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H Y R J E 
 

Ky dokument është hartuar dhe propozuar për miratim, duke u bazuar në Ligjin për 
Vetëqeverisjen Lokale në Republikën e Kosovës nr.03/L-040, ( gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës nr.28/2008 ) neni 12 par.12.1 dhe 12.2 pika ( d ) dhe Zbatimin e Udhëzimit 
Administrativ nr.01/2015, për Transparencë në komuna, Statutin e Komunës së Malishevës 
nr.12.11.2008, Rregullorës për Transparencë nr.02/38 dt.23.12.2016.  
 
Duke hartuar dhe miratuar këtë dokument, institucionet kryesore të komunës së Malishevës, kanë 
menduar se  mund të bëjnë më të lehët transparencën në vendimmarrje, duke krijuar edhe 
instrumentet për llogaridhënie dhe mundësin e pjesëmarrjes sa më të madhe të qytetarëve në jetën 
institucionale dhe në vetëqeverisjen lokale në Komunën e Malishevës. 
 
Pse duhet miratuar ky dokument nga ana e organeve kryesore të Komunës së Malishevës !? 
 
Komuna e Malishevës, përveqë zotimeve të marra për zbatimin e të gjitha dokumenteve ligjore në 
lidhje me transparencën, me anë të këtij dokumenti dëshiron të jetësojë mënyrën sa më 
transparente gjatë qeverisjes lokale. Ne mendojmë se institucionet ekzistojnë për të ju shërbyer 
qytetarëve, ndërsa formën vendosin vetë qytetarët e komunës së Malishevës, duke bërë që qeverisja 
lokale të jetë demokratike, përmes një vendimmarrje transparente, ekonomike dhe efikase. 
 
Ne po punojmë që Komuna e Malishevës të jetë në shërbim të qytetarëve me shërbime publike 
cilësore, duke frymëzuar dhe krijuar besim të ndërsjellë, duke dhënë mundësin e bashkëqeverisjes 
konform ligjit në formën më transparente të mundshme. 
 
 Duke parë objektivat kryesore si edhe ato vijuese, ne me anë të këtij draft ju paraqesim për 
miratim draft-Planin e Veprimit për Transparencë të Komunës së Malishevës, 
 
Ky plan ka njëzetë ( 20 ) objektiva. 
 
Ne mirëpresim kontributin tuaj ! 
 
Kryetari i Komunës së Malishevës, 
Ragip Begaj. 
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O b j e k t i v a t : 
 

1. Objektivi i parë: Njoftimet publike për mbledhjet e Kuvendit dhe të Komiteteve të Komunës së 
Malishevës. 

Jo vetëm me këtë dokument por edhe me dokumente tjera komuna e Malishevës, është zotuar 
në zbatimin e ligjit, që ka të bëjë me njoftimet e mbajtjes së mbledhjeve të Kuvendit dhe të 
Komiteteve të Komunës. Bazuar në Ligjin për vetëqeverisjen lokale të komunave kemi 
mbledhjet publike të kuvendit dhe komiteteve obligative, për të cilat komuna zotohet se do të 
njofton anëtarët e këtyre trupave 7 ditë kalendarike, para mbledhjeve të rregullta. 
 

2. Objektivi dytë : Mbajtja e takimeve të jashtëzakonshme të Kuvendit dhe Komiteteve. 

 
 Komuna e Malishevës do të merr të gjitha masat që në pajtim me Ligjin, të bëjë edhe 
organizimin e mbledhjeve të jashtëzakonshme të Kuvendit dhe Komiteteve, në kuadër të 
komunës së Malishevës. Mbledhjet do të thirren së paku 3 ditë pune para mbledhjeve të 
jashtëzakonshme, të përcaktuara sipas ligjit. 
 

3. Objektivi i tretë : Komuna e Malishevës zotohet se Kuvendi dhe Komitetet obligative do të 
mbajnë ç’do herë mbledhje të hapura, përveç në rastet kur me ligj kërkohet që ato të jen të 
mbyllura për publikun. 

Komuna e Malishevës do të bëjë të mundshme që të gjitha mbledhjet e Kuvendit dhe 
Komiteteve obligative të jenë të hapura për publikun. Ne do të ju ofrojmë qasje të pa penguar 
për të gjitha OJQ-të, monitoruese të  punës së Kuvendit dhe trupave të tij. Ne gjithashtu do të 
ju japim mundësi edhe personave fizik dhe juridik, që mund të jenë temë e diskutimit në 
ndonjërën nga mbledhjet e kuvendit apo trupave të tij. Në pajtim me rregulloren e punës së 
Kuvendit, do të kenë mundësi edhe të marrin fjalën, vetëm pas lejes së dhen nga organi apo 
udhëheqësi  tij. Qytetarët do të kenë qasje të drejtpërdrejt në mbledhje përmes rrjeteve sociale 
apo video inxhizieve të cilat mund t’i rregullojë administrata. 
 
