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1 HYRJE 

1.1 Përshkrim i projektit dhe konteksti për projektin e propozuar 

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (“BERZH” ose “Banka”) është duke marrë në 

shqyrtim sigurimin e fondit për Komunën e Prizrenit. Transaksioni përbëhet nga një kredi për 

komunën, për të ndihmuar në financimin e masave për efikasitetin energjetik, dhe mundësisht, 

instalimin e sistemeve të energjisë së rinovueshme në ndërtesat që janë pronë e komunës, si 

kopshtet, shkollat dhe qendrat shëndetësore. Investimet në Efikasitetin Energjetik pritet të 

rikuperohen nëpërmjet kursimeve që do të arrihen falë uljes së faturave në energji dhe 

mirëmbajtje pas implementimit të tyre. Gjithashtu pritet që projekti të rritë rehatinë dhe cilësinë 

në ndërtesat e rinovuara, të cilat janë mjaft të rëndësishme për ndërtesat e këtij lloji (fëmijët dhe 

shëndetësia). 

Ekziston një interes i lartë nga Komuna e Prizrenit për të pajisur shumicën e ndërtesave, pasi 

pjesa më e madhe e ndërtimeve është bërë mes viteve 1928 dhe 2016, dhe vazhdojnë të jenë në 

gjendjen e tyre fillestare, pa asnjë standard për efikasitetin energjetik. Në ndërtesat në Prizren që 

janë pronë e bashkisë, përfshihen ndërtesat e administratës, shkollat, qendrat shëndetësore dhe 

sportive. Shumica e këtyre ndërtesave karakterizohen nga izolimi i dobët termik dhe konsumi 

mesatar i energjisë është shumë më i lartë nga ç'duhet. 

BERZH, në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit, do të implementojë një projekt, i cili ka si 

synim të përmirësojë efikasitetin energjetik në nivelin e ndërtimit publik deri në 50 ndërtesa në 

qytet (shkolla dhe ndërtesa të shëndetësisë).  

 

Synimi kryesor i projektit është: 

• Të ndihmojë Komunën e Prizrenit të rinovojë ndërtesat publike, 

• Të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit, sigurisë dhe cilësisë së jetës, qoftë brenda qoftë 

jashtë ndërtesës, 

• Të arrijë kursime në energji dhe t'i sjellë dobi mjedisit 

 

Më shumë informacion në lidhje me shtrirjen dhe dobitë e projektit, ndikimet që priten në mjedis 

dhe në shoqëri, si edhe masat për lehtësimin dhe monitorimin, mund të gjenden te Përmbledhja 

Joteknike (PJT), e cila duhet të zbulohet publikisht në faqen e internetit të Komunës. . 

Ky projekt konsiderohet një projekt i kategorisë B, sipas Politikës Mjedisore dhe Sociale të 

BERZH-it (2019). Projektet ose operacionet e kategorisë B janë ato projekte ose kategori, ku 

"ndikimet e mundshme negative të ardhshme dhe/ose sociale zakonisht janë specifike për çdo 

vend, dhe/ose identifikohen adresohen me lehtësi nëpërmjet masave lehtësuese". 

 

1.2 Objektivi dhe shtrirja e dokumentit 

Ky Plan i Përfshirjes së Palëve të Interesit (PPPI) është përgatitur nga Komuna e Prizrenit (me 

ndihmën e konsulentëve mjedisorë dhe socialë) si pranues të fondit nga BERZH-i, me qëllim që 

t'u komunikohet qartë të gjitha palëve të interesuara programi i përfshirjes së palëve të interesit, 

i cili duhet të implementohet në të gjithë ciklin e projektit. Objektivi i këtij PPPI është të 

përmirësojë dhe të lehtësojë vendimmarrjet që lidhen me projektin dhe të krijojë mundësi për 

përfshirjen aktive në kohën e duhur të të gjitha palëve të interesit, si edhe të sigurojë mundësi që 

të gjitha palët e interesit të shprehim mendimet dhe shqetësimet e tyre, të cilat mund të kenë 

ndikim te vendimet për projektin. 

Ky PPPI do të përditësohet rregullisht për të reflektuar progresin e projektit, në veçanti programin 

e punimeve të planifikuara. PPPI do të zbulohet publikisht në shqip, anglisht, serbisht/gjuhën 

boshnjake dhe turqisht në faqen e internetit të Komunës së Prizrenit (https://kk.rks-

gov.net/prizren/ ), dhe në Platformën Digjitale të Konsultimeve Publike të 

https://kk.rks-gov.net/prizren/
https://kk.rks-gov.net/prizren/
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Komunës (https://platformadigjitale.com/Prizreni/, dhe do të jetë i disponueshëm në kopje të 

shtypur në ambientet e komunës (ndërtesa e Komunës së Prizrenit, Remzi Ademaj p.n. Prizren 

20000). 

1.3 Vendi, situata dhe konteksti i projektit 

Qyteti i Prizrenit shtrihet në pjesën jugore të Pllajës së Dukagjinit, në rrugën që lidh në fillim 

kufirin verior të territorit të Shqipërisë, si dhe qendrat e banuara dhe tregtare të saj me rajonet e 

brendshme të Kosovës dhe Ballkanit. 

Komuna e Prizrenit ka një sipërfaqe prej 627 km2 (5,94% e territorit të Kosovës), e cila ndodhet 

në jugperëndim të Kosovës, me 76 qendra të banuara me 17 7781 banorë, popullsi urbane prej 

94 517 banorësh dhe popullsi rurale prej 83 264 banorësh. 

Shpesh Prizreni quhet: Ana e Prizrenit, Baseni i Prizrenit ose Pllaja e Dukagjinit. Ndodhet në kufi 

me komunat e Gjakovës, Rahovecit, Suharekës, Shtërpcës, Suharekës dhe Dragashit, si edhe 

Shqipëri e Maqedoni. Pllaja e Prizrenit ndodhet në një lartësi prej 400 metrash, ku disa maja të 

Sharrit e kalojnë lartësinë prej 2000 m mbi nivelin e detit. Klima e qytetit është mjaft e 

shumëllojshme. 
 

 

Figura 1: Pozicioni gjeografik i Komunës së Prizrenit 

Ky projekt ka si synim të përmirësojë efikasitetin energjetik në nivelin e ndërtimit publik deri në 

50 ndërtesa në qytet (shkolla dhe ndërtesa të shëndetësisë).  

Synimi kryesor i projektit është: 

• Të ndihmojë Komunën e Prizrenit të rinovojë ndërtesat publike, 

• Të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit, sigurisë dhe cilësisë së jetës, qoftë brenda qoftë 

jashtë ndërtesës, 

• Të arrijë kursime në energji dhe t'i sjellë dobi mjedisit. 

Në territorin e projektit ka hapësira urbane dhe rurale, ku gjenden ndërtesa banimi, ndërtesa 

publike dhe komplekse tregtare. Rrugët janë rrugë të kategorisë tipike dytësore me qarkullim të 

mesëm, dhe disa prej tyre janë rrugë rurale në zona malore të cilat lidhin fshatrat pranë. Në hartën 

e mëposhtme tregohet një përmbledhje e vendeve të ndryshme të Prizrenit. 

 

https://platformadigjitale.com/Prizreni/
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Figura 2: Hartë me ndërtesa të zgjedhura për vizitat E&S 

Shumica e ndërtesave karakterizohen nga izolimi i dobët termik dhe konsumi mesatar i energjisë 

është shumë më i lartë nga ç'duhet. Në Planin e Veprimit për Efikasitetin Energjetik të Komunës 

është llogaritur se potenciali për kursimin vjetor të energjisë është rreth 58 për qind në ndërtesat 

e arsimit, 32 për qind në ndërtesat e administratave dhe 57 për qind në ndërtesat e shëndetësisë. 

Nisja e implementimit të masave EE në sektorin e ndërtimit publik do t'u japë një mesazh të fortë 

qoftë qytetarëve, qoftë organizatave financuese se Komuna e Prizrenit është e gatshme të japë 

shembullin e saj dhe të nxitë nismat e tjera EE në Kosovë.  

Kjo do të nxitë stimulojë gjithashtu tregun e mallrave dhe shërbimeve EE, si dhe do të sigurojë 

qasje më të mirë në fondet publike dhe donatore. Për sa i përket furnizimit (për shembull ofrimi i 

mallrave dhe shërbimeve që përmirësojnë EE, si instalimi i sistemeve efikase të ngrohjes dhe 

ftohjes, sistemet diellore për ngrohjen e ujit, llambat efeciente, izolimi termik jashtë mureve, 

izolimi termik i çatisë/dyshemesë, dritaret efeciente etj.), implementimi i suksesshëm i programit 

do të sigurojë mundësi të vërteta për kompanitë e ndërtimit, ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit, 

të cilat do të nxiten të përmirësojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre, me qëllim që të kenë më tepër 

punë në të ardhmen. 
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2 KËRKESAT RREGULLATORE PËR PËRFSHIRJEN E PALËVE TË 

INTERESIT DHE ÇËSHTJET SOCIALE 

2.1 Kërkesat kombëtare 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës u garanton qytetarëve të Kosovës të drejtën për t'u përfshirë 

në vendimmarrje në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin ku jetojnë.  

