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SFONDI 

Prezantimi 

Qëllimi i Planit për Pjesëmarrje Qytetare  
 

Plani i pjesëmarrjes së qytetarëve (PPQ) duhet të kuptohet si një shteg për të 
gjithë qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre dhe të ndikojnë në vendimet që 
ndikojnë në lagjet e tyre dhe cilësinë e jetës. 

Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është të ndihmojë dhe udhëheqë administratën 
komunëse në procesin e përfshirjes strukturore të qytetarëve në vendimmarrje. 
Për më tepër, ajo do të sigurojë metodologjinë dhe do të shërbejë si një mjet për 
zbatimin praktik të teknikave për pjesëmarrjen e qytetarëve, duke nxjerrë nga 
praktikat më të mira në këtë sferë. 

Plani i Pjesëmarrjes së Qytetarëve përpilon të gjitha procedurat ligjore 
ekzistuese që lidhen me pjesëmarrjen e qytetarëve në nivelin komunës, ndërsa 
në të njëjtën kohë shtjellon më tej protokolle të caktuara që do të zvogëlojnë 
mundësinë e zbatimit selektiv të përgjegjësive. 

Plani është përshtatur me kapacitetet dhe nevojat specifike të komunës së 
Mitrovicës. Si i tillë ai duhet të përfshijë pjesëmarrjen dhe konsultimin e 
qytetarëve në formulimin e politikave, planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e 
fushave të ndryshme të politikave. Për më tepër, Plani jep udhëzime konkrete 
për hapat që duhen ndërmarrë për arritjen e një angazhimi efektiv të qytetarëve 
në fazat e përmendura të hartimit të politikave. 

 

METODOLOGJIA PËR PLANIN E VEPRIMIT 
 

Vizualizimi i metodologjisë 

PJESËMARRJA QYTETARE NË KOMUNËN E MITROVICËS SË JUGUT 
 



 

 

4 
 

Profili komunës  

Demografia  

Komuna e Mitrovicës së Jugut është e vendosur në veri të Kosovës, në jug të 
lumit Ibër. Ai përfshinë qytetin e Mitrovicës dhe rreth 46 fshatra. Sipas 
Regjistrimit të popullsisë të Kosovës në 2011, popullsia e përgjithshme është 
71,909. Përbërja etnike e qytetarëve është: 69,497 shqiptarë të Kosovës; 647 K / 
Ashkali; 528 K / Romë; 518 K / Turq; 416 K / Boshnjakë; 23 K / Goranë; 14 K / 
Serbë; 6 K / Egjiptianë; 47 të tjerë dhe 213 të papërcaktuar. 

Administrata e komunës  

 Komuna e MItrovicës ka 14 drejtori dhe 305 punëtorë administrativë dhe 
19 persona të emëruar: 

1. Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 
2. Drejtoria për Financa dhe Zhvillim Ekonomik 
3. Drejtoria e Arsimit 
4. Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit  
5. Drejtoria për Inspektim 
6. Drejtoria për Shëndetësi 
7. Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë 
8. Drejtoria e Prokurimit 
9. Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 
10. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 
11. Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë 
12. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 
13. Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale, dhe 
14. Drejtoria e Mbrojtjës së Mjedisit. 

 

Zyra Ligjore, Zyra e Personelit dhe Zyra e Informimit janë pjesë e Kabinetit të 
Kryetarit. 

Personeli kryesor për zhvillimin e PPQ-së janë: 

1. Nexhmi Hasani, Koordinator - Zyrtar nga Drejtoria për 
Planifikim dhe Urbanizëm pikë e kontaktit për PPQ-në 

2. Sadije Jashari - Zyrtare për Integrime Evropiane 
3. Ermira Spahija - Zyrtare për Integrime Evropiane 
4. Blerina Kastrati – Udhëheqëse e Zyrës për informim 
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5. Avdi Muzliukaj - Zyrtari ligjor/avokat i komunës 
6. Besa Veseli - Zyrtarja për barazi gjinore 
7. Abedin Pllana - Zyrtar nga Drejtoria për Rini, Kulturë dhe 

Sport 
8. Fisnik Çitaku - Zyrtar për buxhet dhe financa - Drejtoria e 

Arsimit 
9. Fahri Jashari - Zyrtar për OShC-të nga Drejtoria për Rini, 

Kulturë dhe Sport, dhe 
10.  Florentina Hajdari Hajra – përfaqësuese e OShC-ve, OJQ 

“Mundësia”  
 

Analiza e situatës  

Praktikat aktuale të pjesëmarrjes në komunë 
 

Nuk ka personel specifik të caktuar për çështje që kanë të bëjnë me 
pjesëmarrjen e qytetarëve në komunë. Shumica e çështjeve që përfshijnë 
pjesëmarrjen e qytetarëve janë trajtuar nga drejtoritë e komunës dhe Zyra e 
Informimit. Drejtoritë janë gjithashtu të detyruara, ndërsa inicojnë konsultimet 
publike, të kujdesen për pjesëmarrjen e qytetarëve në lidhje me çështjet e 
veçanta që janë sponsorizuar prej tyre. Për më tepër, brenda faqës së internetit 
të komunës ekziston një platformë komunikimi online me publikun ku çdo 
çështje e postuar nga qytetarët merret direkt nga Zyrtari për Informim i cili ia 
përcjell çështjen Drejtorisë përkatëse për procedura të mëtejshme nëse është e 
nevojshme.  Zyra e informimit është funksionale dhe kryen shumë punë brenda 
komunës. Kjo zyrë ka udhëheqësen dhe zyrtarën për informim që punojnë në 
çështjet e informimit. Çdo aktivitet i Komunës raportohet shumë mirë nga zyra e 
lartpërmendur. Për më tepër, zyra e lartpërmendur ka një bashkëpunim të 
ngushtë me Radio dhe TV Mitrovicën ku shumica e informatave shpërndahen 
edhe përmes kanaleve radio dhe TV.  Kryetari i Komunës së Mitrovicës në jug 
aplikon politikën me dyer të hapura për qytetarët dhe për këtë arsye i takon ata 
çdo ditë nga ora 09:00 - 10:00. Nënkryetari i Komunës ka për detyrë të takojë 
qytetarët çdo të martë dhe të enjte nga ora 14:00 - 16:00 me anë të së cilit ai 
është i hapur për çdo vërejtje, komente dhe probleme me të cilat përballen 
qytetarët. Kërkesat e qytetarëve, vërejtjet dhe dokumentet e tjera fillimisht 
regjistrohen në Qendrën e shërbimit për qytetar brenda ndërtesës komunës dhe 
u përcillen më tej drejtorive përkatëse në kopje elektronike dhe të kopjuara. 
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Qendra mban shënime të komunikimit midis drejtorive dhe qytetarëve në lidhje 
me ato çështje specifike. Sidoqoftë, komunikimi i mëtejshëm bëhet përmes 
drejtorive përkatëse përgjegjëse për trajtimin e kërkesave / ankesave të 
caktuara. Brenda komunës është vetëm një zyrë e komunitetit lokal që 
funksionon nën zyrën e kryetarit. Ka dy zyrtarë (K / Serb dhe K / Boshnjak) që 
punojnë brenda kësaj zyre. Shumica e kërkesave të anëtarëve të komunitetit 
pakicë i drejtohen zyrës së lartpërmendur me anë të së cilës kjo zyrë i trajton ato 
më tej në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse. 
 

Ka takime të rregullta të Komitetit për Politikë dhe Financa. Takimet kryesohen 
nga Kryesuesi i Kuvendit të Komunës me pjesëmarrje të antarëve të KPF-së, 
drejtorëve të drejtorive të komunës dhe kryetarit. Agjenda e takimit publikohet 
gjithmonë tre ditë përpara në  Uebfaqen  zyrtare të komunës. Për më tepër, 
takimet janë të hapura për qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile edhe pse 
pjesëmarrja e publikut në takime është shumë e ulët. 
 

Seancat e kuvendit të komunës janë të hapura për pjesëmarrjen e publikut dhe 
OJQ-ve gjithashtu. Ftesat për seanca të rregullta publikohen 2 javë përpara. 
Seancat transmetohen drejtpërdrejt nga TV Mitrovica, postohen në uebfaqen 
zyrtare të komunës dhe Youtube si dhe monitorohen përmes pajisjeve 
teleprezente të MPL-së. 
 

Salla e Kuvendit të Komunës është gjithmonë në dispozicion për takime të 
ndryshme publike, punëtori, prezantime të organizuara nga grupe zyrtare dhe 
jozyrtare. Procedura për rezervimin e hapësirës është shumë e lehtë. 
Përkatësisht, kërkesa duhet t'i dërgohet drejtorit të administratës 48 orë 
përpara në mënyrë që të marrë lejen e përdorimit të hapësirës. Për më tepër, 
ekziston një dhomë tjetër takimesh me një kapacitet 20-25 njerëz (Salla e 
Mediave) që është duke u përdorur nga OJQ-të dhe publiku i gjerë. Kërkesa e 
prenotimit duhet t'i dërgohet Zyrës për informim dy ditë më herët. 
 

Draft projekt-dokumenti që kërkon konsultim publik postohet në faqen e 
internetit të komunës, Facebook dhe TV Mitrovicë. Për më tepër, qytetarët 
mund t'i drejtojnë komentet e tyre mbi projekt-dokumentin tek drejtoria e 
komunës si sponsorizues. Të gjitha komentet dhe vërejtjet janë postuar si një 
raport përmbledhës në faqen zyrtare të komunës. Komentet dhe vërejtjet mund 
të bëhen edhe gjatë debateve publike. Komuna e Mitrovicës së Jugut organizoi 8 
konsultime publike për buxhetin komunës gjatë vitit 2018, përfshirë konsultimet 
publike të organizuara në fshatra shumë të largëta. 
 

Në përgjithësi, qytetarët kanë çasje  të hapur dhe pa kufizime për të përmbushur 
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zyrtarët e komunës në mënyrë që të trajtojnë nevojat dhe kërkesat e tyre. 
 

Komuna Mitrovica e Jugut ka 46 fshatra. Në vitin 2018, 37 këshillat e fshatrave 
janë rizgjedhur, përfshirë 6 këshilla në zonën urbane. Kërkesat e përgjithshme të 
fshatarëve u drejtohen këshillave dhe ato i dorëzojnë ato më pas në Kuvendin e 
Komunës dhe te Kryetari i Komunës. Këshillat e fshatit janë shumë aktivë gjatë 
konsultimeve publike për buxhetin komunës dhe ato marrin pjesë edhe në 
planifikimin e buxhetit. Për më tepër, këshillat e fshatit ndihmuan komisionin e 
komunës për emërtimin e rrugëve dhe lagjeve përkatëse. Sidoqoftë, ka mungesë 
të mbështetjes financiare për këshillat e fshatit nga ana e institucioneve të 
komunës në Mitrovicën e Jugut. 
 