4.  Objektivi i katër  : Komuna sipas mundësisë do të transmeton direkt seancat e mbledhjeve 
të Kuvendit dhe trupave obligative të tij, pa përjashtuar edhe komisionet ad-hoke. 
Komuna e Malishevës do të merr të gjitha masat teknike, që të krijojë mundësin e transmetimit 
direkt të mbledhjeve të Kuvendit dhe trupave të tij, përmes rrjeteve sociale apo kurdoherë që 
ka mundësi edhe përmes mënyrave tjera të qasshme për të gjithë qytetarët pa dallim. Në formë 
e inxhizimeve përmes radios, në audio do të transmetohet edhe në ndonjërën nga radiot lokale 
të komunës së Malishevës. 
 
5. Objektivi i pestë: Njoftimi përmes lajmeve të shkurta për rrjedhën e ngjarjeve gjatë seancave 
të kuvendit dhe trupave të tij. 
Komuna e Malishevës, do të angazhoj zyrën për informim publik për përgatitjen e njoftimeve 
me shkrim, për ngjarjet kryesore të çdo seancë, të njëjtat do të shpërndahen përmes ueb-faqes 
zyrtare dhe mediave sociale. Qytetarët do të kenë qasje në të gjitha ballafaqimet e pushtetit dhe 
opozitës për të gjitha çështjet të cilat kanë qen në diskutim në çdo mbledhje.  
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6.   Objektivi i gjashtë : Publikimi i dokumenteve të dala nga të gjitha mbledhjet e kuvendit 
dhe trupave të tij, në ueb-faqen e komunës së Malishevës. Komuna do të publikojë të gjitha 
procesverbalet, vendimet,konkluzionet si dhe dokumentet e ndryshme të dala nga seancat e 
rregullta të kuvendit dhe trupave të tij, por vetëm pasi të njëjtat të kenë kaluar të gjitha 
procedurat ligjore të parapara. Publikimi i të gjitha akteve të Kuvendit dhe akteve të miratuara 
pas secilës mbledhje. Komuna do të marrë të gjitha masat për publikimin e të gjitha dokumenteve të 
cilat miratohen në Kuvend dhe komitetet e obligueshme të tij, vetëm pas kalimit të tyre në procedurat 
ligjore të shqyrtimit të obliguar të ligjshmërisë. 
 

7. Objektivi i shtatë: Dëgjimet publike të kornizës afatmesme buxhetore sipas Ligjit. Komuna 
me anë të këtij plani të veprimit për transparencë synon që konform ligjit për menaxhimin e 
financave publike dhe përgjegjësit,të mbajë dëgjimet publike së paku dy, sidomos në muajin 
gusht, për të dhënë mundësin që qytetarët të inkorporojnë kërkesat e tyre në projekt 
buxhetin për vitin vijues. 

 
8. Objektivi i tetë :Takimet publike me qytetarë : Komuna e Malishevës do të zbatojë 
kërkesat ligjoret të dala nga Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, si dhe udhëzimet administrative 
përcjellëse, në mënyrë  që të jetë sa më gjithëpërfshirëse vendimmarrja në qeverisjen lokale. 
Gjatë secilit vit kalendarik do të organizojë dhe mbajë së paku dy takime publike me qytetarë. 
Takimet do të jenë publike, ndërsa në diskutim do të jenë projektet e realizuara si edhe ato 
që pritet të realizohen në interes të qytetarit. Në takim do të diskutohen edhe temat të cilat 
janë jetike për qytetarët dhe që janë kompetencë e komunës. Komuna e Malishevës përveç dy 
takimeve të obliguara do të mbajë edhe takime tjera në të gjitha vendbanimet sipas një plani 
paraprak, por edhe sipas kërkesës së banorëve të lokaliteteve të caktuara. Në takime do të 
jenë, kryetari i komunës kur ka mundësi por edhe përfaqësuesit tjera kryesorë të cilët do të 
flasin në emër të komunës së Malishevës. Të gjitha këto takime do të jenë të parapërgatitura 
nga organet komunale, ndërsa qytetarët do të njoftohen përmes ueb-faqes zyrtare, rrjeteve 
sociale por edhe përmes radios lokale, së paku 7 ditë para se e njëjta të mbahet në lokacionin 
e caktuar. Pas çdo takimi zyra për informim publik e komunës së Malishevës, do të bëjë lajmë 
të shkruar, i njëjti do të publikohet në ueb-in zyrtar, rrjetet sociale apo radio lokale, në 
mënyrë që qytetarët të kuptojnë se çfarë është diskutuar në atë takim. 

 

9. Objektivi i nëntë :Debat me qytetarë në lidhje me miratimin akteve të nxjerra nga organet 
kryesore të komunës së Malishevës: Komuna e Malishevës zotohet se do të organizojë debate 
publike për aktet e përgjithshme administrative, para se të njëjtat të marrin fuqinë juridike. 
Të gjitha propozimet e arsyeshme do të shtjellohen nga profesionistet e fushës së caktuar që 
është objekt shqyrtimi, sipas mundësisë ligjore, financiare apo kapaciteteve të komunës së 
Malishevës, të njëjtat do të përfshihen në draft dokumentin përkatës, dhe pastaj do të  
procedohet në kuvendin e komunës për miratim. 