Pika 41 e Kushtetutës u jep qytetarëve të drejtën të kenë qasje në dokumentacionin publik, përveç 

atyre që janë të ndaluara me ligj për shkak të privatësisë, sekreteve të biznesit ose informacioneve 

konfidenciale të sigurisë.  

Sipas nenit 124 të Kushtetutës, komunave u jepet shkallë e lartë vetëqeverisjeje vendore dhe ato 

nxitin e inkurajojnë pjesëmarrjen aktive të të gjithë qytetarëve në procesin e vendimmarrjes së 

organeve komunale.  

Ligji nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Vendore përcakton statusin ligjor të komunave, fuqitë 

dhe parimet e përgjithshme të financave komunale, dhe organizimin e funksionimin e organeve 

komunale, marrëdhëniet ndërkomunale dhe bashkëpunimin ndërkomunal, duke përfshirë 

bashkëpunimin ndërkufitar dhe marrëdhëniet mes komunave dhe qeverisë qendrore.  

Neni nr. 68 për informacionin dhe konsultimin publik përcakton se, përveç takimeve të 

detyrueshme me publikun dy herë në vit, komunat kanë detyrimin t'i informojnë qytetarët për çdo 

plan ose program të rëndësishëm, siç përcaktohet në statutin e komunës. Përveç kësaj, sipas nenit 

69, çdo person ose organizatë interesi në komunë ka të drejtën të paraqesë një peticion në 

asamblenë e komunës për çdo çështje që ka të bëjë me përgjegjësitë dhe pushtetet e komunës. 

Instruksioni Administrativ (MLGA) nr. 02/2019 për organizimin, funksionimin dhe 

bashkëpunimin e komunave me fshatra, qendra banimi dhe lagje urbane, ka si synim të 

vendosë rregulla për organizimin dhe bashkëpunimin: në planifikimin rural dhe urban, në 

shëndetin publik, në turizëm, në hapësirat publike, në aktivitetet kulturore dhe sportive, si dhe të 

përcaktojë organet e caktuara që duhet të përfaqësojnë komunitetet në formë të organizuar.  

Instruksioni Administrativ (MLGA) nr. 06/2018 për standardet minimale të konsultimit 

publik në komuna ka si synim të nxitë dhe të garantojë pjesëmarrjen e qytetarëve dhe të palëve 

të tjera të interesuara nga autoritetet lokale në nivel lokal të hartimit të politikave dhe procesit të 

vendimmarrjes për të nxitur transparencën komunale, si edhe për zhvillimin e politikave të 

qëndrueshme me interes të përgjithshëm. 

Instruksioni Administrativ (MLGA) nr. 04/2018 për transparencën në komuna ka si synim 

të forcojë transparencën e organeve komunale për të informuar, për të publikuar akte normative, 

vendime dhe dokumente të nxjerra nga organet komunale, të cilat janë në interes të qytetarëve 

dhe të palëve të tjera të interesit, si edhe rritjen e pjesëmarrjes në vendimmarrje. 

Instruksioni Administrativ (MLGA) nr. 03/2018 për funksionin e qendrave të shërbimeve 

për qytetarët në komuna, funksioni i së cilës është komunikimi i informacionit me synimin për 

të siguruar shërbime të efektshme për qytetarët dhe për grupet e tjera të interesit.  

Ligji për ndërtimin nr. 04/L-110 rregullon të gjitha llojet e ndërtimeve, si projekti, ndërtimi, 

rindërtimi dhe shkatërrimi. Synimi i këtij ligji është të sqarojë kuadrin ligjor për dhënien e lejeve 

të ndërtimit dhe lejeve të përdorimit. Ky ligj përcakton se për punët e tilla si, riparimi, rinovimi, 

rehabilitimi, nuk është e nevojshme një leje ndërtimi, por nëse punët kërkojnë ndërhyrje në fasada 

dhe në strukturën e ndërtesës, atëherë kjo do të thotë që është e nevojshme të merren leje për 

punimet.  
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Instruksioni Administrativ (MESP) nr. 04/2017 për kategorizimin e ndërtimit, sqaron 

kompetencat e autoritetit që jep lejen, në bazë të kategorisë së ndërtimit. Kategoria II e ndërtimeve 

janë ndërtimet me risk mesatar, dhe kompetencat për lejet u takojnë komunave. Shkollat janë të 

kategorizuara në kategorinë II të ndërtimeve. 

Instruksioni Administrativ nr. 1/2017 për nxjerrjen e Lejes Mjedisore Komunale përcakton 

rregullat dhe procedurat për identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e ndikimeve mjedisore të 

disa projekteve dhe vendimmarrjeve administrative të caktuara nga komuna. Megjithatë, shkollat 

nuk janë në listën e aktiviteteve që duhet të marrin Lejen Mjedisore Komunale.  

Kjo kategori do të ketë procedurat e mëposhtme për marrjen e Lejes Mjedisore nga Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

Ligji për Vlerësimin e Impaktit Mjedisor nr. 03/L-214 rregullon procedurat për identifikimin, 

vlerësimin dhe raportimin e impaktit të projekteve të ndryshme dhe procedurave përkatëse gjatë 

marrjes së vendimeve për nxjerrjen e lejeve nga MMPH. Ky proces parashikon informacionin 

publik dhe debatet publike që duhet të mbahen me palët përkatëse të interesit. 

Legjislacioni për Marrëdhëniet e Punës - Ligji për Punën (03/L-212) përcakton detyrimet, të 

drejtat dhe përgjegjësitë bazë të punëdhënësve dhe punonjësve për sa i përket mbrojtjes së forcës 

punëtore. Ai përcakton rregullat dhe procedurat për procesin e rekrutimit, rregullon mbrojtjen e 

të drejtave të punonjësve, nga faza e rekrutimit e më tej.  Me synimin për të rregulluar 

marrëdhëniet shoqërore në fushën e sigurisë profesionale dhe shëndetit, dhe për të garantuar të 

drejtën e qytetarëve për të pasur kushte pune të shëndetshme dhe të sigurta, Ligji për Shëndetin 

Publik nr. 02/L-78 adreson mbrojtjen e përgjithshme të shëndetit publik, si zgjidhja e problemeve 

shëndetësore të komunitetit, parandalimi i sëmundjeve, rehabilitimi i edukimit shëndetësor dhe 

çështjet sociale.  

Menaxhimi i kontraktorëve bëhet në përputhje me kriteret e përcaktuara brenda procesit të 

tenderit dhe hapave të konsekuencës. Komuna ka procedura të zhvilluara mirë dhe mjaft 

transparente, të cilat tregojnë qartë përgjegjësitë e kontraktorit. Pasi nënshkruhet kontrata, kriteret 

që përcaktohen në kontratë janë të vlefshme. Kjo do të thotë se inspektimi i komunës parashikohet 

se do të ndodhë. Për sa i përket respektimit të ligjit për punën nga vetë kontraktorët, si dhe të 

ligjeve të tjera për punën, është përgjegjësia e vetme e kontraktorit që këto të kontrollohen. 

Mekanizmi i ankesave për punonjësit është ngritur në mënyrë të tillë që të jetë e mundur të ngrihen 

ankesat e mundshme brenda sindikatave të punës etj. Komuna nuk është e detyruar të ekzaminojë 

kontraktorin si palë e tretë përtej shtrirjes së kontratës, përveç nëse nuk është ngritur në ankesë 

zyrtare. 

Marrëveshja e Përgjithshme për Punën e Përbashkët, e miratuar nga Organizata e 

Punëdhënësve (Dhoma Ekonomike e Kosovës dhe Aleanca e Biznesit e Kosovës), Organizata e 

Punonjësve (Sindikata e Pavarur e Punës) dhe Qeveria e Kosovës (Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale) përfshin kushtet përkatëse të pranuara përgjithësisht nga Burimet Njerëzore 

(BNJ), si themelimi i një marrëdhënieje pune; koha dhe pushimet, pagat, lejet dhe të ardhura të 

tjera personale, informimi i punonjësve, vazhdimi i kontratës së punës, dhe të drejtat e detyrimet 

e palëve dhe mënyra e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. 