Analiza SWOT 

Analiza e anëve të forta, dobëta, mundësive dhe kërcënimeve kur bëhet fjalë për 
pjesëmarrjen e qytetarëve në komunën e Mitrovicës së Jugut u bë në një 
punëtori ku përfshiheshin tetë (8) zyrtarë të komunës, një (1) përfaqësues i OJQ-
ve dhe dy (2) përfaqësues të Programit së Zhvillimit Gjithërfshirës. Punëtoria u 
organizua në ambientet e komunës së Mitrovicës së Jugut (Qendra e Mediave) 
më 19 nëntor 2018. Analiza SWOT në fushën e pjesëmarrjes së qytetarëve synon 
të identifikojë fushat me përparësi që duhet të përcaktohen me vëmendje të 
veçantë në planin e pjesëmarrjes së qytetarëve të secilës komunë. Pjesëmarrësit 
e punëtorisë së parë të PPQ-së unanimisht deklaruan se ekziston një gatishmëri 
dhe interes i qartë i autoriteteve të komunës për të pasur planin e pjesëmarrjes 
së qytetarëve. Baza e tanishme ligjore mbështet përpjekjet e përfshirjes së 
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes me anë të të cilave autoritetet hartuan 
dhe aprovuan Rregulloren e Komunës për Transparencë, përfshirë Planin e 
Veprimit të Transparencës. Për më tepër, Komuna e Mitrovicës së Jugut ka 
burime të mjaftueshme njerëzore për t'u marrë me përfshirjen e qytetarëve në 
procesin e vendimmarrjes. Stafi administrativ që ka zhvilluar tashmë disa 
praktika të mira në lidhje me informimin dhe konsultimin publik, përmes të cilit 
ata përdorin një larmi mjetesh komunikimi. Për më tepër, autoritetet e komunës 
kohët e fundit janë vlerësuar pozitivisht në lidhje me nivelin e transparencës.  
Sidoqoftë, gjatë diskutimeve janë përmendur disa vështirësi në lidhje me 
bashkëpunimin e brendshëm ndërmjet drejtorive e komunës dhe për rrjedhojë 
ka mungesë të çasje s së integruar dhe të strukturuar ndaj nevojave të 
qytetarëve. Anëtarët e punëtorisë theksuan se reagimi i dobët i grupeve të 
interesit dhe qytetarëve në debate publike është kryesisht si rezultat i mungesës 
së vëmendjes ndaj komenteve / vërejtjeve të tyre. Një çështje tjetër e theksuar 
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është konfuzioni i shkaktuar i qytetarëve për shkak të gjuhës shumë teknike të 
draft dokumenteve që pengon mirëkuptimin e duhur të këtyre të fundit.  

Për më tepër, zhvillimi i planit të pjesëmarrjes së qytetarëve është një mundësi e 
mirë për të përmirësuar procesin e vendimmarrjes dhe për të aplikuar çasje  
proaktive të qytetarit. Për më tepër, procesi i hartimit të PPQ-së ka një aspekt të 
fortë bashkëpunimi ndër-komunal që nxit shkëmbimin e përvojave në adresimin 
e nevojave të qytetarëve.  Për më tepër, Plani i Pjesëmarrjes së Qytetarëve ka 
një rëndësi thelbësore në nxitjen e bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe 
qeverisjes lokale në procesin e vendimmarrjes që në fazat e hershme, duke 
përfshirë përfaqësuesit e OSHC-ve në organe të ndryshme të komunës, 
përgjegjës për të vendosur për çështje me interes të përgjithshëm.  

Një nga shqetësimet e theksuara gjatë punëtorisë ishte se situata e brishtë e 
sigurisë mund të ndikojë në zbatimin e suksesshëm të planit të pjesëmarrjes së 
qytetarëve. Për më tepër, ka një mungesë të vetëdijes së përgjithshme të 
qytetarëve për të drejtën e tyre për të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes, 
çka ka ndikuar pjesërisht në nivelin e ulët të aktivizmit qytetar. 
 

Pikat e forta 

 Baza ligjore aktuale; 

 Plani i transparencës; 

 Rregullorja e komunës për 
transparencë; 

 Mjetet e komunikimit (mbulimi i 
mediave); 

 Anëtarë të mjaftueshëm të 
personelit (burimet njerëzore në 
sektorë të ndryshëm për 
trajtimin e çështjeve specifike); 

 Gatishmëria e autoriteteve të 
komunës për përfshirjen e 
qytetarëve në proceset e 
vendimmarrjes (komitetet 
konsultative, këshillat e fshatit). 

Dobësitë 

 Shmangia e sygjerimeve nga 
qytetarët (shoqëria civile) në 
procesin e përcaktimit të 
buxhetit të komunës; 

 Mungesa e përparësive midis 
qytetarëve; 

 Çasje  jo e strukturuar e 
institucioneve të komunës për 
çështjet dhe problemet me të 
cilat përballen qytetarët; 

 Gjuha e përdorur është shumë 
teknike ndërsa u transmetohet 
qytetarëve (dokumente ligjore) 

 Shoqëria civile jo aktive 

  
Mundësitë 

 Pjesëmarrja e qytetarëve në 

Kërcënimet 

 Situata e brishtë politike dhe e 



 

 

9 
 

debate publike rrit cilësinë e 
vendimmarrjes (përdorimi i 
burimeve aktuale brenda 
qytetarëve / publikut); 

 Të nxisë / inkurajojë çasje  
proaktive nga qytetarët / 
institucionet; 

 Promovimi i bashkëpunimit 
ndërmjet komunave; 

 Përzgjedhja konsensuale e 
përfaqësuesve të shoqërisë 
civile brenda organeve të 
ndryshme komunëse (komisione 
/ komitete); 

 Krijimi i hapësirës për 
vendimmarrje të përbashkët, 
shoqëria civile-qeveria. 

sigurisë; 

 Tendenca për të krijuar çështje 
jashtë pushtetit komunës 
(aktivizëm më i ulët qytetar); 

 Dekurajimi i qytetarëve nga 
proceset e vendimmarrjes si 
pasojë e mosrespektimit të 
kërkesave / rekomandimeve të 
qytetarëve; 

 Mungesa e koordinimit midis 
shtresave / niveleve 
administrative; 

 Mungesa e vetëdijes dhe 
edukimit për pjesëmarrjen e 
qytetarëve në procesin e 
vendimmarrjes. 

 

 

Misioni, Vizioni dhe Objektivat e nxitjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në 
komunën e Mitrovicës së Jugut 

Deklarata e misionit  

- Komuna e Mitrovicës së Jugut është institucion gjithëpërfshirës lokal, 
vendimmarrës dhe i hapur që përfshin të gjitha komunitetet; 

- Komuna e Mitrovicës së Jugut është institucion vendimmarrës i cili ofron 
shërbime dhe mirëqenie për qytetarët duke kontribuar në rritjen e 
transparencës, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e komunitetit në hartimin e 
politikave publike lokale; 

-  Komuna e Mitrovicës së Jugut bashkëvepron me qytetarët (shoqëria civile, 
organizata afariste, organizata rinore, etj.) në mënyrë që të ofrojë shërbime 
komunëse për të gjithë pa asnjë dallim. 

 

Deklarata e vizionit  
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- Institucion model, gjithpërfshirës, vendimmarrës, transparent, efektiv dhe i  
hapur, e i familjarizuar me nevojat e komunitetit; 

- Qeverisje e mirë dhe e avancuar, e përgjegjshme dhe transparente, me 
bashkëpunim strategjik dhe të strukturuar me qytetarët; 

 - Qeverisja lokale me bashkëpunim të strukturuar dhe çasje  strategjike; 

Objektivat  

- Në një strukturë gjithëpërfshirëse, brenda kornizës ligjore, për të rritur shkallën 
e zbatimit të përparësive të vendosura nga qytetarët me 20% gjatë vitit 2021; 

- Funksionalitet i plotë i këshillave të fshatrave, me qëllim përcaktimin e 
përparësive dhe adresimin e këtyre të fundit brenda fshatrave përkatëse; 

- Rritja e burimeve njerëzore në lidhje me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe rritja / 
fuqizimi i kapaciteteve teknike (afatgjata); 

- Të rritet numri i pjesëmarrësve (kontributi) i qytetarëve të zonave rurale në 
dëgjime publike, duke përmirësuar cilësinë e informimit (3 vjet); 

- Krijimi i bazës së të dhënave për segmente të përbashkëka interesi që mund të 
kontribuojnë në fushat përkatëse të ekspertizës dhe angazhimin e tyre 
konsensual në vendimmarrje (2021); 

- Krijimi i mekanizmit për qytetari aktive; 

Vlerat  

- Komunikimi, bashkëveprimi dhe udhëzimi i qytetarëve. 

Prioritetet  

- Fuqizimi i rolit të konsultimit publik me qytetarët duke përdorur platforma 
online dhe format të tjera të komunikimit; 

- Përfshirje e deleguar e qytetarëve, (shoqeria civile, grupet e eksperteve, grupet 
e ndryshme të interesit) në komisionet komunëse 

- Njoftimi dhe sqarimi i procedurave dhe temave në lidhje me 
konsultimet/debatet publike. 
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Plani i veprimit për pjesëmarrje qytetare  

Informimi i publikut  
Shpalljet publike dhe ueb prezenca  

Masat  Korniza kohore Stafi 
përgjegjës 

Rezultatet Komentet shtesë Buxheti dhe burimet 
(vetanake dhe 

donatorët) 

Mbajtja e 
dëgjimeve 
publike  

  

  

• Se paku 1 herë 
në gjashtë (6) 
muaj 

•  Shpallja 
publike e 
mbledhjes së 
paku dy (2) 
javë para 
seancës 
dëgjimore 
publike. 

•  Kryetar i 
Komunës 

•  Zyra e  
Informimit 
ose Zyrtari i 
informimit 

 

• Raporti i 
dëgjimit 
Publik 

• Informatat rreth takimit 
publikohen në media 
elektronike dhe të shkruara, 
në uebfaqen e komunës, 
rrjetet sociale, tabelën e 
njoftimeve të komunës dhe 
në vendet më të shpeshta 
në qytet  përfshirë zonat 
rurale. 

• Lokacionet e ndryshme  të 
mbajtjes së takimeve, jo 
vetëm në objektin e 
komunës, të jenë mobile, 
sipas specifikave të 
takimeve 
 

•   Burimet dhe 
buxheti për 
njoftimet dhe 
prezencën e 
mediave, 
promovimin e 
mediave sociale 
dhe materialet 
promovuese 

 Uebfaqet dhe 
faqet e mediave 
sociale operative 

 Shërbime 
përkthimi 
 

2000 € vetanake 
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Mbajtja e 
takimeve 
këshilluese 
me qytetarët 

• Proces i 
vazhdueshëm 

• Njoftimi publik 
për mbajtjen e 
takimit 
konsultativ të 
paktën dy (2) 
javë para 
takimit. 

•  Zyra e 
informimit 
ose Zyrtari i 
Informimit 

• Zyrtari i 
ngarkuar për 
projekt 
propozim 
sipas 
natyrës 
(drejtoritë  e 
komunës) 

• Raport mbi 
rezultatet e 
konsultimit 
publik 

•  Informatat rreth takimit 
publikohen në media 
elektronike dhe të shkruara, 
në uebfaqen e komunës, 
rrjetet sociale, tabelën e 
njoftimeve të komunës dhe 
në vendet më të shpeshta 
në qytet  përfshirë zonat 
rurale. 

• Raporti duhet të përfshijë të 
dhëna (numrin ose %) mbi 
OShC-të dhe qytetarët 
pjesëmarrës, të ndara sipas 
gjinisë, moshës, përkatësisë 
etnike dhe nivelit të 
përfshirjes. 

• Burimet dhe 
buxheti për 
njoftimet dhe 
prezencën e 
mediave, 
promovimin e 
mediave sociale 
dhe materialet 
promovuese 

• Uebfaqet dhe 
faqet e mediave 
sociale operative 

• Shërbime 
përkthimi 
 

2000 € vetanake 

Informimi i 
qytetarëve 
për rishikimin 
publik të 
dokumenteve 
të 
planifikimit 
hapësinor 

 

•  Njoftim publik 
për mbledhjen 
shqyrtuese të 
paktën tetë (8) 
ditë para 
takimit. 

•   Drejtoria e 
Urbanizmit 
dhe 
Planifikimit 

• Zyra e 
Informimit 
ose Zyrtari i 
Informimit  
 

• Raporti i 
shqyrtimit 
publik 

•  Informatat për mbledhje / 
ftesat për takime publikohen 
në media elektronike dhe të 
shkruara, në faqen e 
internetit të komunës, në 
rrjetet sociale, në tabelën e 
njoftimeve të komunës dhe 
në vendet më të shpeshta në 
qytet. 