 

10. Objektivi i dhjetë :Qasje e pa penguar dhe në harmoni me ligjin, në dokumentet publike: 
Duke pasur parasysh detyrimet e komunës për të ofruar qasje të papenguar dhe në harmoni 
me ligjin, në dokumentet publike të komunës së Malishevës, do të publikohen të gjitha 
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dokumentet e miratuar në harmoni me ligjin në ueb-faqen e komunës, gjithashtu në të 
njëjtin ueb, qytetarët kanë mundësi të marrin edhe informacione tjera të rëndësishme 
përmes emrave, si dhe numrave kontaktues që do të publikohen në këtë ueb zyrtar. Qytetarët 
paraprakisht duhet të përmbushin kërkesat ligjore, pra të mbushin formularin i cili po ashtu 
gjendet në ueb i publikuar, pas plotësimit të njëjtit sipas ligjit i njëjti duhet të dorëzohet në 
shkresoren e komunës- qendra për shërbime të qytetarëve,  për procedim tek organet apo 
personat kompetente. Kjo është një e drejt e garantuar me ligj për të gjithë qytetarët pa 
dallim, komuna në afatin ligjorë do të kthejë një përgjigje të ligjshme në lidhje me kërkesën 
në fjalë. 

 
11. Objektivi i njëmbëdhjetë :Parashtrimi i kërkesës nga qytetarët në mënyrë elektronike: Për të 

ardhur tek informacioni qytetarët kanë mundësi të parashtrojnë kërkesë me shkrim në formën 
elektronike konform ligjit. Sipas mundësisë komuna gjithashtu mund të kthejë përgjigje në 
formën elektronike për parashtruesin e kërkesës në fjalë. 

 
12. Objektivi i dymbëdhjetë :Takimet e kryetarit të komunës së Malishevës me qytetarët: Komuna e 

Malishevës me anë të këtij dokumenti zotohet se, kryetari i komunës do të caktojë një ditë brenda 
javës, me orar të caktuar ku do të merret vetëm më shqyrtimin e drejtpërdrejt ( sy me sy ) të 
kërkesave të qytetarëve. Sipas mundësisë kryetari apo nënkryetari do të pranojë qytetarët çdo ditë 
në zyre për të dëgjuar kërkesat, shqetësimet apo ankesat e tyre. Të njëjtat do të procedohen dhe 
sipas mundësisë do të realizohen me radhë. 

 
13. Objektivi i trembëdhjetë :Freskimi përditshëm i ueb-faqes zyrtare: Komuna e Malishevës ka të 

përcaktuar personat kompetent të cilët do të merren me përditësimin e të dhënave zyrtare të 
komunës së Malishevës, për aktivitet e organeve të komunës brenda ditës, sidomos ato që janë në 
interes për qytetarët. Informatat do të jepen kryesisht në formë lajmesh, aktivitete ditore, 
njoftime, takime publike,konkurse raporte te ndryshme realizim të projekteve, si dhe udhëzime të 
ndryshme për qytetarët, nga organet kryesore të komunës së Malishevës. 

 
14. Objektivi i katërmbëdhjetë :Transparenca me rastin e pranimit të kuadrove nëpër institucionet 

publike: Gjatë pranimit të kuadrove nëpër institucionet komunale apo institucionet publike që 
menaxhohen nga komuna, do të përgatitet një konkurs publik në pajtim me ligjin përkatës, i 
njëjti do të publikohet në uebin zyrtar të komunës si dhe tabelën e shpalljeve të organeve 
kompetente. Gjithashtu zyra e personelit do të paraqesë edhe listën e të gjithë aplikantëve të cilët 
do t’i nënshtrohen konkursit publik, në formën me shkrim dhe me gojë, si dhe vendimin e 
komisionit për pranimin e personit apo personave në vendet përkatëse. Në formën më 
transparente do të publikohen edhe të gjitha vendimet e organeve intervistuese, duke dhen çdo 
herë të drejtën për ankesë për palët e pakënaqura. Publike do të jenë të gjitha njoftimet duke 
përfshirë edhe ato për vazhdimin e konkursit apo edhe anulimin e tij. 

 
15. Objektivi i pesëmbëdhjetë :Transparenca në lidhje me aktivitetet e komiteteve dhe drejtorive të 

komunës së Malishevës: Zyra për informim do të bëjë publike të gjitha mbledhjet e komiteteve 
apo komisioneve të formuara nga kuvendi i komunës, konkluzionet e marra si dhe qëndrimet e 
anëtarëve kur ato nuk janë unike. Transparente do të jenë edhe aktivitet e drejtorive komunale, 
duke përfshirë nga raportet mujore, tre mujore, gjashtë mujore, nëntë mujore apo vjetore, të 
gjitha do të bëhen publike përmes ueb faqes zyrtare. 
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16. Objektivi i gjashtëmbëdhjetë :Transparenca e shpenzimit të parasë publike përmes prokurimit: 
Duke ditur se shumica e mjeteve buxhetore të komunës së Malishevës shkon përmes procedurës 
së prokurimit, si dhe duke parë interesimin e qytetarëve në lidhje me atë se si shpenzohet paraja 
publike, ne do të bëjmë transparente prokurimin duke bërë publike përmes ueb-faqes zyrtare 
dokumentet si më poshtë: 

- Planet e prokurimit për vitin vijues, 
- Njoftimet për kontrata, 
- Njoftimet për dhënien e kontratave publike si dhe emrat e operatorëve ekonomik, të 

kontratave të ligjshme publike të cilat jepen në emër të Komunës së Malishevës, 
- Njoftimet për projektimet e ndryshme sipas autoritet publik, 
- Njoftimet në lidhje me anulimet e ndryshme të prokurimit, informatave shtesë si dhe ato për 

nënshkrimin e kontratave në mesë të organit kompetent publik të komunës së Malishevës si 
dhe operatorit ekonomik, i autoritet fitues, konform ligjit. 
 

