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Shkresë përcjellëse

Me anë të kësaj shkrese ju përcjellim planin e punës për transparencë për vitin
2019
Me respekt

Plani i punës për transparencë për vitin 2019 -Komuna e Hanit të Elezit
Me qëllim të përmbushjes së objektivave për informim të qytetarëve që dalin nga Kushtetuta e
Kosovës -Neni 123.4, Ligjin për Vetëqeverisje Lokale -Neni 68 , Ligjit për Qasjen në
Dokumente Zyrtare, Statutit të Komunës dhe rregullores për transparencë të komunës, Zyra e
informimit, propozon këtë plan pune për vitin 2019
Koha dhe vendi i
Aktivitetet e planifikuara implementimit të
aktiviteteve
Koha
Vendi
1.1 Përcjellja dhe
publikimi i informatave
rreth takimeve,
vendimeve, rregulloreve si
dhe aktiviteteve tjera të
rëndësishme të kryetarit të
komunës, drejtorive si dhe
shërbimeve tjera të
komunës dhe Kuvendit
Komunal, përmes webFaqes zyrtar komunal,
tabelave informuese në
fshatra si dhe
komunikatave dhe
informatave për media
1.2 Publikimi i
informatave për datën,
kohën dhe vendin e
organizmit të seancave të
Kuvendit Komunal dhe
për takimet tjera publike
me qytetarë për interes të
përgjithshëm të komunës
me qytetarë
1.3 Publikimi i të gjitha
raporteve,vendimeve,
rregulloreve,buxhetit
komunal, projekteve
kapitale, projekteve të
planifikuara, tenderëve të
shpallur nga komuna,
informata e nevojshme për
shërbime ndaj qytetarëve

Rezultatet e
pritura nga
aktivitetet e
zhvilluara
Janar – Web-faqja
Informimi me
Dhjetor zyrtare,
kohë dhe i
2019
mediat lokale drejtë i
dhe ato
publikut për të
qendrore,
gjitha ngjarjet
mediat
dhe zhvillimet
sociale
në komunë si
dhe për të
gjitha
vendimet dhe
rregulloret
komunale

Partnerët
implementues të
aktiviteteve
Zyra e kryetarit të
komunës, sekretaria e
Kuvendit Komunal,
drejtorët komunal dhe
përgjegjësit e
sektorëve

Janar – Web-faqja
Dhjetor zyrtare,
2019
mediat lokale
dhe ato
qendrore,
mediat
sociale

Pjesëmarrje më Zyra e kryetarit të
e madhe e
komunës, Sekretaria e
qytetarëve në
Kuvendit Komunal
seancat e
rregullta të
kuvendeve
komunale

Janar – Web-faqja
Dhjetor zyrtare,
2019
mediat lokale
dhe ato
qendrore,
mediat
sociale

Ngritja e
nivelit të
transparencës
në punë të
institucioneve
komunale si
dhe informimi
i qytetarëve për
vendimet me

Zyra e kryetarit të
komunës, Sekretaria e
Kuvendit Komunal,
drejtorët komunal,
zyra e prokurimit.

etj. të zyrës së kryetarit,
drejtorive komunale,
Kuvendit Komunal dhe
shërbimeve tjera të
komunës
2.1 Organizmi i takimeve
publike me qytetarë të
kryetarit të komunës

rëndësi të
institucioneve
komunale
Qershor
2019
Dhjetor
2019

2.2 Organizimi i takimeve
publik për dëgjimin e
buxhetit për vitin 2019

MajShtator
2019

-Organizimi i takimeve
publike për Rregulloren e
Taksave, Tarifave dhe
Ngarkesave Administrative

GushtShtator
2019

-Organizimi i takimeve
publike për Rregulloren
mbi Tatimin në Pronë

TetorNëntor
2019

-Hartimin e Planit të ri
Zhvillimor të Komunës
(PZHK) si dhe Hartës
Zonale të Komunës (HZK

JanarDjetor
2019

-Hartimin e planit të
evakuimit dhe strehimit
për banorët e komunës së
Hanit të Elezit
-Hartimin e planit reagimit
emergjent për komunë e
Hanit të Elezit
-Hartimin e rregullores për
mirëmbajtjen e varrezave

PrillTetor
2019

Web-faqja
zyrtare,
mediat
lokale dhe
ato
qendrore,
mediat
sociale
Komunë,
Shtëpia e
Kulturës
Web-faqja
zyrtare,
mediat
lokale dhe
ato
qendrore,
mediat
sociale
Komunë,
Shtëpia e
Kulturës