• Përveç informatave në lidhje 

• Burimet dhe 
buxheti për 
promovimin e 
mediave lokale 
dhe mediave 
sociale 

• Shtypja/printimi i 
materialeve 

• Uebfaqet dhe 
faqet e mediave 
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me procesin e konsultimit 
(data, vendi dhe koha, lista e 
dokumenteve për rishikim), 
gjithashtu duhet të 
publikohet një lidhje për të 
hyrë në versionin digjital të 
dokumentacionit të planit 
hapësinor. 

 

sociale operative 
• Shërbime 

përkthimi 
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Masat Korniza kohore Stafi përgjegjës Rezultatet Komentet shtesë Buxheti dhe burimet 
(vetanake dhe 

donatorët) 

Mirëmbajtja dhe 
azhurnimi i rregullt 
i ueb faqes së 
komunës 

 Procesi i 
vazhdueshëm 

 Zyra e 
informimit 
ose Zyrtari i 
Informimit 

 Drejtoria e 
Administratës 
(TI-ja) 

 Sekretaria e 
Kuvendit 

• Uebfaqe 
funksionale 
me 
informata 
të 
azhurnuara 

 Struktura e faqes në 
internet të komunës 
(misioni, struktura 
organizative, 
funksionet dhe 
funksionimi), 
biografitë e drejtorëve 
dhe zyrtarëve, lajmet, 
shpalljet, shërbimet, 
publikimet (aktet 
normative dhe 
dokumentet e tjera të 
komunës) 

 Hartimet e akteve 
normative të komunës 
duhet të publikohen 
në uebfaqen e 
komunës me qëllim të 
konsultimit publik. 
Përveç akteve 
normative, duhet të 
publikohen edhe 
dokumentet e 
mëposhtme: 

 
•   Uebfaqja 

Operative, 
•   Trajnim për 

mirëmbajtjen e 
faqes së internetit 
 

 
2500 € vetanake 
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strategjitë, 
propozimet e projektit 
dhe politikat e tjera të 
dokumentit të fushës 
së funksionimit të 
institucioneve publike 
siç janë plani vjetor 
dhe raporti për punën 
e kryetarit të komunës 
dhe Kuvendit, 
vendimet e kryetarit, 
procesverbalet e 
mbledhjes nga 
seancat e kuvendit të 
komunës, dhe nga 
komitetet e 
detyrueshme, buxheti 
vjetor, plani vjetor 
dhe raporti i 
prokurimit publik, 
raporti tremujor i 
buxhetit, korniza e 
buxhetit afatmesëm, 
raporti financiar për 
vitin e kaluar final, 
raporti vjetor i 
auditimit i lëshuar nga 
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Zyra e Auditorit 
Kombëtar, raporti 
vjetor për zbatimin e 
objektivave të 
deklaruara të 
përgjithshme dhe 
specifike për secilin 
dokument në fushën e 
planifikimit hapësinor, 
kushtet e aplikimit 
dhe procedurat për 
shqyrtimin e 
aplikacioneve për 
lëshimin e lejeve të 
ndërtimit. 

Nënseksioni i ueb 
faqes me Forumin 
e Komunikimit të 
Qytetarëve. 

 Procesi i 
vazhdueshëm 

•   Zyra e 
informimit ose 
Zyrtari i 
Informimit 

 TI-ja 
(teknologjia 
informative) 

 

 Ndërveprim i 
rregullt i 
dyanshëm 
ndërmjet 
qytetarëve 
dhe 
komunës 

•   Në mënyrë 
alternative,   komuna 
mund të mbajë faqe 
të veçantë, të 
përfshirë Forumin e 
Komunikimit me 
Qytetarë (e-
platforma) 
  

•   Uebfaqja 
Operative,   
buxheti për 
aktivitetet shtesë 
të Zyrës për 
Informim Publik  

•    Trajnim për 
mirëmbajtjen e 
faqes së internetit 

•    E jashtme: 
mbështetje e 
donatorëve për  
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         e-platformë 

    Shërbime 
përkthimi 

25,000 € 
(vetanake+donatoret) 

 
 

Çasje  në informata/ dokumente publike 

 

Masat Korniza kohore Stafi përgjegjës Rezultatet  Komentet shtesë Buxheti dhe burimet 
(vetanake dhe 

donatorët) 

Miratimi i 
marrjes së 
dokumenteve 
publike me 
kërkesë të një 
personi fizik ose 
juridik në formë 
të shkruar, 
elektronike ose 
verbale 

 Zyrtari 
kompetent 
sjell vendim 
që të lejojë 
ose të 
refuzojë çasje 
n në 
dokumentet e 
kërkuara 
brenda 7 
ditëve nga 
data e 
pranimit të 
kërkesës, 

 Drejtoria ose 
zyrtari 
përgjegjës për 
çasje në 
dokumente 
publike 

 Zyra e 
informimit 
publik 

 Raport 
tremujor për 
çasje  në 
dokumentet 
publike 

 Raporti vjetor 
për çasjen në 
dokumente 
në komunë 

 Raporti vjetor 
duhet të jetë 
numri i 
kërkesave, 
numri i 
pranimeve, 
pjesërisht dhe 
plotësisht i 
refuzuar, si dhe 
spjegimet 

 Trajnime për ligjin 
mbi çasjen në 
dokumente publike 

•   Fushata 
promovuese e të 
drejtave në lidhje 
me çasjen në 
dokumente publike 

 Shërbime 
përkthimi 

 

1500 € vetanake 
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 Afati i 
vendimit për 
çasje  në 
dokumente 
publike, në 
rrethana të 
veçanta, 
mund të 
zgjatet në 15 
ditë shtesë 

 5 ditë është 
koha që 
aplikanti të 
informohet se 
komuna nuk 
posedon 
dokumentin e 
kërkuar 

 48 orë është 
afati për 
marrjen e një 
vendimi për 
çasjen në një 
dokument që 
mund të 
ndikojë në 
jetën ose 
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lirinë e një 
personi 

 Parashtruesi i 
kërkesës ka 15 
ditë afat 
ankese pranë 
autoriteteve 
të komunës 
kundër 
vendimit të 
zyrtarit 
përgjegjës për 
t'i refuzuar 
marrjen e 
dokumentit të 
veçantë 

 Raporti vjetor 
duhet të 
publikohet 
deri më 31 
janar të vitit 
pasardhës 

Mbajtja dhe 
azhurnimi i listës 
së 
dokumentacionit 
të disponueshëm 

 Çdo 3 muaj  Zyra e arkivit  Lista e 
azhurnuar e 
dokumenteve 
të arkivuara 
në 

   Ska implikime 
buxhetore 
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për publikun në 
arkivat e 
komunës 

dispozicion të 
publikut 

 

Transparenca e punës së Kuvendit të Komunës 
 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe burimet 
(vetanake dhe 

donatorët) 

Informimi i 
publikut për 
organizimin e 
seancave të 
rregullta të 
Kuvendit të 
Komunës 

 7 ditë pune 
para seancës 

 Kryesuesi i 
Kuvendit 

 Sekretaria e 
Kuvendit 

 Zyra e 
informimit 
ose Zyrtari i 
Informimit 
 

 Procesverbalet 
e sesionit 

• Procesverbalet e 
seancave të Kuvendit 
të komunës dhe 
mbledhjet e 
komiteteve duhet të 
publikohen në faqen 
zyrtare të komunës. 

•    Dërgimi i 
materialit, i ftesës 
dhe materialit të 
sesionit të kuvendit 
në mënyrë 
elektronike (vegëza 
e shkarkimit të 
materialit në ueb 
faqen e komunës) 

 
 

Ska implikime 
buxhetore 
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Informimi i 
publikut për 
organizimin e 
seancës së 
jashtëzakonshme 

 3 ditë pune 
para seancës 

 Zyra e 
informimit 
ose Zyrtari i 
Informimit në 
bashkëpunim 
me 
Kryesuesin e 
Kuvendit dhe 
Sekretarinë e 
Kuvendit të 
Komunës 

 Procesverbalet 
e sesionit 

•   Procesverbalet e 
seancave të Kuvendit 
të Komunës dhe 
mbledhjet e 
komiteteve duhet të 
publikohen në ueb 
faqen zyrtare të 
komunës. 

•   Dërgimi i ftesës dhe 
materialit të 
sesionit të kuvendit 
në mënyrë 
elektronike (vegza e 
shkarkimit të 
materialit në ueb 
faqen e komunës) 

 
 

Ska implikime 
buxhetore 

Informimi i 
publikut për 
organizimin e 
seancave 
urgjente 

 Nuk ka 
procedura të 
përcaktura 
për thirrjen e 
seancave 
urgjente 

 Sekretaria e 
Kuvendit të 
Komunës në 
koordinim me 
Zyrën e 
Informimit  

 Procesverbalet 
e sesionit 

 Procesverbalet e 
seancave të Kuvendit 
të komunës dhe 
mbledhjet e 
komiteteve duhet të 
publikohen në faqen 
zyrtare të komunës. 

  Dërgimi  i ftesës 
dhe materialit të 
sesionit të 
kuvendit në 
mënyrë 
elektronike 
(vegëza e 
shkarkimit të 
materialit në ueb 
faqen e komunës) 
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Ska implikime 

buxhetore 

Transmetimi i 
sesionit 
drejtpërdrejtë 

 Koha për 
seanca të 
rregullta, të 
jashtëzako-
nshme dhe 
urgjente 

 Zyra e 
informimit  

 Zyra e 
Teknologjisë 

Informative 

 Transmetimi i 
drejtëpërdrejtë 
i lejuar i 
seancave të 
kuvendit të 
komunës 

 Transmetime të 
drejtpërdrejta të 
seancave mund të 
aplikohen edhe për 
seanca të tjera të 
komunës (psh. Situata 
emergjente si COVID-
19) 

• Uebfaqja operative 
me një shtesë për 
transmetimin e 
drejtpërdrejtë në 
internet/livestream 

• Lidhja në internet 
 

5000 € vetanake 

 

Konsultimet publike  

Përfshirja e qytetarëve në takimet e detyrueshme dhe takimet tjera  

 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe burimet 
(vetanake dhe 

donatorët) 

Informimi i 
publikut për 
dëgjimin publik 
dhe mbajtjen e 
dëgjimit publik 

 Takimi duhet 
të mbahet çdo 
gjashtë (6) 
muaj 

 Shpallja 
publike e 

 Kryetari i 
Komunës 

 Zyra ose Zyrtari 
për Informim 
Publik 
 

• Raporti i takimit • Njoftimet 
publike për 
takime publike 
publikohen 
përmes faqes së 
internetit të 

 
  ska implikime 

buxhetore 
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mbledhjes së 
paku dy (2) 
javë para 
seancës 
dëgjimore 
publike. 

komunës, 
rrjeteve sociale 
të komunës, 
mediave lokale 
dhe tabeleve të 
buletinit 

• Procesverbali i 
takimi duhet të 
postohet në 
uebfaqen e 
komunës, duke 
shpjeguar arsyet 
e pranimit ose 
refuzimit të 
sugjerimeve. 

Publikimi i 
propozimeve, 
sugjerimeve dhe 
komenteve nga 
takimet publike në 
faqen zyrtare të 
komunës 

•   Personi 
përgjegjës për 
informim ka 
një afat prej 15 
ditësh për të 
publikuar 
sugjerime dhe 
komente të 
qytetarëve 

 Zyra ose Zyrtari 
për Informim  
 

•  Raporti nga 
takimi 

•   Procesverbali i 
takimit duhet të 
postohet në 
uebfaqen e 
komunës, duke 
spjeguar arsyet 
e pranimit ose 
refuzimit të 
sugjerimeve. 