Kërkesat kombëtare për reduktimin e forcës punëtore - Kërkesat kombëtare për reduktimin e 

forcës punëtore janë adresuar në ligjin për punën (03/L-212), neni 76. Para se të aplikojë këto 

ndryshime, punëdhënësi njofton sindikatën e punonjësve, një muaj para ndryshimeve të 

planifikuara dhe pasojave të tyre. Punëdhënësi është i detyruar të japë informacion të saktë për 

numrin dhe kategorinë e punonjësve që do të pushohen, masat që duhet të 
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marrë punëdhënësi, nëse ka, për të lehtësuar pasojat e pushimit kolektiv.   Kontrata e 

Përgjithshme për Punën Kolektive përcakton të drejtat e punonjësve që do të jenë në programin 

e reduktimit, si dhe format e kompensimit për këtë reduktim. Edhe pse jo të gjithë punonjësit në 

secilin vend janë pjesë e sindikatave tregtare. 

Ligji kombëtar në lidhje me mosmarrëveshjet - Sipas ligjit të punës, mosmarrëveshjet e punës 

mes punonjësve dhe punëdhënësve zgjidhen nga gjykata kompetente (Gjykata Bazë). Sipas 

inspektoratit të punës, deri tani praktika ka qenë që, në çdo rast mosmarrëveshjeje, Inspektorati i 

Punës ka ekzaminuar çështjen para se ajo të arrijë te Gjykata Kompetente. Edhe opinioni i 

Inspektoratit të Punës ka shërbyer si provë e mëtejshme në mosmarrëveshje. Sipas Kodit të Punës, 

nëse çështja që po inspektohet nga Inspektorati i Punës është njëkohësisht në mosmarrëveshje, 

atëherë Inspektorati duhet ta pezullojë vendimin derisa të shpallet vendimi i gjykatës.  

Përveç gjykatës kompetente dhe Inspektoratit të Punës, mosmarrëveshjet e punës mund të 

zgjidhen nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës (KPM). KPM zgjidh çështjet vetëm për punonjësit 

civilë. Pas adoptimit të ligjit për punonjësit civilë, këta punonjës civilë konsiderohen vetëm 

punonjësit e administratave të ministrive, komunave, asambleja, presidenca, administrata e 

ambasadave, policia, gjykatat, etj. 

Ligji kombëtar për tema të tjera - Një numër i akteve legjislative rregullon politikat për 

familjet, partneritetet sociale, personat me aftësi të kufizuara dhe pensionet. Ato nuk janë renditur 

në këtë raport pasi kanë një rëndësi margjinale. 

2.2 Kërkesat e BERZH-it 

Të gjitha projektet e financuara nga BERZH-i duhet të jenë sipas praktikës më të mirë 

ndërkombëtare, duke përfshirë kërkesat për përfshirjen e palëve të interesit dhe konsultimet 

publike, siç përcaktohet në Politikën Mjedisore dhe Sociale të BERZH-it të vitit 2019 dhe 

dhjetë kërkesat e BERZH-it për performancën (KP-të).   

Kërkesa kryesore për performancën, që kanë të bëjnë me konsultimin e palëve të interesit dhe 

zbulimin e informacionit është PR10 “Zbulimi i informacionit dhe përfshirja e palëve të interesit”. 

Në të theksohet rëndësia e një përfshirjeje të hapur dhe transparente mes projektit, punonjësve të 

tij, komuniteteve lokale të prekura direkt nga projekti dhe palëve të tjera të interesit si element i 

domosdoshëm i praktikës së mirë ndërkombëtare dhe qytetarisë në sipërmarrje. Përfshirja e 

palëve të interesit përfshin identifikimin dhe analizimin e palëve të interesit, planifikimin e 

përfshirjes së palëve të interesit, zbulimin e informacionit, konsultimin dhe pjesëmarrjen, një 

mekanizëm ankesash dhe raportim të vazhdueshëm te palët përkatëse të interesit. Në përputhje 

me PR10, projekteve u kërkohet që të zhvillojnë dhe implementojnë një Plan të përshtatshëm për 

Përfshirjen e Palëve të Interesit sipas natyrës dhe shkallëve të riskut, ndikimeve dhe fazës së 

zhvillimit të projektit, si edhe të drejtojnë përfshirjen e palëve të interesit duke u bazuar në faktin 

që komuniteteve, të cilat preken direkt nga projekti, dhe palëve të tjera përkatëse të interesit, t’u 

sigurohet qasje në kohë ndaj informacioneve përkatëse, të kuptueshme dhe të aksesueshme. Si 

përfundim, BERZH-i e konsideron përfshirjen e palëve të interesit një proces të vazhdueshëm, i 

cili përfshin:  

❖ Zbulimin publik nga klienti të informacioneve përkatëse, në mënyrë që të bëhet e mundur 

konsultimi domethënës me palët e interesit; 

❖ Konsultimi me palët që mund të preken; dhe  

❖ Një procedurë ose politikë, nëpërmjet së cilës njerëzit mund të bëjnë komente ose ankesa 
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3 PLANI I PËRFSHIRJES SË PALËVE TË INTERESIT 

Përfshirja e palëve të interesit është një proces përfshirës, i cili kryhet gjatë gjithë ciklit të 

projektit. Në rastet ku projektohet dhe implementohet siç duhet, ai mbështet zhvillimin e 

marrëdhënieve të forta, ndërtuese dhe reaguese që janë të rëndësishme për menaxhimin e 

suksesshëm të risqeve mjedisore dhe sociale të projektit. Shpeshherë, komunikimi në kohë dhe 

në mënyrë të qartë ndihmon në menaxhimin e pritshmërive dhe në shmangien e rreziqeve, 

konflikteve të mundshme dhe vonesave të projektit. Përveç kësaj, plani ndihmon në menaxhimin 

e pritshmërive të palëve të interesit, të cilat kanë peshë gjatë gjithë ciklit të projektit. Prandaj, 

PPPI parashikon një plan për të bashkëvepruar në mënyrë të efektshme me palët e interesit për të 

mbështetur interesat e projektit. 

PPPI kërkon të përcaktohet një qasje e përshtatshme nga ana teknike dhe kulturore për 

konsultimin dhe zbulimin. Synimi i këtij PPPI është të përmirësojë dhe të lehtësojë 

vendimmarrjen, dhe të krijojë një atmosferë mirëkuptimi që përfshin aktivisht dhe në kohë 

njerëzit e prekur nga projekti dhe palët e tjera të interesit, dhe që këtyre grupeve t’u jepet mundësi 

e mjaftueshme për të shprehur mendimet dhe shqetësimet e tyre, të cilat mund të ndikojnë te 

vendimet për projektin. PPPI është një mjet i dobishëm për menaxhimin e komunikimeve mes 

Komunës së Prizrenit dhe palëve të interesit. 

 

Objektivat kryesorë të PPPI mund të përmblidhen si më poshtë: 

• Kupto cilat janë kërkesat e legjislacionit të Kosovës për përfshirjen e palëve të interesit; 

• Siguro drejtim për përfshirjen e palëve të interesit, në mënyrë të tillë që të përmbushë 

standardet e BERZH-it dhe të Praktikës më të Mirë Ndërkombëtare; 

• Dallo cilat janë palët kryesore të interesit që preken, dhe/ose që janë në gjendje të ndikojnë 

te projekti dhe tek aktivitetet e tij; 

• Dallo cilat janë metodat dhe strukturat më të efektshme, nëpërmjet të cilave të shpërndahet 

informacioni për projektin, dhe të sigurohet konsultim i rregullt, i aksesueshëm, 

transparent dhe i përshtatshëm; 

• Drejto komunën që të krijojë raporte të respektueshme, dobiprurëse dhe afatgjata me palët 

e interesit; 

• Zhvillo një proces për përfshirjen e palëve të interesit, të cilat u japin palëve të interesit 

mundësinë për të ndikuar te planifikimi dhe hartimi i projektit; 

• Përcakto mekanizmat formalë për ankesat/zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; 

• Përcakto rolet dhe përgjegjësitë për implementimin e PPPI; 

• Përcakto masat për raportimin dhe monitorimin, për të siguruar efikasitetin e PPPI dhe 

shqyrtimet periodike të PPPI në bazë të zbulimeve.  

 

3.1 Një përmbledhje e përfshirjes së palëve të interesit 

Çfarë është përfshirja e palëve të interesit? 

 

Në përfshirjen e palëve të interesit nuk duhet të ketë manipulime, ndërhyrje, detyrim dhe 

intimidime, dhe kjo përfshirje duhet të bëhet mbi bazën e informacioneve të dhëna në kohë, 

përkatëse, të kuptueshme dhe të aksesueshme, në një format të përshtatshëm nga ana kulturore1. 

Kjo përfshin bashkëveprimet mes grupeve të përcaktuara të njerëzve dhe u siguron palëve të 

 
1 Politika Mjedisore dhe Sociale e BERZH-it, Prill 2019 
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interesit mundësinë për të ngritur shqetësimet dhe mendimet e tyre, dhe siguron që ky 

informacion të merret në konsideratë kur merren vendimet për projektin. 