Informimi i
publikut mbi të
arriturat dhe
sfidat e
komunës në
gjashtë
mujorin e parë
dhe gjashtë
mujorin e dytë
të vitit
kalendarik
Informimi i
publikut rreth
draft buxhetit
për vitin fiskal
2019, si dhe
nxjerrja e
prioriteteve për
investimet
kapitale

Zyra e kryetarit të
komunës , Komunës,
mediat lokale

-Drejtoria për Buxhet
dhe Financa,
-Drejtori e Urbanizmit
dhe Kadastrit Zyra e
kryetarit të komunës,
Drejtoria e
Shërbimeve Publike
Sekretaria e Kuvendit
të Komunës,
Komunës, mediat
lokale

2.3 Organizmi i takimeve
të nevojshme për
dokumentet për debate
publike me qytetarët

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë,
Shtëpia e
Kulturës

2.4 Organizmi i takimeve
të rregullta të kryetarit me
banorë në fshatra dhe
vendbanime

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë,
Shtëpia e
Kulturës

2.5 Organizmi i takimeve
publike rreth
implementimit
dokumenteve strategjike të
komunës

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë,
Shtëpia e
Kulturës

3.1 Organizmi i
konferencave të rregullta
për media, të kryetarit të
komunës dhe drejtorive
komunale

Janar –
Dhjetor
2019

Web-faqja
zyrtare,
mediat
lokale dhe
ato
qendrore,
mediat
sociale
Komunë,
Shtëpia e
Kulturës
Web-faqja
zyrtare,
mediat
lokale dhe
ato
qendrore,
mediat
sociale

3.2 Përcjellja dhe publikim Janar –
i ngjarjeve kulturore dhe
Dhjetor
manifestimeve të
2019
rëndësishme të komunës

Informimi i
publikut me
vendimet dhe
rregulloret e
KK-së pas çdo
seance të
kuvendit
komunal
Pjesëmarrja
aktive e
qytetarëve në
vendimmarrje
Informimi i
qytetarëve
rreth procesit
të
implementimit
dokumenteve
strategjike të
komunës
Ngritja e
nivelit të
bashkëpunimit
mes medieve
dhe
institucioneve
në informimin
e qytetarëve
rreth
zhvillimeve në
komunë
Ngritja e
nivelit të
transparencës
në punë të
institucioneve
lokale si dhe
informimi i
rregullt i
publikut për
aktivitet e
kryetarit dhe
drejtorive
komunale

Drejtoria për Buxhet
dhe Financa, Zyra e
kryetarit të komunës ,
Komunës, Drejtoritë
komunale mediat
lokale
Drejtoria për Buxhet
dhe Financa, Zyra e
kryetarit të komunës ,
Komunës, Drejtoritë
Komunale, mediat
lokale
Zyra e kryetarit të
komunës , Komunës,
Drejtoritë Komunale,
mediat lokale

Zyra e kryetarit të
komunës , Komunës,
Drejtoritë Komunale,
mediat lokale

Zyra e kryetarit të
Komunës,
Sekretaria e Kuvendit
të Komunës,Drejtoritë
Komunale, mediat
lokale

4.1 Organizmi i takimeve
të rregullta të zyrës së
kryetarit me shoqërinë
civile dhe grupeve të
margjinalizuara

Qershor
dhe
Dhjetor
2019

Komunë,
Shtëpia e
Kulturës

Bashkërenditja
e aktiviteteve
mes
institucioneve
komunale dhe
shoqërisë
civile për
implementimin
e projekteve të
përbashkëta në
të mirë të
qytetarëve dhe
grupeve të
margjinalizuar
a si dhe
informimi i
ndërsjellët
rreth
aktiviteteve

Zyra e kryetarit të
Komunës, Drejtoritë
Komunale, mediat
lokale të

5.1 Përgatitja , shtypja dhe
shpërndarje e
fletëpalosjeve me të
dhënat më të rëndësishme
rreth draft buxhetit
komunal
5.2 Përgatitja , shtypja dhe
shpërndarja e
fletëpalosjeve me
informatat rreth
planifikimeve buxhetore
në komunën e Hanit të
Elezit
5.3 Përgatitja , shtypja dhe
shpërndarja fletëpalosjeve
me informatat rreth
dokumenteve me rëndësi
të komunës