 Uebfaqe operative 
 
Ska implikime buxhetore 

Përgjegjet vijuese 
me shkrim të 
komunës ndaj 

 Komuna ka një 
afat 45-ditor 
për t'u 

•  Kryetari i 
Komunës 

 Komiteti për 

 Përgjegjet 
pasuese të 
pyetjeve të 

•   Procesverbali i 
takimit duhet të 
postohet në 

 
 
Ska implikime buxhetore 
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komenteve të 
qytetarëve 

përgjigjur me 
shkrim 
qytetarëve që 
mbeten pa 
përgjigje gjatë 
takimit 

 Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa ka 30 
ditë nga 
mbledhja për 
të marrë në 
konsideratë 
propozimet e 
qytetarëve të 
bëra në 
mbledhje 

Politikë dhe 
Financa do të 
njoftojë përmes 
Zyrës ose Zyrtarit 
për Informim  

 

qytetarëve 
 Vendimi për 

sygjerime dhe 
propozime nga 
një takim 
publik 

 Përfundime 
nga seanca e 
mbledhjes së 
Komitetit për 
Politikë dhe 
Financa të 
propozuara për 
shqyrtim në 
seancën tjetër 
të Kuvendit të 
Komunës. 

uebfaqen e  
komunës, duke 
spjeguar arsyet 
e pranimit ose 
refuzimit të 
sygjerimeve. 

Takimet e tjera dhe 
takimet publike 

 Organizuar 
sipas nevojës 

 Publiku do të 
njoftohet për 
takimin 
brenda të 
paktën dy (2) 
javë para 
takimit. 

 Zyra ose Zyrtari 
për Informim  

 Komuna në 
bashkëpunim me 
përfaqësuesit 
lokalë dhe 
qytetarët. 

 Përfaqësuesit e 
qytetarëve  

 Procesverbali i 
pjesëmarrësve 
dhe 
procesverbali i 
takimit me të 
gjitha 
komentet, 
rekomandimet 
dhe sygjerimet 
që kanë 

•  Procesverbali i 
mbledhjeve 
duhet të 
postohet në 
faqen e 
internetit të 
komunës, duke 
shpjeguar 
arsyet e 
pranimit ose 

•  Burimet dhe 
buxheti për shpallje 
në media, 
promovimin në 
media sociale dhe 
materialet 
promovuese  

•   Uebfaqe dhe 
mediat sociale 
operative 
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ardhur. 
 Njoftimi i 

lëshuar. 

refuzimit të 
sygjerimeve. 

   Shërbime përkthimi 
 

1000 € vetanake 

 

Konsultime me qytetarët në procesin e krijimit të politikave lokale 

 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe burimet  

(vetanake dhe donatorët) 

Hartimi i një Plani të 
Komunikimit Publik 

 Një herë në 
vit, gjatë 
përgatitjes së 
planit të 
përgjithshëm 
të punës të 
komunës për 
vitin e 
ardhshëm 

 

 Një plan për 
hartimin e 
politikave 
lokale dhe 
akteve 
nënligjore që 
do të jenë 
objekt i 
konsultimit 
publik në vitin 
e ardhshëm 

  

 N/A 

Identifikimi i palëve 
të interesit të 
politikës në procesin 

 Proces i 
vazhdueshëm 

 Zyrtari 
përgjegjës 
për 

 Një bazë të 
dhënash të 
centralizuar e 

 Çdo drejtori e 
komunës do të 
krijojë një listë 

 N/A 
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e konsultimit konsultimin 
publik 

 Zyrtarët e 
Shërbimit të 
Komunës 

menaxhuar 
nga një zyrtar 
i këshillimit 
publik 

të palëve të 
interesuara 
dhe lista do të 
azhurnohet 
nga Zyrtari për 
Informim  

 Krijimi i një 
databaze/të 
dhënave me 
ekspertë të 
fushave dhe 
profileve të 
ndryshme që 
siguron 
bashkëpunim 
të strukturuar 
reciprok. Kjo 
data bazë 
duhet të jetë e 
lidhur me një 
vegzë për 
çasje të 
qytetarëve. 

Informimi i 
qytetarëve për 

 8-14 ditë para 
takimit 

 Zyrtar 
përgjegjës 

 Raporti i 
konsultimeve 

 Informatat e 
takimit 

•  Burimet dhe buxheti 
për shpallje në media, 
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konsultimet publike për 
konsultimin 
publik 

 Zyrtari 
përgjegjës 
për hartimin 
e dokumentit 

publikohen në 
media 
elektronike 
dhe të 
shkruara, në 
faqen e 
internetit të 
komunës, në 
rrjetet sociale, 
në tabelën e 
njoftimeve të 
komunës dhe 
në vendet më 
të shpeshta në 
qytet. 

promovimin në media 
sociale dhe materialet 
promovuese  

•   Uebfaqe dhe mediat 
sociale operative 

    Shërbime përkthimi 
 

Kryerja e 
konsultimeve 
publike 

•  Jo më pak se 
30 dhe jo më 
shumë se 60 
ditë 
kalendarike 

 Kryetari i 
Komunës 

 Nënkryetari i 
komunës 

 Zyrtari 
përgjegjës 
për 
konsultimin 
publik 

 Zyrtari 
përgjegjës 

 Raporti i 
konsultimit 

 Konsultimet 
publike 
zhvillohen në 
forma të 
ndryshme 
duke 
përfshirë: 
takime 
këshilluese 
publike; 
konsultime të 

     Shërbime përkthimi 
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për hartimin 
e dokumentit 
 

shkruara dhe 
elektronike; 
publikime në 
uebfaqen e 
komunës; 
publikimet në 
Platformën e 
Konsultimeve 
Publike të 
Qeverisë të 
integruara si 
lidhje në faqen 
zyrtare të 
komunës; 

 Publikime në 
platforma 
elektronike 
shtesë nëse 
janë aktive në 
komunë; 
konferenca; 
konsultime me 
akterë të 
caktuar; 
intervista; 
sondazhet e 
opinioneve; 
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panelet me 
qytetarë; 
stenda rruge; 
takime me 
qytetarët dhe 
këshillat e 
fshatrave, 
lagjeve dhe 
vendbanimeve 
urbane. 

 Palët e 
interesit duhet 
të përfshihen 
në procesin e 
konsultimit. 
Dimensioni 
gjinor 
medoemos do 
të përfshihet 
në të gjitha 
format e 
publikut 

 Afati i fundit 
për konsultime 
publike mund 
të zgjatet në 
30 ditë 
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kalendarike 
nëse nuk 
mblidhen 
komente të 
mjaftueshme 
gjatë një 
mbledhje 
këshillimi 
publik ose për 
shkak të 
përmbajtjes 
komplekse të 
dokumentit 

Shqyrtimi i 
komenteve të 
mbledhura gjatë 
konsultimeve 
publike 

 30 ditë pas 
konsultimeve 

 Raporti i 
konsultimit të 
publikut 
brenda 5 
ditëve pas 
arritjes së 
vlerësimit të 
komenteve 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Komiteti për 
politikë dhe 
financa 

 Grupi i punës 
për projekt-
propozim  

 Zyra e 
informimit 
ose Zyrtari i 
Informimit 
 

 Raporti i 
konsultimit 

 Vendimet 

 Raporti i 
konsultimit 
duhet të 
përbëjë 
spjegime për 
të gjitha 
komentet e 
pranuara / 
refuzuara të 
konsultimit 
dhe duhet të 
publikohet 
brenda 5 
ditëve pas 

 N/A 
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përfundimit 

 

Pjesëmarrja e publikut në Planifikimin Hapësinor, nismat e qytetarëve, peticionet dhe referendumi 

 
 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Informimi i 
qytetarëve për 
shqyrtimin publik të 
dokumenteve të 
planifikimit 
hapësinor 

 Të paktën 8 
ditë para 
shqyrtimit 
publik 

 Zyrtari 
përgjegjës për 
konsultimin 
publik 

 Zyrtari 
përgjegjës për 
përgatitjen e 
dokumenteve 
të planifikimit 
hapësinor 

 Raporti nga 
shqyrtimi 
publik 

 Informatat për 
mbledhje / ftesat 
për takime 
publikohen në 
media elektronike 
dhe të shkruara, 
në faqen e 
internetit të 
komunës, në 
rrjetet sociale, në 
tabelën e 

 Burimet dhe 
buxheti për 
shpallje  në media, 
promovimin në 
media sociale dhe 
materialet 
promovuese  

•   Uebfaqe dhe 
mediat sociale 

      operative 

 Shërbime 
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njoftimeve të 
komunës dhe në 
vendet më të 
frekuentuara në 
qytet. 

përkthimi 
 

Rregullimi i një 
shqyrtimi publik në 
dokumentet e 
planifikimit 
hapësinor 

 Shqyrtimi 
publik duhet të 
zgjasë së paku 
30 ditë kur 
bëhet fjalë për 
hartimin e 
dokumenteve 
të reja dhe të 
paktën 15 ditë 
kur bëhet fjalë 
për ndryshimin 
e 
dokumenteve 
ekzistuese 

 Një raport 
përfundimtar i 

 Zyrtari 
përgjegjës për 
përgatitjen e 
dokumenteve 
të planifikimit 
hapësinor 

 Raport nga 
vlerësimi 
publik i 
postuar në 
uebfaqen e 
komunës 

 Konsultimet 
publike mbahen 
veçmas me akterë 
të ndryshëm 

 Komuna siguron të 
përfshijë të gjithë 
palët e interesit 
me theks të 
veçantë duhet t'i 
jepet përfaqësimit 
të barabartë 
gjinor, si dhe 
përfshirjes së 
grupeve të tjera të 
margjinalizuara 
(pakicat, personat 

 Shërbime 
përkthimi 
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shqyrtimit 
publik do të 
publikohet 30 
ditë pas afatit 
për komentet 
dhe 
kundërshtimet 

me aftësi të 
kufizuara, të 
moshuarit dhe të 
rinjtë) 

 

Paraqitja e një 
peticioni qytetar 

 Të gjitha 
peticionet 
dorëzohen 
përmes Zyrës 
së Kryetarit të 
Komunës, e 
cila është e 
detyruar t'i 
dërgojë ato për 
shqyrtim në 
Kuvend brenda 
30 ditëve. 

 Vendimi për 
peticionin do 
të miratohet 
nga Kuvendi 
dhe Kryetari i 
Komunës jo 
më vonë se 4 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Kryetari i 
Komunës 
 

 Procesverbali 
i seancës së 
Kuvendit të 
Komunës 

  N/A 
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javë pas 
pranimit 

Konsiderimi i 
nismës së 
qytetarëve 

 60 ditë pas 
marrjes së 
iniciativës 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Procesverbali 
i mbledhjes 

 Vendim për 
projekt 
rregulloren 

 Projekt rregullorja 
e propozuar 
(nisma e 
qytetarëve) duhet 
të nënshkruhet 
nga 15% e 
votuesve të 
regjistruar. 

 N/A 

Shqyrtimi i kërkesës 
për një referendum 

 30 ditë pas 
pranimit të 
kërkesës 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Kryesuesi i 
Kuvendit 
 

 Procesverbali 
i mbledhjes 

 Vendimi i 
Kuvendit të 
Komunës për 
kërkesën për 
referendum 

 Kërkesa i paraqitet 
Kryesuesit të 
Kuvendit të 
Komunës brenda 
30 ditëve nga dita 
e miratimit të 
dekretit dhe duhet 
të nënshkruhet 
nga 10% e 
votuesve të 
regjistruar 

 N/A 
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Dialogu me qytetarët  

Përfaqësimi i qytetarëve përmes komiteteve të përhershme të Kuvendit të Komunës 

  

Masat Korniza kohore Stafi 
përgjegjës 

Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Informimi i 
publikut për 
datën e seancës 
si dhe 
funksionimin e 
komiteteve të 
përhershme që 
janë të hapura 
për publikun 

 7 ditë pune para 
seancave të 
rregullta 

 3 ditë pune para 
seancave të 
jashtëzakonshme 

 Zyra e 
informimit 
ose Zyrtari 
i 
Informimit 

 Kryetari i 
komitetit 

 Procesverbalet e 
mbledhjeve 

 Raport për 
punën e 
komiteteve të 
përhershme 

 Raporti i 
Komitetit për 
Komunitete mbi 
mbikëqyrjen e 
veprimtarive të 
komunës dhe 
akteve të 
komunës me një 
kapitull të 
veçantë për 
respektimin e të 
drejtave dhe 
interesave të 

 Në komunat ku 
të paktën 10% 
e popullsisë 
janë anëtarë të 
komuniteteve 
joshumicë, 
është e 
nevojshme të 
caktohet një 
Zëvendës 
Kryesues i 
Kuvendit që i 
përket një prej 
atyre 
komuniteteve. 

