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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Hyrje 
 
Aktivitetet e Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) në vitin 2020 ishin të bazuara në Planin 
Strategjik të AKK-së 2016-2020, Planin Vjetor 2020 si dhe sipas prioritetet vjetore të përcaktuara nga 
strukturat udhëheqëse të AKK-së. Por këtë vit e karakterizojnë dy faktorë angazhimin e AKK-së, 
shfaqja e pandemisë Covid 19 dhe mungesa e Agjendës Legjislative të Qeverisë së Kosovës.  
Këtë vit, aktivitetet tona janë karakterizuar në dy etapa. E para, angazhimi para shfaqjes së 
pandemisë Covid19, ku jemi angazhuar në bazë të planifikimeve vjetore. E dyta, koha e pandemisë, 
ku jemi marrë me çështje ad-hock, në bazë të nevojave të komunave dhe  obligimeve që dalin nga 
institucionet qendrore në përputhje me masat dhe veprimet anti-covid19. 
Kështu, situatën e punëve dhe angazhimeve normale e përkeqësojë shfaqja e pandemisë Covid 19, 
ku përveç që nuk lejoj zbatimin e planifikimeve vjetore nxorri edhe sfida dhe nevoja të reja të 
komunave të situatës për të cilat AKK-ja duhej lobuar tek niveli qendror. 
Pastaj në këtë fillim viti u zgjodh Qeveria e cila doli nga zgjedhjet e fundvitit të kaluar por që pas 50 
ditë, me mocion mosbesimi është shkarkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.  
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 anë tjetër, në fillim viti lobimi ynë u synua në disa çështje me prioritet për komunat sikurse janë: 
Financat e Pushtetit Lokal, Shërbimi civil dhe pagat e zyrtarëve publik dhe  civil, Prona - dhënia në 
shfrytëzim – ndikimi në zhvillimin ekonomik, Amandamentimi i Ligjit të Prokurimit Publik. 
Perqendrimi në zhvillimin e kapaciteteve ishte në organizimin e trajnimeve dhe zhvillimin e 
Manualëve. Qendra e Trajnimit planifikoi të organizonte trajnime në total prej 64 ditëve brenda vitit, 
por situata e krijuar nga pandemia COVID-19 ka ngadalësuar ritmin e shërbimeve të QT, duke 
pezulluar përkohësisht disa nga aktivitetet në këtë drejtim. 
 

1.1. Lobimi dhe Avokimi: Çështjet e suksesshme të vitit 2020  
 
Si pasojë e mungesës së agjendës legjilsative të nivelit qendror edhe lobimi këtë periudhë 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 katër tregime të suksesit si më kryesoret:  
 
1.1.1 Adresimi i sfidave dhe kërkesave të Komunave në menaxhimin e pandemisë Covid-19 
Pandemia Covid – 19 e shfaqur edhe zyrtarisht në Kosovë në mes të muajit mars ka shtyer 
mekanizmat e Asociacionit të Komunave të Kosovës të punojnë në rrethana e kushte tjera por pa 
devijuar formen e lobimit dhe avokimit në mbrojtje dhe shtytje të interesave të Komunave të 
Kosovës. Si rezultat i punës sonë kemi arritur që në periudhën për më pak se dy muaj të adresojmë 
qartë në nivelin qendror 13 kërkesa të ndryshme për nevoja të menaxhimit sa më të mirë të kësaj 
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pandemie nëpër Ministri të ndryshme. Poashtu si rezultat i këtyre arritjeve në këtë kohë AKK-ja ka 
qenë si asnjëherë tjetër e pranishme në publik duke ngritur imazhin e saj në mbrojtje të nevojave 
dhe kërkesave të pushtetit lokal dhe ndër institucionet që menaxhonin këtë pandemi ne jemi parë e 
vlerësuar si lider në këtë drejtim, sidomos në rolin ndërlidhës mes nivelit lokal dhe atij qendror.  
 
1.2.2 Me lobimin e AKK-së, qeveria aprovon 1.3 milion euro shtesë për Komunat në 
zbatim të kontratës kolektive në arsim 
Asociacioni i Komunave të Kosovës përmes mekanizimit të saj në mënyrë të vazhdueshme ka 
adresuar pakënaqësinë e saj sa  përket zbatimit të Kontratës Kolektive për punëtorët arsimor në 
nivel lokal e cila ishte lidhur pa konsultim me komunat dhe për mungesë buxheti tek komunat. Në 
reagimin  e saj Ministria e Financave dhe Transfereve si përgjigje të kërkesës dhe shqetësimeve të 
ngritura nga Asociacioni i Komunave të Kosovës ka dhënë konfirmimin e menjëhershëm se Komisioni 
i Granteve gjatë planifikimit të buxhetit për vitin 2020 ka aprovuar mbi 1.3 milion euro për këto 
pagesa.  
 
1.2.3 Kthimi i pronave nga Agjencionin i Pronave të Kosovës nëpër Komuna përkatëse 
Qeveria e Kosovës kishte nxjerrë vendim që disa pronat të Agjensionit të Pronës së Kosovës duhet 
dhe mund të kalojnë në pronë komunale. Por ky vendim nuk zbatohej. Komunat paraqiten 
shqetësimet e tyre se nuk po mund të i kthejnë pronat që me këtë vendim, pasi ministritë përkatëse 
nuk po i zbatonin ato vendime. Prandaj AKK-ja lobojë shumë, paraqiti argumentet dhe arsyetojë 
kërkesat e komunave duke kërkuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) që kjo 
cështje të rregullohet mes Ministrive. Në këtë process AKK-ja bindi MAPL e cila nxori vendimin tjetër 
rreth zbatimit të Vendimeve të Qeverisë së Kosovës të vitit 2018 për kthimin e pronave nga AKP-ja 
në Komuna përkatëse. Kjo i dha rrugë realizimit të shumë projekteve investuese që komunat nuk 
kishin mundur të i realizojnë kohë më parë meqë Komunat nuk kishin prona ose kishin pak. Zhvillimi i 
investimeve ndikon edhe në zhvillimin e bizneseve që operojnë nëpër komuna dhe kjo rrit edhe 
mirëqenien e qytetarëve. 
 
1.1.4 Rishikimi i buxhetit - paprekshmëria e buxheteve komunale 
Gjatë kohës së pandemisë Covid 19 të gjitha komunat e Kosovës në krahasim me periudhën e njëjtë 
të viteve paraprake kanë arkëtuar të hyra në nivel shumë më të ulët. Në këtë situatë edhe Qeveria e 
Kosovës ballafaqohet me problemet financiare të shkaktuara nga pandemia Covid 19. Në mënyrë që 
t’u dilet në ndihmë të gjithë sektorëve të prekur financiarisht nga kjo situatë, Qeveria e Kosovës ka 
paraparë ndihmën ekonomike përmes Pakos Emergjente Fiskale në shumën prej 180 milion euro, 
nga të cilat 60 milion janë shpenzuar në periudhën mars - maj. Për këtë kërkuam rishikimin 
buxhetor. Në takim të Kryetarëve me Qeverinë e Kosovës arritëm që Komunat e Kosovës nuk do të 
preken nga shkurtimet buxhetore, Investimet kapitale në komuna do të zhvillohen ashtu si të 
planifikuara për dallim të atyre në nivelin qendror të cilat do të ndërpriten për shkak të situatës së 
krijuar. Zjarrfikësit dhe stafi medicinal për pagat shtesë si rezultat i angazhimit në situatë pandemie 
do të mbulohen nga buxheti qendror dhe as këtu buxheti komunal nuk do të preket për këtë çështje.  
Në pjesën e dytë të vitit qeveria e Kosovës për shkak të situatës së krijuar ka rishqyrtuar mundësitë e 
kursimeve buxhetore, me insistimin e strukturave të AKK-së shkurtimet e parapara nga buxhetet 
komunale në shumë prej 33 milion euro nuk do të preken, dhe shuma e njejt mbetet në buxhetet e 
planifikuara komunale pwr vitin 2021.  
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1.1.5 Hartimi i model-rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak 
se një vit të pronës së paluajtshme të komunës   
Edhe pse në rrethanat të pandemisë në 6 mujorin e dytë të vitit ishte më se e nevojshme kompletimi 
i ciklit të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës, andaj AKK përmes Kolegjiumit 
të Zyrtarëve Ligjor hartoi Model-rregulloren për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim 
më pak se një vit të pronës së paluajtshme të komunës. 
Në bazë të Ligjit nr.06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të 
komunës, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr.10/2019 ),  prona ipet në shfrytëzim në tri lloj 
afatesh. 
Nga zero (0) deri në një (1) vit, nga një (1) deri ne pesëmbëdhjetë (15) vite  dhe nga pesëmbëdhjetë 
(15) deri në nëntëdhjetëenëntë (99) vite, peridudha e parë dmth nga zero (0) deri në një (1) vit i 
është lënë në kompetencë të komunës që me rregullore komunale me rregulluar dhe me dhënien në 
në shfrytëzim pronën e saj. 
Andaj duke u bazuar në ligj, Kolegjiumi i Zyrtarëve Ligjor i përkrahur nga AKK-ja hartuan  Model-
rregulloren për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së 
paluajtshme të komunës, i cili dokument iu është shpërndar të gjitha komunave, në gjuhën shqipe 
dhe serbe përmes emailit dhe e botuar në kopje fizike. 
 
1.2. Zhvillimi i kapaciteteve 
Qendra e Trajnimit parashikoi që procesi i zhvillimit ose hartimit të manualeve dhe trajnimeve të 
vazhdojë në përputhje me dinamikën e parashikuar. Në vitin 2020, QT planifikoi të ofrojë trajnime të 
shumëfishta, gjithsej 64 ditë të ofrimit të trajnimit, por situata e krijuar nga pandemia COVID-19 
ngadalësoi ritmin e shërbimeve të zhvillimit të kapaciteteve të AKK-së, duke pezulluar përkohësisht 
disa nga aktivitetet dhe duke shtyrë disa të tjera. Përkundër disa vonesave, QT të  AKK-së  arriti ta 
shndërrojë situatën e paparë te Covid-19 në një mundësi duke filluar me ndryshime të mëdha në 
formatet dhe mjetet e ofrimit të trajnimit, e cila fillimisht ishte një kërcënim për programin e saj të 
zhvillimit të kapaciteteve. 
Prandaj, gjatë periudhës raportuese QT të AKK-së vuri një theks të madh në kapacitetin teknologjik 
të programit të zhvillimit të kapaciteteve dhe modernizimin e metodave të saj të ofrimit të trajnimit. 
Një hap i parë për të kaluar në trajnime në internet ishte organizimi i një Trajnimi të Trajnerëve në 
internet, i cili i shërbeu QT të AKK-së për të pajisur trajnerët e saj me njohuritë dhe mjetet e 
nevojshme për organizimin dhe ofrimin e trajnimeve online. Si rezultat, trajnimet hibride u ofruan 
gjithnjë e më shumë grupeve të synuara, ndërsa ueb platforma e QT të AKK-së u finalizua dhe u 
pasurua me të gjitha materialet përkatëse të trajnimit dhe trajnimet asinkronike në internet. U 
zhvilluan trajnime online asinkrone në internet në tre module (në Shqip dhe Serbisht), ndërsa disa 
trajnime hibride dhe online iu ofruan zyrtarëve dhe nëpunësve civilë të zgjedhur dhe të emëruar 
lokalë gjatë vitit. 
QT të AKK-së ishte gjithashtu shumë e angazhuar në zhvillimin e trajnimit; manuali për modulet 
"Zbatimi i Politikave të Efiçiencës së Energjisë në Nivelin Lokal" dhe "Krijimi i Lidhjeve në Nivelin 
Lokal" u finalizua, ndërsa manuali mbi "Nxitjen e Lidershipit" hyri në fazën përfundimtare të 
zhvillimit. 
QT të AKK-së ka vazhduar të punojë në integrimin dhe përmirësimin e standardeve të cilësisë 
përmes të gjitha fazave të menaxhimit të ciklit të trajnimit. Një version i ri, i azhurnuar i "Udhëzuesit 
të AKK-së për Trajnerët" u vu në dispozicion, ndërsa në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, u bë 
drafti i parë i raportit "Implementimi i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë" - një vlerësim që 
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analizon përputhshmërinë e punës së AKK-së me standardin ndërkombëtar të cilësisë ISO 9001: 
2015.   

