
motivimit, përkrahjes, si dhe mbështetjes së investitorëve të mundshëm potencial nga 
diaspora dhe eksporteve të produkteve vendore në vendet ku jetojnë mërgimtarët dhe me 
gjerë. 
Pikësynimi kryesor i kësaj nisme është krijimi i Profilit Ekonomik të secilës komunë veç e veç, 
të dhënat të cilat do të shërbejnë si informacion për investitorët e mundshëm potencial nga 
diaspora dhe me gjerë. Për këtë Kolegjiumi për Zhvillim Ekonomik Lokal shprehu interesin e 
saj në bashkëpunimin e mundshëm në promovimin e ekonomisë lokale duke thelluar 
mundësitë e investitorëve nga mërgata në mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin ekonomik 
të Kosovës dhe krijimin e vendeve të reja të punës. 
Përkundër mundësive të reja në të ardhmen, duhet të ketë një angazhim për lehtësimin e 
kushteve dhe ndërlidhje për bizneset lokale ku mund përfitojnë shumë nga njëri-tjetri në 
aspektin e tregtisë dhe mundësive të jashtme sidomos në sektorin e prodhimit. Po ashtu u 
kërkua një dedikim më i madh nga niveli qendror sa i përket bashkëpunimit në perspektivën 
e Komunave për projektet e zhvillimit me ndikim në nivelin komunal në fuqizimin e 
ekonomisë lokale dhe tërheqjen investimeve të reja. 
 
KOLEGJIUMI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT - themelimi i këtij Kolegjiumi është pjesë e 
harmonizimit të politikave nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) dhe AKK-së, 
me synim rritjen e koordinimit mes pushtetit qendror dhe pushteteve lokale në fushat 
përkatëse që janë në interes të MKRS-së. 
Po ashtu ky mekanizëm është në funksion edhe të nxitjes për krijimin e njohurive të reja, 
përmirësimin dhe promovimin e punës së Zyrtarëve Komunal për kulturë, rini e sport duke 
zhvilluar dhe ofruar shkëmbim përvojash dhe trajnime në mbështetje të zhvillimit të 
qëndrueshëm në komunat e Republikës së Kosovës, krejt kjo me qëllimin final të avancimit 
të fushave që i mbulon Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunat në këtë sektor. 
Organizimet e tilla kanë për synim bashkëbisedimin me zyrtarët përkatës të komunave t’i 
harmonizojnë programet e tyre kulturore me programet dhe prioritetet e ministrisë, si dhe 
në mënyrë që të gjithë së bashku të informohen për çështje që nxisin dhe promovojnë 
vlerat kulturore, rinore, sportive, të trashëgimisë kulturore, dhe të drejtat e drejtat e autorit. 
 
KOLEGJIUMI I ZYRTARËVE LIGJOR – Gjatë këtij viti ky kolegjium ka mbajtur gjashtë (6) 
takime të rregullta, katër (4) punëtori dhe dy (2) trajnime. Ka qenë mjaft i angazhuar dhe ka 
dhënë kontribut edhe në shqyrtimin e akteve juridike të cilat kanë qenë në fazën e 
diskutimeve publike. Vlen të ceket se ky Kolegjium analizon edhe Programin Legjislativ 2021 
dhe përzgjedhë projektligjet të cilat ndërlidhen me kopmetencat e komuanve. 
Pastaj AKK-ja të përfshihet në grupe punuese me qëllim të lobimit dhe rregullimit të 
çështjeve që janë në kompetencë të komunave. 
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Po ashtu ky kolegjium ka hartuar model-statutin e NPL “Stacioni i Autobusëve”, i cili i’u 
është shpërndarë të gjitha komunave. 
 
Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale i Këshillit të Evropës në bashkëpunim të ngushtë 
me Asociacionin e Komunave të Kosovës aktualisht është duke zbatuar projektin 
"Promovimi i demokracisë lokale" (2020-2021), i cili synon të përmirësojë vetëqeverisjen 
lokale dhe cilësinë e demokracisë lokale, duke nxitur një dialog shumë nivelesh dhe duke 
forcuar kapacitetet e autoriteteve lokale dhe përfaqësuesve të zgjedhur për të vepruar si 
nxitës të ndryshimit. Projekti adreson elementet kryesore të qeverisjes së mirë, përfshirë 
mënyrat për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin, avancuar etikën publike dhe nxitur 
pjesëmarrjen e qytetarëve si një mjet për të përforcuar llogaridhënien e administratave 
publike vendore.  
Në këtë bashkë-organizim janë të përfshira disa prej Kolegjiumeve sikurse: Kryesues të 
Kuvendeve, Zyrtarë Ligjor, Integrime Evropiane, Prokurim, me qëllim informimin e 
standardeve evropiane për demokracinë lokale dhe rajonale, në trajtimin e temave si puna e 
Këshillit të Evropës, Karta Evropiane për Vetëqeverisje Lokale si dhe Kongresit të 
Autoriteteve Lokale dhe Rajonale. 
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6. ZHVILLIMI I KAPACITETEVE- QENDRA E TRAJNIMEVE  
 
6.1. Zhvillimi & Ofrimi i Trajnimit 
 
Gjatë periudhës së raportimit, Qendra e Trajnimit e AKK-së ishte shumë e përfshirë në 
zhvillimin e trajnimeve dhe procesit te ofrimit te tyre që, ndryshe nga e njëjta periudhë 
raportuese në vitin 2020, mund të zbatohej normalisht për shkak të heqjes së masave 
kufizuese më Covid-19 në tubimet publike. QT të AKK-së zhvilloi tri (3) manuale shtesë të 
modulit të trajnimit, "Zhvillimi i Lidershipit", "Komunat Gjithëpërfshirëse" dhe "Komunat e 
Mençura" që zgjerojnë portofolin e zhvillimit të kapaciteteve të AKK-së dhe e sjellin atë në 
një total prej tetë (8) moduleve tematike të trajnimit. Moduli "Komunat e Mençura" i cili u 
zhvillua në fund të vitit 2021 kompletoi modulet e trajnimit të AKK-së – themeli i ofrimit për 
zhvillim te kapaciteteve.  Po ashtu, si rezultat u bashkëpunimit të AKK-së me Këshillin e 
Evropës, në kuadër të projektit "Promovimi i Qeverisjes Lokale" implementuar nga Kongresi 
i Autoriteteve Lokale dhe Regjionale, u zhvillua moduli "Etika Publike, Integriteti dhe 
Qeverisja e Hapur Lokale".  
Gjatë gjithë semestrit të parë të vitit 2021, trajnime për tre (3) module ekzistuese të 
trajnimit, përkatësisht "Fjalori Ligjor për Qeverisjen Lokale", "Proceset e Buxhetimit në 
Nivelin Lokal" dhe "Krijimi i Lidhjeve" iu ofruan zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar lokalë 
në komunat e Kosovës. Kurse në pjesën e dytë të vitit , u organizuan trajnimet: "Procedura e 
Përgjithshme Administrative" për zyrtarët komunal që ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e 
LPPA në Drejtori të Komunës, "Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore" 
për Menaxheret e Personelit dhe "Përgatitje për Provimin e Jurisprudencës". Për më shumë, 
gjatë kësaj periudhe u mbajt punëtoria "Trajnimi për Trajnerë" me ç’rast ekspertët, trajnerët 
dhe përpiluesit e moduleve të Qendrës së Trajnimit u azhurnuan me principet, vlerat dhe 
standardet e Asociacionit dhe metodat interaktive të mësim-nxënies.  
Po ashtu, u inicua takimi i parë i Grupit Koordinues për Trajnime me qëllim të koordinimit të 
agjendave të trajnimeve të ofruara nga organizatat, institucionet dhe donatorët më 
prominent vendor dhe ndërkombëtar, me synim evitimin e duplifikimit të aktiviteteve dhe 
tematikave. Në këtë takim koordinues morën pjesë përfaqësuesit e SDC-së, DISA-s, NALAS-
it, OSBE-së, GIZ-it, Këshillit të Evropës, UN Habitat-it, KLGI-së, e me radhë, dhe u dakordua 
që kjo nismë e takimeve të mblidhet në baza të rregullta përgjatë vitit të ardhshëm.  
 
