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PLANI I DOKUMENTEVE PËR KONSULTIME-TAKIME-DËGJIME PUBLIKE PËR   

VITIN 2022   

 

 

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

Publik në Komuna)           
  

 

 

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

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

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

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

drejtorët e drejtorive komunale, kryesuesi i kuvendit dhe anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa.  

   

 

 

Republika e Kosovës  Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti  Opština Prizren – Prizren Belediyesi 
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-Për përgatitjen e rregulloreve, planeve dhe dokumenteve tjera, kryetari i komunës, formon grup punues për hartimin e këtyre 

dokumenteve. 

 

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

dhe mbajtjës së dëgjimeve buxhetore për buxhetin e vitit 2023: 

Nr Kuvendi/Drejto

ritë/Zyrat 

Titulli i Projekt 

Dokumenti 

-Publikimi i njoftimit dhe dokumentit 

-Mbajtja e konsultimit-debatit-takimit 

-Vendi i mbajtjes 

Koha e 

pritshme për 

miratim të 

aktit në 

kuvend  

Metodat tjera krahas me 

platformat online  

Buxheti 1.Komunikimi me mediet 

 

2.Procesmbajtëse 

 

3.Zyra Ligjore 

 

 Konsultimet Publike       

1 Zyra e kryetarit-

Zyra për Informim 

Strategjia për Komunikim 

dhe Informim 

                             

 

Prill Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

2 Kryetari i Komunës 

-Drejtoria për 

administratë 

Rregullorja për 

organizimin dhe 

bashkëpunimin e komunës 

me fshatrat, vendbanimet 

dhe lagjet urbane në 

territorin e komunës së 

Prizrenit 

 

 Mars Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

3 Kryetari i Komunës 

- Drejtoria për 

Shërbime Publike 

Rregullorja për 

menaxhimin e mbeturinave 

 Mars Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 
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4 Kryetari i Komunës 

- Drejtoria për 

Shërbime Publike 

Rregullorja për vendosjen 

e objekteve të 

përkohëshme 

 Prill Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

5 Kryetari i Komunës 

– Drejtoria për 

Urbanizëm dhe 

Planifikim Hapsinor 

Rregullorja për 

organizimin dhe 

shfrytëzimin e hapsirave 

publike, organizimin dhe 

planifikimin e 

vendparkingjeve 

Prill 

SKK 

Maj  Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

6 Kryetari i Komunës 

– Drejtoria për 

Urbanizëm dhe 

Planifikim Hapsinor 

Plane-Hartimin dhe 

Riparcializimin e Planeve 

Detale 

Prill Maj Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

7 Kryetari i Komunës 

– Drejtoria për 

Shërbime Publike 

Rregullorja për 

përcaktimin e kushteve të 

qarkullimit të automjeteve 

në zonën “Shadërvan” 

Maj Qershor Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

9 Kryetari i Komunës 

– Drejtoria e Arsimit 

dhe Shkencës 

Rregullorja për 

institucionet shkollore 

Qershor Korrik Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

10 Kryetari i Komunës 

-Drejtoria për 

shërbime publike 

Rregullorja për 

organizimin e transportit 

në Komunën e Prizrenit 

Gusht Shtator Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

11 Zyra e kryetarit-

Zyra për Informim 

Plani i veprimit për 

transparnecë komunale 

Shtator                                   SKK Tetor Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 
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dhe OJQ-të 

12 Zyra e Kryetarit Projekt plani vjetor i punës 

së kryetarit/ekzekutivit-

2023 

tetor-nëntor  

SKK 

dhjetor Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

13 Zyra e kryesuesit të 

kuvendit 

Projekt plani vjetor i punës 

së Kuvendit të Komunës-

2023 

tetor-nëntor  

SKK 

dhjetor   Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

 Takimet Publike       

14/1 Zyra e kryetarit-

Zyra për Informim 

Takimi i parëpublik i 

kryetarit me qytetarë 

9 Qershor       23 qershor                      Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

13/2 Zyra e kryetarit-

Zyra për Informim 

Takimi i dytë publik i 

kryetarit me qytetarë 

9 dhjetor 22 dhjetor Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

 Dëgjimet Buxhetore       
15/1 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Qarkorja e parë  buxhetore  qershor                           SKK qershor Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 

 

16/2 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Projekt-buxheti i  komunës 

së Rahovecit  për vitin 

vijues 2023 

09/06/2022 24/06/2022 Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 

Pa kosto 1.Ymer Berisha 
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17/3 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Korniza Afatmesme 

Buxhetore për 3 vitet e 

ardhshme 

14/06/2022 

Fillojnë me :05/07/2022  

Përfundojnë më:22/07/2022  

SKK-fshatrat e komunës 

 

shtator Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 

Pa kosto 

 

1.Ymer Berisha 

 

18/4 Zyra e kryesuesit të 

Kuvendit-Drejtoria 

për Buxhet dhe 

Financa 

Rishikimi i buxhetit Në koordinim me Ministrinë e 

Financave 

SKK 

Në koordinim 

me Ministrinë e 

Financave 

Publikimi në uebfaqe zyrtare të 

komunës  

Platformën e konsultimeve dhe 

takimeve me grupet e interesit 

dhe OJQ-të 

 

Pakosto 1.Ymer Berisha 

 

 

 

 

Përgjegjës për zbatimin e planit janë:  

 

1.Kryetari i Komunës  

2.Kryesuesi i Kuvendit Komunal 

3.Drejtoritë e Drejtorive Komunale 

4.Zyrtarët e zyrës së Kuvendit Komunal 

5.Zyrtarët e Zyrës së kryetarit 
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Vërejtje: 

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

dokumenteve të ndryshme. 

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

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

Shkurtesat: 

SKK-Salla e Kuvendit Komunal 

 

 

Përgatiti:                                                                                                                                                                                                   

 

Ymer Berisha 

 

Udhëheqës i Njësisë për Komunikim me Publikun                                                                                                                      Data: 15/03/2022 

 

 

 