Përfshirja efektive e palëve të interesit zhvillon një “leje sociale” për të operuar, dhe ajo varet nga 

besimi, respekti dhe komunikimi transparent mes një kompanie dhe palëve të saj të interesit.  

Zakonisht përfshirja e palëve të interesit informohet nga një sërë parimesh, të cilat përcaktojnë 

vlerat themelore të bashkëveprimeve me palët e interesit. Parimet e përbashkëta të bazuara në 

Praktikën më të Mirë Ndërkombëtare përfshijnë të mëposhtmet:2 

❖ Përkushtimi shfaqet kur nevoja për të kuptuar, për të përfshirë dhe për të identifikuar 

komunitetin dallohet dhe për të ndërmerren veprime që herët në proces; 

❖ Integriteti ndodh kur përfshirja bëhet në një mënyrë që përkrah respektin dhe besimin e 

përbashkët; 

❖ Respekti krijohet kur njihen të drejtat, besimet kulturore, vlerat dhe interesat e palëve të 

interesit dhe komuniteteve; 

❖ Transparenca shfaqet kur për shqetësimet në komunitet merren masa në kohë, hapur dhe 

në mënyrë të efektshme; 

❖ Përfshirja arrihet kur pjesëmarrja e gjerë inkurajohet dhe mbështetet nëpërmjet 

mundësive të përshtatshme për pjesëmarrjen; dhe 

❖ Besimi arrihet nëpërmjet dialogut të hapur dhe domethënës, i cili respekton dhe mbështet 

besimet, vlerat dhe mendimet e komunitetit. 

 

3.2 Identifikimi dhe analiza e palëve të interesit  

Identifikimi i palëve të interesit është pjesa kryesore e procesit të përfshirjes së palëve të interesit 

për të identifikuar palët e interesit, dhe më pas për t’i kategorizuar ato. 

Objektivat kryesorë të identifikimit të palëve të interesit janë: 

❖ të përcaktojë se cilat organizata, grupe dhe individë mund të preken direkt apo indirekt 

(pozitivisht dhe/ose negativisht), ose kanë interes në projekt; dhe 

❖ të kuptojë cilat janë nevojat dhe pritshmëritë për përfshirjen. 

Analiza e palëve të interesit bën të mundur që përfshirja të përshtatet si duhet sipas nevojave dhe 

interesave të grupeve të ndryshme të palëve të interesit, dhe për të siguruar që mendimet dhe 

shqetësimet e tyre të adresohen në mënyrë të përshtatshme. 

Për t’u siguruar që procesi i përfshirjes të jetë përfshirës, është e rëndësishme të dallohen cilët 

janë individët dhe grupet që mund ta kenë më të vështirë të marrin pjesë, si dhe ata që mund të 

preken ndryshe ose në mënyrë jo proporcionale nga projekti për shkak të statusit të tyre të 

margjinalizuar ose vulnerabël.  

Identifikimi i palëve të interesit është një proces i vazhdueshëm, dhe prandaj palët e interesit do 

të vazhdojnë të identifikohen gjatë fazave të ndryshme të projektit.   

Ekzistojnë grupe të identifikuara të palëve të interesit, të cilat mund të preken dhe/ose mund të 

jenë të interesuara në implementimin e projektit, si edhe metoda dhe mjete të propozuara 

komunikimi për secilin grup, të cilat janë paraqitur në tabelën 1. 

 
2 IFC, 2007, Përfshirja e Palëve të Interesit: Një Manual i Praktikës së Mirë për Kompanitë që Kryejnë Biznes në 
Tregjet në Zhvillim 
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Grupi i palëve 

të interesit 

Pritshmëritë 

kryesore 

Shqetësimet 

kryesore 

Impakti i 

palëve të 

interesit (1-

5)* 

Ndikimi 

i palëve 

të 

interesit 

(1-5)* 

Rekomandimi:  

Palët e jashtme të interesit 

Këshillat 

lokalë – të 

caktuar për të 

përfaqësuar 

lagjet në qytet 

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale 

Çështjet 

mjedisore dhe 

sociale  

5 3 Puno për të 

identifikuar dhe 

menaxhuar problemet / 

pritshmëritë; 

Sigurohu që grupet 

vulnerabël të 

identifikohen dhe të 

përfshihen; 

Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Mbaje komunitetin të 

informuar dhe të 

përditësuar për të 

gjitha ecuritë e 

projektit; 

 

Këshilli i 

prindërve - i 

caktuar në çdo 

shkollë për të 

përfaqësuar të 

gjithë prindërit 

që kanë fëmijë 

në shkolla 

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale 

Çështjet 

mjedisore dhe 

sociale. 

Çështjet e 

shëndetit dhe 

sigurisë. 

Humbja e 

kohës në 

shkollë. 

 

5 3 Puno për të 

identifikuar dhe 

menaxhuar problemet / 

pritshmëritë;  

Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Mbaje këshillin të 

informuar në lidhje me 

gjithë ecurinë e 

projektit; 

Sindikatat – të 

cilat 

përfaqësojnë 

punonjësit në 

shkolla dhe në 

qendrat 

shëndetësore. 

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale. 

Përmirësim i 

kushteve të 

punës 

Çështjet 

mjedisore dhe 

sociale, 

Çështjet e 

shëndetit dhe 

sigurisë. 

5 3 Puno për të 

identifikuar dhe 

menaxhuar problemet / 

pritshmëritë;  

Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Mbaje sindikatën të 

informuar në lidhje me 

gjithë ecurinë e 

projektit; 

 

OJQ-tëdhe 

organizatat e 

tjera të 

interesuara 

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale; 

Përmirësim i 

kushteve të 

punës. 

Çështjet 

mjedisore dhe 

sociale, 

Çështjet e 

shëndetit dhe 

sigurisë, 

3 2 Ruaj dialog të hapur 

dhe transparent; 

Departamente

t përkatëse të 

komunës 

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale; 

Përkeqësim i 

mjedisit;  

Moszbatim i 

ligjeve dhe 

2 5 Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 
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Grupi i palëve 

të interesit 

Pritshmëritë 

kryesore 

Shqetësimet 

kryesore 

Impakti i 

palëve të 

interesit (1-

5)* 

Ndikimi 

i palëve 

të 

interesit 

(1-5)* 

Rekomandimi:  

Zbatim me 

përpikëri i 

legjislacionit 

kombëtar; 

Përmirësim i 

kushteve 

ekonomike 

dhe atyre të 

punës 

rregullave 

kombëtare; 

Ministria e 

Arsimit  

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale; 

Zbatim me 

përpikëri i 

legjislacionit 

kombëtar; 

Përmirësim i 

kushteve 

ekonomike 

dhe atyre të 

punës 

Moszbatim i 

ligjeve dhe 

rregullave 

kombëtare; 

2 5 Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Ministria e 

Shëndetësisë 

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale; 

Zbatim me 

përpikëri i 

legjislacionit 

kombëtar; 

Përmirësim i 

kushteve 

ekonomike 

dhe atyre të 

punës 

Moszbatim i 

ligjeve dhe 

rregullave 

kombëtare; 

2 5 Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Ministria e 

Administrimit 

të Pushtetit 

Lokal  

Përmirësim në 

infrastrukturën 

lokale; 

Zbatim me 

përpikëri i 

legjislacionit 

kombëtar; 

Përmirësim i 

kushteve 

ekonomike 

dhe atyre të 

punës 

Moszbatim i 

ligjeve dhe 

rregullave 

kombëtare; 

2 5 Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Inspektorati 

sanitar 

 

Zbatim me 

përpikëri i 

legjislacionit 

kombëtar; 

 

Moszbatim i 

ligjeve dhe 

rregullave 

kombëtare; 

2 5 Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 
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Grupi i palëve 

të interesit 

Pritshmëritë 

kryesore 

Shqetësimet 

kryesore 

Impakti i 

palëve të 

interesit (1-

5)* 

Ndikimi 

i palëve 

të 

interesit 

(1-5)* 

Rekomandimi:  

Inspektorati 

mjedisor 

Zbatim me 

përpikëri i 

legjislacionit 

kombëtar; 

 

Moszbatim i 

ligjeve dhe 

rregullave 

kombëtare; 

2 5 Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Inspektorati i 

ndërtimit 

Zbatim me 

përpikëri i 

legjislacionit 

kombëtar; 

 

Moszbatim i 

ligjeve dhe 

rregullave 

kombëtare; 

  Vazhdo konsultimin 

dhe dialogun me palët 

e interesit; 

Palët e brendshme të interesit 

 

Punonjësit e 

projektit 

Implementim i 

projektit sipas 

planit;  

 Ruajtje e 

vendeve të 

punës; 

Përmirësim i 

kushteve të 

punës 

Humbje e 

vendeve të 

punës;  

Proces 

rekrutimi 

transparent;  