 Burimet dhe 
buxheti për  
shpallje në 
media, 
promovimin në 
media sociale 
dhe materialet 
promovuese  

•   Uebfaqe dhe 
mediat sociale 
operative 

     Shërbime 
përkthimi 

 



 

 

36 
 

komuniteteve 
 Rekomandime 

për Kuvendin 
Komunës për 
aktivitete 
specifike për 
zbatimin e 
dispozitave 
ligjore që lidhen 
me statusin e 
komuniteteve 
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Këshillat lokale në fshatra, zona të populluara dhe vendbanime urbane 

 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe 
burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Arritja e 
marrëveshjeve 
midis 
komunës dhe 
fshatrave, 
vendbanimeve 
dhe zonave 
urbane dhe 
themelimi i 
Këshillave 
Lokale 

 Komuna cakton 
një afat kohor 
për arritjen e 
marrëveshjeve, 
si bazë për 
formimin e 
Këshillave 
Lokalë dhe pas 
vendimit, për 
nevojën e 
themelimit të 
tij 

 Mandati i 
Këshillit Lokal 
është 4 vjet 

 Komisioni 
shtatëanëtarësh 
i ngritur nga 
Kuvendi i 
Komunës 

 Administrata e 
komunës në 
bashkëpunim me 
Drejtorinë që 
merret me 
çështjet e 
përfshira në 
marrëveshje 

 Këshillat lokale 
të formuara 
për të siguruar 
bashkëpunimin 
e komunës me 
fshatrat, 
vendbanimet 
dhe zonat 
urbane 

 Gjatë formimit 
të këshillave 
lokale, 
administrata e 
komunës duhet 
t'u përmbahet 
karakteristikave 
të komunës për 
sa i përket 
popullsisë, në 
bazë të së cilës 
do të 
përcaktohet 
numri maksimal 
i këshillave; Një 
komitet që 
koordinon 
procesin e 
krijimit të 
këshillave lokale 

• Shpenzime të 
logjistikës (vendi, 
transporti) 

  Fuqizimi dhe  
ngritja e 
kapaciteteve për 
këshillat dhe 
rritja e 
përfaqësimit 
gjinor 

• Përkthimi 
 
 
10,000 € vetanake 

 



 

 

38 
 

formohet në 
përputhje me 
përfaqësimin 
etnik dhe gjinor 
të anëtarëve të 
tij dhe mandati i 
tij është i lidhur 
me mandatin e 
Kuvendit të 
Komunës. 

Dialogu dhe 
konsultimi 
midis 
komunës dhe 
këshillave 
lokale 

 Minimumi dy 
herë në vit, 
mundësisht në 
gjashtë muaj të 
ndryshëm të 
vitit kalendarik. 

 Kryetari i 
Komunës 

 Kryesuesi i 
Kuvendit; 

 Kryetarët e 
këshillive lokale 

 Rekomandime 
për masa 
konkrete në 
lidhje me 
prioritetet e 
rëndësisë për 
rajonin që 
mbulohen nga 
këshilli lokal 

 Komuna mund 
të këshillohet 
me këshillat 
lokale për 
çështje që 
shqetësojnë tërë 
komunitetin 

•  Shpenzime të 
logjistikës    
(vendi, 
transporti) 

• Përkthimi 
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Komitetet konsultative  

 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet 
shtesë  

Buxheti dhe 
burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Themelimi/funksionalizimi 
i Komiteteve Konsultative 
si organe ndihmëse të 
Kuvendit të Komunës 

 Procedura 
për krijimin e 
një komiteti 
fillon pasi 
propozimi të 
jetë paraqitur 
nga një 
person i 
autorizuar 

 Mandati i 
anëtarëve të 
Komitetit 
Konsultativ 
është 4 vjet 

 Seancat 
mbahen sipas 
nevojës të 
paktën 6 herë 
në vit 

 Zgjedhja e 
anëtarëve 
të Komitetit 
Konsultativ 
bëhet nga 
një panel 
zgjedhor tre 
anëtarësh i 
përbërë nga 
përfaqësues 
të organeve 
ekzekutive, 
Kuvendit të 
Komunës 
dhe 
shoqërisë 
civile, i/e 
është 
deleguar 
nga vetë 

 Procesverbalet 
nga mbledhjet 
e komitetit 

 Komiteti 
Konsultativ 
përbëhet 
nga qytetarë 
dhe 
përfaqësues 
të OJQ-ve, ai 
ka pesë (5) 
deri në 
shtatë (7) 
anëtarë dhe 
siguron 
përfaqësim 
të barabartë 
gjinor 

 Propozimi 
për 
formimin e 
Komiteteve 
Konsultative 

 Kërkesat 
buxhetore për 
tarifat e 
kompensimit 
për anëtarët e 
komitetit 
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shoqëria 
civile 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Kryetari ose 
të paktën 
1/3 e 
anëtarëve 
të Komitetit 
Konsultativ 

duhet t'i 
paraqitet 
Kryetarit 
dhe 
Këshilltarëve 
të Kuvendit 
të Komunës, 
nga 
organizatat 
joqeveritare, 
d.m.th. 
shoqëria 
civile. 

 

 

Themelimi/funksionalizimi 
i Komiteteve Konsultative 
Ad Hoc 

 Mandati i 
komitetit ad 
hoc 
përfundon 
me një 
zgjidhje të 
çështjes. 

 Kuvendi 
komunës 

  Procesverbalet 
nga mbledhjet 

  Kërkesat 
buxhetore për 
tarifat e 
kompensimit 
për anëtarët e 
komitetit 
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Këshilli lokal i të rinjve si një instrument për përfshirjen e të rinjve në proceset e vendim-marrjes 
  

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet 
shtesë  

Buxheti dhe burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Themelimi i Këshillit të 
Veprimit Rinor Lokal 
(KVRL) 

•  Vendimi për 
njohjen e KVRL-
së do të 
lëshohet 
brenda 30 
ditëve nga 
paraqitja e 
kërkesës. 

 Përfaqësuesit e 
KVRL-së bëjnë 
kërkesë për 
njohje në 
komunë pas 
regjistrimit të saj 

 Drejtoria e 
kulturës, rinisë 
dhe sportit 
vendos për 
kërkesën për 
njohje 

 Vendimi për 
njohjen e KVRL-
së nga komuna 

• N / A  Kërkesat vjetore 
buxhetore të 
njohjes së KVRL-
së, të 
buxhetohen 
sipas 
legjislacionit 

5,000 € 
vetanake 

 

Dialog me 
përfaqësuesit e 
pushtetit lokal dhe 
akterë të tjerë të 
rëndësishëm për 
çështjet e të rinjve 

 Procesi i 
vazhdueshëm 

 Këshilli i Veprimit 
Rinor Lokal 

 Përfaqësuesit e 
qeverisjes lokale 

 Faktorë të tjerë 
të rëndësishëm 

•   Përmbushja e 
mëparshme e 
njoftimit të 
planifikuara në 
planin e 
aktivitetit. 

• N / A  Vendi 

 Transporti 
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Partneriteti me qytetarë  

 

Fondet publike për OJQ-të 

 
 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe 
burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Miratimi i 
aktit të 
komunës për 
financimin e 
OJQ-ve 

 Afatet për hartimin dhe 
miratimin e rregullores nuk 
janë specifikuar, por në 
përputhje me Rregulloren 
01/2017 MPL, komuna ka një 
afat prej 7 ditësh nga 
miratimi i aktit për ta 
përcjellë atë në MPL për 
vlerësimin e ligjshmërisë 

 Një akt juridik i komunës, 
përveç nëse përcaktohet 
ndryshe në vetë akt, do të 
hyjë në fuqi 7 ditë pas 
publikimit në faqen e 
internetit të komunës 

 Kuvendi i 
Komunës dhe 
Ekzekutivi 

 Zyrtari 
përgjegjës për 
hartimin e 
aktit në 
përputhje me 
Rregulloren 
01/2017 MPL 

 Zyra Ligjore e 
Komunës 

 Dokumenti 
komunës që 
rregullon 
financimin e 
OJQ-ve në 
bazë të 
Rregullores 
së MF Nr. 
04-2017 

 Nëse 15% e 
qytetarëve të 
komunës 
paraqesin një 
iniciativë për të 
miratuar një 
rregullore të 
komunës për 
financimin e 
OJQ-ve, 
Kuvendi i 
Komunës është 
i detyruar të 
marrë në 
konsideratë 
rregulloren dhe 

 Trajnim për 
zbatimin e 
Rregullores së   
MF- së Nr. 04-
2017 
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të ndërmarrë 
veprime të 
duhura jo më 
vonë se 60 ditë 
pas marrjes së 
kësaj iniciative. 

Vendimi i 
Kryetarit të 
Komunës për 
financimin e 
OJQ-ve 

 Afatet për hartimin dhe 
miratimin e vendimit nuk 
janë specifikuar, por në 
përputhje me Rregulloren 
01/2017 MPL, komuna ka një 
afat prej 7 ditësh nga 
miratimi i vendimit për 
përcjelljen e tij në MPL për 
vlerësimin e ligjshmërisë 

 Një akt juridik komunës, 
përveç nëse përcaktohet 
ndryshe në vetë akt, do të 
hyjë në fuqi 7 ditë pas 
publikimit në faqen e 
internetit të komunës. 

 Kryetari i 
Komunës 

 Zyrtari 
përgjegjës për 
hartimin e 
aktit në 
përputhje me 
Rregulloren 
01/2017 MPL 

 Zyra ligjore e 
komunës 

 Dokumenti i 
komunës që 
rregullon 
financimin e 
OJQ-ve në 
bazë të 
Rregullores 
së MF Nr. 
04-2017 

    Trajnim për 
zbatimin e 
Rregullores së 
MPL- së Nr. 01-
2017 

Formimi i  
komisionit të 
kuvendit për 
të 

  Kuvendi i 
Komunës 

 Komisioni i 
monitorimit 
funksional 

 Ky komision 
mund të 
përbëhet vetëm 
nga këshilltarë 
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mbikëqyrur 
procesin e 
financimit të 
OJQ-ve 

të zgjedhur 

Hartimi i 
planit për 
financimin e 
OJQ-ve 

 Jo më vonë se 30 ditë pas 
miratimit të Ligjit për 
Buxhetin 

 Komuna ka një afat prej 45 
ditëve nga miratimi i Ligjit për 
Buxhetin për të publikuar 
planin vjetor të mbështetjes 
financiare të OJQ-ve në faqen 
zyrtare të internetit 

  Zyrtari i 
caktuar nga 
Kryetari i 
Komunës 

 Plani i 
financimit të 
OJQ-ve i 
hartuar në 
bazë të 
strategjive 
dhe 
objektivave 
të komunës 
dhe pas 
konsultimit 
publik 

 Dokumenti 
duhet të 
dërgohet në 
Zyrën e 
qeverisjes së 
mirë dhe më 
vonë të 
publikohet në 
faqen e 
internetit të 
komunës 

 Trajnim për 
zhvillimin e 
planit për 
financimin e 
OJQ-ve 

 

Formimi i 
Komisionit të 
Vlerësimit 

•   Përbërja e anëtarëve të 
Komisionit të Vlerësimit 
duhet të shpallet jo më vonë 
se 7 ditë pas emërimit të 
përbërjes së rregullt të 
komisionit. 