17. Objektivi i shtatëmbëdhjetë :Transparenca në lidhje me efikasitetin në përgjigjet e qytetarëve me 
rastin e parashtrimit të kërkesave me shkrim në qendrën për shërbim të qytetarëve: Komuna e 
Malishevës në formant më transparente dhe efikase do të bëjë të mundur që përgjigjet në lidhje 
me vendimet e organeve të KK- Malishevës, tu ju japë qytetarëve edhe përmes sms-ve, aty ko ka 
mundësi, përveç formës zyrtare me shkrim. 

 
18. Objektivi i tetëmbëdhjetë : Komuna e Malishevës do të bëjë të mundshme që aktiviteteve e veta 

jo vetëm përmes faqes zyrtare por edhe nëpër rrjetet sociale t’i bëjë transparente. 
 

19.  Objektivi i nëntëmbëdhjetë : Transparenca në lidhje me aktivitet e komunës në sferën e arsimit 
dhe edukimit. Komuna e Malishevës do të bëjë të mundur që të gjitha aktivitetet zyrtare të kësaj 
drejtorie do të bëhen publike  dhe transparente, përmes njoftimeve paraprake përmes tabelës së 
shpalljes, uebit të komunës si dhe rrjeteve sociale, duke mos përjashtuar edhe radiot lokale. 

 
 

20.  Objektivi i njëzetë : Transparenca në kulturë, rini dhe sport. Komuna e Malishevës, do të 
kujdeset që në mënyrë sa më transparente të bëjë publik të gjitha aktivitet e veta në sferën e 
kulturës, rinisë dhe sportit. Transparenca do të bëhet përmes njoftimeve publike, në tabelën e 
shpalljeve, uebin e komunës si dhe rrjetet sociale, duke mos përjashtuar edhe me të arriturat e 
këtyre rezultateve. 

 
Nr. Objektivat e 

planit të 
veprimit të 
transparencë
s së 
Komunës së 
Malishevës 

Aktivitetet e 
planit të 
veprimit të 
transparencës  

Njësia ose personi 
përgjegjës për 
publikimin e 
dokumenteve dhe 
aktiviteteve  

Vendi ku do të 
organizohet realizimi 
i aktiviteteve 

Afatet ligjore për 
shpalljen publike të 
dokumenteve dhe 
aktiviteteve të 
ndryshme të 
organeve të 
komunës së 
Malishevës 
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1. Mbledhjet e 
rregullta të 
Kuvendit të 
Komunës dhe 
Komiteteve të 
Komunës së 
Malishevës 

Të gjitha 
njoftimet për 
mbajtjen e 
takimeve të 
rregullta të 
kuvendit dhe 
të komiteteve  
të KK-
Malishevës 
do të bëhen 
përmes: 
Tabelës 
zyrtare,ueb 
faqes zyrtare, 
radios lokale 
rrjeteve 
sociale si dhe 
njoftimet me 
letër përmes 
vendeve më 
të 
frekuentuara 

Sekretaria e 
Kuvendit përmes 
Zyrës për 
Informim publik 
njofton qytetarët 
së paku një javë     
( 7 ) ditë para 
mbajtjes së 
takimeve të 
rregullta.. 

Salla e mbledhjeve të 
Kuvendit të Komunës 
ose në ndonjërën nga 
sallat e mbledhjeve të 
Bordit të Drejtorëve të 
përshtatshme për 
pjesëmarrjen e 
qytetarëve. 

Njoftimi për 
mbledhjet e rregullta 
të kuvendit dhe 
komiteteve obligative 
është së paku shtatë ( 
7 ) ditë javës para 
mbajtjes së takimit. 

 
2. Mbledhjet e 

jashtëzakonshme. 
Njoftimi për 
mbledhjet e 
jashtëzakonshme 
të Kuvendit dhe 
Komiteteve të 
Komunës së 
Malishevës do të 
bëhet përmes : 
Radios lokale, 
rrjeteve sociale, 
tabelës zyrtare të 
KK-së, si dhe 
njoftimeve me 
shkrim nëpër 
vendet më të 
vizituara nga 
qytetarët e 
Komunës së 
Malishevës. 

Sekretaria e 
Kuvendit përmes 
Zyrës për 
Informim Publik 
së paku ( 3 ) ditë  
para takimit të 
thirrur sipas 
rregullave të 
parapara ligjore 

Salla e mbledhjeve 
të Kuvendit të 
Komunës ose në 
ndonjërën nga 
sallat e mbledhjeve 
të Bordit të 
Drejtorëve të 
përshtatshme për 
pjesëmarrjen e 
qytetarëve. 

Njoftimi për 
mbledhjet e 
komiteteve 
obligative është 
së paku shtatë    ( 
3 ) ditë javës para 
mbajtjes së 
takimit. 