 
1.3. Performanca Organizative 
Asociacioni i Komunave të Kosovës 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. Ndërsa, për shkak situatës së 
pandemisë është shtyer takimi i Kuvendit përkundër dy tentimeve për ta mbajtur. Gjitha materialet 
për Kuvend janë të përgatitura me kohë nga stafi i zyres. 
 

Kolegjiumet Profesionale - me fillimin e aktiviteteve të rregullta në bashkërendim me AKK-në, 
kanë definuar pikat kryesore në planet e tyre vjetore, të cilat janë në interes të punës dhe 
angazhimit të Kolegjiumeve në fushë veprimin e tyre.  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 më i vogël i 
takimeve nga Kolegjiumet.  Në total, në harkun kohor vjetor ishin paraparë rreth 68 takime të 
Kolegjiumeve dhe kryesive të tyre, por për shkak të pandemisë, në këtë periudhë janë mbajtur 
takime të rregullta në platforma virtuale të kombinuara me takime fizike në periudha kur është 
lejuar një veprim i tillë nga masat qeveritare të cilat kanë ndryshuar në vazhdimësi. Duke 
konsideruar këto ndryshime, AKK ka arritur të mbaj numrin e paraparë të takimeve me kolegjiume 
sipas planit punës 2020, dhe të zhvilloj qendrimet e kolegjiumeve në raport me kërkesat dhe 
zhvillimet që kanë ndodhur këtrë vit. 
Në përpjekje e tyre për lobim në disa prej çështjeve dhe sfidave, Kolegjiumet kanë arritur disa prej 
rezultateve përmes përpilimit të rekomandimeve në aktet e ndryshme ku edhe kanë arritur 
ndryshimin dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj komunave.  
Për shkak të situatës pandemike Kryesitë e Kolegjiumeve në mënyrë të vazhdueshme kanë vazhduar 
zhvillimin e aktiviteteve në identifikimin e vështirësive të hasura nga komunat gjatë përhapjes së 
Pandemisë Covid-19, dhe ndërmarrjen e masave të marra nga këto të fundit për të menaxhuar këtë 
situatë. Po ashtu është vazhduar bashkëpunimi me nivelin qendror në vlerësimin e nevojave 
emergjente të komunave për të tejkaluar pasojat socio-ekonomike nga përhapja e pandemisë Covid-
19. 
Duke u ballafaquar me gjendjen e pandemisë Covid-19, janë ndërmarrë një sërë masash që kishin 
për qëllim harmonizimin për gjitha veprimet mes institucioneve qendrore dhe lokale në betejën e 
përbashkët AntiCovid-19. Me këtë rast ato kanë qenë një shtyllë kryesore në ndërgjegjësimin për të 
ndihmuar qytetarët e tyre në sensibilizim, parandalim dhe përcjellje të gjendjes së të infektuarve, në 
marrjen e masave të veprimit nga Komunat, në dispozicion për të përkrahur dhe ndihmuar luftën 
kundër përhapjes së Covid-19. 
Kolegjiumi për Inspeksion është angazhuar në vlerësimin e gjendjes dhe shtimin e inspektimeve, e ku 
Inspektorët Komunal kanë punuar me orar të zgjatur dhe të përbashkët me agjensionet tjera 
shtetërore, në të gjitha Komunat e Kosovës me qëllim të zbatimit të masave për të luftuar me 
situatën e krijuar si pasojë e pandemisë Covid 19.  
Kolegjiumi për Arsim ka zhvilluar planifikimet dhe parapërgatitjet e institucioneve lokale dhe 
qendrore lidhur me krijimin e kushteve për mbajtje të mësimit përbrenda protokolleve të 
institucioneve shëndetësore për mësimin në kohë të pandemisë Covid-19. Përmes një bashkëpunimi 
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të ngushtë mes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Kolegjiumit të Arsimit janë bërë përgatitjet 
intensive dhe ka filluar procesi mësimor në të gjitha shkollat.  
Kolegjjumi për Shëndetësi është angazhuar vazhdimisht pa dallim në vijën e parë në koordinimin e 
luftës në nivel lokal kundër pandemisë. Po ashtu me këtë synim Drejtoritë Komunale të Shëndetësisë 
kanë formuar ekipe për vizita familjare, në mënyrë që pacientët të mos shëtitën në qendra të 
ndryshme nga identifikimi i rasteve deri tek trajtimi dhe ofrimi i shërbimeve parenterale.  
Kolegjiumi për Buxhet dhe Financa ka dhënë kontributin në temat e lidhura me rishqyrtimin e 
buxheteve komunale në procesin e rishikimit buxhetor, situatën ekonomike dhe buxhetore si pasojë 
e Pandemisë Covid-19 dhe Pakon e Rimëkëmbjes Ekonomike.  
Kolegjiumi u Kryesuesve të Kuvendeve të Komunave me qëllim të informimit të qytetarëve në këto 
rrethana të krijuara për shkak të pandemisë Covid – 19, kanë vazhduar me dëgjimet buxhetore me 
qytetarë për vitin 2021.  
Në gjashtë mujorin e dytë, dinamika e punës ka ndryshuar duke pasur parasysh që edhe masat ndaj 
COVID-it, pak u lehtësuan, u lejuan të mbahen takime me numër të caktuar, andaj AKK-ja realizojë 
disa takime fizike, po ashtu vazhdoi edhe takime online përmes platformës ZOOM. 
Kolegjiumi i Zyrtarëve Ligjor mbajti dy punëtori, një  kryesia e kolegjiumit, ku u hartua drafti i parë i 
Model-rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të 
pronës së paluajtshme të komunës dhe punëtoria e dytë me të gjithë anëtarët e Kolegjiumit, të 
ndara nëpër salla të veqanta nga 10 persona dhe u finalizua model-rregullorja. 
 

1.4. Performanca financiare 
Gjatë periudhës referuese AKK ka arritur të arkëtoj të hyra nga anëtarësia në shumë prej 173,840 € 
nga totali i buxhetit të paraparë për vitin 2020 i cili kap shumën 150,000 euro. Objektivi i paraparë 
në buxhetin e AKK për vitin 2020 është 150,000 €. Brenda vitit 2020, AKK ka realizuar 116 % të 
objektivit të paraparë, duke mbledhur 173,840 €. Pavarësisht sfidave dhe problemeve të cilat janë 
paraqitur si rezultat i shfaqjes se Pandemisë COVID19, Komunat kanë vazhduar me kryerjen e 
obligimeve në raport me AKK-në sa i përket pagesës së anëtarësisë. 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 2019 dhe në 2020, 
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, Kryetari, Zëvendëskryetari 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, audimi ka rezultuar pozitiv dhe është miratuar nga Bordi i 
AKK-së dhe është në pritje të miratimit edhe nga Kuvendi i AKK-së. 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 50%, duke filluar nga viti 2021. Kjo e bën AKK-në edhe më të 
përkushtuar që të punojë edhe më tutje në përmirësimin e performancës ndaj komunave.  
E arritur e madhe në këtë drejtim këtë vit ka qenë rritja e tarifës së anëtarësisë për 50%, duke filluar 
nga vitit 2021. 
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1.5. Komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerët  
 
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 vit meqë në 
kohë pandemie, AKK-ja luajti një rol dominant në raportin mes nivelit lokal e qendror në menaxhimin 
e pandemisë Covid 19.  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 55 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 shikueshmërinë mbi dhjetëra mijëra ‘shikime’ si dhe me me qindra 
‘shpërndarje’.  Në këtë periudhë si pjesë e projektit me GIZ dhe SIDA kemi zhvilluar një platformë të 
vecantë në kuadër të uebfaqes sonë për Qendrën e Trajnimeve. Lansimi i saj pritet të bëhet shumë 
shpejtë. 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. 
 
Partnerët 
Në anën tjetër, 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.  
Këtë gjysmëviti, Asociacioni i Komunave të Kosovës organizoi takimin e rregullt “Miqtë e AKK-së” me 
partnerët e saj, me qëllim të bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve me partnerë të përfshirë 
në aktivitetet dhe projektet e qeverisjes lokale në Kosovë. 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 zbatimin e masave 
të Eficiencës së Energjisë në nivelin lokal”. E veçanta e këtij projekti është që për këtë grant vlerësimi 
është bërë direk në Gjermani që paraqet një kapërcim pozitiv tutje vlerësimeve të partnerëve për 
kapacitetet tona.  
Ndër partnerët tjerë edhe këtë vit në projekte e programe të ndryshme bashkëpunimi ishin edhe: 
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. 
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1. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË AKK-së PËR VITIN 2020  
 
Gjatë vitit 2020, Asociacioni i Komunave të Kosovës ndoqi objektivat e saj bazuar në Strategjinë e re 
2016/2020 dhe Planin Vjetor të AKK-së, por edhe iu përshtat zhvillimeve që ndodhën në këtë pjesë 
të vitit.  
Edhe këtë vit, objektivat kryesore për 2020 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. 

 
Nën këto objektiva u punua këtë vit por gjithnjë duke iu përshtatur edhe zhvillimeve që ndodhën me 
pandeminë Covid 19.  
 
 
 

2. ZHVILLIMI DHE KONSOLIDIMI I POLITIKAVE (QËNDRIMEVE)  
 
Edhe këtë vit, 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.  
Për vitin 2020 nuk kemi pasur miratim të Agjenden Legjislativ 2020 nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës ashtu siç vepronin qeveritë  e kaluar me miratimin e planit në fillim të vitit kalendarik. 
Prandaj as AKK-ja nuk ka mundur të planifikojë listën e  saktë të projektligjeve të cilat do të ishin 
prioriteti jonë i planifikuar i shqyrtimit të akteve juridike.  
Në këtë fillim viti u zgjodh Qeveria e cila doli nga zgjedhjet e fundvitit të kaluar por që pas 50 ditë, 
me mocion mosbesimi është shkarkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Pastaj u zgjodh Qeveria 
e re e cila ka miratuar Agjendën Legjislative. 
Situatën e punëve dhe angazhimeve normale e përkeqësojë shfaqja e pandemisë Covid 19, ku 
përveç që nuk lejoj zbatimin e planifikimeve vjetore nxorri edhe sfida dhe nevoja të reja të 
komunave të situatës për të cilat AKK-ja duhej lobuar tek niveli qendror. 
Në anë tjetër, në fillim viti lobimi ynë u synua në disa çështje me prioritet për komunat sikurse janë: 
Financat e Pushtetit Lokal, Shërbimi civil dhe pagat e zyrtarëve publik dhe  civil, Prona- dhënia në 
shfrytëzim – ndikimi në zhvillimin ekonomik, Amandamentimi i Ligjit të 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 2016/2020. 
 