Më shumë se 400 zyrtarë lokalë të zgjedhur dhe të emëruar dhe staf civil (ndonëse numri i 
të trajnuar ishte planifikuar të jetë dukshëm më i madh por sivjet kishim dy palë zgjedhje 
dhe angazhimeve të tyre në fushatat parazgjedhore) morën pjesë në trajnime të mbajtura 
nga QT të AKK-së në pesë (5) rajone në të gjithë Kosovën (për shkak të Covid-19, trajnimet 
në vitin 2021 u mbajtën në pesë rajone në vend të shtatë rajoneve)[1].  

 
[1] Shih "Shtojcën: Tabela e Trajnimeve 2021" për detaje mbi pjesëmarrjen ne trajnime  
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• Në kuadër të modulit "Fjalori ligjor për Qeverisje Lokale" u ofruar një trajnim dy-ditor 
me temë "Korniza ligjore për zhvillimin e politikave gjithëpërfshirëse dhe proceset 
vendimmarrëse".  

• Katër raunde (secili trajnim dy-ditor) për të njëjtin modul me temën "Ligji për 
procedurën e përgjithshme administrative" u janë ofruar Drejtorëve të Administratës 
dhe Zyrtarëve Ligjorë, dhe Drejtorëve të Urbanizmit dhe Drejtorëve të Arsimit, ndërsa 
raundi i katërt i është ofruar zyrtarëve komunal që kanë ushtruar detyrat dhe 
përgjegjësitë e LPPA në Drejtori të Komunës.  

• Një trajnim dy-ditor me temën "Komunikimi për Emergjencat Publike" iu ofrua zyrtarëve 
të Komunikimit të kabinetit te Kryetareve të Komunave.  

• Një trajnim një ditor mbi "Protokollin dhe Etiketën Diplomatike" iu ofrua Shefave të 
Kabinetit të Kryetareve të Komunave & Zyrtarëve të Informacionit.  

• Në kuadër të modulit "Proceset e Buxhetimit në Nivelin Lokal" një trajnim një ditor me 
temën "Përcaktimi dhe kriteret e përzgjedhjes të projekteve të investimeve kapitale" iu 
ofrua Drejtorëve për Buxhet dhe Financa.   

• Një trajnim një ditor në të njëjtin modul me temën " Planifikimi efektiv i buxhetit "iu 
ofrua Drejtorëve për Buxhet dhe Financa, Drejtorëve të Shëndetësisë, Drejtorëve të 
Arsimit dhe Zyrtarëve Kryesorë Financiar.  

• Gjithashtu, një trajnim një ditor mbi "Ndryshimet në funksionalitet dhe nivelet e 
kontrollit" në kuadër te "Procesit të Buxhetimit në Nivelin Lokal" iu ofruar zyrtarëve 
kryesorë financiarë në komunat e Kosovës. 

• Një trajnim tjetër "Procesi i Buxhetimit në Nivelin Lokal" me temë "Analiza e kostos dhe 
përfitimit" gjithashtu iu ofrua Drejtorëve të Buxhetit dhe Financave dhe Zyrtarëve 
Kryesorë Financiar. 

• Anëtarëve të Asamblesë Komunale, Shefave të Grupeve Parlamentare në Asambletë 
Komunale posaçërisht, gjithashtu iu ofrua një trajnim në këtë modul me temën "Roli i 
anëtarëve të Asamblesë Komunale në planifikimin e buxhetit ".  