 

4 3 Përcakto dhe 

komuniko rregullat e 

punës dhe mekanizmat 

e ankesave; 

 

Punonjësit  

 

Punonjësit dhe 

nënkontraktor

ët    

Mundësi 

punësimi; 

Kushte më të 

mira pune; 

 

Proces 

rekrutimi 

transparent; 

 

3 

 

2 

 

Komuniko në mënyrë 

transparente dhe në 

kohë në lidhje me 

proceset dhe politikat e 

rekrutimit; 

Fëmijët në 

kopsht/ 

shkolla 

Përmirësim i 

kushteve të 

ndërtesave dhe 

i mjedisit 

mësimor 

Sigurim i 

qasjes së 

vazhdueshme 

në arsim 

5 2 Komunikim 

transparent dhe në 

kohë në lidhje me 

punët, informacion 

rreth riprogramimit të 

aktiviteteve shkollore, 

komunikim i hapur 

dhe në kohë me 

prindërit e fëmijëve (si 

më sipër) 

Pacientët / 

klientët e 

qendrave 

shëndetësore 

Përmirësim i 

kushteve të 

ndërtesave dhe 

i kujdesit 

shëndetësor në 

qendrat 

shëndetësore 

Sigurim i 

qasjes së 

vazhdueshme 

në shëndetësi 

5 2 Komunikim 

transparent dhe në 

kohë në lidhje me 

punët, duke i orientuar 

te objektet ku mund të 

ofrohet kujdesi 

shëndetësor 

* 1 për nivelin më të ulët – 5 për nivelin më të lartë  

Tabela 1- Identifikimi i palëve të interesit, analiza dhe komunikimet e rekomanduara 
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3.3 Aktivitetet e mëparshme të përfshirjes së palëve të interesit  

Komuna është e përkushtuar që komunikojë hapur dhe në mënyrë transparente me qytetarët e 

saj, dhe jep rregullisht përditësime për aktivitetet e saj në faqen e internetit të komunës 

(https://kk.rks-gov.net/prizren/). Mekanizmi për ankesat është gjithashtu i disponueshëm dhe i 

aksesueshëm në faqen e internetit (www.ndreqe.com ; https://platformadigjitale.com/Prizreni/ ). 

Në mars 2020, komuna krijoi një zyrë “one stop shop” për t’u përfshirë me qytetarët dhe 

institucionet e tjera, i cili i vetmi i këtij lloji në Kosovë, me rreth 56 tryeza që ofrojnë disa 

shërbime në të njëjtën hapësirë, duke u kursyer qytetarëve dhe institucioneve të tjera kohë dhe 

para, dhe ku 60% e 190 shërbimeve publike të ofruara në Komunën e Prizrenit janë thjeshtuar. 

Ankesat dhe kërkesat nga qytetarët merren përmes kanaleve të ndryshme 

• Fillimisht përmes “one stop-shop”, dhe më pas përmes departamenteve të ndryshme - Ka 

rreth 5 stafe të dedikuara që punojnë vetëm me ankesat dhe kërkesat.  

• Së dyti, duke përdorur kontaktet online dhe me telefon të kaluara direkt te Zyra e 

Informacionit, siç tregohet në faqen e internetit. Ankesat mund të ngrihen gjithashtu në 

format digjital nëpërmjet faqes së internetit ose nëpërmjet automateve të komunave për 

ankesat.  

• Një numër telefoni falas është i disponueshëm për qytetarët (në shërbim 24 orë në ditë) 

për shërbimet e ofruara nga komuna, si edhe që qytetarët të kenë mundësinë t’i paraqesin 

kërkesat dhe ankesat në lidhje me qeverinë vendore, por edhe për qëllime të tjera që janë 

me interes të përgjithshëm. Numri mbikëqyret nga Drejtoria e Administratës Komunale.  

• Një email zyrtar i Komunës është gjithashtu i disponueshëm, ku qytetarët mund të 

paraqesin kërkesa me shkrim; komuna.prizren@rks-gov.net. 

Komuna ka caktuar tashmë një Njësi Implementuese të Projektit, e cila do të ketë përgjegjësinë, 

mes të tjerash, koordinimin e aktiviteteve në lidhje me implementimin PPPI dhe komunikimin në 

lidhje me projektin. 

Deri më sot nuk është bërë diskutim publik ose përfshirje e palëve të interesit që është specifike 

për projektin. Përfshirja e palëve të interesit do të organizohet dhe programohet siç tregohet në 

kapitullin 4.  

 

https://kk.rks-gov.net/prizren/
http://www.ndreqe.com/
https://platformadigjitale.com/Prizreni/
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4 PROGRAMI I PËRFSHIRJES SË PALËVE TË INTERESIT 

Sipas Komunës, për të reaguar si duhet ndaj nevojave të grupeve të ndryshme, duhet të krijohen 

kanalet e komunikimit dhe informacionit për të gjitha palët e identifikuara të interesit në 

përputhje me nevojat e tyre. 

 

4.1  Qëllimi dhe përgjegjësia për implementimin e PPPI 

Komuna e kupton se përfshirja domethënëse me komunitetet lokale, me Njerëzit e Prekur nga 

Projekti (NJPP) dhe me palët e tjera të interesit do të garantojë suksesin e projektit. Gjithashtu 

kuptohet se procesi i përfshirjes mund të përdoret dhe do të përdoret për të marrë komente dhe 

sugjerime në lidhje me zhvillimin e projektit, i cili mund të përmirësojë hartimin e projektit dhe 

mund të sjellë dobi të mëtejshme lokale.  

Për menaxhimin transparent dhe të qetë të fondit dhe për të siguruar proces konsultimi të 

përshtatshëm dhe në kohë, komuna ka caktuar një Njësi Implementuese të Projektit (NJIP), 

e cila do të jetë përgjegjëse për mbikëqyrjen e të gjithë fondit dhe për koordinimin dhe 

caktimin e të gjitha aktiviteteve që lidhen me koordinimin, duke përfshirë PPPI dhe 

komunikimet e proceset përkatëse. 
 
Përveç kësaj, të gjithë kontraktorëve që kanë detyrimin për të kryer aktivitete të caktuara të 

projektit, do t’u kërkohet të implementojnë PPPI. Masat e implementimit të PPPI, si mekanizmi 

i ankesave, që u janë besuar kontraktorëve, do të parashtrohen në dokumentacionin e tenderit 

dhe në kontratat e nënshkruara me kontraktorët. 

 

 

4.2 Zbulimi i planifikuar i informacionit 

Dokumentacioni i mëposhtëm në lidhje me projektin do të zbulohet dhe përditësohet rregullisht 

për të reflektuar projektin - përditësimet përkatëse:  

• Ky Plan i Përfshirjes së Palëve të Interesit (PPPI); 

• Përshkrimi i projektit dhe përditësimet në lidhje me progresin e implementimit të 

projektit; 

• Informacion lidhur me shëndetin e komunitetit, si dhe rreziqet ndaj sigurisë dhe ndikimet 

(duke përfshirë çdo kufizim në përdorimin e rrugëve dhe në punimet e ndërtimit) dhe 

masat lehtësuese të propozuara, duke përfshirë çdo program dhe/ose vend alternativ për 

përdoruesit e prekur; 

• Përmbledhja Joteknike (JTS) e projektit; 

• Përmbledhje e konkluzioneve nga takimet konsultuese dhe diskutimet publike të 

mbajtura; 

• Formulari i ankesave dhe formulari për kërkimin e informacionit. 
 
Këto dokumente do të zbulohet publikisht në shqip, anglisht, serbisht/gjuhën boshnjake dhe 

turqisht në faqen e internetit të Komunës së Prizrenit (https://kk.rks-gov.net/prizren/ ), dhe në 

Platformën Digjitale të Konsultimeve Publike të Komunës 

(https://platformadigjitale.com/Prizreni/, dhe do të jetë i disponueshëm në kopje të shtypur në 

ambientet e komunës (ndërtesa e Komunës së Prizrenit, Remzi Ademaj p.n. Prizren 20000). 

Këto dokumente dhe informacione do të mbeten në sferën publike për të gjithë kohëzgjatjen e 

projektit. 

 

https://kk.rks-gov.net/prizren/
https://platformadigjitale.com/Prizreni/
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4.3 Mjetet e disponueshme të komunikimit 

Komuna do të ketë mundësinë të përdorë kanalet e mëposhtme për komunikim të rregullt dhe 

të drejtpërdrejtë me palët e interesit: 
 

• Faqja zyrtare e komunës   https://kk.rks-gov.net/prizren/ 

• “One stop shop” në ndërtesën e komunës 

• Njoftimet publike që i komunikohen medias (radioja dhe stacionet televizive lokale, 

gazetat e përditshme), 

• Detajet e kontaktit zyrtar për ndërtesën e Komunës së Prizrenit, Remzi Ademaj p.n. 