 



 

 
8 

 

 
 

RAPORTI NARRATIV I PROGRESIT 2020 

 

4. LOBIMI DHE AVOKIMI  
 
Si pasojë e mungesës së agjendës legjilsative të nivelit qendror edhe lobimi këtë periudhë ka pësuar 
ndryshime. 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 pasi veç me ato kanë proceduar 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 
pesë tregime të suksesit, si më kryesoret:  
 
4.1. ADRESIMI I SFIDAVE DHE KËRKESAVE TË KOMUNAVE NË MENAXHIMIN E 

PANDEMISË COVID-19 
Pandemia Covid – 19 e shfaqur edhe zyrtarisht në Kosovë në mes të muajit mars ka shtyer 
mekanizmat e Asociacionit të Komunave të Kosovës të punojnë në rrethana e kushte tjera por pa 
devijuar formen e lobimit dhe avokimit në mbrojtje dhe shtytje të interesave të Komunave të 
Kosovës.  
Përfaqësuesi i AKK-së ka qenë anëtar i Grupit Menaxhues për Pandemisë në nivel vendi ndërkohë që 
është vlerësuar nga të gjitha roli dhe angazhimi i veçantë i AKK-së në këtë kohë. Përmes platformave 
të ndryshme teknologjike kemi qenë online pothuaj 24/7 në komunikim me komunat (nga struktura 
e Këshillit të Kryetarëve deri tek Kolegjiumet dhe resorët tjerë të zyrtarë komunalë) për të adresuar 
kërkesat dhe nevojat e tyre dhe në anën tjetër edhe për t’i informuar ato me zhvillimet nga qeveria e 
Kosovës ose anasjelltas.  
Si rezultat i punës sonë kemi arritur që në periudhën për më pak se dy muaj të adresojmë qartë në 
nivelin qendror 13 kërkesa të ndryshme për nevoja të menaxhimit sa më të mirë të kësaj pandemie 
nëpër Ministri të ndryshme. Poashtu si rezultat i këtyre arritjeve në këtë kohë AKK-ja ka qenë si 
asnjëherë tjetër e pranishme në publik duke ngritur imazhin e saj në mbrojtje të nevojave dhe 
kërkesave të pushtetit lokal dhe ndër institucionet që menaxhonin këtë pandemi ne jemi parë e 
vlerësuar si lider në këtë drejtim, sidomos në rolin ndërlidhës mes nivelit lokal dhe atij qendror.  
Në anën tjetër, Kryetarët e Komunave përmes një apeli të përbashkët iu drejtuan qytetarëve të 
mbarë Kosovës me porosinë që të rrinë në shtëpi si masë sensibilizuese e vetëdijësuese dhe të 
respektojnë masat e institucioneve tona në luftën kundër përhapjes së pandemisë Covid-19. Ky apel 
ka arritur deri tek reth 10 % e qytetarëve të Kosovës.  
Më poshtë listojmë kërkesat dhe paraqitura nga komunat dhe të arritura me lobimin tonë tek niveli 
qendror: 
1. Pas kërkesës sonë, Qeveria vendosi që Komunave t’iu mundësohet bartja e mjeteve nga vija 

buxhetore për investime kapitale në një vijë buxhetore e cila do ti mbulojë nevojat dhe kërkesat 
që dalin vetëm nga Shtabet Komunale të Emergjencave në luftë për parandalimin e përhapjes së 
COVID 19. 

2. Pas lobimit dhe insistimit disa ditor të AKK ndryshohet Urdhëresa "Për mbarëvajtjen e 
veprimtarisë ekonomike gjatë emergjencës së shërbimit publik" e datës 17.03.2020 nxjerrë nga 
Ministria e Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë dhe Investimeve Strategjike (20 mars). Deri 
para ndryshimit të kësaj urdhërese, disa operator ekonomik ishin më të privilegjuar se sa disa 
tjerë edhe pse shërbimi ishte i njëjtë. P.sh deri me ndryshimin e kësaj urdhërese, restaurantet 
ishin të mbyllura kurse qebaptoret ishin lënë të hapura dhe njerëzitë grumbulleshin në 
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qebaptore për të pirë edhe kafe dhe këta operator ekonomik shëndroheshin në vatra potenciale 
për përhapjen e virusit.  

3. Me kërkesë dhe insistim të AKK, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik bazuar edhe në 
vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 15 mars 2020 për shpalljen e 
emergjencës për shëndetin publik ka nxjerr ‘Njoftimin’ lidhur me procedurat e prokurimit publik 
për autoritetet që janë të prekura nga vendimi i Qeverisë pas situatës së krijuar me virusin 
Covid19 ku lehtësohen procedurat e prokurimit publik. Ky ndryshim iu mundësoi komunave që 
shërbimet të cilat ofroheshin nga komunat në luftë për parandalimin e përhapjes së COVID 19 të 
kontraktohen me anë të negociimit me operator ekonomik sepse situata ishte emergjente. 
Duhet të kuptohet që të gjitha këto kontraktime janë bërë vetëm për qëllim të parandalimit të 
përhapjes së COVID 19. 

4. Me kërkesën tonë pezullohet mos-shqyrtimi i ligjshmërisë së akteve të Kuvendeve të Komunave 
për aspektet financiare në parandalimin e Covid-19 nga ana e Ministrisë së Administrimit të 
Pushtetit Lokal (MAPL). Në këtë kohë MAPL mori vendim që të pezullojë shqyrtimin e akteve 
ligjore të cilat dilnin nga komunat. Kjo ishte një bllokadë totale të cilën MAPL e vendosi ndaj 
komunave. Me insistimin e AKK-së, MAPL filloi të shqyrtojë vendimet e komunave të cilat kishin 
të bëjnë me COVID 19 dhe kishin implikime financiere në zbatimin e tyre. Edhe një argument 
shtesë që MAPL nuk duhet të ekzistojë në të ardhme sepse po krijon shumë pengesa për 
komunat në zbatimin e përgjegjësive të tyre, përgjegjësi këto të parapara edhe me Kartën 
Evropiane mbi Vetëqeverisje Lokale. 

5. Me propozimin e AKK-së, Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndryshuar orarin për ndalesën e 
qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve private. Deri në këtë kohë, qytetarët kanë pasur të 
drejtë të të lëvizin 2 herë nga 2 orë në ditë. Pra, 2 orë paradite dhe 2 orë pasdite. Mirëpo u 
vërejt që gjatë këtyre orëve shkaktohej tollovi të mëdha të qytetarëve nëpër markete, rrugë, 
sheshe sepse të gjithë qytetarët synonin që obligimet e tyre t’i mbaronin gjatë këtyre orëve. AKK 
në bashkëpunim me kryetarët e komunave vlerësoi që kjo situatë duhet të ndryshohet sepse 
mundësia e përhapjes së virusit Covid përgjatë këtyre 2X2 orë ishte e madhe dhe kërkoi që orari 
i lëvizjes të jetë nga ora 6.00- 17.00 dhe qytetarëve iu është mundësuar që përgjatë 11 orëve t’i 
mbarojnë obligimet e tyre dhe mundësia e shkaktimit të tollovive nëpër markete, rrugë dhe 
sheshe ishte shumë më e vogël. 

6. Pas kërkesës tonë, MFT ka aprovuar ndalesën e kamatave dhe ndëshkimeve për të gjithë 
qytetarët e Republikës së Kosovës për vonesat në pagesën e Tatimit në pronë deri në kalimin e 
pandemisë.  

7. Me kërkesën tonë, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që orari i kufizimit të lëvizjes së 
qytetarëve do të mbetej i njëjtë për të gjitha komunat; nga ora 17.00-06.00, përveç komunës së 
Malishevës dhe Mitrovicës Veriore. 

8. Me kërkesë të AKK, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) krijoi mundësi 
pune për bujqit, që ishin në kulmin e punës së tyre në fushë dhe i’u mundësua të fillojnë me 
punën e tyre nëpër fusha.  

9. Me kërkesën tonë, Ministria e Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Investimeve, Ndërmarrësisë dhe 
Investimeve Strategjike lejon punimet e Komunave në investimet infrastruktore dhe të 
mirëmbajtjes së shërbimeve. Kjo u lejua me kusht që të merret një leje paraprake nga MAPTINIS.  

10. Pas reagimit të AKK-së: komunave iu mundësua që të shpallin tenderë dhe të vazhdojnë me  
aktivitete të prokurimit si tender si për furnizime, shërbime apo punë tjera në bazë të planeve që 
i kanë (planet e prokurimit).  
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11. Aprovohet kërkesa e AKK për mos aplikimin e kamatë-vonesës dhe gjobës për tatimin e 
papaguar në kohë të këtij viti tatimor (2020), përgjatë gjithë vitit 2020. Pezullimi i aplikimit të 
llogaritjes së interesit (kamatës) dhe gjobës për mos pagesën e tatimit në pronën e paluajtshme 
vlen deri më 31 dhjetor 2020.   

12. Aprovohet kërkesa e AKK-së për nisjen e  mbajtjes se seancave të Kuvendeve të Komunave. 
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në konsultim edhe me Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik aprovoi kërkesën e AKK për fillimin e mbajtjes së 
Kuvendeve të Komunave.  

13. Pas kërkesës dhe reagimit të Asociacionit të Komunave të Kosovës Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe Administratës Publike (MPBAP) ka shtyrë dhe pezulluar afatet e procedurës 
administrative për regjistrimin/deklarimin e fakteve të lindjeve dhe të vdekjeve të cilat kanë 
ndodhur nga data 13 shkurt 2020 deri në një vendim tjetër, si pasojë e pandemisë Covid-19.  

14. Është trajtuar pozitivisht kërkesa e AKK-së nga Qeveria e Kosovës sa i përket ndryshimit dhe 
plotësimit të Ligjit nr.07/l-001 Mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikёs sё Kosovёs pёr 
vitin 2020, ku u lejohet komunave të bëjnë bartjen e këtyre mjeteve sipas nevojave të tyre, në të 
gjitha kategoritë buxhetore, përveç në kategorinë paga dhe shtesa. 

15. Pas kërkesës së AKK-së, Ministria e Bujqësisë zgjatë Afatin e Aplikimit për Pagesa Direkte në 
Bujqësi, duke pasur parasysh nevojën e madhe të fermerëve nëpër komuna për pagesa direkte 
në bujqësi.  

16. Pas konsultimeve të procesit buxhetor, Ministria e Financave ka shqyrtuar kursimet e mundshme 
nga buxheti aktual i Kosovës, pas intervenimit te AKK-se buxhetet komunale nga (kodi-10) 
buxhetor nuk janë prekur, dhe Komunat kane mundur te vazhdojnë me shfrytëzimin e buxhetit 
për investime kapitale. 

17. Pas reagimit nga ana e AKK-së, Kryeministri i Kosovës ka vendosur se nuk do të ketë shkurtime 
buxhetore për Komunat e Kosovës në vitin 2021, pas një vendimi që Ministria e Financave kishte 
paraparë shkurtime buxhetore për vitin 2021 në raport me vitin 2020 ne vlerë prej 32.95 milion 
euro për komuna. 