• Në kuadër të modulit "Krijimi i lidhjeve" një trajnim një ditor me temën "Komunikimi 
efikas si një parakusht i transparencës" iu ofrua Drejtorëve të Shërbimeve Publike dhe 
Zyrtarëve Kryesorë Financiar. 

• Një trajnim tjetër një ditor për të njëjtin modul me temën "Komunikimet dhe Praktikat e 
komunikimit " iu ofrua grupeve joformale të grave në Kuvendet e Komunave.  

 
Përkundër ofrimit të një mjedisi optimal të të mësuarit, QT të AKK-së ve theks të veçantë në 
mundësimin e shkëmbimit të njohurive në të gjitha trajnimet duke ju ofruar pjesëmarrësve 
të trajnimeve, mundësi për të shkëmbyer përvoja dhe të mësojnë nga njëri-tjetri.  
 
6.2. Ueb-platforma elektronike e E-Mësimit 
 
Pas zhvillimit të tri moduleve të trajnimit asinkronike online në vitin 2020, QT të AKK-së nisi 
platformën e saj elektronike të mësimit online duke vënë trajnime vetë-ritmike në 
dispozicion të zyrtarëve lokalë në komunat e gjithë Kosovës. Platforma në internet u 
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promovua përmes një video informuese të animuar në lidhje me aktivitetet e QT të AKK-së 
dhe ofertën e saj për zhvillimin e kapaciteteve. Videoja, e cila u postua në Facebook, u 
publikua në ueb-faqen e AKK-së dhe iu dërgua partnerëve të AKK-së përmes postës 
elektronike u prit mirë me rreth 9,000 pëlqime në Facebook dhe dhjetëra shpërndarje.               
Meqenëse qëllimi strategjik i QT të AKK-së (i theksuar edhe në dokumentin e ri Strategjik të 
AKK-së 2021-2025) është të përmirësojë vazhdimisht ofertën e saj të zhvillimit të 
kapaciteteve duke futur metoda të reja dhe inovative të të mësuarit, gjatë periudhës 
raportuese, QT të AKK-së vazhdoi të investojë në platformën e saj të e-mësimit. Zhvilloi tri 
(3) raste studimi të animuara në kuadër te modulit të trajnimit asinkronik "Zhvillimi i 
Lidershipit", ndërsa vetë moduli do të regjistrohet në verë / vjeshtë. Për më tepër, tri 
module të tjera trajnimi asinkronik janë zhvilluar sipas planifikimit, - moduli "Zhvillimi i 
Lidershipit", "Krijimi i Lidhjeve" dhe "Komunat Përfshirëse".  
 
6.3. Integrimi i Standardeve të Cilësisë 
 
Qendra e Trajnimit e AKK-së vazhdoi integrimin e standardeve të cilësisë në të gjitha fazat e 
shërbimeve të zhvillimit të kapaciteteve në përputhje me parimet e mësim-nxënies për të 
rritur dhe Ciklin e Menaxhimit të Trajnimeve. Në kuadër të projektit të SIDA-së, donatori 
filloi një auditim të efikasitetit të organizatës, i cili shqyrtoi politikat dhe procedurat e 
menaxhimit të organizatës. AKK-ja adresoi rekomandimet duke zhvilluar politika të reja për 
anti-mashtrim dhe anti-korrupsion, sinjalizim dhe menaxhim të rrezikut. Politikat, të cilat u 
miratuan nga Kuvendi i AKK-së gjatë takimit të saj vjetor, do të shtohen në Manualin 
ekzistues të AKK-së për Politikat dhe Procedurat dhe do të hyjnë në fuqi që nga Janari 2022. 
Ekspertja Rajonale e Zhvillimit të Kapaciteteve të AKK-së vazhdoi të ofrojë mbështetje 
metodologjike dhe strategjike kryesisht për planifikim dhe zhvillim te trajnimeve. Trajnimi i 
Trajnerëve (TiT) i ofruar nga Eksperti ishte thelbësor për përgatitjen e grupeve të trajnerëve 
të QT të AKK-së në ofrimin e shërbimeve më efektive të zhvillimit të kapaciteteve për grupet 
e synuara në përputhje me parimet dhe standardet e të mësuarit të të rriturve. Për më 
tepër, duke pasur parasysh që komunat do të hyjnë në një cikël të ri katër-vjeçar të 
qeverisjes pas zgjedhjeve lokale në tetor, TiT përditësoi dhe përforcoi njohuritë ekzistuese 
të trajnerëve mbi lehtësimin dhe përgatitjen dhe ofrimin e trajnimit.   
 