MajGusht
2019

Komunëshërbim i
kontraktuar

Informimi i
qytetarëve
rreth draft
buxhetit të
komunës

Zyra e kryetarit dhe
Drejtoria për buxhet
dhe financa, Këshillat
e Fshatrave

Janar –
Dhjetor
2019

KomunëShërbim i
kontraktuar

Zyra e kryetarit dhe
Drejtoritë komunale,
Këshillat e Fshatrave ,

Janar –
Dhjetor
2019

KomunëShërbim i
kontraktuar

5.4 Pjesëmarrja në
takimet, trajnime dhe
punëtori në interes të
promovimit të Komunës
dhe ngritjes së

Janar –
Dhjetor
2019

Informimi i
qytetarëve
rreth
shërbimeve të
komunës dhe
kontaktet më të
rëndësishme
Informimi i
qytetarëve
rreth procesit
të
implementimit
të planit
zhvillimor
komunal
Informimi i
qytetarëve për
punën e
institucioneve
komunale

Drejtoria për
urbanizëm, Sekretaria
e zyrës së kryetarit të
komunës, Këshillat e
Fshatrave , Shërbimi
për shpërndarjen e
postës së Komunës

kapaciteteve
5.5 Përgatitja, shtypja dhe
shpërndarja e vjetarit të
komunës

JanarShkurt2019

KomunëShërbim i
kontraktuar

6.1 Incizimi dhe
transmetimi i seancave të
Kuvendit Komunal

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë

7.1 Hartimi i formularëve
dhe plotësimi i kërkesave
të qytetarëve për qasje në
dokumentet zyrtare

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë

8.1 Publikimi i të gjitha
informatave për dhe rreth
aktiviteteve të këshillave
lokale

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë

8.2 Procedimi dhe kthimi i
përgjigjes në ankesat e
qytetarëve të paraqitura
përmes kutive të ankesave
dhe formave tjera

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë

Informimi i
qytetarëve për
aktivitetet
vjetore,
raportet dhe
vendimet e
komunës si dhe
projektet më të
rëndësishme të
komunës
Ngritja e
nivelit të
transparencës
në punë të
Kuvendit
Komunal,
ngritja e
shkallës së
përgjegjësisë
në punë të
këshilltarëve të
Kuvendit
Komunal dhe
informimi i
qytetarëve
rreth punës së
Kuvendit
Komunal
Lehtësimi i
procedurave
për zbatimin e
ligjit për qasje
në dokumente
zyrtare
Informimi i
qytetarëve mbi
rëndësin e
zgjedhjeve te
këshillave
lokale
Informimi me
kohë i
qytetarëve
rreth ankesës
apo pyetjeve

Sekretaria e zyrës së
kryetarit të komunës,
sekretaria e Kuvendit
Komunal, drejtorët
komunal, përgjegjësit
e sektorëve,

Sekretaria e Kuvendit
Komunal dhe mediat
lokale

Zyra e informimitzyrtari për qasje ne
dokumente publike

Zyra e kryetarit të
komunës, sekretaria e
Kuvendit Komunal,
Drejtoria e
administratës
Zyra e kryetarit të
komunës, sekretaria e
Kuvendit Komunal,
drejtorët komunal ,
përgjegjësit e

9. Organizmi i takimeve të
rregullta mujore, dhe
periodike të kryetarit të
komunës me Policinë,
(KKSB)dhe koordinimi i
aktiviteteve në informimin
e qytetarëve rreth punës së
këtyre institucioneve
10.1 Pasi Zyra për
informim dhe marrëdhënie
me publikun si shërbim
profesional i komunës
kushtëzohet edhe nga
zhvillimet dhe ngjarjet
tjera ditore atëherë ajo do
të kryejë edhe shërbime
tjera të nevojshme që
komuna të jetë
transparente dhe që
qytetarët të jenë të
informuara dhe më afër
komunës
10.2 Buxheti i planifikuar
për realizimin e këtyre
objektivave

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë

Janar –
Dhjetor
2019

Komunë

5000.00

që i
parashtrojnë
komunës
Informimi i
qytetarëve
rreth punës së
Policisë,
Gjykatave,
Zyrës
Komunale për
Punësim,

sektorëve, Shërbimi
për shpërndarjen e
postës së Komunës
Zyra e kryetarit të
komunës, policia,
gjykata, Zyrat
Komunale për
Punësim, etj.

Zyra e Kryetarit të
Komunës, Kuvendi i
Komunës, Drejtoritë
Komunale, Donatorë