18. Me lobimin, avokimin dhe bashkëpunimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës me Qeverinë e 
Republikës së Kosovës, Komunat e Kosovës përfitojnë 39 milion euro shtesë. 

 
4.2. ME LOBIMIN E AKK-së, QEVERIA APROVON 1.3 MILION EURO SHTESË PËR 

KOMUNAT NË ZBATIM TË KONTRATËS KOLEKTIVE NË ARSIM 
 
Konteksti 
Asociacioni i Komunave të Kosovës përmes mekanizimit të saj në mënyrë të vazhdueshme ka 
adresuar pakënaqësinë e saj sa  përket zbatimit të Kontratës Kolektive për punëtorët arsimor në 
nivel lokal. Shumica e Komunave të Kosovës kanë shprehur shqetësimin e tyre se nuk mund të 
paguajnë asnjë shpenzim për shkak të mungesës së buxhetit, ngaqë që Ministria e Financave dhe 
Transfereve (MFT) nuk ka ndarë buxhet shtesë për këtë kategori. Edhe nga Ministria e Financave 
lidhur me këtë çështje në diskutim me AKK-në, kanë adresuar pakënaqësitë e tyre drejt Ministrisë së 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  (MAShT) që ka marrë përsipër obligime që nuk i takojnë. Në një 
përgjigje të MF-së, thuhet se kontratat kolektive duhet të nënshkruhen nga Ministritë e linjës pas 
konsultimeve, e jo siç është bërë më 2017 ku MAShT-i ka nënshkruar kontratë pa u konsultuar me 
komunat.  Përkundër vërejtjeve, marrëveshja e nënshkruar vite më parë mes SBASHK-ut dhe MAShT 
ishte jo transparente dhe që shkaktoi miliona euro dëme komunave. Poashtu, duke u përballur me 
sfidat e zbatimit të Kontratës Kolektive, Komunat janë ballafaquar edhe me dënime nga Gjykatat e 
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Kosovës për mos pagesën e pagave jubilare. Këto dënime janë përcjellë edhe me pagesën e 
shpenzimeve operative si një barrë shtesë që mbulohen nga komunat nënkupton implikime 
buxhetore shtesë për komunat. 
Të Arriturat 
Pas këshillimeve të vazhdueshme, në kërkesën e AKK-së  drejtuar Ministrisë së Financave dhe 
Transfereve është kërkuar që obligimet të cilat dalin nga Marrëveshjet e nivelit Qendror për 
Kontratën Kolektive të mos mbesin barrë e buxheteve komunale por të ketë një rishikim dhe të 
gjendet një zgjidhje e pranueshme. Në reagimin  e saj Ministria e Financave dhe Transfereve si 
përgjigje të kërkesës dhe shqetësimeve të ngritura nga Asociacioni i Komunave të Kosovës ka dhënë 
konfirmimin e menjëhershëm se Komisioni i Granteve gjatë planifikimit të buxhetit për vitin 2020 ka 
aprovuar mbi 1.3 milion euro për këto pagesa. Komunat mund t’i bëjnë pagesat për mësimdhënësit 
në kuadër të buxhetit të tyre të aprovuar për vitin 2020.  Si pasojë e reagimit të AKK-së, po ashtu kjo 
Ministri ka saktësuar se Kontrata kolektive në të ardhmen duhet të nënshkruhet nga ministria e 
linjës, vetëm pas analizimit të mundësive buxhetore dhe konsultimit paraprak me Ministrinë e 
Financave dhe me komunat, kjo për t’u siguruar se ka mbulesë buxhetore një kontratë e tillë. 
Impakti 
Aprovimi nga Komisioni i Granteve në planifikimin e buxhetit për vitin 2020, i një shume prej 
1.375.106 euro në kuadër të grantit për arsim do të jetë një lehtësim për komunat e që mund t’i 
dedikojnë për punëtorët arsimor në nivelin lokal dhe në këtë formë nuk preken buxhetet bazë të 
komunave si pasojë e këtyre marrëveshjeve pa konsultim e parovim të tyre. 
 

4.3. KTHIMI I PRONAVE NGA AGJENCIONIN I PRONAVE TË KOSOVËS NËPËR 
KOMUNA PËRKATËSE 

 
 
Konteksti  
Qeveria e Kosovës kishte nxjerrë vendim që disa pronat të Agjensionit të Pronës së Kosovës duhet 
dhe mund të kalojnë në pronë komunale. Por ky vendim nuk zbatohej. Komunat paraqiten 
shqetësimet e tyre se nuk po mund të i kthejnë pronat që me këtë vendim, pasi ministritë përkatëse 
nuk po i zbatonin ato vendime. Prandaj AKK-ja lobojë shumë, paraqiti argumentet dhe arsyetojë 
kërkesat e komunave duke kërkuar nga MInistria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) që kjo 
cështje të rregullohet mes Ministrive. 
 
Të arriturat 
Në këtë process AKK-ja bindi MAPL e cila nxori vendimin tjetër rreth zbatimit të Vendimeve të 
Qeverisë së Kosovës të vitit 2018 për kthimin e pronave nga AKP-ja në Komuna përkatëse me tekstin 
bazik “vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës të nënshkruara në vitin 2018 nga z.Ramush 
Haradinaj, Kryeministër i Republikës së Kosovës janë të ligjshme dhe legjitime dhe si të tilla duhet të 
zbatohen”. Kështu arritëm që vendimet e komunave të ekzekutohen, pronat të cilat janë menaxhuar 
nga AKP-ja, të cilat nuk kishin kaluar procesin e likuidimit do të ju mundësohet kthimi në prona të 
komuave përkatëse pasi konsiderohen vendime të ligjshme dhe komunave do të ju mundësohet 
regjistrimi si prona komunale. Kjo i dha rrugë realizimit të shumë projekteve që komunat nuk kishin 
mundur të i realizojnë kohë më parë meqë Komunat nuk kishin prona ose kishin pak. 
 
Impakti 
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Disa komuna nuk kishin fare prona komunale për realizimin e investimeve kapitale, e projekteve të 
planifikuara dhe të nevojshme për komunitetin andaj kthimi i pronave iu dha zgjidhje dhe realizim 
shumë projekteve me të cilat plotësohen nevojat e qytetarëve dhe ndikojnë në zhvillimit ekonomik 
të komunave. Prona ka rëndësi të madhe për komunën, për institucionet për qytetarët dhe sigurisht 
që shfrytëzimi i saj për projekte kapitale ndikon në të gjitha aspektet e zhvillimit të komunës dhe 
avancimit të jetës së qytetarëve, të plotësohen shumë nevoja dhe ngritet cilësia e jetës së tyre. 
Zhvillimi i investimeve ndikon edhe në zhvillimin e bizneseve që operojnë nëpër komuna dhe kjo rrit 
edhe mirëqenien e qytetarëve. 
 
4.4. RISHIKIMI I BUXHETIT - PAPREKSHMËRIA E BUXHETEVE KOMUNALE 
Konteksti 
Gjatë kohës së pandemisë Covid 19 të gjitha komunat e Kosovës në krahasim me periudhën e njëjtë 
të viteve paraprake kanë arkëtuar të hyra në nivel shumë më të ulët. Në kategoritë, të cilat janë 
kontribues kryesor në aspektin e të hyrave vetanake në komuna, si gjobat në trafik, tatimi në pronë, 
vendimet e gjykatave etj., pati rënie e theksuar e shumave të inkasuara. Në këtë situatë edhe 
Qeveria e Kosovës ballafaqohet me problemet financiare të shkaktuara nga pandemia Covid 19. 
Parashikime e bëra nga MFT dhe organizatat ndërkombëtare të cilat veprojnë në Kosovë, buxheti i 
Kosovës do të ketë ngecje në grumbullimin e të hyrave të parapara, për këtë arsye parashikohet 
shkurtim i buxhetit të Kosovës për 230 deri 300 milion euro. Në mënyrë që t’u dilet në ndihmë të 
gjithë sektorëve të prekur financiarisht nga kjo situatë, Qeveria e Kosovës ka paraparë ndihmën 
ekonomike përmes Pakos Emergjente Fiskale. Nevoja për mjete financiare për zbatimin e kësaj 
pakoje është në shumën prej 180 milion euro, nga të cilat 60 milion janë shpenzuar në periudhën 
mars - maj. Qeveria për të mbuluar kërkesat e shumta të paraqitura nga situate e krijuar dhe në 
mungesë të buxhetit ka filluar procesin rishikimit të buxhetit (qershor) me qëllim të ridefinimit të 
prioriteteve duke iu përshtatur situatës së krijuar, duke shqyrtuar lëvizjet e mundshme brenda 
buxhetit ekzistues duke bërë shkurtime në shpenzimin e tij në organizatat buxhetore. 
  
Të arriturat 
AKK duke pasur parasysh zhvillimet dhe planet e Qeverisë në ri përcaktimin e prioriteteve për alokim 
të buxhetit të mbetur përmes, Këshillit të Kryetarëve ka kërkuar takim urgjent me Qeverinë e 
sapoformuar të Kosovës, respektivisht Kryeministrin e Kosovës, në mënyrë që nga afër të diskutohen 
planet e qeverisë për rishikim/shkurtime buxhetore, sidomos për investimet kapitale të parapara të 
nivelit qendror si dhe të ato të nivelit lokal. Me përgjigjen e Qeverisë në kërkësën tonë, është 
organizuar takim (brenda 24 orëve) i Këshillit të Kryetarëve me Zv. Kryeministrin e Kosovës si dhe me 
Ministren e Financave dhe Trasnfereve. Në këtë takim janë paraqitur planet e Qeverisë së Kosovës 
për pakon emergjente fiskale dhe mënyrën e grumbullimit të mjeteve financiare për realizimin e 
këtij programi. AKK përmes përfaqësuesve të vet në këtë takim ka mundësuar që para Qeverisë së re 
të Kosovës të elaborojnë situatën e krijuar në komuna për shkak të pandemisë Covid 19. Është 
paraqitur situata me vonesat në zbatimin e projekteve kapitale në komuna si pasojë e pandemisë 
dhe niveli i ulët i inkasimit të të hyrave të komunave në pjesën e parë të viti 2020.  AKK-ja dhe 
Komunat e Kosovës nga Qeveria e Kosovës kanë kërkuar që së pari buxhetet komunale të mos jenë 
pjesë e shkurtimeve buxhetore të parapara me rishikim, dhe asesi investimet kapitale të komunave 
të mos ndërpriten. Por mjetet shtesë të nevojshme për zbatimin e Pakos Emergjente Fiskale të 
sigurohen nga buxhete e ministrive të linjës të nivelit qendror. Dhe u kërkua që përmes seancave të 
jashtëzakonshme t’u mundësohet komunave rishikimi i buxhetit të komunave, në mënyrë që 
performance e komunave në pjesën e mbetur të këtij viti të jetë në nivelin e pritjeve të qytetarëve të 
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tyre. Të gjitha këto kërkesa të AKK-së janë marrë parasysh nga Qeveria e Kosovës dhe komunave iu 
është mundësuar rishikim i buxhetit, buxhetet komunale nuk do të preken nga shkurtimet e 
parapara dhe i gjithë buxheti për pakon ekonomike dhe zëvendësimi i mungesës së inaksimit të 
mjeteve do të sigurohet nga buxheti i nivelit qendror.  
 