6.4. Marka dhe Komunikimi  
 
Komunikimi i Qendrës së Trajnimit ka vazhduar gjatë raportimit në përputhje me Strategjinë 
e Komunikimit dhe identitetin vizual. Të gjitha materialet e përgatitura nga Qendra e 
Trajnimit siç janë ftesat dhe agjendat e trajnimit, formularët e vlerësimit të trajnimit, 
materialet promovuese të trajnimit, materialet e përgatitura për ofrimin e trajnimit, etj. 
reflektojnë identitetin vizual të QT të AKK-së. Komunikimi i vazhdueshëm me grupet e 
synuara dhe palët e tjera të interesit i ka mundësuar QT-së që të mbajë një vështrim të afërt 
të tregut ne ofrimin e trajnimeve për qeverisjet lokale në Kosovë. Gjithashtu, përmes 
komunikimit të vazhdueshëm me trajnerë dhe pjesëmarrës, QT të AKK-së ka arritur të 
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adresojë menjëherë mangësitë në Ciklin e Menaxhimit të Trajnimit dhe të përmirësojë 
shërbimet e saj në mënyrë të vazhdueshme. Zhvillimi dhe lancimi i platformës së internetit 
të QT të AKK-së kontribuoi më tej në forcimin e markës së Qendrës së Trajnimit si ofruesi i 
vetëm i zhvillimit të kapaciteteve tërësisht i bazuar në kërkesa në Kosovë dhe rajon.     
 