Prizren, 20000 

• Mbledhjet e Këshillit Komunal 

• Rrjeti Social i Komunës https://www.facebook.com/kkprizren/  

https://twitter.com/KomunaPrizren  
 

4.4  Informacioni, përfshirja dhe komunikimi  

Komuna do të kryejë gjithashtu konsultime dhe publike dhe përhapje të informacionit, të cilat 

pasqyrojnë çështjet kryesore të lidhjes me projektin. Në veçanti do të përfshihet informacioni i 

mëposhtëm: 

• Informacion i përgjithshëm rreth projektit, si nisja, kohëzgjatja, mbarimi dhe 

kontaktet për kërkesat e mëtejshme për informacion.  

Ai do të përmbajë informacion rreth projektit, si nisja e rinovimit dhe implementimi i 

masave për EE, lloji i masave për EE që do të implementohen në ndërtesa, fazat që priten 

për implementimin dhe fundi i shqetësimeve që shkakton projekti. Ky informacion do të 

qarkullohet në faqen e internetit të komunës dhe në faqet e internetit të institucioneve 

individuale, si edhe nëpërmjet posterëve dhe/ose fletëpalosjeve të paktën dy muaj para 

nisjes së aktiviteteve të rindërtimit. Këto fletëpalosje do të përmbajnë kontaktet, ku palët e 

interesuara mund të marrin informacion ose mund të ngrenë shqetësimet e tyre. Gjithashtu 

komuna do ta publikojë këtë informacion në një gazetë me qarkullim të gjerë në Prizren të 

paktën dy muaj para nisjes së aktiviteteve të rindërtimit.  

• Informacione të caktuara për secilin prej aktiviteteve të planifikuara të rindërtimit, 

duke përfshirë qasjen alternative në shërbimet e penguara.  

Meqenëse implementimi i projektit përbëhet nga ndërhyrje të shumta në rreth 50 ndërtesa 

në qytet në vitet e mëtejshme, pritet që një ose disa ndërtesa/objekte të jenë subjekt i 

ndërhyrjeve të projektit, për të cilat komuna do të njoftojë emrin e objektit, vendndodhjen 

e tij dhe kohëzgjatjen e parashikuar të ndërhyrjeve, si dhe çdo njoftim lidhur me pengesat 

dhe programet/vendet alternative për përdoruesit e prekur të paktën një muaj para nisjes 

së aktiviteteve të rindërtimit në faqen e saj të internetit dhe në faqen e internetit të ndërtesave 

të prekura.  

• Informacion për përdoruesit në lidhje me ndërtesat e prekura (që lidhen me 

ndryshimet në funksionimin e ndërtesave).  

Komuna, së bashku me institucionet e prekura, do të sigurojnë informacion në kohë për 

programet ose vendet alternative ku nxënësit dhe/ose pacientët mund të marrin shërbime, 

si dhe për kohëzgjatjen e pengesave. Ky informacion do të sigurohet të paktën tre javë 

para pengesave të shkaktuara nga projekti.  

• Ndryshimet në informacionet e dhëna më parë  

https://kk.rks-gov.net/prizren/
https://www.facebook.com/kkprizren/
https://twitter.com/KomunaPrizren
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Ka shumë të ngjarë që në disa vende të projektit, koha e implementimit mund të ndryshojë 

nga afati që pritej më parë dhe/ose mund të vonohet për arsye të ndryshme (p.sh. zgjatja e 

periudhës së kohës së punimeve, e cila ndikon te komunitetet dhe te palët e interesit për sa 

i përket çështjeve të aksesibilitetit, pengesave në shërbime, etj.). Në rast se ndodh ndonjë 

vonesë e tillë, të gjitha palët përkatëse të interesit do të informohen menjëherë nga Komuna 

në lidhje me këto ndryshme të afatit të paktën tre ditë më përpara. Sigurimi i informacionit 

në kohë për komunën do të jetë detyrim kontraktual i kontraktorit. 

• Njoftimi për vendet e punimeve  

Para nisjes së punimeve në një vend të caktuar, kontraktori do të ketë përgjegjësinë të 

nxjerrë njoftime publike të dukshme qartë/billborde, në të cilat tregohet emri i projektit, 

kohëzgjatja e pritur e punimeve dhe informacionet e kontaktit që publiku të marrë 

informacion të mëtejshëm për projektin dhe që të ngrejë shqetësimet që ka.   

Kalendari indikativ gjendet brenda këtij dokumenti (shiko nënkapitullin 4.5. Kalendari.) dhe 

ai do të paraqitet në mbledhjen e parë të konsultimit me publikun, e cila do të mbahet të paktën 

tre muaj para nisjes së aktiviteteve të rindërtimit. Do të organizohen takime të mëtejshme me 

publikun çdo tre muaj dhe publiku do të jetë në gjendje të marrë informacion për 

implementimin e projektit në çfarëdo kohe në përmjet komunës. Komuna do të sigurojë 

gjithashtu informacion se cili do të jetë vendi i takimeve të paktën dy javë para çdo takimi të 

planifikuar.  

I gjithë ky informacion do të publikohet në faqen e internetit të komunës së bashku me 

informacione të tjera që lidhen me projektin, në mënyrë që çdo qytetar dhe/ose palë interesi e 

interesuar të informohet në kohë dhe të ketë mundësi të marrë pjesë. Në këtë mënyrë, të gjitha 

palët e interesit të interesuara do të informohen në kohë për shtrirjen e projekteve dhe për 

kontaktet në rast se kanë nevojë për më shumë informacion. 

 

Në veçanti, komuna do të publikojë informacion për shkallën, kalendarin dhe kohëzgjatjet e 

punimeve të planifikuara të rindërtimit, dhe për çdo pengesë dhe shqetësim që shkaktohet, 

nëpërmjet: 

• Faqes së internetit të komunës 

• Medias lokale (gazeta, televizion ose radio) 

• Fletëpalosjeve që u shpërndahen direkt njerëzve të prekur nga projekti 

• Billbordeve dhe/ose tabelave të dukshme vetë kantieret te ndërtimit 

• Kanalet e informacionit të drejtuese të zgjedhur të kantiereve të ndërtimit dhe/ose 

personave të tjerë të autorizuar “të zgjedhura dhe shpërndara nga vetë ata - në format e 

fletëpalosjeve me informacion për prindërit/pacientët etj. 

 

Ekziston një sërë teknikash përfshirjeje që përdoren për të krijuar raporte me palët e interesit, 

për të grumbulluar informacion nga palët e interesit dhe për t’ua shpërndarë informacionin për 

projektin palëve të interesit. Kur zgjidhet një teknikë e përshtatshme konsultimi, duhet të merren 

parasysh cilat janë metodat e përshtatshme të konsultimit nga ana kulturore dhe cili është qëllimi 

për përfshirjen me një grup palësh interesi. Duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë përdorimit 

të përshtatshëm të gjuhëve zyrtare në Kosovë dhe në Komunën e Prizrenit, si edhe qasjes 

jodiskriminuese. Në tabelën 2 gjendet një listë e metodave të ndryshme të konsultimit për palët 

kryesore të interesit. 
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Gjatë gjithë jetëgjatësisë së projektit do të merret parasysh diversiteti gjinor, etnik dhe 

kulturor i qytetarëve, sidomos për përfshirjen e tyre në projekt, dhe organizimi i takimeve 

dhe eventeve publike. 

 

Para çfarëdo eventi përfshirjeje, do të ndodhin veprimet e mëposhtme: 

❖ Zgjedhja e palëve të interesit, me të cilat do të ndodhë përfshirja; 

❖ Zgjedhja e metodave për zbulimin e informacionit (për shembull, tema të tilla si formati, 

gjuha dhe kalendari); 

❖ Zgjedhja e vendit dhe kalendarit për eventin e përfshirjes (duke shmangur periudhat e 

ngarkuara, të cilat mund të jenë sezonale, dhe ditët/oraret kur mund të ndodhin evente të 

veçanta për shkak të çështjeve etnike dhe kulturore); 

❖ Rënia dakord në lidhje me mekanizmat për të siguruar pjesëmarrjen e palëve të interesit 

në eventin e përfshirjes; 

❖ Identifikimi dhe implementimi i mekanizmave që do të caktohen për dhënien e 

vlerësimeve ose ankesave. 