Impakti 
Pas lobimit të sukseshëm të AKK-së, pas një kohe të gjatë por edhe për shkak të situatës së krijuar 
nga pandemia Covid 19 ka bindur nivelin qendror që Komunat e Kosovës në mes të vitit të bëjnë 
rishikimin e buxhetit të tyre.  Komunat e Kosovës nuk do të preken nga shkurtimet buxhetore që do 
të bëhen nga Qeveria e Kosovës për të tejkaluar situatën e krijuar nga kjo pandemi. Investimet 
kapitale në komuna do të zhvillohen ashtu si të planifikuara për dallim të atyre në nivelin qendror të 
cilat do të ndërpriten për shkak të situatës së krijuar. Zjarrfikësit dhe stafi medicinal për pagat shtesë 
si rezultat i angazhimit në situatë pandemie do të mbulohen nga buxheti qendror dhe as këtu 
buxheti komunal nuk do të preket për këtë çështje. Varësisht nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese 
rreth Ligjit të ri për paga, në bazë të të cilit komunat kanë paraparë buxhet shtesë për mbulimin e 
rritjve në këto paga, ky buxhet rezervë pa marrë parasysh vendimin final të Gjykatës Kushtetuese, do 
të mbeten mjete financiare në dispozicion për shfrytëzim nga komunat. 
 
4.5  HARTIMI I MODEL- RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË DHËNIES NË 
SHFRYTËZIM MË PAK SE NJË VIT TË PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS 
 
Konteksti 
Prona e komunave ipet në shfrytëzim për interes publik, me qëllim të zhvillimit ekonomik të 
komunës. Mirëpo komunat nuk kishin mundësi të zhvillojnë shumë procedura të dhënies në 
shfrytëzim së pronës së paluajtshme të komunës shkaku i shumë procedurave, afateve të 
gjata. Problemi më i madh në praktik ishte kërkesat për marrjen e pronave në shfrytëzim me 
afat të shkurtëra, kryesisht për qëllime promovimi, apo festivale, panaire etj, merrnin aq 
shumë kohë sa që i’u humbte koha pa i realizuar qëllimet. 
Investitorëve serioz me projekte kapitale, duhet të i’u bëhej një zgjidhje që të mos i 
nënshtroheshin shumë procedurave dhe pritjes së gjatë, andaj njëra mënyrë e përafrimit të 
zgjidhjes së kësaj çështje u pa zhvillimi i negociatave me kryetarin e komunës, e më pastaj të 
propozohej për miratim nga ana e Kuvendit të Komunës. 
Secila mënyrë e zhvillimit të procedurave në fund duhet të përfundojë në Kuvendin e 
Komunës, për të i dhënë miratim apo jo, pra dhënia e pronës së komunës në shfrytëzim për 
të dy afatet nga një (1 ) deri në pesëmbëdhjetë (15)  dhe nga pesëmbëdhjetë (15) deri në 
nëntëdhjetëenëntë (99), duhet të miratohen në Kuvendin e Komunës. 
Kjo edhe u vendos në ligj, pastaj procedurat u rregulluan me Rregullore të Qeverisë. 
Ndërsa për periudhën nga zero (0) deri në në një (1) vit i’u la që Komunat të rregullojnë me 
Rregullore Komunale dhe të ipen me procedura të thjeshta me qëllim të zhvillimit të 
aktiviteteve të ndryshme në kuadër të komunës. 
 
Të arriturat 
Gjatë periudhës sa ishte në procesin e hartimit ky projekt ligj, AKK paraqiti kërkesat e 
komunave dhe nevojat e tyre se si duhet te parashihet dhënia e  pronës në shfrytëzim. Kjo 
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sigurisht duke u bazuar në konkurencën e tregut, në ndikimin ekonomik të komunës. Pronat 
që ipen për kohë të shkurtër në shfrytëzim qoftë, për festivale, panaire, turnire, aktivitete 
sezone, ngjarje të rëndësishme të qytetit, kjo i duhej lënë në kompetencë komunës. 
Në efektivitet të kohës kërkohej lehtësimi i procedurave dhe thjeshtëzimi i tyre, andaj u 
kërkua që të jetë një periudhë e shkurtër nga zero (0) deri në një (1) vit, që të vendoste vetë 
komuna me rregullore komunale, kështu që edhe u vendos në ligj, dhe AKK-ja mori përsipër 
që këtë model-rregullore ta hartojë dhe të i’u del në ndihmë komunave. 
Andaj komunave iu ofrua një model-rregullore mjaft e përmbledhur dhe e cila i ka paraparë 
të gjitha fushat për të cilat mund të ipet në shfrytëzim një pronëe komunës, për afat të 
shkurtër nga zero (0) deri në një (1) vit. 
 
Impakti 
Komunat pas miratimit të kësaj rregullore së pari përmbyllin ciklin e dhënies në shfrytëzim 
së pronë së paluajtshme së komunës, e së dyti iu ofrojnë palëve të interesit pronën e vet në 
shfrytëzim me procedura të thjeshta me afate te shkurtëra dhe me procedura fare të lehta. 
Përmes kësaj rregulloreje do të arrihet zhvillimi i shumë ngjarjeve të ndryshme në komunë, 
do të përkrahen qytetarët për punët e tyre sezonale dhe në fund do të plotësojë një kriter 
para auditorit, që Komuna e ka mbuluar fushën e dhënies së pronës në shfrytëzim me afat 
nga zero (0) deri në një (1) vit me akt juridik. 
 
 
 

5. PUNA E KOLEGJIUMEVE PËR SHËRBIME NDAJ KOMUNAVE    
Shumica e Kolegjiumeve profesionale me fillimin e aktiviteteve të rregullta në bashkërendim me 
AKK-në, kanë definuar pikat kryesore në planet e tyre vjetore, të cilat janë në interes të punës dhe 
angazhimit të Kolegjiumeve në fushë veprimin e tyre.  
Me qëllim koordinimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së tyre këtë vit Kolegjiumet janë ballafaquar me 
mungesën e agjendës legjislative nga ana e Qeverisë së Kosovës. Mirëpo një mungesë e tillë nuk ka 
ndikuar në përcaktimin e prioriteteve për zhvillimin e veprimtarisë së tyre  në caktimin e temave me 
ndikim dhe tejkalimin e sfidave të cilat ballafaqohen autoritetet lokale. 
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 më i vogël i takimeve nga Kolegjiumet. Në total, në harkun kohor vjetor ishin 
paraparë rreth 68 takime të Kolegjiumeve dhe kryesive të tyre, por për shkak të pandemisë, në këtë 
periudhë janë mbajtur takime të rregullta në platforma virtuale të kombinuara me takime fizike në 
periudha kur është lejuar një veprim i tillë nga masat qeveritare të cilat kanë ndryshuar në 
vazhdimësi. Duke konsideruar këto ndryshime, AKK ka arritur të mbaj numrin e paraparë të takimeve 
me kolegjiume sipas planit punës 2020, dhe të zhvilloj qendrimet e kolegjiumeve në raport me 
kërkesat dhe zhvillimet që kanë ndodhur këtrë vit. 
Deri më tani Kolegjiumet kanë zhvilluar këto takime gjatë kësaj periudhe duke përshirë edhe takimet 
virtuale në adresimin e shqetësimeve dhe identifikimin e nevojave tek Asociacioni i Komunave të 
Kosovës për një koordinim sa më të mirë ndër-ministror në raport me komunat në ballafaqimin e 
situatës së krijuar gjatë pandemisë COVID-19. 
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Duke marrë parasysh që nevoja për trajnime në komuna është e vazhdueshme, Kolegjiumet kanë 
bërë vlerësimin dhe identifikimin e nevojave për trajnime të  nivelit lokal në fushat potenciale me 
interes për përfaqësuesit e komunave. 
Në përpjekje e tyre për lobim në disa prej çështjeve dhe sfidave, Kolegjiumet kanë arritur disa prej 
rezultateve përmes përpilimit të rekomandimeve në aktet e ndryshme ku edhe kanë arritur 
ndryshimin dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj komunave. 
 
KOLEGJIUMI PËR BUXHET DHE FINANCA –  Një rëndësi të veçantë i është kushtuar diskutimit në 
përgatitjet finale për hartimin e Ligjit të Buxhetit për vitin 2020 dhe disa çështje buxhetore urgjente.  
Edhe në kohë pandemie ky Kolegjium në bashkëpunim me Këshillin e Kryetarëve ka konsoliduar 
qëndrimet për një mori të caktuar të kërkesave të cilat janë aprovuar (janë pjesë e listës së arritjeve 
në menaxhimin e pandemisë Covid -19). 
Kolegjiumi për Buxhet dhe Financa ka dhënë kontributin në temat e lidhura me rishqyrtimin e 
buxheteve komunale në procesin e rishikimit buxhetor, situatën ekonomike dhe buxhetore si pasojë 
e Pandemisë Covid-19 dhe Pakon e Rimëkëmbjes Ekonomike. Përmes kërkesës së vazhdueshme 
është arritur pajtimi mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020, ku  
u lejohet komunave të bëjnë bartjen e këtyre mjeteve sipas nevojave të tyre, në të gjitha kategoritë 
buxhetore, përveç në kategorinë paga dhe shtesa. 
Për shkak te situatës së krijuar nga pandemia Covid-19, edhe pse Ministria e Financave ka shqyrtuar 
kursimet e mundshme nga buxheti aktual i Kosovës, pas intervenimit te AKK-se buxhetet komunale 
nga (kodi-10) buxhetor nuk janë prekur, dhe Komunat kane mundur te vazhdojnë me shfrytëzimin e 
buxhetit për investime kapitale. 
 