6.5. Trajnimi për M & E (Monitorim & Vlerësim)  
 
Gjatë periudhës së raportimit, AKK-ja zhvilloi një vlerësim të jashtëm afat-mesëm të 
projektit "Rritja e kapaciteteve të zyrtarëve lokal drejt përmirësimit të shërbimeve në 
Komunat e Kosovës" i zbatuar nga Qendra e Trajnimit dhe e financuar nga Agjencia Suedeze 
për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). Vlerësimi, i kryer në përputhje me 
kriteret e OECD / DAC mati nivelin e kënaqësisë së rreth 300 zyrtarëve lokalë të zgjedhur 
dhe të emëruar dhe donatorëve për rëndësinë, koherencën, efektivitetin, efikasitetin, 
qëndrueshmërinë dhe ndikimin e programit të zhvillimit të kapaciteteve të AKK-së, dhe 
plotësueshmërinë e projektit me projekte / programe të tjera të donatorëve. Vlerësimi ofroi 
informata të vlefshme mbi pikat e forta dhe të dobëta të QT të AKK-së , ndërsa shpalosi një 
varg rekomandimesh për të ardhmen. Raporti (Shih Raportin Final të bashkangjitur si Aneks) 
nënvizon, ndër të tjera, se "... arritja e objektivave është thjesht rezultat i dëshirës së fortë 
të treguar nga AKK-ja për të arritur sukses dhe për të arritur programin e zhvillimit të 
kapaciteteve që ata kanë synuar për një kohe. Arsyeja e dytë thelbësore për rezultatin e 
paraqitur është dizenjimi i shërbimeve bazuar në nevojat dhe kërkesat më të kërkuara të 
grupit të synuar ”.    
Përveç kësaj, QT të AKK-së rregullisht monitoron trajnimet në vend, dhe vlerëson nivelin e 
kënaqësisë së pjesëmarrësve në trajnime me trajnimet e ofruara nga QT. Forma e vlerësimit 
e përdorur nga Qendra e Trajnimit të AKK-së përbëhet nga tetë (8) pjesë.  
Pjesa e parë u ofron pjesëmarrësve informacione të përgjithshme të trajnimit dhe nuk 
kërkon ndonjë vlerësim / rankim; pjesa e dytë u kërkon pjesëmarrësve të vlerësojnë 
përmbajtjen e trajnimit dhe adreson 3 pyetje; pjesa e tretë merret me metodën e punës dhe 
të mësuarit dhe përbëhet nga tre pyetje të ndryshme; pjesa e katërt adreson performancën 
e trajnerëve; pjesa e pestë u kërkon pjesëmarrësve të theksojnë kënaqësinë e tyre në 
përvojën e të mësuarit që ata ndanë me pjesëmarrësit e tjerë të trajnimit.  
Pjesa e gjashtë vlerëson përmbushjen e objektivave të secilit trajnim; pjesa e shtatë merret 
me organizimin e përgjithshëm të trajnimeve, ndërsa pjesa e fundit, pjesa e tetë, u siguron 
pjesëmarrësve një mundësi për të shprehur komente shtesë mbi çështje të ndryshme në 
lidhje me trajnimin.    
 
Një raport më i hollësishëm i vlerësimit hartohet nga QT të AKK-së çdo vit dhe ofron pasqyra 
mbi nivelin e kënaqësisë të trajnuarve që morën pjesë në trajnimet e zhvilluara dhe ofruara 
nga Qendra e Trajnimit të Asociacionit të Komunave të Kosovës. 
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6.6. Sfidat dhe mësimet e nxjerra 
 