 

METODAT E KONSULTIMIT/PËRFSHIRJES  ME PALËT E INTERESIT  

Zyrtarët qeveritarë   Telefon / email / mesazhe  

 Intervista ballë për ballë  

 Takime formale  

 

Komunitetet   Materiale të shtypura, mesazhe 

dhe njoftime në radio  

 Takimet publike  

 Takimet me grupet e fokusit  

  

 

Grupet vulnerabël  

 
(Personat e papunë, prindërit e vetëm; njerëzit me aftësi të kufizuara, të 
moshuarit, minoritetet romë, ashkali dhe egjiptianë, gratë) 

 Materiale të shtypura, mesazhe 

dhe njoftime në radio  

 Takimet publike  

 Takimet me grupet e fokusit  

 

 

Punonjësit dhe menaxherët   Telefon / faks / email / mesazhe  

 Seminarë  

 Takimet me grupet e fokusit  

 Anketa  

 

OJQ-të dhe organizatat mjedisore   Telefon / faks / email / mesazhe  

 Intervista ballë për ballë  

 Takimet me grupet e fokusit  

 
Tabela 2- Metodat e konsultimit për palët e interesit 

4.5 Kalendari 

I gjithë informacioni për projektin do të vihet në dispozicion të publikut nëpërmjet përhapjes 

së informacionit dhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit (shikoni nënkapitullin 4.4).  

Komuna do të organizojë një takim publik para nisjes së implementimit të projektit - dy muaj 

para nisjes së projektit.  
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Do të mbahen njëri pas tjetrit çdo tre muaj takime me publikun gjatë kohëzgjatjes së projektit. 

Komuna do të ushtrojë gjithashtu të drejtën e tij për të thirrur takime lokale ad-hoc sa herë që 

është e nevojshme. 

Siç u përmend te nënkapitulli 4.4, palët e interesit do të informohen në lidhje me llojin e 

informacionit sipas kalendarit që tregohet në tabelën 3 më poshtë: 

 

Lloji i informacionit Kalendari 

Informacion i përgjithshëm rreth shtrirjes dhe 

kontakteve të projektit për të kërkuar 

informacione të mëtejshme 

Jo më vonë se 2 muaj para nisjes së 

projektit/financimit 

Informacion i caktuar për çdo rindërtim të 

planifikuar 

Jo më vonë se 1 muaj para rindërtimit të 

planifikuar në vendin e caktuar 

Informacion për “klientët” e objekteve që 

lidhen me ndryshimet në përdorimin e 

objekteve 

Jo më vonë se 3 javë para nisjes së punimeve në 

objektin e caktuar 

Ndryshimet në informacionet e dhëna më parë  Menjëherë pas marrjes së informacionit për 

nevojën për të ndryshuar planet 

Njoftim në secilin prej vendeve të punimeve në 

lidhje me llojin e ndërhyrjeve, kohëzgjatjen e 

tyre, financimin dhe ofruesin e punimeve. 

Për të gjithë kohëzgjatjen e ndërhyrjeve 

Tabela 3- Kalendari për komunikimet me palët e interesit 

 

4.6 Informacioni i siguruar nga kontraktorët 

Gjatë punimeve të rindërtimit, do të përcaktohen afate për kontraktorët që të paraqesin 

informacion në lidhje me ecurinë e punimeve nga komuna. 

Më pas, programi i punimeve dhe ndryshimet e mundshme në programin e punimeve do t’u 

paraqiten rregullisht autoriteteve komunale para nisjes së punimeve të rindërtimit.  

Programet do të japin informacion në lidhje me nisjen dhe finalizimin e punimeve, të cilat mund 

të ndikojnë grupet e prekura (si ndryshimet në transport/ ujë/ furnizimin elektrik, dhe akses, 

zhurmë dhe pluhur për shkak të punimeve të rindërtimit).  

Në tabelën e mëposhtme tregohet një kalendar indikativ, duke pasur parasysh që pasi projekti 

fillon, kalendari do të rishikohet dhe do të ndryshohet sipas situatës aktuale dhe kontratës, do 

të përcaktohen datat e sakta (muaji/viti). Muajt dhe viti i caktuar do të tregohen në përputhje 

me kontratën nga procedura e tenderit.  

 

Lloji i informacionit Kalendari 

Programi dhe afati i përgjithshëm i punimeve 

për fazat  

(Nisja e punimeve, faza, implementimi, trego 

cili informacion është i domosdoshëm për t’ia 

bërë të qartë publikut) 

Do të jepen në thirrjen për tenderat nga komuna (të 

paktën një muaj para afatit për propozimet) dhe do 

të konfirmohen në ofertën e kontraktorit (në 

propozimin e paraqitur) dhe kontrata me 

kontraktuesin fitues të tenderit (data e nënshkrimit 

të kontratës me ofruesin) 

Komuna do t’u njoftojë qytetarëve datën indikative 

të fillimit (ndërsa bëhet thirrja për tenderin) 
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Lloji i informacionit Kalendari 

Dhe do të konfirmojë dhe/ose përditësojë fillimin e 

vërtetë jo më vonë se 5 ditë pune pas nënshkrimit 

të kontratës me kontraktorin 

Ndryshimet në shtrirjen dhe/ose afatin e 

punimeve 

Jo më vonë se 5 ditë pune pas nënshkrimit të 

ndryshimeve me kontraktorin 

Programi i detajuar i punëve konkrete për çdo 

objekt 

(Pasi të fillojë kontrata në secilin vend, datat 

dhe kufizimet e caktuara - fillimi dhe mbarimi 

do të tregohet) 

Jo më vonë se 1 javë para nisjes së punimeve 

“Shënim falënderimi”  

(Në secilin vend do të vendosen tabela të 

dukshme që tregojnë se kush i bën punimet, si 

edhe nga kur deri kur do t’i tregohet publikut 

se ofruesi është mirënjohës për mirëkuptimin 

që tregohet për situatën shqetësuese për shkak 

të punimeve të rindërtimit. Ky shënim/kjo 

tabelë mund të jetë pjesërisht ose plotësisht e 

njëjtë me atë që jepet nga komuna) 

Nga dita 1 deri në ditën e fundit të punimeve të 

ndërtimit në kantier 

Tabela 4- Afati i komunikimit të kontraktorëve 

Komuna, në bashkëpunim me autoritetet përgjegjëse nga vendet e caktuara, do të jetë 

përgjegjëse për të informuar në kohë publikun dhe përdoruesit e objekteve në lidhje me punimet 

e planifikuara të rindërtimit, sipas përditësimeve nga kontraktori dhe sipas nënpikës 1.10 të këtij 

PPPI. Sigurimi i informacionit në kohë për komunën do të jetë detyrim kontraktual i 

kontraktorit.  

 
 

4.7 Kërkesa formale për informacion 

Në rast se komuna merr një kërkesë formale për qasje në informacion, ajo do të ndjekë masat dhe 

procedurat e përcaktuara nga ligji për dokumentet publike nr. 03/L-215, dhe përshkruhet më me 

hollësi në kërkesat rregullatore të kapitullit. 

Në rast se komuna nuk ka informacionin e kërkuar ose nuk ka qasje në këtë informacion, është e 

nevojshme që, brenda 48 orësh pas marrjes, të njoftojë kërkuesin për marrjen e ankesës dhe të 

japë informacionin dhe kalendarin e plotë për hapat e radhës.   

Praktika që është ndjekur deri më sot është që komuna i jep përgjigje aplikuesit brenda 48 orësh, 

duke e njoftuar aplikuesin se kërkesa është marrë. Në rast se nuk është ndërmarrë asnjë hap i 

menjëhershëm, aplikuesi informohet vetëm marrjen dhe nuk jepet asnjë informacion tjetër. 

Për këtë arsye, komuna do të përcaktojë protokollin e reagimit i cili përcakton afatet, përgjegjësitë 

dhe formatin e raportimit për aplikuesin, që do të zbatohen për këtë projekt. 

Protokolli indikativ është: 
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Në rast se ka pakënaqësi për vendimin e autoritetit publik, aplikuesit kanë të drejtën t’i 

adresohen Institucionit të Avokatit të Popullit, një autoritet i pavaruri cili ka përgjegjësinë 

zyrtare t’u japë ndihmë falas qytetarëve që të kenë qasje në dokumentet e nevojshme, të cilat u 

janë refuzuar atyre. Ky institucion ka zyrat qendrore në Prishtinë, dhe ka zyra rajonale në gjithë 

Republikën e Kosovës. 

 

Informacionet e kontaktit: 

Zyra kryesore në Prishtinë 

Telefonata falas për aplikuesit: 0800 15555 

Tel: +381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 ose +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789 

Faks: +381 (0) 38 223 790 

Adresa e email-it: info@ombudspersonkosovo.org Adresa: 

Avokati i Popullit 

Rr. “MIGJENI”, nr. 21 

10000 Prishtinë, KOSOVË Faqja e internetit: 

www.ombudspersonkosovo.org (në shqip, serbisht, turqisht dhe anglisht) 
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5 MEKANIZMI I ANKESAVE 

Komuna ka krijuar një mekanizëm funksional dhe të efektshëm ankesash për publikun. 