 
8 

3. Mbledhjet e hapura 
të Kuvendit dhe 
Komiteteve në 
kuadër të Komunës 
së Malishevës. 

Komuna do të 
merr të gjitha 
masat për 
organizimin e të 
gjitha takimeve 
të kuvendit të 
komunës dhe 
komiteteve, 
njëkohësisht të 
njëjtat të jenë të 
hapura për 
qytetarët. Do të 
ju ofrohet qasje e 
papenguar në 
mbledhje Brenda 
mundësive 
objektive, për 
qytetarët, OJQ-
të,duke ju dhanë 
mundësin që të 
njëjtit konform 
ligjit dhe 
rregulloreve të 
jenë edhe pjesë e 
diskutimit. 
Qytetarët do të 
kenë mundësi të 
qasjes në 
mbledhje edhe 
përmes radios 
lokale si dhe 
rrjeteve sociale.  

Drejtoria e 
Administratës do 
të kujdeset për 
krijimin e 
kushteve teknike 
për pjesëmarrje të 
drejtpërdrejt të 
qytetarëve në 
takimet e kuvendit 
dhe trupave të tij. 
Do të sigurohen 
kushtet teknike –
digjitale për 
përcjelljen direkte 
edhe përmes 
video-inxhizimeve 
përmes rrjeteve 
sociale.  

Salla e mbledhjeve 
të Kuvendit të 
Komunës ose në 
ndonjërën nga 
sallat e mbledhjeve 
të Bordit të 
Drejtorëve të 
përshtatshme për 
pjesëmarrjen e 
qytetarëve 

Njoftimi për 
mbledhjet e 
rregullta të 
kuvendit dhe 
komiteteve 
obligative si dhe 
për mundësin e 
përcjelljes së të 
gjithë qytetarëve 
do të bëhet nga 
zyra për 
informim publik, 
varësisht nga 
takimet të cilat 
thirren nga 
organet 
kompetente 
komunale. 
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4. 
 

Transmetimi direkt 
i mbledhjeve të 
Kuvendit të 
Komunës dhe 
Komiteteve 
Obligative duke 
mos përjashtuar dhe 
komisionet ad-hok, 
sipas kërkesave 
ligjore. 

Komuna e 
Malishevës do të 
merr të gjitha 
masat për 
transmetimin 
direkt të 
mbledhjeve të 
kuvendit të 
komunës si dhe 
trupave të tij 
duke mos 
përjashtuar edhe 
mbledhjet e 
komisioneve ad-
hok të tyre. 
Transmetimi 
bëhet përmes 
radios si dhe 
rrjeteve sociale. 

Drejtoria për 
administratë do të 
kujdeset për 
krijimin e 
kushteve për 
transmetim direkt 
të mbledhjeve të 
kuvendit dhe 
trupave të tij. 
Organizimi do të 
bëhet nga zyra për 
informim publik 
 

Radios lokale, ueb-
faqes zyrtare, 
rrjeteve sociale. 

Njoftimi për 
mundësin e 
përcjelljes së 
informative 
publike do të 
bëhet përmes 
ueb-faqës, në 
këndin linkun 
njoftime-lajme 
ditore, rrjeteve 
sociale sipas 
emrit zyrtar të 
komunës së  
Malishevës. 

5. Njoftimet për çdo 
dit, për të gjitha 
aktivitetet publike të 
kryetarit,kuvendit si 
dhe organeve tjera 
vartëse të Komunës 
Malishevës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komuna e 
Malishevës do të 
merr të gjitha 
masat që të 
njoftojë 
publikun për çdo 
ditë dhe sipas 
mundësisë për të 
gjitha takimet e 
organeve 
kryesore të 
komunës së 
Malishevës. 

Njoftimin do të 
bëjë zyra për 
informim publik 
në kuadër të 
Komunës së 
Malishevës. 

Radios lokale, ueb-
faqes zyrtare, 
rrjeteve sociale. 

Ueb faqes 
zyrtare, linkun 
lajme ditore, 
rrjeteve sociale, 
radios lokale. 
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6. Publikimi i  të gjitha 
dokumenteve 
publike, në pajtim 
me ligjin, si dhe 
dokumenteve 
nënligjore. 

Komuna e 
Malishevës do të 
bëjë publikimin 
e të gjitha 
dokumenteve 
publike konform 
kërkesave të 
parapara me ligj, 
apo me ndonjë 
dokument 
nënligjor. 

Drejtoritë e 
drejtorive, 
Sekretaria e 
Kuvendit, zyra për 
informim publik 

Dokumentet 
shpallen në Ueb-
faqen e komunës. 

Publikimi i të 
gjitha 
dokumenteve 
ligjore bëhet 
vetëm pasi që të 
kenë kaluar 
nëpër të gjitha 
procedurat 
ligjore, të njëjtat 
publikohen 
vetëm në linkun 
e posaçëm në 
kuadër të ueb-
faqes zyrtare. 

7. Dëgjimet publike të 
kornizës afatmesme 
buxhetore sipas 
ligjit. 

Komuna e 
Malishevës do të 
merr të gjitha 
masat për që 
përmes këtij 
plani të veprimit 
të bëjë sa më 
transparent 
hartimin e 
kornizës 
afatmesme 
buxhetore 
konform ligjit 
për menaxhimin 
e financave 
publike. Do të 
epet mundësia 
që së paku dy 
dëgjime 
përmbledhëse të 
organizohen në 
lidhje me këtë 
çështje, në 
muajin qershor 
dhe gusht për 
vitin vijues. 