Derisa pandemia Covid-19 dhe efektet e saj socio-ekonomike në Kosovë ishin, pa asnjë 
dyshim, sfida më e madhe për Qendrën e Trajnimit të AKK-së gjatë së njëjtës periudhë 
raportuese në vitin 2020, implementimi i strategjisë së QT të AKK-së shkoi në një mënyrë më 
të rrjedhshme gjatë vitit 2021.  
Së dyti, 2021 ishte një vit zgjedhor në nivelin lokal me zgjedhjet lokale që do të mbahen në 
tetor. Kjo çon në vonesën e disa aktiviteteve për zhvillimin e kapaciteteve – ofrimin e 
trajnimeve rreth moduleve "Zhvillimi i Lidershipit" dhe "Komunat Gjithëpërfshirëse" që u 
shty për në vitin 2022 në mënyrë që të sigurohet menaxhim me kosto efektive të fondeve. 
QT të AKK-së i konsideron investimet e bëra në zhvillimin e aftësive te grupeve të zyrtarëve 
të zgjedhur dhe të emëruar lokal si më të rëndësishme sesa në ata që largohen, mandati i të 
cilëve do të skadojë më 22 tetor. Zgjedhjet e ardhshme lokale tashmë kanë zhvendosur 
fokusin e zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar lokalë nga shërbimet e zhvillimit të 
kapaciteteve te ata të fushatës elektorale. Rrjedhimisht, QT të AKK-së tashmë po përjeton 
një mungesë interesi që reflektohet në një pjesëmarrje më të ulët në trajnimet e 
organizuara dhe te ofruara për grupet e synuara.    
Së fundmi, tregu i mbingarkuar i trajnimeve për zyrtarët lokalë në Kosovë vazhdon të sfidojë 
QT të AKK-së duke krijuar, shpesh, një "lodhje nga trajnimi", e cila ka qenë veçanërisht e 
dukshme që nga shpërthimi global i Covid-19. Prandaj, QT në kuadër të AKK-së inicoi takimin 
e parë të Grupit Koordinues për Trajnime me qëllim të aktiviteteve dhe trajnimeve të 
ofruara nga organizatat, institucionet dhe donatorët më prominent vendor dhe 
ndërkombëtar, me synim evitimin e duplifikimit të aktiviteteve dhe tematikave. QT e AKK-së 
planifikon që ngadalë të kalojë nga trajnimet një dhe dy ditore në trajnime tre dhe katër 
ditore. "Më shumë cilësi, më pak sasi" do të jetë kredoja udhëzuese e QT të AKK-së në vitet 
e ardhshme.  
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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. Një komunikim që ka tejkaluar vitet e zakonshme ishte ky 
gjashtëmujor meqë në kohë pandemie, AKK-ja luajti një rol dominant në raportin mes nivelit 
lokal e qendror në menaxhimin e pandemisë Covid 19 duke vazhduar nga viti i kaluar të 
situatës pandemike. 
Prandaj, 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 mbaj e forcoj edhe më tutje nivelin e 
besueshmërisë së saj. Në këtë periudhë tek komunat janë dërguar mbi 45 shkresa të 
ndryshme.  
Në anën tjetër komunat janë mbështetur dhe inkurajuar në freskimin e të dhënave nëpër 
uebfaqet e tyre dhe avancimin e tyre por koha e pandemisë është shfrytëzuar edhe më mirë 
për shkëmbim përvojash mes komunave në informimin dhe transparencën e plotë ndaj 
qytetarëve.  
Është përdorur poashtu rrjeti Social ‘Facebook’ për shumë aktivitete dhe projekte të AKK-së. 
Disa postime të aktiviteteve të AKK kanë arritur shikueshmërinë mbi dhjetëra mijëra 
‘shikime’ si dhe me me qindra ‘shpërndarje’.  
Në anën tjetër, 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 ka vazhduar të bëhet edhe gjatë takimeve të 
Kolegjiumeve, Konferencave e seminareve të ndryshme, takime të ndryshme me nivelin 
qendror etj. 
Kryetarët dhe Drejtori kanë qenë të pranishëm në TV dhe media tjera duke përfaqësuar 
Asociacionin dhe paraqitur qëndrimet e tij. 
Poashtu është mirëmbajtur uebfaqja në baza të rregullta dhe janë publikuar tre Buletine 
dymujore, ku këtë edhe 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 viti 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 takime të Bordit. Poashtu këtë 
vit është mbajtur online takimi i Kuvendit të Përgjithshëm Vjetor ku janë aprovuar raportet 
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vjetore të vitit 2020, Plani i Punës për vitin 2021 si dhe është miratuar Strategjia e re e AKK-
së 2021-2025 dhe është bërë plotësim ndryshimi i Manualit për Politika dhe Procedura.  
 
7.3. Studimi i Këshillit të Evropës për pushtetin lokal të Kosovës 
 

Me kërkesë të Asociacionit të Komunave të Kosovës është realizuar studimi për pushtetin 
lokal të Kosovës nga ana e Këshillit të Evropës. 

Ky është studimi i parë i këtij lloji i kryer në Kosovë nga Kongresi i Autoriteteve Lokale të 
Këshillit të Evropës për të vlerësuar shkallën që korniza e vetëqeverisjes lokale përputhet 
me standardet evropiane të demokracisë lokale, duke përfshirë parimet e parashikuara në 
Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale.  