KOLEGJIUMI PËR ARSIM  - Duke  u ballafaquar me pandeminë COVID-19, njëra ndër sidat kryesore 
ishte marrja e masave parandaluese në shkolla, si dhe bashkërendimin e veprimeve në komunikimin 
Shkollë / Drejtori Komunale të Arsimit (DKA) / MASHT. Në këtë kontekst Kolegjiumi i Arsimit ka 
diskutuar me Ministren e Ministrisë së Arsimit (MASHT) në hartimin e planit të veprimit dhe krijimin 
e platformës e cila do të ofrojë të gjitha materialet dhe udhëzuesit e organizmit të mësimit on-line 
për të gjitha komunat e Kosovës.  
Pas konsultimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) për fillimin 
e zbatimit të mësimit on-line në të gjitha institucionet arsimore të Republikës së Kosovës, procesi on-
line i mësimit është zhvilluar në të gjitha komunat e Kosovës. Zbatimi i mësimit on-line kishte për 
objektiv sigurimin e shërbimeve arsimore dhe realizimin e kurrikulës shtetërore të Kosovës në 
përputhje me kushtet e krijuara në rrethana të pandemisë COVID – 19.   
Kolegjiumi për Arsim po ashtu ka zhvilluar planifikimet dhe parapërgatitjet e institucioneve lokale 
dhe qendrore lidhur me krijimin e kushteve për mbajtje të mësimit përbrenda protokolleve të 
institucioneve shëndetësore për mësimin në kohë të pandemisë Covid-19. Po ashtu janë zhvilluar 
vlerësimet përkatëse nga Komunat në përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor, në respektim të 
masave dhe protokolleve për mësimin në kohë të pandemisë Covid-19.  
Përmes një bashkëpunimi të ngushtë mes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Kolegjiumit të 
Arsimit janë bërë përgatitjet intensive dhe ka filluar procesi mësimor në të gjitha shkollat. Secili 
institucion i arsimit e ka krijuar task forcën vetanake, në bazë të kapaciteteve të saj, për skenarin dhe 
llojin e mësimit që ata e organizojnë, sipas kapaciteteve infrastrukturore dhe njerëzore për një 
planifikim sa më të mirë të procesit arsimor. 
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KOLEGJIUMI PËR PROKURIM – Në situatën e krijuar së fundmi në betejën e Komunave për të 
parandaluar përhapjen e pandemisë COVID – 19, janë ballafaquar me sfida të ndryshme, ndër të cilat 
edhe të prokurimit publik. Duke marrë parasysh gjendjen e ndjerë dhe nevojat urgjente, një porosi i 
është drejtuar Komisionit Rregullativ i Prokurimit Publik me kërkesën për lehtësimin e procedurave 
të prokurimit publik në situata emergjente si dhe kërkesa për lejimin e prokurimit të investimeve 
kapitale e të cilat janë realizuar (janë pjesë e listës së arritjeve në menaxhimin e pandemisë Covid -
19 e të cilat veprime janë koordinuar me Këshillin e Kryetërave). 
Si rrjedhojë e situatës së krijuar pandemike, dhe vonesat në aprovimin e buxhetit për 2020, pas 
kërkesës së dërguar tek Agjencia Qendrore të Prokurimit (AQP), e cila edhe ka dhënë dritën e gjelbër 
që Komunat dhe gjitha autoritetet kontraktuese të plotësojnë dhe ndryshojnë sipas nevojes 
Planifikimet e Prokurimit për vitin 2020. 
 
KOLEGJIUMI I ZYRTAREVE LIGJOR – Hartimi i akteve nënligjore nga vete ana e Kolegjiumit është 
sukses në vetvete pasi është produkt i tyre edhe zbatimi është shumë më i lehtë. Në këtë aspekt 
AKK-ja po luan rolin e saj shumë proaktiv pasi po përkrah vazhdimisht Kolegjiumin në hartim të 
model akteve nënligjore të cilat janë kompetencë të nivelit lokal. Në këtë periudhë 6 mujore ndikojë 
pandemia për mos realizimin e disa planeve të cilat janë shtyer në 6 mujorin e dytë, mirëpo në 
takime online janë konsultuar komuant për ato akte juridike të cilat janë punuar gjatë kësaj faze. Në 
fillim të vitit 2020 është mbajtur Konfernca e cila ka përfshirë 5 kolegjiume profesionale me gjithsej 
150 pjesëmarrës, ku është prezentuar puna e Kolegjumit të Zyrtarëve Ligjor të cilët kanë hartuar 4 
model regullore të cilat janë përkthyer në gjuhët zyrtare janë shtypur dhe iu janë shpërndarë edhe 
për mes USB të gjithë pjesëmarrësve të Konferencës. 
Në gjashtë mujorin e dytë, dinamika e punës ka ndryshuar duke pasur parasysh që edhe masat ndaj 
COVID-it, pak u lehtësuan, u lejuan të mbahen takime me numër të caktuar, andaj Kolegjiumi i 
Zyrtarëve Ligjor përveç takimeve online mbajti dy punëtori me prani fizike, një  kryesia e kolegjiumit, 
ku u hartua drafti i parë i Model-rregullores për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim 
më pak se një vit të pronës së paluajtshme të komunës dhe punëtoria e dytë me të gjithë anëtarët e 
Kolegjiumit, të ndara nëpër salla të veçanta nga dhjetë (10) persona dhe u finalizua model-
rregullorja. 
 
KOLEGJIUMI PËR INSPEKSION - është angazhuar në vlerësimin e gjendjes dhe shtimin e 
inspektimeve, e ku Inspektorët Komunal kanë punuar me orar të zgjatur në të gjitha Komunat e 
Kosovës me qëllim të zbatimit të masave për të luftuar me situatën e krijuar si pasojë e pandemisë 
Covid 19.  
Vlen të ceket se është formuar Trupa Koordinuese Inspektuese përbëhet nga Inspektorati i Tregut, 
Kolegjiumi për Inspeksion i AKK-së, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës dhe Inspektorati i 
Punës, e cila është në funksion të koordinimit të aktiviteteve mes nivelit qendror dhe nivelit komunal 
në zbatim të masave të Qeverisë së Kosovës në betejën e përbashkët institucional anti Covid-19. 
Po ashtu është angazhuar në krijimin e ekipeve nga Inspektorët Komunal, Inspektorët nga Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë dhe Inspektorët e AVUK-ut, që të bëhen inspektime të përbashkëta në 
respektim të masave Anti-Covid19. Këto inspektimet janë bërë në të gjitha Komunat e Kosovës të 
cilat kishin për qëllim koordinimin sa më të mirë në mes të gjitha institucioneve të cilat janë bartëse 
për inspektim të masave Anti-Covid19.   
Bazuar në shqetësimet e autoriteteve komunale, AKK-ja ka adresuar kërkesën Ministrit të Financave 
dhe Transfereve që kjo kategori të përfshihet në pakon fiskale bazuar në punën e vazhdueshme në 
teren në gatishmëri gjatë 24 orëve në terren për zbatimin e vendimeve të Qeverisë.  Si rrjedhojë e 
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angazhimit të vazhdueshëm në kontakt me autoritetet përkatëse qeveritare, kjo kategori e zyrtarëve 
komunalë u bë si pjesë e pakos emergjente për punonjësit e sektorëve vital të cilët janë ekspozuar 
drejtpërdrejtë rrezikut të infektimit. 
 
KOLEGJIUMI I KRYESUESVE TË KUVENDEVE TË KOMUNAVE - me qëllim të informimit të 
qytetarëve në këto rrethana të krijuara për shkak të pandemisë Covid – 19, kanë vazhduar me 
dëgjimet buxhetore me qytetarë për vitin 2021. Gjithashtu edhe Rregulloret Komunale të cilat ka 
pasur nevojë për shqyrtim publik janë gjetur mënyrat për të komunikuar dhe për të marrë 
kontributin dhe interesat e qytetarëve, pasi që këto komente kanë një rëndësi të veçantë për 
komunat. 
Sa i përket Rregulloreve Komunale për shqyrtim nga ana e qytetarëve, i është mundësuar atyre që 
përmes faqeve zyrtare të komunave të pranohen propozimet, duke i lajmëruar ata paraprakisht 
edhe përmes mediave lokale për këto ndryshime dhe afatet kohore të caktuara për dhënien e 
komenteve në këto rregullore. 
 
KOLEGJIUMI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR -  vazhdoi zgjerimin e bashkërendimit të aktiviteteve 
me UN-Habitat me synimin kryesor zhvillimin e analizës lidhur me vlerësimin e sfidave të Drejtorive 
Komunale të Urbanizmit në identifikimin e sfidave në fushën e urbanizmit në Komunat e Kosovës.  
Përmes kësaj analize do të bëhet një  vështrim i përgjithshëm i gjendjes në teren, ku për gjetjet e 
fundit do të ketë një përcaktim të situatës aktuale lidhur me problematikat në zbatim nga Komunat e 
Kosovës. Të dhënat do të shërbejnë në adresimin e sfidave tek autoritetet përkatëse, përgjegjëse në 
çështje specifike dhe gjetjen e alternativave në përmirësimin e punës dhe tejkalimin e pengesave të 
ndryshme në fushën e urbanizmit. Poashtu përmes shkëmbimit të përvojave në mes përfaqësuesve 
komunal, synohet zgjerimi i pikëpamjeve rreth sfidave dhe pengesave, njëkohësisht dhënien e 
rekomandimeve në gjetjen e metodave dhe alternativave që mund të ndërmerren për t’i tejkaluar 
ato.  
Në bashkëpunim me GIZ, janë shqyrtuar mundësitë në realizmin e aktiviteteve potenciale në 
‘’Ofrimin e Shërbimeve të Mençura“. Qëllimi i këtij aktiviteti ka për synim ndarjen e përvojave 
konkrete dhe mundësive praktike, se çfarë mund të bëjnë qeveritë lokale për t'i sjellë shërbimet e 
mençura më pranë qytetarëve dhe cilat janë tendencat në ofrimin e shërbimeve e mençura. 
 
KOLEGJIUMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE – duke u ballafaquar me mungesën e reshjeve dhe rënien e 
niveleve në liqenet e Kosovës, Asociacioni i Komunave të Kosovës në kuadër të projektit Rrjeti 
Rajonal për Ngritje të Kapaciteteve (Regional Capacity Development Netuork/RCDN), ka zhvilluar 
aktivitetet në përmirësimin e njohurive dhe shërbimeve në zhvillimin e modaliteteve të 
bashkëpunimit në hartimin e planeve të përbashkëta të veprimit mes Komunave dhe Kompanive 
Regjionale të  Ujit (KRU). Synimi kryesor mbetet përmirësimi në ofrimin e shërbimeve të ujit, që të 
ndihmohet në rritjen e efektshmërisë në ofrimin më të mirë të shërbimeve për një numër më të 
madh të popullatës me qasje në ujë të pijshëm dhe në shërbime të kanalizimit. Kolegjiumi i 
Shërbimeve Publike në bashkërenditje të aktiviteteve me projektin  e GIZ-it Shërbimet e 
Qëndrueshme Komunale (SMS) dhe bashkëpunimin e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të 
Kosovës (AMMK) ka finalizuar formatin e ri të raportimit elektronik për menaxhim të mbeturinave 
nga komunat në AMMK. Raportimi nga Komunat mbetet njëra ndër pikat kyç në përmirësimin e 
monitorimit dhe procesit të raportimit si bazë e shënimeve në fushën e menaxhimit të mbeturinave. 
Në kuadër të mbrojtjes së mjedisit AKK-ja në bashkëpunim me RCDN, ka promovuar përmirësimin e 
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menaxhimit të ujërave të zeza përmes funksionimit të Impianteve për përpunimin dhe pastrimin e 
ujërave të ndotura. Implementimi i projektit do të sjellë dobi të konsiderueshme mjedisore për 
burimet lokale të ujit, me synim të rinovoje e zgjerojë rrjetin e ujërave të zeza, si dhe ndërtimin e 
Impianteve  të reja për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në përputhje me standardet 
përkatëse mjedisore të BE-së. 
 
