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PLANI I DOKUMENTEVE PËR KONSULTIME-TAKIME-DËGJIME PUBLIKE PËR 

VITIN 2022 

 
 

(Për zbatimin e Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimit 

Publik në Komuna) 

 

 
 

-Duke u bazuar në nenin 11 pika 1.1 dhe nenit 12 pika 1 të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 për Standardet Minimale të 

Konsultimit Publik në Komuna, është përgatitur plani i dokumenteve të cilat do të dalin në konsultim publik me qytetarë, në kuadër të këtij plani 

janë paraparë të organizohen takimet dhe degjimet publike për vitin 2022. 

Përgatitja e këtij plani ka për qëllim njoftimin me kohë për të gjitha konsultimet, takimet dhe degjimet publike që organizohen nga Kryetari, 

Drejtorët e Drejtorive komunale, Kryesuesi i Kuvendit dhe Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa. 
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-Për përgatitjen e rregulloreve, planeve dhe dokumenteve tjera, kryetari i komunës, formon grup punues për hartimin e këtyre 

dokumenteve. 

 

-Në tabelën e mëposhtme, mund t’i shihni dokumentet që janë planifikuar të kalojnë në procedurat e konsultimit, mbajtjës së takimeve publike 

dhe mbajtjës së dëgjimeve buxhetore për buxhetin e vitit 2023: 

Nr Kuvendi/Drejto 

ritë/Zyrat 

Titulli i Projekt 

Dokumenti 

-Publikimi i njoftimit dhe dokumentit 

-Mbajtja e konsultimit-debatit-takimit 

-Vendi i mbajtjes 

Koha e 

pritshme për 

miratim të 

aktit në 

kuvend 

Metodat tjera krahas me 

platformat online 

Buxhe

ti 

1.Komunikimi me mediet 

2.Procesmbajtëse 

3.Zyra Ligjore 

Konsultimet Publike 
1 Zyra e kryetarit- 

Zyra për Informim 

Plani për Transparencë 

Komunale 

  18.01.2022 

  02.02.2022 

  Kuvendi Komunal 

Shkurt Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Pa 
kosto 

1.Valdete Berisha-Murina 

2 Kryetari i Komunës 

-Drejtoria për 

Shëndetësi 

dhe 

Mirëqenie 

Sociale 

Modifikimi dhe Plotësimi i 

Statutit të QKMF-së 

 

Rregullorja për Kushtet, 

Kriteret dhe Proceduren e 

Ndarjes se Subvencioneve 

 

22.04.2022  

10.05.2022 

Kuvendi Komunal 

Qershor 
 
Korrik 

Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa 
kosto 
 
 
 
 
Kosto 
Buxhet
ore 

 1.Valdete Berisha-Murina 
 
 2. Filloreta Rexha 

3 Kryetari i Komunës 

- Drejtoria për 

Shërbime 

Publike, Ambient 

dhe Inspektorat 

Plotësim-ndryshimi i 

Planit të  Mobilitetit  

 

Plotësim-ndryshimi i Planit 

Komunal për Menaxhimin e 

Mbeturinave 

  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 1.Valdete Berisha-Murina 
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4 Kryetari i Komunës 

Drejtoria për 

Bujqësi, Pylltari 

dhe Zhvillim 

Rural 

Rregullorja për Kushtet, 

Kriteret dhe Proceduren e 
Ndarjes se Subvencioneve 

 

 Korrik Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

 
Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit dhe 

OJQ-të 

 1. Valdete Berisha-Murina 

5 Kryetari i Komunës 

 Drejtoria për 

Urbanizëm dhe 

Planifikim Hapsinor 

   Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 1. Valdete Berisha-Murina 

6 Kryetari i Komunës 
Drejtoria e 
Administratës Publik 

 

Draft-Rregullore për 

ndryshimin dhe 

plotësimin e Rregullores 

Sh.01.Nr.01-4866 

Dt.19.02.2016 pwr 

Ngarkesa, Tarifa, Taksa 

dhe Gjoba Komunale 

 

  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 
 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit dhe 

OJQ-të 

 1.Valdete Berisha-Murina 

7 Kryetari i Komunës 
Drejtoria për Kulturë, 
Rini dhe Sport  

 

Plotësim-ndryshim: 

Rregullorja e Qendrës së 

Kulturës “Isa Kastrati” 

Sh.02 Nr 36250 

\19.11.2019 

Plotësim-ndryshim: 

Rregullorja për mënyrën 

dhe kushtet e shfrytëzimit 

të stadiumit të qytetit 

  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve 

dhe takimeve me grupet e 

interesit dhe OJQ-të 

 1.Valdete Berisha-Murina 
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“Agush Isufi” Sh 02.Nr. 