Studim është ndërmarrë si pjesë e projektit “Promovimi i demokracisë lokale në Kosovë” i 
zbatuar nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale (Kongresi) në kuadër të 
bashkëpunimit të Këshillit të Evropës me Kosovën.  
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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.  
Anëtarët e Bordit si dhe Drejtori Ekzekutiv me stafin e AKK-së kanë pasur shumë takime me 
përfaqësues të donatorëve dhe ambasadave të akredituara në Kosovë. 
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.  
SIDA - Poashtu AKK-ja ka vazhduar 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.  
Ndër partnerët tjerë edhe këtë 6 mujor në projekte e programe të ndryshme bashkëpunimi 
ishin edhe USAID, OSBE, EU Commision, Council of Europe, NALAS, ORF, UNHABITAT, OFAP, 
AQH, CARITAS, UNFPA etj. 
Në fusha, sipas partnerëve këtë gjysmë viti është punuar me: 
OFAP/KOMF- Shërbime Sociale 
CARITAS -Arsimi parafillor 
GIZ (CBC) – Arsimi në nivel komunal 
USAID (TEAM) - Prokurimi Komunal 
USAID (TEAM) - Financa Publike 
GIZ (MMS) - Menaxhimi i mbeturinave  
GIZ (EE) - Efiçiencë e Energjisë 
GiZ (LARP) - Mbrojtje të Mjedisit 
GIZ (SUMP) – Planet Komunale për Mobilitet 
UNFPA – Fushata vetëdijësuese Anti Covid-19 
OSBE- Bashkëpunimi me Kolegjiumin e Zyrtarëve Ligjor. 
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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 2020 dhe 2021, 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. 
Nga viti 2019, 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 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.  
 
9.2. Të arriturat gjatë vitit 2021 
 
Gjatë vitit 2021 AKK ka arritur të arkëtoj të hyra nga anëtarësia në shumë prej 238,722 € nga 
totali i buxhetit të paraparë për vitin 2021 i cili kap shumën 225,000 euro. Objektivi i 
paraparë në buxhetin e AKK për vitin 2021 është 225,000 €. Brenda vitit 2021 AKK ka 
realizuar 106 % të objektivit të paraparë, duke mbledhur 238,722 €.  
AKK ka vazhduar me aktivitete lobuese që kanë për qëllim nxitjen e Komunave në kryerjen e 
obligimeve financiare të AKK-së. Ky lobim është bërë përmes mekanizmave të AKK-së, si 
Kolegjiumet profesionale e në veçanti përmes Këshillit të Kryetarëve si një mekanizëm që 
mbledh të gjithë kryetarët e Komunave. Lobimi është bërë edhe përmes Kolegjiumeve dhe 
ka pasur si qëllim sensibilizimin e Komunave për të kryer pagesën e anëtarësisë ndaj AKK-së 
dhe për futjen e pagesës së anëtarësisë në planifikimin buxhetor të komunave.  
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Gjatë kësaj periudhe janë mbajtur shumë takime të Kolegjiumeve, punëtori të Kolegjiumeve, 
si dhe trajnime të ndryshme 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. 
Ky lobim brenda mekanizmave të AKK-së ka vazhduar edhe gjatë kohës se pandemisë, duke 
qenë në kontakt të vazhdueshëm më të gjitha strukturat e AKK-së. 
 
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 2021 ka paraparë 
një buxhet në total prej €446,110 nga organizata të ndryshme financuese, si NALAS, GIZ, 
SIDA, CARITAS. Një pjesë e kësaj shume është bartur nga viti 2020 dhe është buxhetuar në 
vitin 2021. Në periudhën referuese, AKK ka arritur të realizoj një pjesë të grantëve të 
parapara, përkatësisht në këtë periudhë AKK ka nënshkruar kontrata të reja me NALAS në 
vlerë prej 35,330, dhe me GIZ-in gjerman në vlerë prej 35,029. Totali i të hyrave nga grantet 
për vitin 2021, duke përfshirë edhe të hyrat nga projektet e nënshkruara në vitin 2020 dhe 
që kanë vazhduar në vitin 2021, është: € 276,203. 
 
Brenda kësaj periudhe, AKK ka vazhduar bashkëpunimin edhe me organizata si OSBE, 
USAID-TE, 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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