   Kuvendi i 
Komunës, 

 Kryetar i 
Komunës (në 
bashkëpunim 
me shoqërinë 
civile) 

 Komsioni i 
Vlerësimit 
pesë 
anëtarësh 

 Rregullorja e 
punës e 
Komisionit 
të Vlerësimit 

 Përbërja e 
komisionit: dy 
(2) zyrtarë të 
komunës, dy (2) 
ekspertë të 
jashtëm dhe një 
ekspert për 
fushën e 
përparësisë të 

 Shërbime 
përkthimi 

 Mjetet 
buxhetore për 
kompensimin e 
anëtarve të 
komisionit 
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përcaktuar në 
planin vjetor 

Formimi i 
Komisionit të 
Ankesave 

 …  Zyrtari i 
caktuar nga 
Kryetari i 
Komunës 

 Komisioni 
tre 
anëtarësh i 
ankesave 

 Anëtarët e 
komisionit të 
vlerësimit nuk 
mund të jenë të 
edhe anëtarë të 
komisionit të  
ankesave  

 Shërbime 
përkthimi 

Miratimi i 
projekt 
propozimeve 
dhe 
nënshkrimi i 
kontratave 

 Thirrja për propozime duhet 
të jetë e hapur për të paktën 
15 ditë pune 

 Afati i fundit për të paraqitur 
një pyetje thirrje nga OJQ-të 
e interesuara është 8 ditë 
pune para afatit të fundit për 
aplikime. 

 8 ditë pune para afatit të 
fundit për paraqitjen e 
aplikacioneve është edhe 
afati që komuna të përgjigjet 
me shkrim në pyetjet e OJQ-
ve 

 Komuna ka 7 ditë për të 
publikuar rezultatet e 

 Zyrtari i 
përcaktuar 
nga Kryetari i 
Komunës 

 Komisioni i 
vlerësimit 

 Lista e 
projekteve 
të aprovuara 

    Shërbime 
përkthimi 
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vlerësimit paraprak të 
miratuar nga Komisioni i 
Vlerësimit në faqen zyrtare të 
komunës 

 Afati i fundit për nënshkrimin 
e kontratës me OJQ është 90 
ditë pas mbylljes së thirrjes 

Monitorimi i 
zbatimit të 
projektit 

    Zyrtari i 
përcaktuar 
nga Kryetari i 
Komunës 

 

 Raporti   Monitorimi dhe 
shpenzimet e 
logjistikës 

Përgatitja e 
raportit 
vjetor 

 Deri në 1 mars të çdo viti 
buxhetor 

   Raporti i 
publikuar në 
uebfaqen e 
komunës 

 Të ketë 
transparencë 
gjatë 
përzgjedhjeve si 
dhe shmangjes 
së nepotizimit si 
dhe 
llogaridhënjes 
gjatë procesit të 
implementimit 
(komuna me 
OJQ-të). 

 Uebsajti 
operativ 
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Mënyrat për të bashkëpunuar me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal (KVRL) 

 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Miratimi i aktit 
të komunës për 
bashkëpunim 
me KVRL-në 

 Afatet për hartimin 
dhe miratimin e 
rregullores nuk janë 
specifikuar, por në 
përputhje me 
Rregulloren 01/2017 
MPL, komuna ka një 
afat prej 7 ditësh 
nga miratimi i aktit 
për ta përcjellë atë 
në MPL për 
vlerësimin e 
ligjshmërisë 

 Një akt juridik 
komunës hyn në fuqi 
7 ditë pas publikimit 
në faqen e internetit 
të komunës 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Kryetari i 
Komunës 

 Zyrtari i 
komunës 
përgjegjës për 
hartimin e aktit 
në përputhje 
me Rregulloren 
01/2017 MPL 

 Zyra Ligjore e 
Komunës 

 Dokumenti i 
komunës që 
rregullon 
financimin e 
OJQ-ve në 
bazë të 
Rregullores së 
MF Nr. 04-
2017 

 Nëse 15% e 
qytetarëve të 
komunës 
paraqesin një 
iniciativë për 
të miratuar 
një rregullore 
të komunës 
për 
financimin e 
OJQ-ve, 
Kuvendi i 
Komunës 
është i 
detyruar të 
marrë në 
konsideratë 
rregulloren 
dhe të 
ndërmarrë 
veprime të 

 Shërbime përkthimi 
 

Ska implikime 
buxhetore 
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duhura jo më 
vonë se 60 
ditë pas 
marrjes së 
kësaj 
iniciative 

Miratimi i 
vendimit të 
kryetarit të 
komunës për të 
bashkëpunuar 
me KVRL-në 

 Afatet për hartimin 
dhe miratimin e 
vendimit nuk janë 
specifikuar, por në 
përputhje me 
Rregulloren 01/2017 
MPL, komuna ka një 
afat prej 7 ditësh 
nga miratimi i 
vendimit për 
përcjelljen e tij në 
MPL për vlerësimin e 
ligjshmërisë 

 Një akt juridik 
komunës, përveç 
nëse përcaktohet 
ndryshe në vetë akt, 
do të hyjë në fuqi 7 
ditë pas publikimit 
në faqen e internetit 

 Kryetari i 
Komunës 

 Zyrtari 
përgjegjës për 
hartimin e aktit 
në përputhje 
me Rregulloren 
01/2017 MPL 

 Zyra Ligjore e 
Komunës 

 Dokumenti i 
komunës që 
rregullon 
financimin e 
OJQ-ve në 
bazë të 
Rregullores së 
MF Nr. 04-
2017 

  Shërbime përkthimi 
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të komunës 

Formimi i 
komisionit të 
Kuvendit të 
Komunës për 
bashkëpunim 
me të rinjtë 

    Kuvendi i 
Komunës 

 Sekretaria e 
Kuvendit 

 Komisioni 
operativ 

 Ky komision 
mund të 
përbëhet 
vetëm nga 
këshilltarë të 
zgjedhur, nga 
të gjitha 
grupet 
politike të 
përfaqësuara 
në kuvend 

 Shërbime përkthimi 
   
 

 

Formimi i 
grupeve të 
punës 
përgjegjës për 
zhvillimin e 
propozimeve të 
projektit në 
fushën e 
politikave 
rinore 

    Drejtoria e 
Financave dhe 
Zhvillimit 
Ekonomik 

 Drejtoria për 
Kulturë, Rini 
dhe Sport 

 Një grup pune 
shumë 
anëtarësh për 
të hartuar një 
propozim 
projekti 

 Zgjedhja e 
përfaqësuesv
e të të rinjve 
në grupet e 
punës bëhet 
përmes një 
ftese publike 
të lëshuar nga 
komuna 

 N/A 

Njoftimi i KVRL-
së dhe Licensimi 
i Qendrave 

 Komuna ka një afat 
30-ditor për ta 
njohur KVRL-në dhe 

 Kryetari i 
Komunës 

 Drejtoria e 

  KVRL-ja e 
njohur 

 Një Komision 
tre anëtarësh i 
emëruar nga 

 N/A 
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Rinore për licensimin e 
Qendrave Rinoreqë 
kanë paraqitur një 
kërkesë me shkrim 
për njohje nëse i 
plotëson kërkesat 
për funksionimin e 
specifikuar në UA nr. 
9/2010 për KVRL dhe 
UA nr. 11/2010 për 
licensim të 
Qendrave Rinore 

Rinisë, Kulturës 
dhe Sportit 

 Komisionet për 
të shqyrtuar 
kërkesat e 
njoftimit të 
KVRL-së dhe 
licensimit të 
Qendrave 
Rionre 
 

 Qendrat 
Rionore të 
lincesuars 

 

Kryetari i 
Komunës për të 
shqyrtuar 
aplikimin për 
njoftimin e 
KVRL-së  

 Një Komision 
tre anëtarësh i 
emëruar nga 
Kryetari i 
Komunës për të 
shqyrtuar 
aplikimin për 
licensimin e 
Qendrave 
Rinore 

 Komuna është 
e detyruar të 
licencojë të 
paktën një 
Qendër Rinore 
dhe të mbajë 
regjistrin e 
Qendrave 
Rinore, por 
numri i 
përgjithshëm i 
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Qendrave 
Rinore në 
komunë nuk 
është i kufizuar. 
Gjithashtu, një 
Qendër Rinore 
mund të ketë 
shumë degë. 

Organizimi i 
konferencës 
rinore 

 Një herë në vit  Drejtoria e 
Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit 

 KVRL-ja 

 Konferencë  

një vjeçare 

   Aktiviteti të 
përfshihet në 
buxhetin vjetor të 
KVRL-së 

2500 € vetanake 

Mbështetje 
financiare dhe 
logjistike për 
Kuvendin e 
KVRL-së 

    Kuvendi i 
Komunës 

 Kryetari i 
Komunës  

 Buxheti një 
vjeçarë i KVRL- 
së 

   Vlerësimi mbi 
implikimet 
buxhetore 

500 € vetanake 

Matja e 
performancës 
së komunës në 
fushën e 
kulturës, rinisë 
dhe sportit 

 Një herë në vit, jo 
më vonë se 15 
shkurt i vitit aktual 

 Kryetari i 
Komunës 

 Drejtori i 
Administratës 
së Komunës 

 Zyrtari i 

 Raporti vjetor 
i 
performancës 
së komunës 
në përputhje 
me detyrimet 

  

 

 Trajnim mbi matjen e 
performancës 

 

1000 € vetanake 
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Komunës i 
Performancës 

 

e përcaktuara 
në 
Rregulloren e 
MPL-së 
02/2017 

Takime të 
rregullta 
konsultimi me 
qytetarët 

 Të paktën dy herë 
në vit 

 Zyrtari për 
Informim 
Publik 

 Shënime për 
takime dhe 
raport mbi 
propozimet e 
pranuara dhe 
të refuzuara 
me shpjegime 

 Raporti i takimit 
duhet të 
publikohet në 
faqen e 
internetit të 
komunës 

 Vendi 

 Përkthime 

 

 Ska implikime buxhetore 
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Buxhetimi me pjesëmarrëje  
 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe 
burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Miratimi i 
rregullores së 
komunës për 
buxhetimin me 
pjesëmarrje 

 Afatet për hartimin 
dhe miratimin e 
rregullores për 
buxhetimin me 
pjesëmarrje nuk 
janë specifikuar, 
por në përputhje 
me Rregulloren 
01/2017 MPL, 
komuna ka një afat 
prej 7 ditësh nga 
miratimi i aktit për 
ta përcjellë atë në 
MPL për vlerësimin 
e ligjshmërisë 

 Një akt juridik i 
komunës, përveç 
nëse përcaktohet 
ndryshe në vetë 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Sekretaria e 
Kuvendit 

 Zyra Ligjore e 
Komunës 

 Zyrtarja për barazi 
gjinore 

 Dokumenti 
komunës që 
rregullon 
financimin e 
OJQ-ve në 
bazë të 
Rregullores së 
MF Nr. 04-
2017 

 Nëse 15% e 
qytetarëve të 
komunës 
paraqesin një 
iniciativë për 
të miratuar 
një rregullore 
të komunës 
për financimin 
e OJQ-ve, 
Kuvendi i 
Komunës 
është i 
detyruar të 
marrë në 
konsideratë 
rregulloren 
dhe të 
ndërmarrë 

 Trajnim mbi 
buxhetimin 
me 
pjesëmarrëje 

500 € vetanake 
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akt, do të hyjë në 
fuqi 7 ditë pas 
publikimit në faqen 
e internetit të 
komunës. 

veprime të 
duhura jo më 
vonë se 60 
ditë pas 
marrjes së 
kësaj iniciative 

 Parimi i 
buxhetimit 
me 
pjesëmarrëje 
të 
përgjegjshëm 
gjinor do të 
rregullohet si 
komponent i 
detyrueshëm 
për politika të 
tilla 

 