KOLEGJIUMI PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE – Ndërsa pandemia e Covid-19 mori 
përmasa globale, anëtarët e Kolegjiumit të Shëndetësisë në mënyrë aktive vunë në veprim 
mekanizmat dhe detyrat të cilat i presin komunat që të bëj vlerësimin e nevojave dhe kërkesave në 
parandalimin e përhapjes së COVID-19. Si pasojë e situatës së krijuar Kolegjiumi në bashkëpunim me 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë 
bashkërenduar masat e ndërmarra në parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19.  
Si rekomandim për masat e ardhshme është vlerësuar nevoja e menjëhershme e formimit të ekipeve 
mobile për vizitat në shtëpi të rasteve të dyshuara me Covid-19 si dhe vendosja e tendave në oborret 
e QKMF-ve në nivel të Komunave. Drejtorët komunalë kanë përmbushur kërkesat dhe obligimet e 
parapara për situatën e krijuar, dhe secila komunë sipas planit të paraparë nga MSH kanë dërguar 
staf mjekësor në pikat kufitare për kontroll të personave që hynë në Kosovë.  
Përkundër sfidave në të cilat kalojnë Komunat duke u përballur me vështirësi të shumta në 
përmbushjen e kërkesave dhe ofrimin e shërbimeve shëndetësore në mbrojtje nga COVID-19, 
Kolegjiumi për Shëndetësi është angazhuar vazhdimisht pa dallim në vijën e parë në koordinimin e 
luftës në nivel lokal kundër pandemisë.  
Po ashtu me këtë synim Drejtoritë Komunale të Shëndetësisë kanë formuar ekipe për vizita 
familjare, në mënyrë që pacientët të mos shëtitën në qendra të ndryshme nga identifikimi i rasteve 
deri tek trajtimi dhe ofrimi i shërbimeve parenterale. Edhe pse nuk parashihet në konceptin e 
mjekësisë familjare, Komunat janë angazhuar maksimalisht në tejkalimin e kësaj situate ku edhe 
kanë marrë përgjegjësinë për ofrimin e kësaj terapie në të mirë të pacientëve tek Qendrat Kryesore 
të Mjekësisë Familjare (QKMF). 
 
KOLEGJIUMI PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL – duke marrë parasysh rëndësinë e zhvillimit të 
sektorit ekonomik lokal AKK-ja në bashkëpunim me Rrjetin Evropian të Ndërmarrjeve (EEN), si një 
një instrument kyç në strategjinë e BE-së për zhvillim ekonomik dhe punësim, si një rrjet i cili 
adreson kryesisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) evropiane që kërkojnë të shfrytëzojnë 
mundësi të reja në vendet e tjera të botës, në mënyrë që të përfshihen në partneritet të ndryshëm. 
Përfaqësuesit e Komunave u informuan mbi procesin e anëtarësimit në këtë rrjet të ndërmarrjeve 
dhe mundësitë të cilat ofrohen për zhvillimin, fuqizimin dhe promovimin e tyre drejt krijimit të 
partneriteteve me ndërmarrje të huaja të cilat operojnë në kuadër të këtij rrjeti brenda Bashkimit 
Evropian dhe më gjerë. Përmes këtij bashkëpunimi biznesor, ndërmarrjet nëpër komuna do të 
gëzojnë mbështetje nga EEN Kosova rreth krijimit të profilit të tyre në platformën EEN, thirrjeve për 
grante si dhe mundësive të tjera të cilat krijohen për bizneset anëtare të këtij rrjeti si 
ndërkombëtarizimi, inovacioni dhe promovimi i eksportit. 
 
KOLEGJIUMI PËR BUJQËSI – është kërkuar dhe arritur pajtimi që afati për aplikim për pagesa 
direkte/subvencione për kulturat bujqësore të zgjatet nga Ministria e Bujqësisë në mënyrë që do t'u 
lehtësonte komunave veprimtarinë në kushtet e krijuara Covid-19, duke pasur parasysh nevojën e 
madhe të fermerëve nëpër komuna për pagesa në fushën e bujqësisë.  
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Përmes bashkërendimit të aktiviteteve me Agjencionin për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) ka vazhduar 
diskutimi lidhur me ecurinë dhe zhvillimin e procesit për aplikim të granteve dhe subvencioneve 
nëpër komuna për të përkrahur dhe zhvilluar prodhuesit vendor në sferat e ndryshme. Zgjatja e 
afatit do të lehtësonte komunave veprimtarinë në kushtet e krijuara si dhe stafi në komuna do të 
kenë mundësi të trajtojnë rastet e shumta të aplikimeve në mënyrë më graduale nga bujqit. 
 
KOLEGJIUMI PËR ADMINISTRATË LOKALE – duke u përballur me një sërë faktorësh në nivel 
vendi Kolegjiumi i Drejtorëve të Administratës për shkak të situatës së krijuar nga pandemia Covid - 
19, ka rekomanduar tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike (MPBAP), mos 
aplikimin e gjobave për Evidencat Fizike dhe Elektronike te Gjendjes Civile. Pasi që në Komuna janë 
paraqitur për regjistrim me vonesë të gjendjes civile (të lindjeve dhe vdekjeve) nga qytetarëve, një 
kërkesë e tillë gjen mbështetjen edhe në Vendimet/Qëndrimet e Organeve e Institucioneve te nivelit 
Qendror dhe Lokal në nivel vendi rreth masave për tejkalimin e Pandemisë Botërore-Virusit-COVID-
19. Pas rishqyrtimit nga ana e MPBAP-së, është marrë vendimi për shtyrjen dhe pezullimin e të gjitha 
afateve të procedurës administrative për regjistrimin/deklarimin e fakteve të lindjeve dhe të 
vdekjeve të cilat kanë ndodhur gjatë  kohës së pandemisë Covid-19, për t’i lehtësuar ndëshkimet 
ndaj qytetarëve në këtë proces në kohë të pandemisë botërore. 
 
 

6. ZHVILLIMI I KAPACITETEVE - QENDRA E TRAJNIMIT 

 
6.1. Zhvillimi & Ofrimi i Trajnimit Zhvillimi i trajnimit ka vazhduar gjatë periudhës raportuese. 
Në vitin 2020, QT planifikoi të organizonte disa trajnime me gjithsej 64 ditë trajnimi, por situata e 
krijuar nga pandemia COVID-19 ka ngadalësuar ritmin e shërbimeve të QT, duke pezulluar 
përkohësisht disa nga aktivitetet dhe duke shtyrë disa të tjera. Përkundër disa vonesave, QT të AKK-
së arriti ta shndërrojë situatën e paparë me Covid-19, e cila fillimisht ishte një kërcënim për 
programin e saj të zhvillimit të kapaciteteve, në një mundësi duke filluar me ndryshime të mëdha në 
formatet dhe mjetet e ofrimit të trajnimit. Plani i Skenarit të AKK-së “Përshtatja me realitetin e 
Covid-19” ndihmoi QT të AKK-së të zbulojë fusha të mundshme për inovacion dhe ndryshim në 
metodologjinë e ofrimit të trajnimit.  
 
Një hap i parë në këtë drejtim ishte organizimi i një Trajnimi të Trajnerëve në internet (TiT) i ofruar 
trajnerëve të QT të AKK-së nga një konsulent ndërkombëtar në mënyrë që të pajisë trajnerët me 
njohuritë e nevojshme dhe mjetet inovative dhe efektive të trajnimit në internet. TiT u mbajt në dy 
ditë rresht dhe u përqendrua në 1) Lehtësimin efektiv në internet, dhe 2) Si të organizojmë 
përmbajtjen dhe ndërveprimin e pjesëmarrësve në internet.  
Një aktivitet i fundit në lidhje me vëzhgimin e heshtur dhe reagimet për tri sesionet reale te trajnimit 
në internet do të mbahet në fillim të vitit 2021. Në koordinim të ngushtë me QT të AKK-së, këshilltari 
ndërkombëtar i kontraktuar do të veprojë si një vëzhgues i heshtur dhe do të sigurojë reagime në 20 
minuta takim dypalësh dhe motivues pas çdo seance trajnimi.   
 
Një metodologji e përzier u përdor për të ofruar trajnime tek zyrtarët lokalë të zgjedhur dhe të 
emëruar dhe nëpunësit civilë nëpër komunat anëtare. Konkretisht, 
• Një trajnim dy-ditor i udhëhequr nga instruktorët me temën "Komunikimi dhe Marrëdhëniet me 
Publikun - Sfidat dhe Mundësitë" iu ofrua shefave të kabineteve të Kryetarëve të Komunave. 
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• Një trajnim njëditor i udhëhequr nga instruktorët nëpër gjashtë (6) rajone të Kosovës me temën 
"Mekanizmat kryesorë ligjorë të Bashkëpunimit Komunal - KRU", për Anëtarët e Asambleve 
Komunale 
• Një trajnim hibrid dy-ditor në pesë rajone anembanë Kosovës (dita 1: e udhëhequr nga 
instruktorët, dita 2: në internet) iu ofrua Drejtorëve të Shërbimeve Publike dhe Drejtorëve të 
Planifikimit Urban. 
• Një trajnim dy-ditor i udhëhequr nga instruktorët mbi "Komunikimin në Menaxhimin e 
Emergjencave Publike / Krizave" iu ofrua zyrtarëve të Komunikimit. 
• Një trajnim hibrid dy-ditor mbi "Krijimin e politikave gjithëpërfshirëse dhe proceseve të 
vendimmarrjes" në kuadrin e modulit "Fjalori Ligjor për Qeverisjen Lokale" iu ofrua Drejtorëve të të 
Zhvillimit Ekonomik Lokal dhe Zyrtarëve Ligjor. 
• Një trajnim një-ditor në internet mbi "Marrëdhëniet midis legjislativit dhe ekzekutivit në procesin e 
buxhetimit" në kuadër të modulit "Procesi i Buxhetimit në Nivelin Lokal" iu ofrua anëtarëve të 
komisioneve të politikave dhe financave. 
• Dy trajnime të ndara dy-ditore në internet në kuadër të Modulit “Zbatimi i Politikave të Efiçiencës 
së Energjisë në Nivelin Lokal” iu ofrua Kryetarëve të Komunave dhe Menaxherëve të Efiçiencës së 
Energjisë. 
• Në kuadër të projektit të Rrjetit Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN), Asociacioni i 
Komunave të Kosovës ka realizuar trajnime, të ndara në gjashtë rajone. 
 
Shkëmbimi i njohurive gjithashtu ndodhi duke përdorur metoda të reja të ofrimit të zhvillimit të 
kapaciteteve. Gjithsej gjashtëmbëdhjetë (16) takime të Këshillit të Kryetarëve të Komunave, nga të 
cilat gjashtë u zhvilluan në terren dhe dhjetë të tjera në internet, u mbajtën gjatë periudhës 
raportuese. Takimet u shërbyen kryetarëve të komunave për të diskutuar sfidat dhe shkëmbyer 
përvoja në tema të tilla si menaxhimi i Covid-19, përgatitjet e buxhetit dhe nevojat e komunave gjatë 
procesit të buxhetimit, arsimit dhe të tjera. 
 