Kryetari i 
Komunës përmes 
drejtorëve të 
drejtorive dhe 
zyrës për informim 
publik 

Organizimi i së 
paku dy takimeve- 
dëgjimeve publike 
do të bëhet në 
sallën e kuvendit të 
komunës. Kjo nuk 
e përjashton 
mundësin që 
dëgjimet të 
mbahen në të 
gjitha fshatrat e 
komunës së 
Malishevës. 

Njoftimet do të 
bëhen konform 
ligjit, por jo më 
pakë se dy javë 
para mbajtjes së 
takimeve. 
Njoftimet do të 
bëhen sipas ueb 
faqeve, radios 
lokale si dhe 
rrjeteve sociale. 
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8. Takimet publike me 
qytetarë 

Komuna e 
Malishevës-
Kryetari, duke u 
bazuar në Ligjin 
për 
Vetëqeverisjen 
lokale në 
Republikën e 
Kosovës, 
organizon së 
paku dy takime 
me qytetarë të 
komunës së 
Malishevës. Në 
takime me 
qytetarë mund të 
marrin pjesë të 
gjithë të 
interesuarit duke 
përfshirë edhe 
grupet e interesit 
në kuadër të 
komunës së 
Malishevës. 

Sekretaria e 
Kuvendit të 
Komunës si dhe 
Zyra për Informim 
publik e Komunës 
së Malishevës. 
Njoftimi bëhet së 
paku javë par 
mbajtjes së 
takimit. 

Organizimi i 
takimeve publike 
do të bëhet në 
sallën e 
mbledhjeve të 
kuvendit të 
komunës,mirëpo 
sipas mundësive 
takimet me 
qytetarë do të 
organizohen edhe 
nëpër fshatra në 
lokacionet më të 
përshtatshme për 
pjesëmarrje sa më 
masive të 
qytetarëve në 
takime. 

Njoftimet do të 
bëhen konform 
ligjit, por jo më 
pakë se dy javë 
para mbajtjes së 
takimeve. 
Njoftimet do të 
bëhen sipas ueb 
faqeve, radios 
lokale si dhe 
rrjeteve sociale. 

9. Debat me qytetarë 
në lidhje me 
nxjerrjen e akteve të 
përgjithshme 
administrative 

Komuna e 
Malishevës 
konform 
dispozitave 
ligjore, do të 
marr të gjitha 
masat për 
mbajtjen e 
debateve publike 
në lidhje me 
nxjerrjen e 
akteve të 
përgjithshme 
administrative,pa
ra se ato të 
marrin fuqinë e 
aktit juridik, e të 
cilat do të 
ndikojnë në 
jetën e 

Drejtorit varësisht 
se cilës i përket 
akti, Sekretaria e 
Kuvendit, zyra për 
informim publik. 

Organizimi i 
debateve do të 
bëhet në sallën e 
kuvendit të 
komunës së 
Malishevës , port ë 
njëjtat mund të 
organizohen edhe 
nëpër vendbanime 
të ndryshme 
varësisht nga 
interesi që kërkon 
për diskutim.  

Njoftimet do të 
bëhen konform 
ligjit, por jo më 
pakë se dy javë 
para mbajtjes së 
takimeve. 
Njoftimet do të 
bëhen sipas ueb 
faqeve, radios 
lokale si dhe 
rrjeteve sociale. 
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qytetarëve. 

10. Qasja në 
dokumentet publike 
të nxjerra në 
kuvendin e 
komunës së 
Malishevës. 

Komuna e 
Malishevës do të 
ofrojë qasje të pa 
penguar për të 
gjithë qytetarët e 
komunës së 
Malishevës. 
Qasja në 
dokumentet 
publike do të 
bëhet konform 
ligjit dhe akteve 
nënligjore. 

Drejtorët e 
Drejtorive,zyra për 
informim publik si 
dhe personi 
kompetent i 
caktuar për 
ofrimin e 
shërbimeve për 
qasje në 
dokumentet 
publike. Qasja 
mund të bëhet 
edhe në 
shkresoren e 
komunës përmes 
shërbimit përkatës 

Organizimi i punës 
për qasje në 
dokumentet 
publike do të bëhet 
përmes zyrës për 
informim publik, 
si dhe zyrtarëve të 
përcaktuar për 
ofrimin e 
shërbimeve për 
qasje në 
dokumente 
publike. Qasja do 
të bëhet vetëm pas 
përmbushjeve të 
kërkesave ligjore 
për qasje në 
dokumente 
publike. 

Komuna e 
Malishevës, do të 
publikojë në ueb 
faqen e 
komunës, linkun 
në të cilin mund 
të merr 
formularët për 
qasje në 
dokumentet 
publike. 
Shërbimit në 
kuadër të zyrës 
për shërbime për 
qytetar, përmes 
shërbimit për 
qasjen në 
dokumentet 
publike. 

11 Parashtrimi e 
kërkesës në mënyrë 
elektronike. 

Komuna e 
Malishevës, do të 
ofrojë 
mundësinë për 
parashtrimin e 
kërkesave në 
formë 
elektronike, për 
shërbime të cilat 
ofrohen nga 
administrate e 
komunës. 
Kërkesa duhet të 
jetë e arsyeshme 
konkrete dhe që 
ka të bëjë me 
shërbimin apo 
informatën 
personale. 