Miratimi i vendimit 
të Kryetarit të 
Komunës për 
buxhetimin me 
pjesëmarrje 

 Afatet për hartimin 
dhe miratimin e 
vendimit nuk janë 
specifikuar, por në 
përputhje me 
Rregulloren 

 Kryetari i 
Komunës 

 Zyrtari 
përgjegjës/Sekreta
ria e Kuvendit për 

 Dokumenti i 
komunës që 
rregullon 
financimin e 
OJQ-ve në 
bazë të 

 N/A  N/A 
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01/2017 MPL, 
komuna ka një afat 
prej 7 ditësh nga 
miratimi i vendimit 
për përcjelljen e tij 
në MPL për 
vlerësimin e 
ligjshmërisë 

 Një akt juridik 
komunës, përveç 
nëse përcaktohet 
ndryshe në vetë 
akt, do të hyjë në 
fuqi 7 ditë pas 
publikimit në faqen 
e internetit të 
komunës 

hartimin e aktit në 
përputhje me 
Rregulloren 
01/2017 MPL 

 Drejtoria për 
financa dhe 
zhvillim ekonomik 
(DFZHE) 

 Zyrtarja për barazi 
gjinore 

Rregullores së 
MF Nr. 04-
2017 

Marrëveshjet me 
vendbanime për 
ofrimin e 
shërbimeve 
komunale dhe ato 
të jenë sa më afër 
për banorët në 
zonat rurale 

    Kuvendi i 
Komunës  

 Kryetari i 
Komunës 

 Zyrtarja për barazi 
gjinore 

 Marrëveshje 
me 
vendbanimet 

    Ska implikime 
buxhetore 
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Takime 
konsultative për 
buxhetet, 
investimet dhe 
projektet e 
planifikuara në 
vendbanime dhe 
fshatra  

 Një herë në vit  Zyrtari për 
Informim Publik 

 Drejtoria për 
financa dhe 
zhvillim ekonomik 
(DFZHE) 

 Zyrtarja për barazi 
gjinore  

 Shënime për 
takime dhe 
raport mbi 
propozimet e 
pranuara dhe 
të refuzuara 
me spjegime 

 Raporti i 
takimit duhet 
të publikohet 
në ueb faqen 
e komunës 

 Përkthime 

Takime të rregullta 
konsultimi me 
qytetarët 

 Të paktën dy herë 
në vit 

 Zyrtari për 
informim publik 

 Drejtoria për 
financa dhe 
zhvillim ekonomik 
(DFZHE) 

 Zyrtarja për barazi 
gjinore 

 Shënime për 
takime dhe 
raport mbi 
propozimet e 
pranuara dhe 
të refuzuara 
me shpjegime 

 Raporti i 
takimit duhet 
të publikohet 
në faqen e 
internetit të 
komunës 

 Parimi i 
buxhetimit 
me 
pjesëmarrëje 
të 
përgjegjshëm 
gjinor 
medomos do 
të 
inkorporohet 

 Përkthime 
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Konsultime për 
projektbuxhetin 
për vitin e 
ardhshëm 

 Një herë në vit  Zyrtari për 
informim publik 

 Drejtoria e 
Financave dhe 
Zhvillimit 
Ekonomik (DFZHE) 

 Zyrtarja për barazi 
gjinore 

 Shënime për 
takime dhe 
raport mbi 
propozimet e 
pranuara dhe 
të refuzuara 
me spjegime 

 Raporti i 
takimit duhet 
të publikohet 
në faqen e 
internetit të 
komunës 

 Përkthime 

Konsultime për 
kornizën buxhetore 
afatmesme për 3 
vitet e ardhshme 

    Drejtoria për 
Financa dhe 
Zhvillim Ekonomik 
(DFZHE) 

 

 Shënime për 
takime dhe 
raport mbi 
propozimet e 
pranuara dhe 
të refuzuara 
me spjegime 

 Raporti i 
takimit duhet 
të publikohet 
në faqen e 
internetit të 
komunës 

 Përkthime 
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Format e pjesëmarrjes së qytetarëve përmes ciklit të politikave në nivelin lokal 
 

Ky segment siguron mekanizma që autoritetet e komunës të përfshijnë qytetarët në të gjitha fazat e menaxhimit të ciklit të 
politikave: planifikimi, diskutimi, marrja e vendimeve, implementimi dhe monitorimi.1 

Planifikimi  

 Në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të politikave lokale, autoriteti kompetent formon një grup pune, anëtarët e të 
cilit do të përfaqësojnë palët e interesuara në hartimin e propozimit të politikave. 

 Në varësi të llojit të projektit dhe vendndodhjes së zbatimit, grupi i punës informon dhe fton qytetarët që të përfshihen 
përmes një studimi dhe ose duke paraqitur sygjerime direkt. 

 Në varësi të llojit të projektit, do të propozohet një program për takime me qytetarët si në zonat urbane ashtu edhe në 
ato rurale, si dhe planifikimi i takimeve me grupe të interesit të veçantë. 

 Grupi i punës do të konsultohet me Komitetet Këshilluese, dhe nëse ato nuk ekzistojnë, propozojnë formimin e tyre në 
përputhje me ligjin 

 Komiteti Konsultativ do të jetë përgjegjës për procesin e përgjithshëm të planifikimit përmes paraqitjes së propozimeve 
bazuar në ekspertizë dhe hulumtim. 

Diskutimi  

 Gjatë planifikimit të diskutimeve publike për aktet e komunës, komuna informon publikun përmes zyrës së Informimit 
publik 8-14 ditë para diskutimit publik, përmes: faqeve të internetit të komunës, mediave lokale, tabelave të buletinit, 
rrjeteve sociale dhe përmes pamfleteve. 

 Vendbanimet periferike dhe zonat rurale do të informohen për takimin e diskutimit publik duke angazhuar këshillat e 
fshatit, të cilët do të bëjnë shpalljen në vende të dukshme në territorin e këshillave të tyre të fshatit. 

                                                           
1
 KONTRIBUTI NGA SESIONI I GRUPIT PUNUES; UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MPL) NR. 04/2018 MBI TRANSPARENCËN NË KOMUNA, NENI 12 
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 Autoritetet e komunës do të zhvillojnë një herë në vit takime individuale me këshillat e fshatrave, në fshatra dhe 
vendbanime. Takimi do të jetë i hapur për diskutim mbi politikat aktuale dhe të ardhshme të komunës, si dhe për 
propozime dhe rekomandime të politikave. 

 Komuna do të organizojë dy herë në vit takime me përfaqësuesit e shoqërisë civile në mënyrë që të krijojë politika më 
të mira lokale. 

 Përfaqësuesit e Komitetit Konsultativ do të jenë të pranishëm në të gjitha diskutimet publike në komunë. 

 Komentet dhe rekomandimet e qytetarëve mund të dorëzohen për shqyrtim në formë elektronike ose në një kopje në 
letër pranë Zyrës së Informimit. 

Vendimmarrja  

 Në përputhje me parashikimet e nenit 58.4 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe nenit 3.5 UA 06-2018, përpara se të 
propozojë rregullore ose akte të tjera me interes të përgjithshëm, krijon një grup pune për analizën e aktit të propozuar, 
i cili përbëhet nga përfaqësues të administratës së komunës, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspertë dhe palë të 
interesuara në këtë fushë. 

 Komuna, në bazë të marrëveshjes për bashkëpunim me banorët e fshatrave dhe vendbanimeve urbane, zhvillon takime 
të rregullta dhe të jashtëzakonshme për rregullimin e çështjes së rinisë dhe çështje të tjera që lidhen me banorët e 
vendbanimit të veçantë. Marrëveshja specifike duhet të përmbajë të gjithë elementët e nevojshëm të parashikuar në 
nenin 4 UA 06-2018, si dhe dispozitat për monitorim dhe zbatim. 

 Organizon, në përputhje me dispozitat e nenit 71.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe nenit 4 dhe 6 të UA 01-2016, 
ku përveç anëtarëve të listuar në manual, ka edhe ekspertë nga fusha e caktuar. Komitetet Konsultative paraqesin 
propozime në fusha të ndryshme që janë në përputhje me Statutin e Komunës dhe në përputhje me nenin 12 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, të UA 01-2016 të MPL-së. 

 Kur identifikoni palët e interesuara për konsultime publike të rregulluara me nenin 14 të UA 06-2018, komuna duhet të 
sigurojë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shoqërisë civile të deleguara nga OJQ-të lokale. 
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Implementimi  
 

 Zyra e Informimit, përmes platformave të komunikimit (faqet e internetit, rrjetet sociale, media lokale) duhet të 
informojë dhe komunikojë me qytetarët në mënyrë që t'i përfshijë ata në zbatimin e strategjive dhe planeve të 
komunës. 

 Grupet e Punës të Komunës (Komitetet Këshilluese, Këshilli i Komunës për Sigurinë në Komunitet) do të përgatisin plane 
veprimi (dokumente strategjike) dhe do të përcaktojnë mekanizma specifikë për identifikimin dhe zhvillimin e planit për 
informim dhe komunikim që synojnë përfshirjen e qytetarëve në zbatimin e strategjive dhe  të komunës. 

 Vetëqeverisja lokale dhe shoqëria civile mund të krijojnë partneritete për zhvillimin dhe zbatimin e aktiviteteve dhe 
planeve të përbashkëta që synojnë arritjen e përmbushjes së interesit publik duke përdorur burime dhe asete të 
komunës. 

 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe zbatimi i përbashkët i projekteve midis pushtetit lokal dhe shoqërisë civile (përfshirë 
Këshillin Lokal të Veprimit të Rinisë) bazuar në planifikimin vjetor të buxhetit dhe në përputhje me nevojat e qytetarëve. 

 Komisioni komunës i mbikëqyrjes së Investimeve duhet të paraqesë një raport para qytetarëve që përdorin kanale 
zyrtare të komunikimit (faqet e internetit, rrjetet sociale) dhe gjithashtu të informojë qytetarët për aktivitetet në terren, 
d.m.th., nivelin e zbatimit. 

Monitorimi 

• Themelimi i komitetit konsultativ për pjesëmarrjen e qytetarëve, bazuar në UA për krijimin dhe funksionimin e 
Komiteteve Këshilluese 

• Monitorimi i punës së komunës në zbatimin e politikave lokale të përcaktuara nga UA për standardet minimale për 
konsultime publike në komuna. Komiteti Konsultativ i paraqet Kuvendit të Komunës një raport vjetor për punën e tij 
për zbatimin e politikave lokale 

• Në përgatitjen e raportit për zbatimin e politikave lokale, Komiteti Konsultativ për Pjesëmarrjen e Qytetarëve punon 
në koordinim me këshillat e fshatit të komunës, organizatën rinore komunale (KVRL) dhe shoqërinë civile 

• Këshillat e fshatit paraqesin raport vjetor për zbatimin e politikave lokale të përcaktuara në planet e punës për lagjen 
/ fshatin / lagjen urbane, etj. 
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• Organizata rinore komunale Këshilli i Veprimit Rionor Lokal (KVRL) paraqet një raport mbi zbatimin e politikave lokale 
të të rinjve në komunë 

• Shoqëria civile dhe komiteti konsultativ monitorojnë zbatimin e strategjive lokale të komunës dhe pajtueshmërinë me 
procedurat për pjesëmarrjen e qytetarëve 

• Organizatat rinore komunale paraqesin një raport mbi zbatimin e politikave lokale të të rinjve në komunë 
• Shoqëria civile dhe komiteti konsultativ monitorojnë zbatimin e strategjive lokale të komunës dhe ndjekin procedurat 

për pjesëmarrjen e qytetarëve. 