36251\ 19.11.2019  

Plotësim-

ndryshim:Rregullorja për 

palestër –Sh 01. Nr.36827 \ 

31.08.2017 

Rregullorja për Kushtet, 

Kriteret dhe Proceduren e 

Ndarjes se Subvencioneve 

 

9 Kryetari i Komunës 

Drejtoria e 
Urbanizmit dhe 

Planifikimit 
Hapësinor 

 

Rregullore e Taksës 

Administrative për 

Leje Ndërtimore, Leje 

Rrënimi dhe Tarifat 

për rregullimin e 

Infrastrukturës 

 

Planin Zhvillimor 

Komunal 2023-2031 

 Shtator 

 
 

 
 

 
 

 
Dhjetor 

Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 1.Valdete Berisha-Murina 

10 Kryetari i Komunës 
Drejtoria Komunale e 
Arsimit  

 

Hartimi i: 

Rregullore për 

organizimin e punes në 

shkollat fillore, të 

mesme të ulëta, dhe të 

mesme të larta 

 

Rregullore për 

procedurat dhe masat 

disiplinore për 

personelin arsimor dhe 

personelin tjeter në 

shkollat e Komunës së 

Kamenicës 

 

  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit dhe 

OJQ-të 

 1.Valdete Berisha-Murina 
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11 Kryetari i Komunës 
Drejtoria për Buxhet 
dhe Financa 
 

Hartimin e Rregullores 

së re per taska, tarifa, 

ngarkesa dhe gjoba 

komunale 

  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit dhe 

OJQ-të 

 1.Valdete Berisha-Murina 

12 Kryetari i Komunës 
 

   Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve 

dhe takimeve me grupet e 

interesit dhe OJQ-të 

  

13 Kryetari i Komunës 
 

   Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve 

dhe takimeve me grupet e 

interesit dhe OJQ-të 

  

Takimet Publike 
14/1 Zyra e kryetarit- 

Zyra për Informim 

Takimi i parë publik 

i    kryetarit me 

qytetarë 

15.06.2022 30.06.2022 Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit dhe 

OJQ-të 

  

13/2 Zyra e kryetarit- 

Zyra për Informim 

Takimi i dytë publik i 

kryetarit me qytetarë 

  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes.Platformën e 

konsultimeve dhe takimeve me 

grupet e interesit dhe OJQ-të 

  

Dëgjimet Buxhetore 
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15/1 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Korniza Afatmesme 
Buxhetore 2023-2025 

02.06.2022 
17.06.2022 

Qershor Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit dhe 

OJQ-të 

  

16/2 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Projekt-buxheti i 

Komunës së Kamenicës  

  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës dhe Facebook-un e 
Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

  

17/3 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Rishikimi i buxhetit Në koordinim me Ministrinë e 

Financave 

SKK 

 Publikimi në uebfaqe zyrtare të 
komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

  

18/4 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Rishikimi i buxhetit Në koordinim me Ministrinë e 

Financave 

SKK 

Në koordinim 

me Ministrinë e 

Financave 

P Publikimi në uebfaqe zyrtare 

të komunës dhe Facebook-un e 

Komunes 

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

  

 
 

 

 

 
 

Përgjegjës për zbatimin e planit janë: 
 

 

1.Kryetari i Komunës 

2.Kryesuesi i Kuvendit Komunal 
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3.Drejtoritë e Drejtorive Komunale 

4.Zyrtarët e zyrës së Kuvendit Komunal 

5.Zyrtarët e Zyrës së kryetarit 

Vërejtje: 

1. Plani mund të pësoj ndryshime varësisht nga kërkesat e zyrtarëve komunal dhe kërkesat që vijnë nga Qeveria dhe Ministritë për përgatitjen 

e  dokumenteve të ndryshme. 

2. Organizimi i konsultimeve-takimeve-degjimeve publike me prezencë fizike do të varet edhe nga situata e pandemisë COVID-19 dhe 

vendimeve që do të vijnë nga Qeveria e Republikës së Kosovës. 

 

Zyrtare Përgjegjëse për Konsultime me Publikun 
 

Valdete Berisha-Murina  


	-Për përgatitjen e rregulloreve, planeve dhe dokumenteve tjera, kryetari i komunës, formon grup punues për hartimin e këtyre dokumenteve.
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