Kryetari i 
Komunës, 
Drejtorët e 
Drejtorive, 
Sekretaria e 
Kuvendit, Zyra për 
Informim publik. 

Kërkesat mund të 
bëhen edhe në e-
adresën zyrtare të 
personave 
kompetent, zyrës 
për informim 
publik apo 
shërbimit të zyrës 
për  pritjen e 
palëve. 

Secili zyrtarë i cili 
ka marr kërkesën 
në e-adresën 
zyrtare, do të 
kthej një 
përgjigje në 
lidhje me atë, 
duke përfshirë 
edhe zyra për 
informim publik 
si dhe zyra për 
pritjen e palëve. 



 
13 

12. Takimet e kryetarit  
me qytetar 

Komuna e 
Malishevës do të 
bëjë të mundur 
që në mënyrë të 
vazhdueshme të 
ketë takime të 
drejtpërdrejta të 
kryetarit me 
qytetarë, duke 
caktuar ditën  
për takime, orën 
apo edhe në 
takimet e 
përditshme në 
rastet kur 
kryetari ka kohë 
të mjaftueshme. 
Takimi do të jetë 
( sy me sy ). Në 
rastet se nuk ka 
mundësi të 
takimit të 
kryetarit të 
komunës me 
qytetarë, atëherë 
gjithsesi takimi 
do të jetë me 
nënkryetarin e 
komunës. 

Kryetari ose 
nënkryetari i 
komunës. 

Zyrën e kryetarit 
ose nënkryetarit. 
 

Brenda ditëve të 
javës, orarit të 
punës, në raste të 
caktuara edhe 
jashtë zyrës në 
vendin e ngjarjes. 

13 Freskimi i  
Përditshëm i ueb  
faqës zyrtare 

Komuna e 
Malishevës ka të 
përcaktuar 
personat 
kompetent të 
cilët do të 
merren me 
përditësimin e të 
dhënave zyrtare 
të komunës së 
Malishevës. 

Zyrtarët e zyrës  
për informim. 

Zyra për informim 
publik në 
komunën e 
Malishevës. 

Brenda ditëve të 
punës, brenda 
orarit por edhe 
jashtë orarit të 
punës por që 
kanë të bëjnë me 
punët zyrtare. 

14 Transparenca me  
rastin e pranimit të  
Kuadrove nëpër  
Institucione publike 

Gjatë pranimit të 
kuadrove nëpër 
institucione 
publike të 

Institucionet të 
cilat shpallin 
konkurset, Zyrtaret  
e Zyrës për 

Zyra për informim 
publik, organet të 
cilat bëjë shpalljen 
e konkursit publik 

Sipas kritereve 
ligjore, brenda 
ditëve të punës. 
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komunës së 
Malishevës, do të 
përgatitet 
konkursi publik 
në pajtim me 
ligjet përkatëse. 
Konkursi do të 
publikohet në 
uebin zyrtar të 
komunës, 
tabelën e 
shpalljeve 
publike të KK-së, 
si dhe në 
ndonjërën nga 
gazetat ditore, në 
RKS. 

Informim publik. për angazhimin e 
kuadrove. 

15. Transparenca në  
lidhje me aktivitetet 
e komiteteve dhe  
drejtorive në  
komunën e 
 Malishevës.  
 

Komuna e 
Malishevës do të 
bëjë të mundur 
që të gjitha 
aktivitetet e 
komiteteve dhe 
drejtorive 
komunale të jenë 
transparente 
duke bërë 
publikimin e 
takimeve të tyre 
paraprakisht, por 
edhe duke 
publikuar 
konkluzionet që 
dalin nga ato 
takime. 

Publikimet do të 
dorëzohen në 
zyrën për 
informim publik e 
cila paraprakisht 
do të bëjë 
publikimin në ueb 
faqen zyrtare por 
edhe në tabelën e 
shpalljeve të KK-
së, apo edhe 
përmes rrjeteve 
sociale. 

Kryesuesit e 
komiteteve, 
drejtorët e 
drejtorive duhet 
paraprakisht të 
dorëzojnë agjendën 
si dhe 
konkluzionet në 
zyrën për informim 
publikë, e njëjta 
duhet të bëjë 
publikimin e tyre 
sipas rregullave të 
parapara 

Sipas Rregullores 
për transparenc, 
brenda kohës së 
punës, ditëve të 
punës, në raste të 
caktuara  edhe 
jashtë orarit të 
punës. 
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16. Transparenca ne 
 lidhje me 
 shpenzimet e 
 parasë publike 

Komuna e 
Malishevës do të 
merr të gjitha 
masat që të jetë 
konform 
dispozitave 
ligjore që kanë të 
bëjnë me 
transparencën 
duke publikuar ; 
-Planin për 
transparencë, 
-Njoftimet për 
kontrata, 
-Njoftimet për 
përfituesit e 
kontratave 
publike të cilat 
jepen sipas ligjit 
nga ana e KK-
Malishevës, 
-Njoftimet ne 
lidhje me 
projektimet dhe 
anulimet e 
ftesave publike, 
 

Njoftimet do të 
dorëzohen në 
zyrën për 
informim publik e 
cila paraprakisht 
do të bëjë 
publikimin në ueb 
faqen zyrtare por 
edhe në tabelën e 
shpalljeve të KK-
së, apo edhe 
përmes rrjeteve 
sociale. 