 

Masat  Korniza kohore  Stafi përgjegjës  Rezultatet  Komentet shtesë  Buxheti dhe burimet  

(vetanake dhe 
donatorët) 

Themelimi i 
komitetit 
konsultativ për 
pjesëmarrjen e 
qytetarëve 

 Procedura për 
krijimin e 
komitetit fillon 
pasi propozimi 
të jetë paraqitur 
nga një person i 
autorizuar 

 Mandati i 
anëtarëve të 
Komitetit 
Konsultativ 
është 4 vjet 

 Seancat 
mbahen sipas 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Kryetari ose të 
paktën 1/3 e 
anëtarëve të 
Komitetit 
Konsultativ 

 Zgjedhja e 
anëtarëve të 
Komitetit 
Konsultativ 
bëhet nga një 
panel zgjedhor 
tre anëtarësh i 

 Procesverbalet 
e mbledhjeve 
të komitetit 

 Komiteti 
përbëhet nga 
qytetarë dhe 
përfaqësues të 
OJQ-ve, nga pesë 
(5) deri në shtatë 
(7) anëtarë me 
respekt për 
përfaqësimin 
gjinor. 

 Propozimi për 
formimin e 
Komiteteve 
Konsultative 

 Kërkesat 
buxhetore për 
tarifat e 
kompensimit për 
anëtarët e 
komitetit 
konsultativ 

 Shërbime 
përkthimi 
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nevojës dhe të 
paktën 6 herë 
në vit 

përbërë nga 
përfaqësues të 
ekzekutivit, 
Kuvendit 
Komunës dhe 
shoqërisë civile. 

  

mund të 
paraqitet nga 
Kryetari i 
Komunës, 
Këshilltarët e 
Kuvendit të 
Komunës dhe 
organizata 
joqeveritare. 

Formimi i 
grupit punues 
për procesin e 
planifikimit të 
politikave 

 Faza fillestare e 
përgatitjes së 
planifikimit të 
politikave 

 Kuvendi i 
Komunës 

 Kryetari i 
Komunës, dhe 

 Drejtoria 
kompetente 

Një grup pune që: 
•    Propozon dhe 

merr pjesë 
aktive në 
planifikimin e 
politikave 

•    Koordinon me 
qytetarët e tjerë 
dhe kërkon 
sygjerime 
përmes 
anketave dhe 
njoftimeve 

 Koordinon me 
Komitetin 
Konsultativ 

 Grupi i punës 
përbëhet nga 
palët e 
interesuara në 
varësi të llojit të 
politikës së 
planifikuar, 
përfaqësues të 
komunës dhe 
shoqërisë civile 
dhe ekspertë të 
fushës. 

 Komiteti 
Konsultativ 
ofron ekspertizë 
dhe hulumtim 
mbi politikën 

 Shpenzimet 
logjistike (Vendi, 
transporti, 
përkthime) 

Planifikimi  Faza fillestare  Komiteti • Procesverbalet e     Kërkesat 
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përmes 
hulumtimit 
dhe 
ekspertizës 

e përgatitjes 
së planifikimit 
të politikave 

Konsultativ mbledhjes buxhetore për 
hulumtime, të 
dorëzohen në 
Kuvendin e 
Komunës dhe 
te Kryetari i 
Komunës  

Diskutim për 
planifikimin 
dhe procesin e 
vendimmarrjes 

 Njoftimi për 
publikun 8 -
14 ditë para 
diskutimit 
publik 

 Takimet 
vjetore të 
Kryetarit të 
Komunës me 
këshillat e 
fshatit 

 Takime 
gjashtë-
mujore me 
shoqërinë 
civile 

 Kryetari i 
Komunës, 
zyra e 
informimit, 
grupi i punës i 
përfshirë në 
planifikim 
dhe këshillat 
e fshatrave 

 Raporti me 
rekomandime 

 Njoftim 
përmes: 
Uebfaqeve të 
komunës, 
mediave 
lokale, 
tabelave të 
buletinit, 
rrjeteve 
sociale dhe 
përmes 
pamfleteve 
dhe 
njoftimeve në 
komunitetet 
lokale 

 Komentet e 
qytetarëve 
mund të 
dorëzohen për 

 Shërbime 
përkthimi 
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vlerësim 
personalisht, 
ose me shkrim 

Përfshirja e 
qytetarëve në 
procesin e 
zbatimit të 
politikave 
lokale 

 Procesi i 
vazhdueshëm 

 Kryetari i 
Komunës, 
Zyra për 
Informim, 
Komiteti 
Konsultativ 
për 
pjesëmarrjen 
e qytetarëve, 
Këshilli  
Komunal për 
Siguri në 
Bashkësi, Zyra 
e 
Komuniteteve 
dhe Komisioni 
i Mbikëqyrjes 
së 
Investimeve 
të Komunës 

 Plani i 
veprimit për 
të përfshirë 
qytetarët në 
procesin e 
zbatimit të 
politikave 

 Partneritet 
zyrtar politik 
midis 
komunës dhe 
shoqërisë 
civile 

 Raport mbi 
përparimin 
dhe shkallën 
e zbatimit të 
projekteve 
kapitale 

 Përdorimi i 
kanaleve 
zyrtare të 
komunikimit 
në 
transmetimin 
e informatave 

 Burimet dhe 
buxheti për 
njoftimet e 
mediave, 
promovimin e 
mediave sociale 
dhe materialet 
promovuese  

 Uebfaqet dhe 
faqet e mediave 
sociale operative 

 Shërbime 
përkthimi 

 

Monitorimi i 
politikave 
lokale 

 Raporti i vitit 
të kaluar 
paraqitet në 

 Komiteti 
Konsultativ 
për 

 Raport mbi 
politikat e 
zbatuara dhe 

 Këshilli i fshatit 
paraqet raport 
vjetor për 

 N/A 
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janar të vitit 
aktual 

përfshirjen e 
qytetarëve 
me 
mbështetjen 
e këshillave të 
fshatrave dhe 
shoqërisë 
civile 

nivelin e 
përfshirjes së 
qytetarëve 
gjatë gjithë 
ciklit 

zbatimin e 
politikave lokale  

 Organizatat 
rinore të 
komunës 
paraqesin 
raport mbi 
zbatimin e 
politikave lokale 
të të rinjve në 
komunë 

 Shoqëria civile 
dhe Komiteti 
Konsultativ për 
Pjesëmarrjen e 
Qytetarëve 
monitorojnë 
zbatimin e 
politikave lokale 
të komunës dhe 
monitorojnë 
zbatimin e 
mekanizmave të 
përdorura nga 
qytetarët 
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Monitorimi 

 

Indikatorët e suksesit                                         Verifikimi i indikatorëve 
 

Rritja vjetore e njerëzve/personave 
në % e arritur përmes komunikimit të 
komunës 

 Numri i njerëzve/personave të ftuar 

 Numri i posterëve dhe fletushkave të 
shpërndara/për vit 

 Numri i shikimeve dhe personave të 
shpërndara/për vit  

 Numri i shikimeve dhe personave të arritur në 
mediat sociale/për vit 

Rritja vjetore e kërkesave për çasje  
në dokumentet zyrtare 

 Numri i kërkesave të aprovuara/refuzuara për vit  

 Numri i kërkesave të dorëzuara personalisht apo 
në mënyrë elektronike për vit 

Rritja vjetore e pjesmarrjës në 
konsultimet publike për 10 % 
(personalisht apo online/internet) 

 Lista e pjesmarrësve: Numri i 
mbledhejeve/pjesmarrësve për vit 

 Struktura e njerëzve/personave (gjinia, rinia, 
njerëzit me hendikep, minoritetet, palëve të 
interesuara, OShC (organizatat e shoqërisë civile), 
etj.) 

 Numri i qytetarëve që kanë pasur çasje 
online/internet 

Rritja vjetore e pjesmarrjës së 
qytetarëve në mbledhjet e Kuvendit 
të Komunës (apo edhe 
online/internet) 

 Numri i qytetarëve pjesmarrës në 
sesionet/mbledhjet dhe numri i shikimeve të 
sesioneve/mbledhjeve të kuvendit në faqen e 
internetit/ueb faqen e komunës  

 Struktura e njerëzve/personave (gjinia, rinia, 
njerëzit me hendikep, minoritetet, palëve të 
interesuara, OShC-ve, etj.) 

Rritja vjetore e sygjerimeve dhe 
komenteve të pranuara/miratuara 
nga komuna në proceset e 
konsultimeve  

 Raportet e konsultimeve publike  

 Numri i sygjerimeve dhe komenteve të pranuara 
(në formë të shkurar dhe elektronike) 

 Numri i sygjerimeve dhe komenteve të miratuara  

Rritja vjetore e iniciativave dhe 
peticioneve qytetare të dorëzuara  

 Numri i iniciativave dhe peticioneve të dorëzura  

 Numri i iniciativave dhe peticioneve të miratuara 
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 Shumat e alokuara nga buxheti për iniciativa dhe 
peticione  

Rritja vjetore e aktiviteteve të 
Këshillit të Veprimit Rinor Lokal 
(KVRL) 

 Numri i aktiviteteve të KVRL-së 

 Numri i të rinjëve që marrin pjesë  

 Struktura e njerëzve/personave (gjinia, rinia, 
njerëzit me hendikep, minoritetet, palëve të 
interesuara, OShC-ve, etj.) 

 Shumat e alokuara nga buxheti për aktiviteteve të 
KVRL-së 

Të gjitha këshillat e fshatrave janë 
aktive dhe dorëzojnë iniciativa në 
komunë  

 Rregullore e komunës mbi krijimin e këshillave të 
fshatrave 

 Numri i krijimit të këshillave të fshatrave të 
krijuara dhe funksionale 

 Numri i mbledhjeve dhe aktivitetet për këshillë 

 Numri i iniciativave të dorëzuara/miratuara për 
këshill  

Pjesmarrëja gjinore në aktivitetet e 
komunës e radhitur në baza vjetore 

 Statistikat e përgjithshme të qytetarëve që marrin 
pjesë për vit 

 Struktura e njerëzve/personave (gjinia, rinia, 
njerëzit me hendikep, minoritetet, palëve të 
interesuara, OShC-ve, etj.) 

Përqindja e buxhetit e kategorisë së 
investimeve kapitale të alokuara për 
buxhetimin me pjesëmarrje në baza 
vjetore 

 Analiza e buxhetit / përqindja e buxhetit të 
alokuar për buxhetimin me pjesëmarrje 

 Numri i projekteve nga buxhetimi me pjesëmarrje 

 Struktura e njerëzve/personave (gjinia, rinia, 
njerëzit me hendikep, minoritetet, palëve të 
interesuara, OShC-ve, etj.). 

Buxhetimi me pjesëmarrëje i 
përgjegjshëm gjinor i standardizuar 
në bazë vjetore 

 Analiza buxhetore 

 Raporti vjetor financiar i komunës 

 Raporti vjetor i Zyrtarës për Barazi Gjinore 
Pjesëmarrja e  
jo-shumicës/minoriteteve në 
procesin e konsultimit u rrit në bazë 
vjetore me 10 % 

 Lista e pjesëmarrësve: Numri i takimeve / 
pjesëmarrësve jo shumicë/minoriteteve për vit 

 Struktura e njerëzve/personave (gjinia, rinia, 
njerëzit me hendikep, minoritetet, palëve të 
interesuara, OShC-ve, etj.) 

Rritja e nismave ndëretnike në baza  Numri i nismave ndëretnike të dorëzuara 
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vjetore  Numri i nismave ndëretnike të miratuara dhe të 
zbatuara 

Rritja vjetore e aktiviteteve / 
projekteve të përbashkëta të OShC-
ve dhe komunës 

 Numri i aktiviteteve / projekteve të përbashkëta 
për vit 

  Numri i memorandumeve / kontratave të 
nënshkruara ndërmjet komunës dhe OShC-ve 

 Numri i qytetarëve të përfshirë në aktivitete / 
projekte 

Të gjitha vendimet dhe rregulloret e 
parapara me PPQ janë miratuar dhe 
zbatuar 

 Numri i vendimeve të miratuara 

 Numri i rregulloreve të miratuara 

 Statusi i zbatimit të vendimeve dhe rregulloreve 
të listuara. 

 

 

 