6.2. Metodologjitë e reja të zhvillimit të kapaciteteve 
Në frymën e krijimit të metodave më inovative të trajnimit, QT të AKK-së u përfshi shumë në 
zhvillimin e trajnimeve sinkronike dhe asinkronike në internet, të cilat në disa raste u bashkuan me 
trajnimet tradicionale të drejtuara nga Instruktorët dhe u ofruan në një format hibrid (trajnime të 
drejtuara nga instruktorë & në internet) . Një kompani e marrëdhënieve publike ishte kontraktuar 
për të zhvilluar trajnime online asinkronike në tre module: 1) Fjalori Ligjor për Qeverisjen Lokale, 2) 
Procesi i Buxhetimit në Nivelin Lokal dhe 3) Projektet e Investimeve në Infrastrukturë. Secili modul i 
trajnimit në internet përbëhet nga tri sesione asinkronike në internet (afërsisht 15 minuta për 
secilën seancë, gjithsej afërsisht 45 minuta për çdo modul) mbi temat integrale të moduleve 
përkatëse dhe do të jetë i disponueshëm në platformën e QT të AKK-së në gjuhën shqipe (me titra 
ne gjuhen Serbe). Në këtë mënyrë, Qendra e Trajnimit e AKK-së është ofruesi i parë i trajnimit në 
Kosovë që ofron trajnime të tilla për zyrtarët lokalë të zgjedhur dhe të emëruar dhe nëpunësit civilë 
në komunat në të gjithë Kosovën. QT të AKK-së po ashtu vazhdoi me zhvillimin e modulit të trajnimit 
klasik që ka zhvilluar dhe dizajnuar dy manualë të tjerë të modulit mbi "Krijimin e Lidhjeve" dhe 
"Zbatimin e Politikave të Efiçiencës së Energjisë në Nivelin Lokal" të cilat janë në dispozicion në 
gjuhen Shqipe, Serbe dhe Turke, ndërsa manuali për "Nxitje te Leadership-it ” ka hyrë në fazën 
përfundimtare të zhvillimit.   
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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 të mësuarit të të rriturve dhe 
Menaxhimin e Ciklit të Trajnimit. Në këtë drejtim, Udhëzuesi për Trajnerët u azhurnua dhe u shtua 
një kapitull i ri mbi metodologjitë e trajnimit. Për më tepër, QT të AKK-së u afrua drejt qëllimit të saj 
për integrimin e standardeve ISO duke iniciuar dhe vlerësuar nga Qendra e Këshillit të Evropës për 
Përsosmëri Demokratike mbi sistemet e menaxhimit të cilësisë. Drafti i parë i raportit "Implementimi 
i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë" i cili analizon përputhshmërinë e punës së AKK-së me 
standardin ndërkombëtar të cilësisë ISO 9001: 2015 do t'i shërbejë AKK-së si një udhërrëfyes për 
zbatimin e kritereve të standardit ISO. Bashkëpunimi me Këshillin të Evropës në krijimin e 
parakushteve të nevojshme për zbatimin e rekomandimeve të raportit është që të rifillojë sapo të 
lejoj situata.   
 
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 interesuar siç janë 
DEMOS dhe Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) i ka mundësuar QT-së që të mbajë një 
vështrim të afërt në tregun e ofrimit të trajnimeve për qeveritë lokale në Kosovë. Gjithashtu, përmes 
komunikimit të vazhdueshëm me trajnerë dhe kursantë, QT të AKK-së ka arritur të adresojë 
menjëherë mangësitë në Ciklin e Menaxhimit të Trajnimit dhe të përmirësojë shërbimet e saj në 
mënyrë të vazhdueshme. QT të AKK-së është promovuar kryesisht te partnerët dhe miqtë e 
bashkëpunimit; takimi i këtij viti "Miqtë e AKK" u përqendrua vetëm në Qendrën e Trajnimit - arritjet 
e saj, standardet e cilësisë dhe sfidat. Programi i AKK-së për Zhvillimin e Kapaciteteve dhe shërbimet 
e ndryshme të trajnimit janë promovuar gjithashtu në Këshillin e Evropës, i cili filloi një bashkëpunim 
me AKK-në në kuadër të projektit "Promovimi i Demokracisë Lokale në Kosovë".    
 
6.5. Sfidat dhe mësimet e nxjerra 
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. Përballë kësaj krize globale të shëndetit publik, AKK-së iu 
desh të kalonte veprimet e saj nga një programim në një reaktiv në mënyrë që t'i përgjigjej më me 
efektshmëri problemeve dhe nevojave të vazhdueshme të komunave në kohë reale. Plani i skenarit 
të AKK-se "Përshtatja me realitetin e ri Covid-19 - Një plan skenari për veprimet e ardhshme të AKK-
se" lejoi QT të AKK-së të marrë një pamje më të qartë të ngërçeve aktuale dhe e ndihmoi atë të 
gjente zgjidhje efektive dhe funksionale. Si rezultat, Covid-19 i cili në tremujorin e parë të vitit 2020 
ishte një kërcënim për shërbimet e QT të AKK-së, u shndërrua në një mundësi që çon në kapacitetin 
teknologjik dhe avancimin e QT dhe modernizimin e zhvillimit  dhe ofrimit të trajnimit.    
Një sfidë tjetër që pengoi progresin siç ishte planifikuar ishte një "lodhje nga trajnimet online" midis 
të ftuarve të trajnimit. Situata që ndryshon me shpejtësi në sektorin e shëndetit publik e 
karakterizuar nga një valë e re e infeksioneve me numër më të madh të pacientëve me Covid-19 u bë 
mendërisht sfiduese për popullatat në të gjithë botën, Kosova nuk ishte përjashtim dhe bëri që 
shërbimet e zhvillimit të kapaciteteve të bëhen një shqetësim dytësor i grupeve të synuara . 
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Në mënyrë që të menaxhojë emergjencat dhe krizat e ardhshme publike, AKK-ja është bërë e 
vetëdijshme për nevojën për ta bërë Analizën dhe Menaxhimin e Rrezikut një pjesë integrale të 
politikave dhe aktiviteteve të saj të planifikimit. 
 
 
 
 
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 vit meqë në 
kohë pandemie, AKK-ja luajti një rol dominant në raportin mes nivelit lokal e qendror në menaxhimin 
e pandemisë Covid 19. 
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 86 shkresa të ndryshme.  
Me punën dhe angazhimin e Kolegjiumit për Transparencë ka nis rishikimi Udhëzimit Administrativ 
për Transparencë përmes plotësim ndryshimit të tij dhe AKK-ja me këtë Kolegjium ka dhënë 
rekomandimet e tyre. Në anën tjetër komunat janë mbështetur dhe inkurajuar në freskimin e të 
dhënave nëpër uebfaqet e tyre dhe avancimin e tyre por koha e pandmisë 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. 
Në këtë periudhë si pjesë e projektit me GIZ dhe SIDA kemi zhvilluar një platformë të vecantë në 
kuadër të uebfaqes sonë për Qendrën e Trajnimeve. Lansimi i saj pritet të bëhet në koordinim me 
partnerët. 
Është mirëmbajtur uebfaqja në baza të rregullta dhe janë publikuar pesë 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 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. Takimi i Kuvendit Vjetor 
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është mbajtur në pjesën e dytë të vitit. Janë miratuar raportet vjetore 2019 dhe plani i punës 2020. 
Poashtu në Kuvend është zgjedhur Kryetari i ri i AKK-së.  
 
 

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.  
Këtë gjysmëviti, Asociacioni i Komunave të Kosovës organizoi takimin e rregullt “Miqtë e AKK-së” me 
partnerët e saj, me qëllim të bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve me partnerë të përfshirë 
në aktivitetet dhe projektet e qeverisjes lokale në Kosovë, në veçanti përfshirjen dhe bashkëpunim 
në të ardhmen në fushën e trajnimeve për komunat në përmirësimin e qeverisjes lokale. 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.  
GIZ- Këtë vit AKK-ja ka nis një projekt “Mbështetja e Komunave përmes AKK-së në zbatimin e masave 
të Eficiencës së Energjisë në nivelin lokal”. E veçanta e këtij projekti është që ky grant nuk ka kaluar 
nëpër zyren në Prishtinë por vlerësimi është bërë direk në Gjermani që paraqet një kapërcim pozitiv 
tutje vlerësimeve të partnerëve për kapacitetet tona. Në këtë projekt parashihen katër grante për 
komunat në shumën 40.000 euro për projektet inovative dhe ndihmë konkrete për Qendrën e 
Trajnimeve në shumë segmente, por edhe për Menaxherët Komunal për Efiçiencë të Energjisë. 
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. 
Ndër partnerët tjerë edhe këtë vit në projekte e programe të ndryshme bashkëpunimi ishin edhe 
USAID, OSBE, EU Commision, Council of Europe, NALAS, ORF, UNHABITAT, OFAP, AQH, CARITAS  etj. 
Në fusha, sipas partnerëve këtë gjysmë viti është punuar me: 
OFAP/KOMF- Shërbime Sociale 
UNHABITAT- Planifikim Hapësinor 
UNPFA - Shëndetësi 
CARITAS -Arsimi parafillor 
GIZ (CBC) – Arsimi në nivel komunal 
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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. 
 
 

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 2019-2020, 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. E arritur e madhe në këtë drejtim, ka qenë vendimi i Kuvendit të 
AKK-së për rritjen e tarifës së anëtarësisë për 50%, duke filluar nga vitit 2021. 
Gjatë vitit 2019, përkatësisht 2020, 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.  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 50%. 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 2020 
Gjatë periudhës referuese AKK ka arritur të arkëtoj të hyra nga anëtarësia në shumë prej 173,840 € 
nga totali i buxhetit të paraparë për vitin 2020 i cili kap shumën 150,000 euro. Objektivi i paraparë 
në buxhetin e AKK për vitin 2020 është 150,000 €. Brenda vitit 2020 AKK ka realizuar 116 % të 
objektivit të paraparë, duke mbledhur 173,840 €.  
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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.  
Gjatë vitit 2020, pavarësisht pandemisë 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. 
Si përfundim, si të arritura substanciale brenda vitit 2020, përveç tejkalimit të objektivit të 
parshikuar në buxhetin e vitit 2020, duhet të potencohet propozimi, shqyrtimi dhe miratimi i 
vendimit nga ana e Kuvendit të AKK-së për rritjen për 50% të tarifës së anëtarësisë. Ky vendim hyn 
nw fuqi nga 01 Janari 2020.  
 
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 2020 ka paraparë një buxhet në total 
prej €386,472 nga organizata të ndryshme financuese, si NALAS, GIZ, SIDA, CARITAS, UNFPA. Një 
pjesë e kësaj shume është bartur nga viti 2019 dhe është buxhetuar në vitin 2020. Në periudhën 
referuese, AKK ka arritur të realizoj një pjesë të grantëve të parapara, përkatësisht në këtë periudhë 
AKK ka nënshkruar kontrata për projekte të ndryshme me GIZ, në shumë prej €133,169.23, me 
NALAS, në shumë prej €89,553, me UNFPA, në shumë prej € 37,503.00 . Shuma totale nga kontratat 
e nënshkruara gjatë vitit 2020, kap shifrën  €260,225.23. 
Totali i të hyrave nga grantet për vitin 2020, duke përfshirë edhe të hyrat nga projektet e 
nënshkruara në vitin 2019 dhe që kanë vazhduar në vitin 2020, është: €251,467.83. 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.  
 
 

10. AKTIVITETE TJERA 
 
Bazuar në krijimin e rrethanave të reja, pas pandemisë Covid 19, AKK-ja ka zhvilluar një analizë të 
brendshme me plane dhe skenarë të punës dhe angazhimeve të Zyrës së AKK-së, gjatë dhe pas 
pandemisë Covid-19 ose për raste të përsëritjes së pandemive të tilla. 
Poashtu, AKK-ja ka nisur punën në nxjerrjen e një analizë për Komunat e Kosovës, me theks në 
vlerësimin e Ndikimit Socio-Ekonomik nga Covid-19 në Nivelin Lokal. Kjo analizë ka nxjerr 
përfundime të ndikimit të kësaj pandemie në nivel vendi dhe si rezultat i saj shumë investime dhe 
donacione kanë shkuar në komuna për përballjen e këtyre pasojave në nivelin lokal. 
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11. RAPORTI I AUDITIMIT 
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