Shefi i prokurimit 
drejtorët e 
drejtorive duhet 
paraprakisht të 
dorëzojnë agjendën 
si dhe 
konkluzionet në 
zyrën për informim 
publikë, e njëjta 
duhet të bëjë 
publikimin e tyre 
sipas rregullave të 
parapara 

Sipas Rregullores 
për transparenc, 
brenda kohës së 
punës, ditëve të 
punës, në raste të 
caktuara  edhe 
jashtë orarit të 
punës. 

      
17.                Transparenca në 

lidhje me 
efikasitetin në 
përgjigjen e 
qytetarëve me rastin 
e parashtrimit të 
kërkesave me 
shkrim në qendrën 
për shërbim të 
qytetarëve 

Komuna e 
Malishevës do të 
marrë të gjitha 
masat që të 
kthejë të gjitha 
përgjigjet në 
afatin ligjore, 
sidomos për 
ankesat e 
qytetarëve . 

Njoftimet do të 
dorëzohen në 
Qendrën për 
Shërbime të 
Qytetarëve, 
përmes postës apo 
edhe formave 
elektronike. 

Zyra e Kuvendit të 
Komunës, Zyra e 
Kryetarit, Drejtorët 
e Drejtorive 
Udhëheqësit e 
Organeve Kryesore 
si dhe vartësit e 
tyre 

Sipas Ligjit dhe 
akteve n Sipas 
Rregullores për 
transparencë, 
brenda kohës së 
punës, ditëve të 
punës, në raste të 
caktuara  edhe 
jashtë orarit të 
punës. 

18. Tra      Transparenca 
përmes faqes zyrtare 
dhe rrjeteve sociale. 

Komuna e 
Malishevës do të 
bëjë të mundur 
që të gjitha 
aktivitetet 
publike të I bëjë 

Njoftimet do të 
dorëzohen në 
zyrën për 
informim publik e 
cila paraprakisht 
do të bëjë 

Të gjitha 
institucionet 
Komunës së 
Malishevës, përmes 
zyrës për informim 
publik. 

Sipas Rregullores 
për transparencë, 
brenda kohës së 
punës, ditëve të 
punës, në raste të 
caktuara  edhe 
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transparente, 
sidomos përmes 
ueb faqes zyrtare 
si dhe rrjeteve 
sociale, për të 
gjitha aktivitet 
publike që janë 
me rëndësi për 
qytetaret e 
komunës së 
Malishevës. 

publikimin në ueb 
faqen zyrtare por 
edhe në tabelën e 
shpalljeve të KK-
së, apo edhe 
përmes rrjeteve 
sociale. 

Udhëheqësit e 
Organeve Kryesore 
si dhe vartësit e 
tyre 

jashtë orarit të 
punës.. 

19. Transparenca në 
 fushën e arsimit  

Komuna e 
Malishevës do të 
merr të gjitha 
masat që të bëjë 
të mundur dhe 
transparente të 
gjitha aktivitetet 
në fushe e 
arsimit, duke 
bërë publike të 
gjitha aktivitetet 
zyrtare të kësaj 
drejtorie në 
lidhje me 
mbarëvajtjen e 
përgjithshme të 
arsimit para 
fillorë, fillorë 
dhe të mesëm 
sipas ligjit. 

Njoftimet e 
DKAE-së, do të 
dorëzohen në 
zyrën për 
informim publik e 
cila paraprakisht 
do të bëjë 
publikimin në ueb 
faqen zyrtare por 
edhe në tabelën e 
shpalljeve të KK-
së, apo edhe 
përmes rrjeteve 
sociale. 

Drejtoria për arsim 
dhe edukim 
përmes shërbimeve 
vartëse të kësaj 
drejtorie.  

Sipas Rregullores 
për transparencë, 
brenda kohës së 
punës, ditëve të 
punës, në raste të 
caktuara  edhe 
jashtë orarit të 
punës. 

20. Transparenca në 
 fushën e kulturës,  
rinis dhe sportit.  

sportit 

Komuna e 
Malishevës do të 
merr të gjitha 
masat që të bëjë 
të mundur dhe 
transparente të 
gjitha aktivitetet 
e kulturës, rinisë 
dhe sportit, duke 
zbatuar 
rregulloret që 
rregullojnë këtë 
fushë përmes 

Njoftimet do të 
dorëzohen në 
zyrën për 
informim publik e 
cila paraprakisht 
do të bëjë 
publikimin në ueb 
faqen zyrtare por 
edhe në tabelën e 
shpalljeve të KK-
së, apo edhe 
përmes rrjeteve 
sociale. 

Drejtoria për 
kulturë,rini dhe 
sport dhe të gjitha 
zyrat vartëse 

Sipas Rregullores 
për transparencë, 
brenda kohës së 
punës, ditëve të 
punës, në raste të 
caktuara  edhe 
jashtë orarit të 
punës. 
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thirrjeve publike 
dhe njoftimit 
publik 
Për të gjitha 
aktivitetet 
ditore,javore dhe 
mujore. 
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