Për momentin, të gjithë qytetarët, duke përshirë edhe palët e interesit të prekura brenda këtij 

projekti, mund të përdorin 5 forma të bërjes së ankesave: 

• Nëpërmjet formularit online të ankesave në faqen e internetit zyrtare të komunës, 

(https://kk.rks-gov.net/prizren/) 

• Nëpërmjet automatëve të instaluar jashtë dyerve të komunës dhe në disa vende 

anembanë Prizrenit,  

• Personalisht nëpërmjet departamentit administrativ të komunës 

• Gjithashtu është në dispozicion email-i zyrtar i komunës, ku qytetarët mund të 

shkruajnë; komuna.prizren@rks-gov.net 

• Nëpërmjet linjës telefonike të komunës, ( ALO KOMUNA 080019200) 

 

Në këtë mënyrë, çdo koment ose shqetësim mund t’i parashtrohet komunës me gojë ose me 

shkrim. Formulari i ankesave është bashkëngjitur si Shtojca 1 dhe 2. Të gjitha ankesat 

regjistrohen në regjistër dhe atyre u caktohet një numër. 

Çdo ankesë që merret, përpunohet, dhe qytetari merr përgjigjen brenda 48 orësh. Gjithsesi, nuk 

është e detyrueshme që përgjigja për ankesën të merret drejtpërdrejt. Ekziston mundësia që 

qytetari të informohet se ankesa është marrë dhe se do të shqyrtohet më tej.  

Para nisjes së projektit, komuna do të shqyrtojë mekanizmin aktual të ankesave dhe do ta 

kontrollojë përsëri nëse është në përputhje me EBRD PR2 dhe PR10. Në rast se ekziston ndonjë 

nevojë për të përditësuar modelin aktual të ankesave, komuna do ta përditësojë formularin. 

Çdo ankesë e regjistruar në regjistër ka informacionin e mëposhtëm: 
 

• Përshkrimi i ankesës, 

• Data e marrjes së ankesës, 

• Përshkrimi i masave të marra (investigim, masa korrigjuese), dhe 

• Data e zgjidhjes dhe mbylljes / dhënies së përgjigjes ndaj ankesës. 
 
 
Më pas komuna bën të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të adresuar ankesën pas marrjes së saj. 

Në rast se komuna nuk është në gjendje të adresojë çështjet e ngritura duke marrë masa të 

menjëhershme, do të përcaktohet një veprim korrigjues afatgjatë brenda 30 ditësh kalendarike 

pas marrjes së ankesës.   

Komuna do të japë një shpjegim/justifikim të hollësishëm për arsyen se pse çështja nuk është 

adresuar dhe/ose pse nuk është në gjendje ta adresojë problemin e caktuar të ngritur nëpërmjet 

mekanizmit të ankesave. Gjithashtu, në rast se nuk kërkohet asnjë veprim, personi që bën 

ankesën do të njoftohet. Përgjigjja duhet të përmbajë gjithashtu një shpjegim për mënyrën se si 

personi/organizata që ka ngritur ankesën mund të veprojë më tej në rast se nuk është i kënaqur 

me përgjigjen. 
 
Në të gjitha rastet, ankesat mund të kërkojnë zgjidhje të tjera ligjore sipas kuadrit ligjor të 

Kosovës.  

 

https://kk.rks-gov.net/prizren/
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5.1 Informacionet e kontaktit për kërkesat dhe ankesat: 

Personi përgjegjës:  Nuk zbatohet – pas marrjes së kërkesës në sistem, personi 

përgjegjës caktohet mbi bazën ad-hoc, në varësi të faktit se cili 

është departamenti përkatës për kërkesën. 

Informacionet e kontaktit për kërkesat dhe ankesat merren nëpërmjet kanaleve të ndryshme 

• Nëpërmjet “one stop shop” dhe më pas kalohen te departamentet e ndryshme – Ka 5 stafe 

të dedikuara që punojnë vetëm me ankesat dhe kërkesat.  

• Nëpërmjet informacionit online dhe kontakteve me telefon direkt në Zyrën e 

Informacionit në faqen e internetit dhe digjitale. Ankesat mund të ngrihen gjithashtu në 

formë digjitale nëpërmjet faqes së internetit. Figura 1 

• Një numër telefoni falas është i disponueshëm për qytetarët 24 orë në ditë për shërbimet 

e ofruara nga komuna, si edhe që qytetarët të kenë mundësinë t’i paraqesin kërkesat dhe 

ankesat në lidhje me qeverinë vendore, por edhe për qëllime të tjera që janë me interes të 

përgjithshëm. Numri mbikëqyret nga Drejtoria e Administratës Komunale  

• Gjithashtu është në dispozicion një email zyrtar i komunës, ku qytetarët mund të 

shkruajnë; komuna.prizren@rks-gov.net 

• Nëpërmjet platformës digjitale online  https://platformadigjitale.com/Prizreni/ Figure 2 

 
Figura 1- Kontaktet në faqen e internetit të komunës dhe pjesët online për “raporto problemin” dhe “parashtro pyetjen” 

mailto:komuna.prizren@rks-gov.net
https://platformadigjitale.com/Prizreni/
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Figura 2- Platforma digjitale 

 

5.2 Monitorimi dhe raportimi 

Rezultatet e procesit të përfshirjes së palëve të interesit do të përfshihet në raportet e 

monitorimit që do të përgatiten nga komuna. Raporti i parë do të nxirret 3 muaj pas fillimit 

të projektit dhe do të vazhdojë çdo tre muaj. (Përveç nëse bihet dakord ndryshe) Raportet duhet 

të mbahen në sferën publike, me informacionin e mëposhtëm: 
 

• Vendi dhe data/ora e takimeve konsultuese (duke përfshirë llojet e tjera të aktiviteteve të 

përfshirjes) me informacion për pjesëmarrësit; 

• Çështjet dhe shqetësimet e ngritura gjatë takimeve konsultuese dhe informacion për 

mënyrën se si janë ngritur këto çështje gjatë takimeve, janë marrë në konsideratë nga 

ministria, duke përfshirë masat korrigjuese të implementuara që kanë si synim adresimin 

e ankesave; 

• Numri dhe lloji i ankesave të ngritura në periudhën e raportimit, ku tregohen ankesat e 

hapura, të zgjidhura dhe të mbyllura. 

Modele të këtyre mekanizmave për monitorimin dhe raportimin janë treguar në Shtojcën 3. 

 

1. Regjistri i formularëve të vlerësimeve/ankesave 

2. Formulari i konsultimit me palët e interesit 

3. Formulari i monitorimit dhe raportimit të ankesave 

 

Përveç kësaj, komuna do t’i paraqitë BERZH-it raporte vjetore mjedisore dhe sociale, ku 

tregohen impaktet mjedisore dhe sociale, performanca për shëndetin dhe sigurinë, performanca 

e zbulimit dhe konsultimit, dhe implementimi i mekanizmit të jashtëm të ankesave. 

Njësia Implementuese e Projektit e komunës do të jetë përgjegjëse për monitorimin e të gjitha 

aktiviteteve përkatëse për përfshirjen e palëve të interesit, duke siguruar plotësimin dhe 

përditësimin e këtij PPPI, dhe raportimin te BERZH. 



 

 
 
 

6 Shtojcat 

Shtojca 1: Formulari për vlerësimin 

 

Data      Emri i personit përgjegjës     Nënshkrimi 

 

Konteksti (Qëllimi i përfshirjes / konteksti i komunitetit) 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i palës së interesit / incidenti / koment / 

pyetje 

 

 

 

 

 Veprimet për zgjidhjen / masat e 

ndërmarra 

 

 Nëse nevojiten veprime të 

mëtejshme për zgjidhjen 

 

 



 

 
 
 

 

Shtojca 2: Shënime të konsultimit me palët e interesit 

Shënime të konsultimit 

❖ Data 

❖ Vendndodhja 

❖ Personi përgjegjës 

Pjesëmarrësit 

 

 

 

 

Shënime 

 

 

 

 

 

Mësimet kryesore 

 

 

 

 

 

 

Hapat e radhës për ndjekjen / sqarimin 



 

 
 
 

Shtojca 3 - Regjistri i ankesave 

Nr. 

i 

ref. 

Data Emri Postë Email Telefon Përshkrimi 

i ankesës 

Data e 

ankesës 

Ankesë 

për 

herë të 

parë 

Ka 

ndodhur 

më 

shumë 

se një 

herë 

Në 

vazhdim 

e sipër 

Zgjidhja e 

pritur / 

dëmshpërblimi 

Veprimi i 

identifikuar 

për 

zgjidhjen e 

ankesës 

Data e 

veprimit  

Veprimi i 

ndërmarrë 

nga / Kush 

A është i 

kënaqur 

me 

zgjidhjen?  

Nëse 

jo – 

Pse, 

dhe 

çfarë 

duhet 

bërë 

më 

pas 

                 

                 

                 

                 

                 

 


